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Vážení sportovní přátelé, 

i rok 2021 se nesl ve znamení celosvětové pandemie. Celá řada sportovních akcí byla zruše-
na nebo výrazně omezena, většina z nich se konala bez diváků. Tím utrpěla atmosféra spor-
tovních přenosů, což se odrazilo i ve sledovanosti sportovních pořadů. Omezení se zásadně 
dotýkala také sportu mládeže i toho výkonnostního.

Přesto se podařilo uskutečnit v japonském Tokiu odložené olympijské hry. Historie her v To-
kiu tak získala další rozměr. Po zrušených hrách v roce 1940 se konala veleúspěšná olympi-
áda v roce 1964 a nyní v roce 2021 se konaly odložené hry Tokio 2020. Bohužel pořadatelé 
na poslední chvíli zrušili účast diváků, což ostře kontrastovalo s domácími baseballovými 
utkáními a zápasy sumo, kde fandili desítky tisíc lidí. Přesto jsem cítil, především v olympij-
ské vesnici, nefalšovanou olympijskou atmosféru a myslím, že každý z téměř 11 000 spor-
tovců byl rád, že se alespoň v této podobě podařilo hry uskutečnit.

Účast české výpravy byla úspěšná i nešťastná zároveň. Po sportovní stránce jsme si nemoh-
li stěžovat. Podařilo se získat nejcennější kolekci medailí v historii České republiky. Nikdy 
nezapomenu na finálový rozstřel v trapu, kde o zlatou medaili bojovali dva naši sportovci. 
Nebo na soutěž oštěpařů, kde jsem předával medaile na stříbrném a bronzovém stupni na-
šim borcům.

Na druhou stranu byly olympijské hry výrazně ovlivněny onemocněním českých sportovců 
nákazou Covid-19. Bohužel do charterového letu se i přes veškerá opatření, které předepi-
soval přísný protokol Mezinárodního olympijského výboru, dostal nakažený. Ten pravděpo-
dobně infikoval další účastníky letu. Nikomu bych nepřál řešit nastalou depresivní situaci 
v Tokiu. Ještě víc negativní byla reakce českých médií. Je zvláštní, jak sedm časových pá-
sem a vzdálenost 10 000 kilometrů dokáže vystavět komunikační bariéru mezi výpravou 
a účastníky na straně jedné a veřejností a médii na straně druhé.

Nicméně vše zlé je pro něco dobré. Snažili jsme si vzít z této zkušenosti co nejvíce poučení. 
Chyby a nedostatky v oblasti prevence při dalších hrách, které se měly konat již o půl roku 
později v Pekingu, pokud možno neopakovat. Z důvodu covidových opatření jsme museli 
zrušit organizaci Českého domu a celé další řady aktivit pro sportovce, naše partnery a fa-
noušky Českého olympijského týmu. Musím říci, že naše kroky vnímali především partneři 
s pochopením. Hledali jsme příležitost, jak kompenzovat omezenou možnost propagace 
našich partnerů a zároveň zlepšit komunikaci mezi fanoušky a sportovci. Jak také podpořit 
Českou televizi, Český rozhlas a Eurosport, které přenosy sportovních soutěží zajišťovaly. 
Po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem jsme vytvořili pilotní projekt CzechTeam.
tv, který na digitální bázi komunikoval dění v Českém olympijském týmu 24 hodin denně 
po celou dobu olympijských her. Tento projekt skončil obrovským úspěchem. Dostalo se 
nám ocenění nejen od fanoušků a sportovců, ale i od partnerů, oficiálních vysílatelů a pře-
devším od Mezinárodního olympijského výboru.

1.
ZPRÁVA  

PŘEDSEDY ČOV 
O ČINNOSTI
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I přes veškerá pandemická omezení se nám za přísných podmínek podařilo zorganizovat 
v Praze a Brně Olympijský festival. Výrazná omezení a testování účastníků neodradila přes 
70 000 fanoušků. Sotva zhasl oheň her v Tokiu, začali jsem dávat dohromady tým na zimní 
olympijské hry v Pekingu, které zahajovaly za necelých šest měsíců. Organizačně pro nás 
byl složitý především fakt, že jsme neměli možnost do Číny cestovat na obvyklé inspekční 
cesty. Vstup do Číny je totiž od ledna 2020 zakázaný. To znamená, že organizačně i ekono-
micky byla příprava her extrémně náročná. Zde musím zmínit otázku lidských práv v Číně, 
ale i vysloveně špatné vztahy s předsedou Národní sportovní agentury. Veškeré tyto aspek-
ty nám situaci nikterak neulehčovaly.

Na druhou stranu obrovskou pomocí v  této situaci pro nás byla práce Lékařské komise. 
Po komplikacích s onemocněním českých sportovců v Tokiu a následné kritice některých 
lékařů v týmu komise odpověděla tím nejlepším způsobem. Sestavila expertní radu z nej-
větších odborníků na danou problematiku v České republice a začala vypracovávat masiv-
ní epidemiologický plán, který postihoval veškeré detaily účasti našich sportovců na ZOH. 
Předseda Lékařské komise, profesor Pavel Kolář, v reakci na světovou pandemickou krizi 
vydal knihu Posilování stresem, která je určitou formou manifestu, jak by společnost měla 
předcházet podobným krizovým situacím. Kniha se stala bestsellerem.

Kvůli pandemickým opatřením a legislativním obstrukcím některých členů se volby do or-
gánů Českého olympijského výboru konaly o osm měsíců později, než bylo plánováno, tedy 
v červnu 2021. Všem ještě jednou děkuji za výraznou podporu a  silný mandát do mého 
třetího funkčního období. Období do olympijských her v Paříži bych rád zasvětil posílení 
organizace především v oblasti udržitelnosti. Tuto problematiku řešíme společně s dalšími 
pěti evropskými olympijskými výbory a věřím, že nám tento projekt ukáže cestu k silné or-
ganizaci do budoucna. 

 Se sportovním pozdravem
 JIŘÍ  KEJVAL
 předseda Českého  
 olympijského výboru
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zlatá medaile



ranem, ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králo-
vé a vedoucím Samostatného výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

OPATŘENÍ PROTI COVID-19
Na základě doporučení organizačního výboru i Mezinárodního olympijského výboru jsme 
se snažili již od začátku roku 2021 o získání vakcín pro sportovce a členy doprovodu, kteří 
se připravovali na  OH. Tyto snahy jsme řešili s  Ministerstvem zdravotnictví ČR a  dalšími 
institucemi a následně i s Národní sportovní agenturou. Původně jsme měli sestavenu sku-
pinu cca 400 lidí, kteří byli na „long-listu“ pro Tokio a bylo extrémně naléhavé získat pro ně 
možnost se naočkovat s co možná největším předstihem před odletem do Tokia. To se bo-
hužel nepovedlo i kvůli tomu, že NSA nesmyslně přidala do seznamu ještě další stovky lidí 
z jiných sportovních skupin, a pak logicky nikdo z politiků nechtěl riskovat, že tato přednost 
bude brána jako „předbíhání“ prioritních skupin, a očkovací látka se tak k olympionikům 
nedostala včas. Dokázali jsme to až v průběhu května, kdy ale už řada sportovců váhala 
s očkováním vzhledem k jejich náročnému tréninkovému programu a s přihlédnutím k mož-
ným zdravotním komplikacím a vyřazení z tréninku v tuto exponovanou dobu. Nakonec se 
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ústřední vojenskou nemocnicí podařilo 
naočkovat zhruba 80�% sportovců a členů doprovodu, což lze považovat za velký úspěch. 
Celkem bylo díky této spolupráci naočkováno 221 sportovců a členů doprovodu. 
Očkování bylo jen z  jedním z opatření proti Covid-19, které jsme aplikovali v přípravách 
na OH. Organizační výbor ve spolupráci s MOV a japonskými úřady vydal sérii doporučení 
a nařízení, která byla shrnuta v  tzv. Playbooku – neboli Příručce pro sportovce, jak jsme 
překlad tohoto materiálu do češtiny nazvali. V rámci opatření popsaných v příručce a pro 
hladký průběh příprav a realizace výpravy v době pandemie byl zvolen i tzv. „styčný dů-
stojník pro Covid“ (Covid Liason Officer – CLO) Jan Exner, který měl na starosti dodržování 
všech nařízení z Playbooku a pomoc členům týmu při aplikování daných nařízení. Playbook 
byl jednou novelizován a ČOV distribuoval informace všem sportovcům, členům doprovodu 
i dalším zainteresovaným, včetně zástupců sportovních svazů, jejichž sportovci se připra-
vovali na OH. Všichni tedy měli mít přehled o všech nařízeních a pravidlech, která organi-
zační výbor her požadoval a doporučoval, a to včetně zostřeného čtrnáctidenního režimu 
před odletem. Nad rámec těchto nařízení rozhodla Lékařská komise ČOV a šéflékař týmu 
o zpřísnění pravidel z Playbooku a například testování před odletem probíhalo důkladnější 
a přesnější metodou PCR, nikoli antigenní, což by podle Playbooku stačilo. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  
SPORTOVNÍHO ÚSEKU ZA ROK 2021
MARTIN DOKTOR

V roce 2021 pracoval sportovní úsek v následujícím složení:
•  sportovní ředitel: MARTIN DOKTOR,
•  dále: JAN STLUKA, LENKA MALINOVÁ, ZBYNĚK KUŽEL  

a PETRA KUČEROVÁ.

Hlavní body činnosti sportovního úseku v roce 2021:

2.1. Zajištění účasti na olympijských soutěžích:

2.1.1. Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 (Japonsko)

Hry XXXII. olympiády se měly konat od 24. 7. do 9. 8. 2020. Bohužel došlo k bezprece-
dentnímu posunutí her o jeden rok, a to z důvodů celosvětového šíření nemoci Covid-19. 
Až do března 2020 probíhala příprava zajištění výpravy dle předem stanoveného plánu. 
Ve všech oblastech, které při organizaci naší účasti musíme řešit, jsme vše připravovali dle 
harmonogramu a v souladu s termíny organizačního výboru her (TOKYO 2020). Měli jsme 
již zajištěnu řadu věcí. Postupně, dle potřeb týmů, jsme přiobjednávali ubytování mimo 
olympijskou vesnici, řešilo se kargo, doprava osob, vybavení společných prostor vesnice 
a další. V poslední fázi byl proces sběru dat od všech potenciálních účastníků, resp. členů 
výpravy – tzv. „long-list“. 
Dne 24. 3. 2020 bylo rozhodnuto, že se hry odkládají o  jeden rok, a  to do  termínu  
23. 7. – 8. 8. 2021.

PŘÍPRAVA
Veškerá příprava se tedy posouvala dál, ale bohužel se situace z hlediska pandemie nijak 
výrazně nelepšila. Přípravy v roce 2021 na Tokio 2020 probíhaly po celou dobu pod vlivem 
pandemie a nebylo možné absolvovat řadu činností a akcí, které jsou jinak běžné. Asi nejpal-
čivějším problémem byl fakt, že se nepodařilo zajistit inspekční cestu pro přípravný štáb. 
Mnoho věcí jsme tak byli nuceni řešit pouze na základě fotografií a videí z místa. Veškerá 
jednání s organizačním výborem pak musela probíhat on-line, což nebylo vždy dostatečné. 
On-line seminář šéfů misí proběhl ve dnech 1.–2. 2. 2021 a obsahoval sice všechny důležité 
oblasti zajištění, ale logicky nebylo možné absolvovat prohlídky sportovišť, což se pořada-
telé následně snažili zajistit alespoň přes videozáznamy. Pro úspěšné zabezpečení příprav 
a  chodu olympijské vesnice byla pro nás záchranou videokonference, kterou zajistil náš 
spolupracovník v Tokiu Tomáš Vilímec dne 9. 4. 2021. Velikým štěstím byl také fakt, že těsně 
před uzavřením Japonska v březnu 2020 se do Tokia vypravil Stanislav Křiváček, zástupce 
firmy MLT, která pro nás obstarává výzdobu vesnice, logistiku a další záležitosti. Měli jsme 
tak dostatek materiálů, aby alespoň po této stránce vše fungovalo dle potřeby. Sběr akredi-
tačních dat širší výpravy probíhal tentokrát spíše jako kontrola údajů zadaných v předešlém 
roce. Do databáze byly nakonec finálně zadány údaje 1010 potencionálních členů výpravy, 
které zkontrolovali zástupci sportovních svazů. 
Intenzivně probíhala příprava i v oblasti antidopingu a medicínského zajištění výpravy, a to 
i přes fakt, že situace v ADV ČR nebyla nijak jednoduchá a docházelo tam k razantním per-
sonálním výměnám.
Epidemiologickou situaci řešil šéflékař výpravy MUDr. Jiří Neumann, který konzultoval mož-
ná rizika se špičkovými odborníky v oblasti cestovní medicíny, především s prof. Jiřím Be-

ZPR ÁVA O   Č INNOS T I  S PORTOVNÍHO ÚSEKU     1514     ZPRÁVA O  Č INNOST I  SPORTOVNÍHO ÚSEK U



ZPR ÁVA O   Č INNOS T I  S PORTOVNÍHO ÚSEKU     1716     ZPRÁVA O  Č INNOST I  SPORTOVNÍHO ÚSEK U

klimatickým podmínkám probíhaly v severněji položeném Sapporu, jachtaři, kteří měli svoje 
sportoviště i ubytování v Enošimě, a také cyklisté. Soutěže v MTB a na velodromu se konaly 
v Izu, kde byla zřízena i menší olympijská vesnice. Soutěžící a jejich týmy v silniční cyklistice 
byli umístěni úplně zvlášť v hotelu nedaleko autodromu Fuji International Speedway, kde se 
konala časovka a byl tam i dojezd silničního závodu. 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
S prvními medailemi kanoisty Lukáše Rohana (stříbro) a fleretisty Alexandera Choupenit-
che (bronz) se 26. 7. 2021 nálada v týmu obrátila výrazně k lepšímu. Velmi úspěšné období 
přišlo mezi 29. 7. a 1. 8. 2021, kdy naši sportovci získali šest medailí. Nejprve přepsali historii 
naši střelci, když se postupně probojovávali soutěží až do společného finálového rozstřelu, 
kde byl nakonec úspěšnější Jiří Lipták a získal zlatou olympijskou medaili. David Kostelec-
ký vybojoval stříbro, které přidal ke zlatu z Pekingu 2008. Takže spolu s trenérem Petrem 
Hrdličkou, zlatým z Barcelony 1992, měl v tu chvíli jejich tým tři zlaté olympijské medaile!
Následoval nejúspěšnější den her pro český tým – 30. 7. 2021. Nejprve jasně potvrdil roli 
favorita ve vodním slalomu kajakář Jiří Prskavec, který pod dohledem svého otce a trenéra 
v jedné osobě dotáhl svoje dlouhodobé úsilí k cíli. Jirka prošel dobře kvalifikací a s velkým 
náskokem vyhrál semifinále i finále olympijského závodu. Stejně tak Lukáš Krpálek se pro-
bojoval všemi svými zápasy a vybojoval zlatou olympijskou medaili, a to v nejtěžší kategorii 
a v Nippon Budókanu, pro judo nejslavnější aréně!
Do tohoto úspěšného období přidala poslední červencový den Markéta Vondroušová stříbr-
nou medaili, a to i přes fakt, že v týmu českých tenistek byla spíš outsiderem. První srpen byl 
pro český tým opět zlatým dnem, a to díky Kateřině Siniakové a Barboře Krejčíkové, které 
si poradily se švýcarskými soupeřkami a vybojovaly pro Českou republiku čtvrtou zlatou 
medaili.
Na další medailový úspěch jsme čekali do 5. srpna, kdy se po neúspěšném medailovém 
ataku ze závodu jednotlivců podařilo Josefovi Dostálovi spolu s Radkem Šloufem získat 
bronzovou medaili v závodě deblkajaků na kilometrové trati v rychlostní kanoistice.
Poslední dvě medaile pro český tým získali naši oštěpaři. V dramatickém souboji nestačili 
pouze na Inda Neeraje Chopru. Jakub Vadlejch si odvezl z Tokia stříbrnou medaili a Vítěz-
slav Veselý bronz. Dovršili tak rekordní medailovou sbírku – z tohoto pohledu nejúspěšnější 
české olympijské výpravy na OH v historii samostatné ČR.
K medailovým úspěchům přidali čeští sportovci také umístění těsně pod pódiem. Čtvrtým 

DOPRAVA
Doprava do Tokia byla řešena kombinovaně, a to jak standardními komerčními lety, tak vyu-
žitím vládního speciálu Armády ČR. Doprava materiálu byla zajištěna jednak kargem, které 
cestovalo s velkým předstihem před hrami, ale také ve formě spoluzavazadel. Pro akredi-
tované členy týmu nebylo nutné zajišťovat speciální víza, která v době pandemie Japonsko 
vyžadovalo. Podmínkou bylo dodržení opatření a nařízení požadovaných japonskou vládou 
a uvedených v Playbooku. 
Většinově byla tato opatření účinná, bohužel ale nikoli v případě nakažených, kteří do Tokia 
přiletěli speciálem 17. 7. 2021. Zde bohužel ani zpřísněné testování nezafungovalo stopro-
centně a na palubu letadla se dostali lidé, kteří byli v následujících dnech pozitivně tes-
továni. Nejspíš i z důvodů nedodržení pravidel a nařízení týkajících se nošení ochranných 
prostředků i během letu nakonec skončilo v izolaci šest členů týmu, což bylo nejen pro ně 
obrovským zklamáním a sportovní tragédií. Kromě šesti lidí, kteří skončili v izolaci, jsme měli 
celkem ještě dalších 25 členů týmu, kteří kvůli tomu, že byli určeni jako tzv. blízké kontakty 
(CC), museli zůstat také ve zpřísněném režimu rovnajícímu se izolaci. Dalších celkem 30 lidí 
bylo v režimu „potencionálních“ CC, kdy po určitou dobu museli setrvat v režimu CC, než 
jim japonské úřady sdělily své rozhodnutí.
Tato situace byla velice náročná a nepříjemná, a to pro celý tým, protože osm členů štábu, 
včetně CLO, bylo v karanténě a nemohlo tak plně fungovat. Byl tím zasažen celý chod mise, 
a to obzvlášť ve chvíli, kdy jsme museli dopravu na tréninky pro CC zajišťovat sami.
Velmi složitá byla především komunikace s japonskými úřady, často docházelo ke změnám 
pravidel a procedur umožňujících trénink CC a situace byla mnohdy velice nepřehledná. 
Především díky šéflékaři Jiřímu Neumannovi a CLO Janu Exnerovi se však podařilo zajistit 
maximální možný počet tréninků pro sportovce, kteří museli v režimu CC fungovat.
Trablů, které vznikly kvůli pozitivním případům a nefungujícímu systému nastaveném ja-
ponskou stranou, bylo mnoho a fungování mise nebylo vůbec jednoduché. V podstatě jsme 
si vždy museli pomoci sami a z vlastních prostředků. Ani ze strany zastupitelského úřadu 
ČR v Tokiu se nám nedostalo výrazné pomoci, o (ne)pomoci ze strany nejvyšších českých 
sportovních autorit ani nemluvě.
Je však důležité podotknout, že nejvíce vše dopadlo na dotčené sportovce a jejich dopro-
vodné týmy, kterým tato situace zmařila dlouholeté tréninkové úsilí, jež se mělo proměnit 
v úspěch na olympijských hrách. Do soutěží nakonec nemohli nastoupit 4 sportovci, jeden 
sportovec nastoupil, ale bohužel s absencí prvního zápasu, což se projevilo následně v tom, 
že nepostoupil do dalších bojů. Ovlivněni byli i další sportovci, kteří se v režimu CC nemohli 
plnohodnotně připravovat na svoje soutěže.

ZAJIŠTĚNÍ MISE
I přes všechny trable se štáb snažil udržovat co možná nejlepší atmosféru v týmu. Ostatní 
sportovci a členové doprovodných týmů vnímali situaci a patří jim velký obdiv za to, že se 
zvládli koncentrovat na přípravu a svoje soutěže. Situace se zlepšila se začátkem soutěží 
i  přes velice nepříjemné „intermezzo“ basketbalové jednodenní karantény a  celý tým se 
snažil více koncentrovat na sportovní záležitosti. Samozřejmě se ale stále řešilo fungování 
lidí v izolaci a CC, na něž se nezapomínalo.
Sportovci i členové doprovodných týmů byli ubytování především v olympijské vesnici, kte-
rá byla nově zbudována v oblasti Harumi. Velice slušné ubytování, solidní strava a příjemné 
prostředí vesnice doplňoval veškerý servis, který je na OH standardem. Původně jsme plá-
novali, že část týmu bude ubytována i mimo vesnici, blíže ke sportovištím, to však z hlediska 
restrikcí nebylo možné. Stejně tak nebylo možné zbudovat Český dům, který na předešlých 
hrách vždy sloužil nejen pro relaxaci sportovců, setkávání s přáteli a oslavy úspěchů, ale 
i jako prezentace ČR. Do poslední možné chvíle jsme se snažili alespoň o zajištění tzv. „Re-
laxační zóny“ pro sportovce, ale nakonec jsme i tento plán byli nuceni opustit. Mimo „hlavní“ 
olympijskou vesnici tak bydleli pouze atleti – vytrvalci, jejichž soutěže kvůli příznivějším 
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CELKOVÉ NÁKLADY NA OH TOKIO 2020 v tis. Kč

r. 2019 r. 2020 r. 2021 CELKEM

1 SOFTWARE 82 274 136 492

2 LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ (vč. proticovid. opatření) 120 1733 1853

3 OSOBNÍ NÁKLADY 1226 1602 3002 5830

4 PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY 44 37 81

5 DHM DO 80 TIS. KČ 18 465 150 633

6 SPOTŘEBA MATERIÁLU 173 1491 1966 3630

7 LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL (vč. nákupu testů) 66 1633 1010 2709

8 JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY 2000 4904 842 7746

9 CESTOVNÉ 5481 154 25568 31203

z toho :

 cestovné-tuzemské 23 19 49 91

 cestovné zahraniční (cargo) 2783 2783

 cestovné zahraniční (letenky, nadváha,PHM) 167 102 18352 18621

 ubytování - zahraniční 5189 33 1477 6699

 kapesné a diety 102 2907 3009

10 PŘÍPRAVA NA OH 12720 6285 4667 23672

z toho :

 kempy svazy 5140 2092 2546 9778

 centrální servisní a specifické projekty 7580 4193 2121 13894

11 NÁKLADY NA REPREZENTACI 19 1 77 97

12 STRAVNÉ PŘI AKCÍCH (vč. stravy v OLV) 202 18 674 894

13 NÁJEMNÉ, RATECARD 295 1774 499 2568

14 POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY 1 321 322

15 POJISTNÉ 384 384

16 OSTATNÍ SLUŽBY 162 801 2701 3664

17 POPLATKY (vč. kursových rozdílů) 4 11 81 96

NÁKLADY CELKEM 22493 19533 43848 85874

místem příjemně překvapili veslaři Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil. Naopak pátá místa kajaká-
ře Josefa Dostála a kanoisty Martina Fuksy byla pro ně jistě zklamáním. Kousek od medaile 
byl i pátý moderní pětibojař Martin Vlach. Za velký úspěch se dá určitě považovat šesté 
místo plavkyně Barbory Seemanové.
Celkem čeští sportovci získali 20 umístění do osmého a 42 do šestnáctého místa. Z hlediska 
medailového umístění se Česká republika umístila na 18. místě z celkem 206 olympijských 
výprav. 

rok soutěž místo počet 
sportovců

počet členů 
doprovodu

medailová umístění počet umístění do 8. místa

zlato stříbro bronz 4. 5. 6. 7. 8.

2021 OH TOKIO, 
JPN 115 137

11 9

4 4 3 1 3 3 1 1

umístění sportovec sport disciplína

1 Lukáš Krpálek judo nad 100�kg

1 Jiří Prskavec kanoistika slalom K1

1 Jiří Lipták střelba trap

1
Barbora Krejčíková

tenis čtyřhra
Kateřina Siniaková

2 Jakub Vadlejch atletika hod oštěpem

2 Lukáš Rohan kanoistika slalom C1

2 David Kostelecký střelba trap

2 Markéta Vondroušová tenis dvouhra

3 Vítězslav Veselý atletika hod oštěpem

3
Josef Dostál

kanoistika rychlost K2 1000�m
Radek Šlouf

3 Alexander Choupenitch šerm fleret

KOMUNIKACE
Stejně jako samotná sportovní klání také servis pro média ovlivnila pravidla týkající se Co-
vid-19. Novináři například museli žádat v předstihu o vstup do mix zón nebo na fotopozice, 
nefungoval obvyklý přístup do mezinárodní zóny olympijské vesnice a mnohé další. Český 
olympijský výbor se snažil zajistit veškerý možný servis pro média, mezi kterými měl i své 
zástupce, a zároveň zprostředkovat obsah pro fanoušky na sociálních sítích a ve výrazně 
zvýšené míře i pro sportovní svazy v rámci nového projektu czechteam.tv, jehož pracovníci 
byli součástí týmu.

EKONOMIKA
Celkové náklady na OH v Tokiu dosáhly takřka 86 milionů korun. Hry v Tokiu byly finančně 
velice náročné především z  důvodů posunu her o  rok a  samozřejmě také z  důvodu vy-
sokých výdajů na dopravu do vzdáleného místa konání her. Důležitým faktorem také byl 
vysoký počet účastníků výpravy a s tím spojené veškeré další náklady (jednotné oblečení, 
kapesné a stravné, pojistné atd.). Co se týká posunu her, zde byly náklady navýšeny pře-
devším na přípravu sportovců, kdy vše probíhalo jednoduše o rok déle, dále na opatření 
spojená s Covid-19 i s uskladněním materiálu, který již byl vyroben a připraven pro dopravu 
do Tokia, a to jak doma v ČR, tak i v Číně, nebo přímo v Japonsku.
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do vesnic i na sportoviště dojíždět. Český tým měl v každé oblasti zarezervovány pokoje 
vždy minimálně ve dvou hotelech se snahou o umístění blízko sportovišť nebo olympijské 
vesnice. Toto však například v Jen-čchingu možné absolutně nebylo, všechny hotely byly 
vzdáleny minimálně 40 minut cesty. 

DOPRAVA
Velice náročná, a to nejen finančně, byla doprava osob a materiálu na hry a zpět. Do Pekin-
gu nelétaly žádné běžné komerční lety, pouze pár vybraných aerolinek. Ceny letenek byly 
absolutně mimo běžný rámec a vyšly mnohdy na dvojnásobek až trojnásobek cen v „běž-
ném“ období. Objednávání těchto letenek probíhalo ve speciálním režimu, lety byly mnoh-
dy s dlouhým čekáním na přestupních letištích a nebylo možné zajistit dopravu v každý 
požadovaný den. Nejen z hlediska rizika nákazy, ale i z hlediska komfortu cesty se proto 
vyplatily speciální přímé charterové lety, které pro ČOT zajistily korejské aerolinie, jež vyšly 
jako nejvýhodnější z výběrového řízení. Bohužel tentokrát nebylo možné použít vládních 
Airbusů Armády ČR, a to jak z důvodů kapacitních, tak z důvodů nemožnosti letu přes ruské 
území. Korean Air pro ČOT vypravily dva lety, 27. 1. do Pekingu a 21. 2. zpět do Prahy. Většina 
týmu tak cestovala pohodlně a bez přestupů přímo na trase Praha–Peking či obráceným 
směrem. Velice výhodné to bylo i pro dopravu materiálu, například na cestě zpět se do spe-
ciálu naložilo celkem 807 kusů zavazadel o celkové hmotnosti 14 tun. V případě dopravy 
komerčními linkami by to z hlediska finančního i kapacitního v podstatě nebylo možné. Spe-
ciály letěly však pouze ve dvou termínech, a tak bylo nutné zajistit dopravu pro část týmu 
speciálními letenkami, kterých bylo pořízeno celkově 256. Neslo to s sebou velké náklady, 
ale bylo to nutné z hlediska možnosti dopravy jednotlivých tréninkových skupin a sportovců 
vzhledem k jejich dalším soutěžím i z důvodu čekání na možnost odcestování kvůli covidu.

MEDICÍNSKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Medicínské zajištění bylo na standardní úrovni, ale samozřejmě z hlediska rozdělení do tří 
vesnic bylo početnější než obvykle. Čítalo celkem 27 lidí. Poněkud složitější situaci měl 
tentokrát šéflékař výpravy MUDr. Jiří Neumann, který část her musel medicínský tým řídit 
tzv. on-line, jelikož byl sám v době před odletem pozitivní na Covid-19, a tak mohl odletět 

2.1.2. XXIV. zimní olympijské hry Peking 2022 (Čína)

XXXIV. zimní olympijské hry se uskutečnily pouhých 6 měsíců po slavnostním zakončení OH 
v Tokiu. Přípravy na hry i jejich konání probíhalo v situaci celosvětové pandemie Covid-19 
a za přísných opatření, restrikcí a nařízení. Velkou výhodou v této nepříznivé situaci však byl 
fakt, že pořadatelé měli k dispozici výsledky a zkušenosti s pořádáním her v Tokiu. 
Již před pandemií bylo jasné, že ZOH v Pekingu budou pro realizační týmy logisticky veli-
ce náročné kvůli faktu, že se konaly ve třech oblastech a sportovci byli ubytováni ve třech 
olympijských vesnicích. Ledové sporty a soutěže v Big Air proběhly přímo v hlavním městě 
Číny, v Pekingu. Některé ze sportů se konaly na sportovištích zbudovaných při příležitosti 
OH 2008 a i slavnostní zahájení a zakončení se uskutečnilo na olympijském stadionu „Ptačí 
hnízdo“, jenž sloužil ke stejnému účelu i soutěžím v atletice při letních hrách. Velice zdařilá 
byla přeměna „Vodní kostky“ v  „Kostku ledu“, kdy v plaveckém bazénu byly zbudovány 
dráhy pro olympijské soutěže v curlingu.
Alpské lyžování i sporty v ledovém korytě se konaly na zcela nově vystavěných sportoviš-
tích v Jen-čchingu vzdáleném zhruba 100�km od Pekingu. Centrem této oblasti byla krásná 
olympijská vesnice se vším potřebným zázemím. Výhodou pro sportovce a členy realizač-
ních týmů bylo, že přímo v olympijské vesnici se nacházela spodní stanice lanovky, která 
vedla do centra sjezdovek pro alpské lyžování.
Třetí oblastí, vzdálenou cca 200�km od  Pekingu, bylo Čang-ťia-kchou, kde se soutěžilo 
ve zbylých sněhových sportech, tedy v akrobatickém a běžeckém lyžování, snowboardingu, 
skocích na lyžích, severské kombinaci a biatlonu. Velkou výhodou pro dopravu mezi Pekin-
gem a nejvzdálenější oblastí byl rychlovlak, který dosahoval rychlosti až 350 km/h a obě 
města spojil za 50 minut.
Tři oblasti znamenaly i tři týmy pro zajištění všech potřeb sportovců a členů realizačních 
týmů, a to včetně medicínského zabezpečení.

CELKOVÉ NOMINACE
ZOH v Pekingu se zúčastnilo téměř 2900 sportovců a přibližně stejný počet osob dopro-
vodu z 91 zemí. Celkem se konalo 109 medailových soutěží v patnácti sportovních disciplí-
nách. Na ZOH 2022 se do českého týmu kvalifikovalo a nominačním Plénem bylo schváleno 
113 sportovců a 140 členů doprovodu. I přes velký počet změn v nominacích způsobených 
na  jedné straně vyřazením sportovců z  důvodů zranění či nevyslání sportovním svazem 
a na druhé straně doplněním sportovců kvalifikovaných díky realokacím od mezinárodních 
federací se počet nakonec výrazně nezměnil. Na  finální „soupisce“ bylo ve  výsledku 114 
sportovců a 143 členů doprovodu z 8 sportovních svazů: biatlon, boby a skeleton, curling, 
krasobruslení, lední hokej, lyžování (akrobatické, alpské, běh na lyžích, skoky na lyžích, se-
verská kombinace a snowboarding), rychlobruslení a saně. Do soutěží však nakonec zasáhlo 
jen 110 sportovců, a to z důvodů zranění nebo nemožnosti startu z hlediska proticovidových 
opatření. Počet členů doprovodu zahrnuje i zajištění ze strany ČOT a medicínský tým.

OLYMPIJSKÉ VESNICE
Všechny tři olympijské vesnice byly pro ZOH nově zbudovány a všechny poskytovaly vy-
soký standard bydlení. V  Pekingu byl tým ubytován ve  dvoumístných až čtyřmístných 
apartmánech, kde každý měl k dispozici svůj vlastní pokoj. Velký prostor dostala výprava 
na zbudování týmového a medicínského zázemí. Nejméně prostoru bylo v Jen-čchingu. Zde 
byly medicínské a týmové prostory napěchovány do běžných pokojů a místa zde bylo velice 
málo. Také ubytování poskytovalo menší prostor, ale relativně slušný komfort.
V Čang-ťia-kchou byly v olympijské vesnici relativně rozměrné pokoje, zázemí týmu však 
velkým prostorem nedisponovalo. Vzhledem k pravidlům vycházejícím z olympijské charty 
o počtu členů doprovodu nemohli být v olympijských vesnicích ubytováni všichni členové 
realizačních týmů. Velká část z  doprovodů bydlela v  oficiálních hotelech a  byla nucena 
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a  jako její zástupci pro další dvě olympijské vesnice Eva Rybáková a Vojtěch Svárovský. 
Expertní tým, CLO a celý štáb výpravy se před hrami zaměřili na všechny oblasti, které 
pandemická situace přinesla a které bylo třeba zajistit, a  to včetně stanovení povinného 
očkování pro doprovod, doporučení třetí dávky očkování, nebo vyhodnocení hladiny pro-
tilátek, izolace před odletem, pravidel pro chování 14 dní před ním, opatření při výdeji ob-
lečení, třetí PCR testování před vstupem na letiště nad rámec požadavků, nastavení testo-
vacích přístrojů na hladinu, která se shodovala s přísnějšími požadavky v Číně, výtěr z nosu 
a krku. V koordinaci s letištěm Václava Havla, pražskou hygienou a Korean Air také vznikla 
speciální pravidla pro let speciálu (oddělení od ostatních cestujících, rychlý průchod letiš-
těm, předem stanovený seating, jídlo na skupiny, toalety oddělené, FFP3 respirátory ad.). 
I  režim na pracovištích ČOV se od začátku ledna řídil specifickými pravidly vytvořenými 
právě s ohledem na odlet olympijského týmu na ZOH. Před odletem bylo celkově prove-
deno 1273 testů u 315 osob. Zachyceno bylo 42 pozitivních nálezů, což je relativně vysoké 
číslo. U těchto osob bylo nastaveno další testování, které mělo za důsledek odložení odletu 
na „bezpečné“ datum, nebo bohužel v některých případech i zrušení účasti na ZOH. Výsled-
kem všech těchto velice striktních opatření a testování bylo naprosté minimum členů výpra-
vy, kteří se dostali v Pekingu do izolace či do režimu blízkých kontaktů (CC). Z charterového 
letu 27. 1. nebyl pozitivní ani jeden pasažér! Z celé výpravy byl nakonec skutečně pozitivní 
jen jeden sportovec, který se bohužel nakazil na cestě komerční linkou, což bylo potvrzeno 
na základě retestu jeho vzorku ve Státním zdravotním ústavu. V Pekingu jsme řešili další 
případy pozitivity, ale ty byly způsobeny tzv. zbytkovými hodnotami po nedávno prodě-
lané nákaze – takto „snadno“ jsme celou situací prošli díky nastaveným pravidlům a tomu, 
že řadě lidí s pozitivním testem v Česku jsme po pečlivém vyhodnocení situace umožnili 
do Pekingu odcestovat až později, než bylo v plánu, za což nám mnohdy spílali. Byla to však 
jediná šance, jak je uchránit od izolace v Číně. Celkově bylo v Číně „zachyceno“ 10 členů 
české výpravy, z čehož se tři dostali do izolace. Celkem 9 lidí jsme museli řešit v režimu CC, 
přičemž jeden byl z tohoto režimu propuštěn hned první den, ostatní osmý den. V izolaci 
zůstal nakonec reálně jen zmiňovaný jeden sportovec. 
I přes fungování striktní „bubliny“, ze které nebyla možnost se jakkoli dostat, byla atmosféra 
v podstatě příznivější, než tomu bylo v Tokiu. Je nutné podotknout, že tentokrát se jednalo 

až v průběhu akce. Díky zkušeným kolegům a současným možnostem on-line komunikace 
se však vše zvládlo bez větších problémů. Kromě tří týmů v Číně fungoval doma, v zázemí, 
ještě další tým pod vedením MUDr. Větvičky, který měl primárně na starosti testy před od-
letem a koordinaci péče v případě pozitivity. Většina lékařů a fyzioterapeutů, kteří na ZOH 
působili, pracuje dlouhodobě pro sportovní svazy nebo osobně pro sportovce, kteří se ZOH 
účastnili. K organizaci samotné péče byly ve všech třech vesnicích k dispozici standardní 
prostory, ordinace, místnost pro fyzioterapii. Ve vesnicích se nacházely polikliniky s vyba-
vením CT, RTG, MR, laboratoř, emergence servis 24 hodin, lékárna. Český tým nakonec řešil 
pouze dva vážnější úrazy, zlomeniny kotníku a  zápěstí, jinak šlo o  běžnou medicínskou 
„agendu“, včetně zajištění chronických stavů či akutních, většinou respiračních, potíží. Veli-
ce profesionálně a skvěle fungoval tým fyzioterapeutů pod vedením prof. Pavla Koláře. 

ORGANIZACE OPATŘENÍ PROTI COVID-19
Po zkušenostech z OH v Tokiu se medicínský tým a Lékařská komise ČOV již od září za-
měřily na zajištění výpravy do Pekingu po stránce anticovidových opatření. Byl ustanoven 
Expertní tým, který měl na starosti přípravu pravidel a procedur s cílem zajištění naprostého 
minima pozitivních případů v týmu v Pekingu.
Složení Expertního týmu: prof. Libor Vítek, prof. Jiří Beran, prof. Roman Prymula, doc. Mari-
an Hajdúch, prof. Roman Chlíbek (nominován za MZd), MUDr. Jarmila Rážová, MUDr. Marti-
na Marešová (Hygienická stanice hl. m. Praha), MUDr. Zdeňka Jágrová, MUDr. Barbora Mac-
ková (ředitelka Státního zdravotního ústavu), MUDr. Hana Zelená, PhDr. Lenka Kovářová, 
MUDr. Jiří Neumann.
Expertní tým připravil souhrn pravidel a dalších dokumentů, které zahrnovaly jednak pra-
vidla stanovená organizačním výborem her a nazvaná znovu Playbook, ale i opatření nad 
rámec těchto pravidel. Všechny dokumenty naleznete na stránkách https://www.olympij-
skytym.cz/dokumenty-zoh2022, stěžejní je dokument „Postupy pro zajištění PCR testování 
na Covid-19, zdravotní a organizační management Covid-19 u členů výpravy Českého olym-
pijského týmu na ZOH Peking 2022“, který obsahoval většinu postupů, opatření a pravidel, 
jež byla aplikována před hrami i v jejich průběhu.
Opět byl jmenován CLO (styčný důstojník pro Covid). Této role se ujala Blanka Konečná 

Martina Sáblíková
bronzová medaile
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rok soutěž místo počet 
sportovců

počet členů 
doprovodu

medailová umístění počet umístění do 8. místa

zlato stříbro bronz 4. 5. 6. 7. 8.

2022 ZOH PEKING, 
CHN 114 143

2 12

1 0 1 3 1 2 4 2

umístění sportovec sport disciplína

1 Ledecká Ester alpské disciplíny paralelní obří slalom

3 Sáblíková Martina snowboarding 5 000�m

KOMUNIKACE
Opatření proti Covid-19 i v Pekingu poznamenala tradiční novinářskou práci, které se ome-
zila prakticky jen na setkání v mixzónách. Český olympijský výbor vyslal na místo dva foto-
grafy (třetí bohužel nemohl odletět) do novinářské bubliny a do každé olympijské vesnice 
jeden obsahový tým. Na místě komunikaci řídila Barbora Žehanová, která zprostředkovávala 
zejména kontakt s médii. V úzké spolupráci s týmem v Praze pokračoval projekt czechteam.
tv. A výrazně se zvýšila komunikační podpora pro zúčastněné sportovní svazy i sportovce, 
kteří mohli bez omezení využívat fotografie (10 000+ během února) a také vytvořený vi-
deoobsah. V takto nastavené formě spolupráce se svazy bychom chtěli pokračovat i na dal-
ších sportovních akcích.

EKONOMIKA
Celkové náklady na ZOH Peking ještě není možné přesně vyčíslit, jelikož není známo vy-
účtování akce v roce 2022. Již teď však je možné konstatovat, že kvůli všem okolnostem 
spojeným s protiepidemickými opatřeními budou enormní. Nejen náklady na dopravu osob 
a materiálu a testování byly nesrovnatelně vyšší než v minulosti, ale i další výdaje spojené 
s účastí českého týmu na ZOH byly kvůli Covidu bohužel nákladnější. Detaily k souhrnu vý-
dajů na ZOH Peking budou vyčísleny ve zprávě o činnosti za rok 2022.

o skutečně „uzavřený“ systém, ve kterém se ocitli nejenom členové olympijských výprav, 
ale i všichni ostatní, kteří se her zúčastnili, včetně lidí pracujících v olympijských vesnicích 
a na sportovištích. Právě místní lidé pracující ve vesnicích a zástupci organizačního výboru, 
kteří museli strávit mimo svoje domovy mnohdy více než 3 měsíce, mají obrovskou zásluhu 
na úspěšné realizaci ZOH.

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY
Český tým již do  Pekingu odjížděl se sníženými možnostmi na  medailové úspěchy, a  to 
především kvůli nešťastnému zranění naší olympijské vítězky Evy Samkové, která chtěla 
v Pekingu útočit až na dvě medaile. Naše dlouhodobě největší hvězda zimních sportů Mar-
tina Sáblíková se sice úspěšně vyléčila z nedávného zranění, ale doba, která od této ne-
příjemnosti uplynula, byla velice krátká. Očekávání byla samozřejmě od týmu biatlonistů 
a také Ester Ledecké, která opět startovala ve dvou olympijských odvětvích, snowboardin-
gu a alpském lyžování. Medailová bilance českého týmu byla nakonec velice nízká a čítala 
„pouhé“ dvě medaile. Tu nejcennější, zlatou medaili, získala Ester Ledecká v paralelním ob-
řím slalomu na snowboardu, kdy naprosto suverénním výkonem ve všech jízdách předčila 
své soupeřky tzv. „o třídu“. Druhou medaili získala Martina Sáblíková, která svým perfektním 
výkonem v rychlobruslení na 5000�m dosáhla na svou sedmou olympijskou medaili a záro-
veň i na stou medaili Českého olympijského týmu v historii samostatné ČR. Obě naše v sou-
časnosti nejlepší zimní sportovkyně přidaly ještě čtvrtá místa, kdy jim bronz unikl o kousek. 
Stejně tak těsně za medailí skončila i největší naděje současného českého biatlonu Markéta 
Davidová. Jak Ester, tak Markéta ještě přidaly další dvě umístění těsně pod pódiem, tedy 
páté, resp. šesté místo. Za velký úspěch se dá považovat šesté místo manželů Zuzany a To-
máše Paulových v curlingu. Jejich pro český tým premiérové vystoupení na ZOH mělo doma 
v ČR velký ohlas. Stejně tak i historicky první účast českých ledních hokejistek pod pěti kru-
hy rozhodně nebyla zklamáním, a to i přes neúspěšný pokus o postup do bojů o medaile. 
Celkem český tým získal dvě medaile, 14 umístění do osmého a 31 do šestnáctého místa. 

Tomáš a Zuzana Paulovi

Ester Ledecká
zlatá medaile
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rok soutěž místo počet spor-
tovců

počet  
členů  

doprovodu

medailová umístění počet umístění  
do 8. místa

zlato stříbro bronz 4. 5. 6. 7. 8.

2022 EYOWF Vuokatti, 
FIN 77 57

7 8

3 4 0 2 2 1 2 1

umístění sportovec sport disciplína

1 Petr Hák Biatlon 7,5�km sprint 

1 Jakub Hroneš Snowboarding slopestyle 

1 Tým (ženy) Lední hokej turnaj ženských týmů 

2 Štafeta Biatlon Smíšená štafeta - 4 x 6�km 

2 Jiří Konvalinka Severská kombinace jednotlivci střední můstek + 6�km 

2 Jiří Tuž Běh na lyžích 7,5�km klasicky chlapci 

2 Jakub Hroneš Snowboarding Big Air 

KOMUNIKACE
Český olympijský výbor vyslal do  dějiště březnové části fotografku Barboru Reichovou 
a také dva členy komunikačního týmu. Veškerý vytvořený obsah poskytl zúčastněným spor-
tovním svazům i sportovcům. O medailových úspěších díky zveřejnění v servisu ČTK refe-
rovala všechna hlavní média, příběhy jednotlivých sportovců se zabývala regionální média. 
Prostor mládežnickým úspěchům poskytly i Česká televize a Český rozhlas.

2.1.3. EYOWF 2022 VUOKATTI (Finsko)

Zimní evropský olympijský festival mládeže se musel z důvodu pandemické situace posu-
nout o rok. Toto však platilo pouze částečně, protože malá část festivalu – konkrétně turnaj 
mužů v ledním hokeji – se nemohl uskutečnit až v březnu 2022. Zároveň z hlediska parame-
trů skokanských můstků nebylo možné uspořádat soutěže ve skocích na lyžích a severské 
kombinaci přímo ve  Vuokatti a  sportovci a  členové doprovodných týmů tak absolvovali 
svoji část soutěže ve vzdáleném Lahti. Což EYOWF rozdělilo v podstatě na tři části. 

HOKEJOVÝ TURNAJ MLADÍKŮ
Turnaj v ledním hokeji mužů, kde nastoupilo i české mužstvo, se konal od. 11. do 18. prosince 
2021. Pořadatelé se snažili o co možná největší podobnost s olympijským festivalem, tak-
že i tato část měla například svoje slavnostní zahájení a zakončení. Díky absenci jednoho 
z týmů se hrálo jiným systémem, než je běžné. Mladí čeští hokejisté bohužel na medaile ne-
dosáhli a skončili čtvrtí, těsně pod pomyslným podiem. Doprava týmu byla zajištěna vlád-
ním speciálem, kde byla aplikována striktní proticovidová opatření, včetně předem sesta-
veného zasedacího pořádku, oddělených toalet, dvoufázového servírování jídla i striktního 
dodržování nošení respirátorů. Také režim před odletem byl zpřísněn a všichni museli projít 
dvojím PCR testováním. Tato část EYOWF sloužila i jako seminář šéfů misí pro březen.

HLAVNÍ ČÁST FESTIVALU 
„Jarní“ část festivalu proběhla od 19. do 26. 3. 2022 a byla rozdělena do dvou míst – Vuo-
katti a Lahti. Také zajištění ze strany ČOV bylo rozděleno do dvou týmů, včetně medicínské-
ho servisu. Doprava týmu byla zabezpečena do Lahti komerčními lety a do Vuokatti Airbusy 
Armády ČR (nazpět Airbus + CASA). Z hlediska proticovidových opatření již ve Finsku pa-
noval mírnější režim, nicméně český tým absolvoval podobné procedury jako v případě pro-
sincové účasti ledních hokejistů. Test PCR do 72 hodin před odletem a test přímo na letišti 
(u většiny antigen). Došlo bohužel k záchytu pozitivních případů, a tak nakonec dvě spor-
tovkyně ze severské kombinace do Finska nemohly odcestovat a do soutěží nenastoupily.
Evropského olympijského festivalu ve  Vuokatti se zúčastnilo 932 sportovců, z  toho 100 
v prosinci, 708 ve Vuokatti a 124 Lahti. Celkem festival hostil 1608 účastníků ze 44 národ-
ních olympijských výborů včetně 15 ambasadorů (českou zástupkyní byla krasobruslařka 
Anna Dušková). Medaile se rozdaly ve 39 disciplínách. Vzhledem k válce na Ukrajině nemoh-
ly startovat ruská a běloruská výprava. 
Celkově naše výprava čítala 77 sportovců (20 lední hokej v prosinci, 48 Vuokatti, 9 Lahti), 
s doprovodem a zajištěním ze strany ČOV a medicínským týmem měla výprava 134 členů. 
I přesto, že v prosinci se nepodařilo našim hokejistům získat na medaili, dosáhli čeští spor-
tovci historicky největšího úspěchu na EYOWF. Sedm medailí, a z toho 3 zlaté, posunulo náš 
tým na 7. místo v hodnocení národů. Dvě medaile, nejprve stříbrnou v Big Air a následně 
i  zlatou ve Slopestyle, získal snowboardista Jakub Hroneš. Další zlatou přidal ve  sprintu 
na 7,5�km biatlonista Petr Hák, který spolu se svými parťáky ze smíšené štafety Kateřinou 
Gotvaldovou, Kateřinou Pavlů a  Danielem Maluškem přidal i  stříbrnou medaili v  závodě 
na 4x6�km. Po dramatickém finále a vítězstvím nad Švédskem se podařilo vybojovat zlatou 
medaili i našim ledním hokejistkám. Stříbrnou medaili získal v běhu na lyžích na 7,5�km kla-
sicky Jiří Tuž a z Lahti ho doplnil sdruženář Jiří Konvalinka v závodě jednotlivců na středním 
můstku + 6�km v běhu na  lyžích. Těsně pod pódiem skončili již zmiňovaní lední hokejisté 
a  také Kateřina Pavlů v biatlonovém závodě na  10�km. Páté místo získala Nela Půbalová 
v běhu na lyžích 5�km klasicky a její kolega z týmu Ondřej Pilař na 10�km volně. Celkem čeští 
mladí sportovci získali 15 umístění do osmého a 36 do šestnáctého místa.

Přílet výpravy - medailisté Jakub Hroneš, Petr Hák, Daniel Malušek, Kateřina Gotvaldová, Kateřina Pavlů,  
Jiří Tuž, tým ženský hokej
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 •  Díky dlouhodobé spolupráci s prefekturou Koči se i přes velice nepříznivou situaci 
podařilo zajistit pre-kempy před OH 2020 pro plavání, atletiku, veslování a kanoistiku 
právě na ostrově Šikoku v prefektuře Koči. Z ostatních plánovaných pre-kempů se po-
dařilo realizovat pouze mezinárodní federací organizovaný kemp vodních slalomářů, 
který probíhal přímo na olympijském kanále.

 •  V projektech podpory olympijské přípravy bylo poskytnuto zhruba 10 mil. Kč ze zdro-
jů NSA. V programu stipendií Olympijské solidarity byla poskytnuta podpora v pří-
pravě na OH Tokio a ZOH Peking v celkové výši 9 906 197�Kč a 22 900 000�Kč tvořily 
příspěvky pro sportovní svazy tzv. za  kvalifikované místo, kdy každý svaz obdržel 
za  jedno získané místo do Tokia, nebo Pekingu 100 000�Kč s využitím dle uvážení 
svazu. Tyto finance jsou ze zdrojů ČOV. 

• Řízení a organizace práce Sportovního expertního týmu ČOV (SET). Sportovní expertní 
tým řešil především otázky podpory olympijské přípravy, a to jak ve věci finanční podpory 
a její koordinace se sportovními svazy a resortními sportovními centry, tak v rámci výběru 
a specifikace centrálních servisních služeb. SET také hlasoval o skupině sportovců navrže-
ných jednotlivými sportovními svazy k využití stipendií Olympijské solidarity MOV. SET se 
v roce 2021 jen minimálně zabýval hledáním ideových řešení optimalizace přípravy spor-
tovců a týmů na olympijské hry, a to především z důvodů náročného programu dvou rychle 
po sobě jdoucích her a bohužel i z důvodů nedostatku financí na nové projekty. 
• Příprava a realizace medicínského zabezpečení akcí ČOV včetně odborných seminářů 
k zdravotnické péči a dopingové problematice. Kromě seminářů probíhala intenzivní spolu-
práce s vybranými odborníky v otázkách proticovidové problematiky a specifiky podmínek 
a aklimatizace pro následující OH/ZOH.
• Spolupráce na  fungování systému zdravotního zabezpečení ČOV. Od  roku 2019 zajiš-
ťuje zdravotnické zabezpečení ČOV konsorcium Centra pohybové medicíny (se spolupra-
cujícími zařízeními Centrum sportovní medicíny a Sportklinik) a Centra zabezpečení státní 
sportovní reprezentace. V systému bylo na konci roku zařazeno celkem 485 sportovců z 56 
sportovních svazů. Sportovcům, které sportovní svazy zařadily na seznam zdravotního za-
bezpečení, je poskytována péče nejenom na akcích ČOV, ale také pochopitelný servis v prů-
běhu celého roku. Jedná se o péči přímou, která byla poskytnuta ve smluvních centrech 
na základě výběrového řízení. Zároveň s tím probíhala i tzv. nepřímá péče, která byla spo-
jena s přípravami na významných sportovních akcích. Byla zajištěna komplexní administra-
tivní a organizační práce na procesu oficiálního pracovního povolení zejména lékařů, kteří 
se podíleli na zajištění OH 2020 Tokio, a kontinuálně probíhaly a probíhají přípravy na další 
akce plánované na rok 2022 (ZOH, EYOF, WG…). 
• Spolupráce na činnosti Lékařské komise ČOV (předseda prof. Pavel Kolář).
• Spolupráce s rezortními sportovními centry Dukla ASC, OLYMP CS MV ČR a Victoria VSC 
ve věci olympijské přípravy, zejména účast na výročních hodnoceních, neboli oponenturách 
plánů činnosti, na kterých se mimo jiné řeší příprava sportovců a její specifika směrem k OH 
/ ZOH. V tomto roce se zástupci sportovního úseku ČOV zúčastnili celkem 36 výročních 
hodnocení jednotlivých RSC. Intenzivně probíhala komunikace podpory a koordinace olym-
pijské přípravy.
• Zabezpečení společného reprezentačního a volnočasového oblečení pro olympijské vý-
pravy ČOV (OH, ZOH, YOG, EYOF, SH, EH) – v kooperaci s ALPINE PRO intenzivně probíhá 
příprava vybavení ve spolupráci se sportovci, především v rámci expertní skupiny, kterou 
tvoří Kateřina Neumannová, Ondřej Synek, Tomáš Kraus a Martin Doktor.
• Organizace dopravy osob a materiálu na olympijské akce ČOV.
• Pořádání odborných a organizačních seminářů k akcím ČOV, komunikace ČOV se svazy, 
trenéry, sportovci a experty ze sportovního a medicínského prostředí.
• Organizace a realizace projektů Olympijské solidarity MOV.
• Řízení činnosti přípravných štábů olympijských akcí ČOV.
• Spolupráce s Komisí sportovců ČOV a její aktivní zapojení do dění v ČOV a jeho projektů.

2.2. Příprava účasti na budoucích olympijských soutěžích:

• Podpora sportovní přípravy a příprava účasti na ZOH Peking 2022
• Příprava zajištění účasti na EYOWF Vuokatti 2022
• Příprava zajištění účasti na EYOF Banská Bystrica 2022
• Příprava zajištění účasti na WG Birmingham 2022
• Příprava zajištění účasti na OH Paříž 2024

2.3. Účast na mezinárodních odborných seminářích 
a zasedáních:

• Webinář šéfů misí, Peking 2022 1.–2. 2. 2021
• One–one meeting on-line, Peking 2022 5. 2. 2021
• Virtual visit, Olympic Village, Tokio 2020 9. 4. 2021
• CLO on-line meeting, Tokio 2020 21. 4. 2021
• Pre-DRM on-line, Tokio 2020 11. 5. 2021
• DRM, Tokio 2020 8. 7. 2021
• Webinář, EYOF Vuokatti 2021 29. 10. 2021
• Sympozium sportovní medicíny, Dříteč 18.–20. 11. 2021
• Seminář šéfů misí, SH Birmingham 2022 29. 11. – 3. 12. 2021
• Seminář šéfů misí, EYOF Vuokatti 2022 13.–15. 12. 2021
• On-line řídící výbor V4 – Olympijské naděje 7. 12. 2021

2.4. Další činnost sportovního úseku:

• Příprava a realizace projektu podpory olympijské přípravy – dlouhodobý koncepční pro-
jekt podpory pro nejlepší české sportovce a talenty v olympijských sportech a disciplínách. 
V minulých letech byl realizován pod názvem TOP TEAM. Pro rok 2021 byla původní struk-
tura projektů přípravy extrémně redukována na základě snížení objemu financí a pokynů 
od NSA. Podpora sportovců probíhala pouze ve dvou oblastech – podpoře aklimatizačních 
kempů a v rámci tzv. „Centrálních servisních služeb“. Z jiných zdrojů šly Příspěvky svazům 
za kvalifikované místo a Stipendia Olympijské solidarity MOV. 
 •  Centrální servisní služby ve své nabídce obsahují podporu přípravy, kterou si jed-

notlivé sportovní svazy a většinou ani RSC nemohou dovolit, a to ať již z finančních 
nebo personálních důvodů, a která řeší širší problémy napříč sporty. Servisní služ-
by by měly pokrývat právě ty klíčové kroky, které nám umožní vyrovnat se světové 
konkurenci a ovlivnit nejmenší detaily sportovního výkonu. Do projektu byli zapojeni 
největší odborníci na daná témata v České republice i v zahraničí. Tyto služby využilo 
v roce 2021 pouze 38 sportovců ze čtrnácti sportovních svazů. Z původně devatenác-
ti předem určených oblastí byla nabídka kvůli nedostatku financí snížena pouze na  
7 „nosných“ služeb: analýza a nastavení výživy včetně specifických laboratorních tes-
tů u prof. Libora Vítka, dále pak diagnostika limitace výkonu a funkční respirační tré-
nink u MUDr. Jiřího Dostala a také diagnostika hybného systému u prof. Pavla Koláře. 
Intenzivně využívanou službou byl také speciální zrakový trénink realizovaný v or-
dinaci SportSenses Tomáše Pospíchala. Dále byl do podporovaných služeb zařazen 
i mentální koučink a sportovní psychologie dle požadavků top sportovců. 

 •  Z hlediska aklimatizačních kempů se kvůli restrikcím v cestování uskutečnilo jen mi-
nimum akcí směrem k OH 2020 Tokio. Pro sportovce připravující se na ZOH Peking 
2022 se podařilo podpořit více aklimatizačních kempů, ale řada sportů se bohužel 
z hlediska opatření do dějiště her s předstihem dostat nemohla. 
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• Koordinace soutěží olympijských nadějí. V roce 2021 projekt fungoval lépe než v roce 
2020. Přesto však přetrvávaly komplikace a rušení některých soutěží kvůli pandemii Covi-
du-1. Soutěže olympijských nadějí se konaly ve 21 sportech a ČOV na ně prostřednictvím 
prostředků obdržených z dotace NSA přispěl celkovou částkou 1 387 000�Kč. V prosinci 
2021 proběhlo opět korespondenčně setkání řídícího výboru soutěží olympijských nadějí 
zemí V4. Řídící výbor schválil kalendář akcí na rok 2022 v plném rozsahu bez covidových 
restrikcí. V roce 2022 bude projekt probíhat pod vedením slovenské strany.
• Aktivní účast na práci složek ČOV – především Českého klubu olympioniků, Českého klu-
bu fair play a České trenérské akademie.
• Spolupráce s ČO a.s. v komunikaci se sportovci: Stipendia OS MOV, projekty olympijské 
přípravy, příprava TOP CAMP, Cena J. S. Gutha-Jarkovského, partnerské a ad hoc akce atd.
• Spolupráce s úsekem komunikace ČOV na zajištění akcí a mediálních výstupů týkajících 
se sportovní činnosti a sportovních akcí ČOV.
• Spolupráce na projektech ČOV především v rámci Sazka Olympijského víceboje.
• Řada dalších činností souvisejících s fungováním sportovního úseku nebo s činností spor-
tovního ředitele ČOV: jednání s ADV ČR na zajištění a přípravě vrcholných olympijských akcí 
pro následující období, spolupráce s UK FTVS – členství ve Vědecké radě fakulty + garance 
předmětu II. roč. Sportovního managementu – „Organizace TV a sportu v ČR“, spolupráce 
na fungování projektu Dual Carrer, jednání poradního sboru ombudsmana ČOV, podpora 
přípravy ODM, ad hoc akce propagující olympismus či ČOV. 

Náklady na činnost, jednotlivé akce i projekty podpory jsou součástí kapitoly 6 této zprávy 
– EKONOMIKA ČOV.

Alexander Choupenitch
bronzová medaile
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Jiří Prskavec
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respektování, dále ke sportovní etice, k mimosoudnímu řešení soudních sporů, k rozhodnutí 
sportovních orgánů, podněty ke stanovám sportovních subjektů a k dopingovým kauzám, 
ale i dotazy směrem k zákonům ČR a k jejich dopadům na sportovní prostředí. Tyto věci 
jsem řešil písemnými Stanovisky ombudsmana, osobním jednáním, nebo odborným výkla-
dem. Kromě těchto podání jsem aktivně spolupracoval s orgány státní správy, se sdělovací-
mi prostředky a dalšími fyzickými i právnickými osobami.
V  případě zájmu jednotlivých členů Pléna ČOV jsem samozřejmě připraven poskytnout 
i komplexní, resp. další informace, případně písemnosti k jednotlivým uzavřeným případům. 
Všechny jednotlivé podněty jsou u mne k dispozici pro členy Pléna ČOV i další orgány Čes-
kého olympijského výboru.
Informace o kompetencích ombudsmana ČOV a kontaktní údaje lze najít na webových 
stránkách: www.olympic.cz/ombudsman.

ZPRÁVA O ČINNOSTI  
OMBUDSMANA ČOV
ALEXANDER KÁROLYI

Plénum ČOV volí na  návrh členů ČOV ombudsmana Českého olympijského výboru. Po-
stavení, působnost a další činnosti ombudsmana ČOV upravuje Statut ombudsmana ČOV. 
Do činnosti ombudsmana ČOV patří zejména působit v oblasti ochrany práv členů ČOV, 
vyplývajících z působení a  jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, kte-
ré jim zaručuje Olympijská charta, Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČOV a principy 
demokratického právního státu. Ombudsman je chrání například i  před jejich nečinností 
a podobně. V červnu 2018 přijal Výkonný výbor Českého olympijského výboru písemným 
prohlášením Etický kodex Mezinárodního olympijského výboru jako nedílnou legislativní 
součást interní činnosti a působnosti Českého olympijského výboru. Ombudsman ČOV vy-
konává v rámci ČOV i působnost a pravomoc Etické komise MOV dle Etického kodexu MOV. 
Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
V  předmětném období, tj. v  roce 2021, resp. od  1. 5. 2021 – 31. 3. 2022 jsem se aktivně 
zúčastňoval zasedání VV ČOV, scházel se s  předsedy jednotlivých složek ČOV, komuni-
koval s předsedou Komise sportovců ČOV a předsedou, resp. členy Revizní komise ČOV. 
Dále spolupracuji s generálním sekretářem ČOV a dalšími pracovníky ČOV a samozřejmě 
i s představiteli jednotlivých sportovních subjektů, členy VV a Pléna ČOV.

Ve smyslu Statutu ombudsmana ČOV jsem komunikoval a spolupracoval s mým Poradním 
sborem, který je složen z právních specialistů, olympijských vítězů, zástupců akademické 
obce a ze zástupců veřejných médií.

Členové Poradního sboru ombudsmana ČOV:

•  PhDr. Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV, dvojnásobný olympijský vítěz,  
člen Rady České televize

•  Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., vysokoškolský pedagog,  
emeritní rektor VŠE Praha

•  Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy
•  Pavel Nedvěd, viceprezident FC Juventus Turín,  

držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 2003
•  Mgr. Kateřina Neumannová, poradkyně pro sport Ministerstva obrany ČR,  

olympijská vítězka a mistryně světa
•  JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M., předseda Legislativní rady ČOV,  

advokát a soudní znalec
•  JUDr. Daniel Viduna, člen Legislativní rady ČUS, advokát
•  JUDr. Pavel Zpěvák, odborný právní konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
•  Mgr. Denisa Černá, tajemnice ombudsmana ČOV

Od 1. 5. 2021 do 31. 3. 2022 jsem posuzoval 26 podání a poskytl několik odborných vyjád-
ření. Rovněž se aktivně, jako gestor, podílím na novele Stanov ČOV. Pro novelu Stanov byla 
vytvořena osmičlenná Pracovní skupina, se kterou aktivně spolupracuji. Samozřejmě pravi-
delně spolupracuji i s Legislativní radou ČOV. Dále řeším i několik žalob a soudních sporů 
vedených proti ČOV, především z titulu působnosti ombudsmana v oblasti ochrany práv 
členů Českého olympijského výboru.
Předchozí podání jsou zapracována ve Zprávě o činnosti za období 2016–2020. Předmětem 
posouzení byly zejména podněty směřující k legislativě sportovních předpisů, resp. k jejich 
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Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková
zlatá medaile



4.2. Český klub fair play (ČKFP)
ŠÁRKA STRACHOVÁ

Složení předsednictva Českého klubu fair play:
Předsedkyně: ŠÁRKA STRACHOVÁ
Čestná předsedkyně: KVĚTA PECKOVÁ
Místopředsedové: MARTIN DOKTOR, RADOMÍR NOVÁK
Členové: JAN ČENSKÝ, VLADIMÍR DRBOHLAV, TOMÁŠ HOLUB,  
ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ, RADEK JAROŠ, JIŘÍ JEŽEK, LENKA KOVÁŘOVÁ, 
HANA MACHKOVÁ, JAN PIRK, JAN ŠVÉD

Cíle a priority složky:
•  Propagace a medializace hodnot a chování fair play dle oficiálního Desatera Fair Play. 
•  Začlenění hodnot fair play a motivace k férovému chování v rámci projektů ČOV, účast 

na akcích, koncepce informačních a motivačních materiálů. 
•  Spolupráce se složkami a projekty ČOV. 
•  Oceňování vybraných činů fair play v rámci slavnostního vyhlášení.
•  Spolupráce a mezinárodní aktivity v rámci International Fair Play Committee. 

Činnost složky: 
•  Nominace a výběr oceněných příkladných činů fair play za rok 2020 pro slavnostní vy-

hlášení (konalo se 30. 9. 2021).
•  Účast a zapojení do mezinárodních projektů v rámci zasedání mezinárodní komise Fair 

Play (září 2021 Vídeň).
•  Spolupráce na projektech ČOV: 
 •  Olympijský festival – fair play jako součást Edu zóny, hrací karta s desaterem fair play, 

den fair play během konání festivalu.
 •  Olympijský běh – Edu zóna pro děti v  rámci předzávodního programu, hrací karty 

a vzdělávací programy se zaměřením na hodnoty a chování fair play formou her.
 •  Sazka Olympijský víceboj – zapojení a propagace v rámci republikového finále (Brno, 

září 2021).
•  Patronát na fotbalovém turnaji přípravek SK Slavia Praha (červen 2021, říjen 2021).
•  Medializace ČKFP:
 •  Štafetový závod firem na Jizerské 50 (březen 2021). 
 •  Den za obnovu lesa (říjen 2021).
 •  Diskuzní panel „Ukaž respekt!“ – vztah řidič / cyklista (říjen 2021). 
•  Příprava a realizace projektu vytvoření vzdělávacích materiálů o hodnotách fair play pro 

nejmenší děti. Je navázána spolupráce s ilustrátorem Lukášem Urbánkem a jeho týmem. 
Práce na tvorbě ilustrovaného desatera fair play pro děti tak, aby mu co nejlépe porozu-
měly a mohly si ho představit ve svém „dětském“ světě. Je také domluveno, že vznikne 
útlejší kniha, kde bude každému pravidlu z oficiálního desatera věnován jeden ilustrovaný 
příběh s postavičkami Eda a Ola, které jsou již s ČOV spojené, i díky například Olympij-
ským festivalům. 

•  Příprava a možnosti projektu, na kterém se již několik let pracuje v rámci komise fair play 
v Portugalsku, a to tzv. „white cards“. Cílem je upozornit a medializovat činy a chování, 
které stojí na hodnotách fair play. Jedná se o protihodnotu například k červeným a žlutým 
kartám, které udělují rozhodčí během zápasů za porušení pravidel.

•  Pilotní účast ČKFP na vyhlašování Sportovce roku 2021 se záměrem stát se pravidelnou 
součástí tohoto vyhlašování a medializovat tak nejen hodnoty fair play, ale i ČKFP jako 
takový, aby veřejnost věděla co nejvíce o  jeho existenci a tom, že může zasílat návrhy 
na ocenění. 

4.1. Český klub olympioniků (ČKO)
OLDŘICH SVOJANOVSKÝ

Složení předsednictva Českého klubu olympioniků:
Předseda: OLDŘICH SVOJANOVSKÝ
Místopředsedové: JIŘÍ ADAM, PAVEL BENC,  
IMRICH BUGÁR, ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ
Členové předsednictva: JIŘÍ ČTVRTEČKA, JIŘÍ DALER, MARTIN DOKTOR,  
ŠTĚPÁN JANÁČEK, KAREL KAŇKA, VÁCLAV KORUNKA,  
JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ, ANTONÍN PROCHÁZKA, PAVEL SVOJANOVSKÝ.

Cíle a priority složky:
•  Aktivní zapojení členů ČKO do projektů ČOV.
•  Prosazování principů Olympijské charty a prezentace olympijských myšlenek především 

ve školách a mezi mladými sportovci.
•  Hájení čistoty sportovního prostředí a soutěžení.
•  Vytváření podmínek a vyhledávání zdrojů pro podporu olympioniků v sociální a zdravotní 

oblasti.
•  Klubová činnost v regionech.
•  Zapojení do aktivit Světové asociace olympioniků.

Činnost složky: 
•  ČKO má aktuálně 1017 členů, podle statutu je organizačně rozdělený do 6 regionálních 

klubů. Z administrativních důvodů se utvořila samostatná skupina – Praha a Střední Čechy.
•  Spolupráce na projektech ČOV a aktivitách s partnery ČOT.
•  Propojení činností s ostatními složkami a komisemi ČOV.
•  Organizace celorepublikových a regionálních setkání olympioniků.
•  Organizace 12 memoriálů bývalých významných olympijských medailistů. Vítězové dostá-

vají poháry ČKO.
•  Účast a podpora regionálních sportovních akcí zaměřených především na mládež a spor-

tovní veřejnost.
•  Besedy a autogramiády ve školách a sportovních klubech, předávání cen při vyhlašování 

celorepublikových i regionálních sportovních anket. 
•  Propagace olympismu a zásad fair play v médiích.
•  Mapování osudů olympioniků let minulých. Spolupráce s Pamětí národa.
•  Pomoc při zajišťování adekvátní lékařské a  lázeňské péče a sociálního poradenství pro 

olympioniky, kteří závodili dříve.
•  Nadační fondy založené olympioniky z jejich vlastních finančních prostředků a za pod-

pory dalších dárců, které pomáhají olympionikům v sociální nebo hmotné tísni, fungují 
ve všech regionech.

Termíny jednání předsednictva složky v roce 2021:
•  Zasedání: 27. 5., 17. 6., 7. 9., 14. 10. a 9. 12.
•  Z důvodu hygienických opatření začátkem roku 2021 předsednictvo ČKO komunikovalo 

elektronicky.

Zpracované a předložené dokumenty složky:
Zpráva o činnosti ČKO za rok 2021.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Pokračovat ve spolupráci na projektech ČOV a jeho složek a podporovat všechny jejich 

aktivity.
•  Rozvíjet činnost regionálních klubů a spolupráci s regionálními institucemi.
•  Usilovat o zajištění důstojných sociálních i zdravotních podmínek olympioniky–seniory.
•  Zapojení členů ČKO do medializace olympismu a činnosti ČOV.
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4.3. Česká olympijská akademie (ČOA)
ALEXANDR KLIMENT

Složení předsednictva České olympijské akademie:
Předseda: ALEXANDR KLIMENT
Místopředsedové: ZDENĚK ŠKODA (sekretář), JIŘÍ KYNOS
Členové předsednictva: MICHAL BURIAN, JOSEF DOVALIL,  
VLADIMÍR DRBOHLAV, ZDENĚK HANÍK, MIKULÁŠ KROUPA,  
RICHARD MRÁZEK

Cíle a priority složky:
ČOA je v duchu zásad Mezinárodní olympijské akademie vědeckým, studijním, informačním 
a propagačním centrem olympijského hnutí v České republice. Ve spolupráci s vědeckými, 
paměťovými a pedagogickými institucemi studuje různé stránky olympijského hnutí a pro-
střednictvím dílčích projektů přenáší olympijské ideje do života společnosti. Udržuje mezi-
národní styky a spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí. V rámci ČOV spolupracuje 
se složkami a projekty napříč ČOV.

Činnost složky:
•  Hlavním projektem ČOA v roce 2021 byla výstava „Olympijské Tokio 1940–2021“ v His-

torické budově Národního muzea (ve spolupráci NM, Českého olympijského výboru, Vo-
jenského historického ústavu a Velvyslanectví Japonska v ČR). Výstava ilustrovala nejen 
olympijské úspěchy našich sportovců v čele s Věrou Čáslavskou, ale také pokrok a změny 
ve  sportu, technologiích i  každodenním životě. Medaili zapůjčil olympijský vítěz Lukáš 
Krpálek, k vidění byla také olympijská pochodeň z roku 2021. Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout i unikátní dokumenty vztahující se k roku 1940, kdy byly OH kvůli válečnému 
konfliktu zrušeny.
Kvůli pandemii nemoci Covid-19 se termín otevření výstavy několikrát posouval. Výstava 
byla nakonec přístupná od 5. května do 31. prosince 2021. V prostorách expozice proběhlo 
několik doprovodných akcí: 

 •  23. 6. křest publikace Fr. Koláře a kol. Encyklopedie olympioniků
 •  16. 8. křest oficiální publikace Tokio 2020
 •  7. 9. doprovodný program Kinue Hitomi – žena, která předběhla dobu (křest knihy 

Olgy Struskové, přednáška spojená s prohlídkou výstavy)
 •  23. 9. doprovodný program Osobnost Věra Čáslavská (přednáška spojená s prohlíd-

kou výstavy) 
 •  ČOA v průběhu roku organizovala komentované prohlídky.
•  Golden Memories – Tokyo 1964. ČOA byla iniciátorem, koordinátorem a hlavním autorem 

on-line projektu Evropských olympijských akademií. On-line výstava Golden Memories – 
Tokyo 1964 je připomínkou olympijských her v roce 1964. Do projektu, který byl spuštěn 
na konci června 2020, přispělo historickými fotografiemi 12 evropských zemí. Fotografie 
mapují atmosféru prvních asijských olympijských her a  jejich zákulisí a  jsou rozděleny 
do 11 tematických kolekcí: např. zapálení olympijského ohně v Olympii, přílety a odlety 
výprav, život v olympijské vesnici, trénink apod.

•  Olympijské století. Výstava olympijských plakátů z letních olympijských her od Antverp 
1920 do Tokia 2020 ve spolupráci s VHÚ (M. Burian) a MČ Prahy 6 byla otevřena v Písecké 
bráně již v říjnu 2020. Po 14 dnech však musela být na základě vládních nařízení spoje-
ných s pandemií Covidu-19 uzavřena. K jejímu opětovnému otevření došlo v dubnu 2021, 
nakonec zůstala přístupná až do října 2021.

•  SPORTFILM Liberec. ČOA každoročně spolupracuje na organizaci tohoto festivalu spor-
tovních filmů. V rámci 24. ročníku festivalu v září 2021 byla k vidění výstava Olympijské 
Tokio 1964–2021 instalovaná před Libereckou radnicí. Obsahovala fotografie Karla Nováka 
z roku 1964 a fotografie z posledních tokijských her od Barbory Reichové.

Termíny jednání předsednictva složky v roce 2021:
•  Zasedání: 2. 3. 2021, 16. 6. 2021, 9. 9. 2021, 1. 12. 2021.

Zpracované a předložené dokumenty složky:
Zpráva o činnosti ČKFP za rok 2021.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Dokončení a cílená distribuce vznikající knihy o hodnotách fair play pro nejmladší děti. 
•  Začátek realizace projektu „white cards“.
•  Zapojení ČKFP do vyhlašování Sportovce roku.
•  Aktivní účast a zapojení ČKFP do letní ODM 2022.
•  Nadále pokračovat ve spolupráci a zapojení ČKFP napříč projekty ČOV. 
•  Aktivnější a cílenější komunikace hodnot fair play na sociálních sítích, spolupráce s Media 

House ČOV.
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o fotografiích a přes 4 tisíce záznamů o osobách, spolcích, korporacích, týmech, sportech, 
disciplínách, událostech a místech. 
Nejvýznamnějšími fondy spravovanými v rámci OMK jsou fond fotografií Karla Nováka (přes 
50 tisíc záznamů), pokrývající český sport od roku 1956 do roku 2004, a dále fond Jiřího 
Kössla, který zahrnuje např. dokumentaci OH v Los Angeles 1932, Berlíně a Garmisch-Par-
tenkirchenu 1936. Malý, ale unikátní je fond fotografií Vlasty Foltové z olympiády v Berlíně 
1936.
OMK spravuje jak klasické fotografie, většinou negativy, které jsou postupně digitalizovány, 
tak i fotografie vznikající již digitálně. Digitálních fotografií z období po roce 2000 spravuje 
ČOV přes 300 tisíc. Jejich fond je v rámci OMK postupně (od roku 2016) retrospektivně 
zpracováván. Fond digitálních fotografií stále narůstá díky průběžné dokumentaci činnosti 
ČOV, zvláště během konání OH.
Činnost OMK byla v roce 2021 zásadně ovlivněna nedostatkem finančních prostředků. Do-
stupné zdroje byly proto věnovány na  udržení stávajících systémů v  chodu tak, aby byl 
obsah v nezbytné míře dostupný jednak pro vnitřní potřeby ČOV, ale především pro po-
třeby pořizování nových fotografií na OH v Tokiu. Na jaře roku 2021 byl dokončen upgrade 
portálu OMK na novou, zásadně inovovanou verzi, nazvanou „Šupčík“. Nejedná se pouze 
o nový vyhledávací portál, ale o ucelený systém integrující různé datové zdroje (Dropbox, 
FTP, archiv OMK). Systém zajišťuje komfortní, bezpečný a dokumentovaný přenos fotografií 
od okamžiku pořízení snímků až po jejich kontrolovanou distribuci uživatelům jak v rámci 
ČOV, tak i dalším oprávněným subjektům (svaz, média, partneři). Systém poskytuje kom-
fortní vyhledávací služby, uzpůsobené pro potřeby ČOV.
Nový systém přenosu, dočasného uložení v Dropboxu a distribuce pomocí nástrojů portálu 
„Šupčík“ se plně osvědčil během OH v Tokiu, při kterých sloužil k uložení, přenosu a dis-
tribuci všech fotografií vytvořených akreditovanými fotografy ČOV. Specifické podmínky 
hostitelské země i opatření proti Covidu si vyžádaly řadu úprav a modifikace postupů i ně-
kterých funkcí systému v průběhu OH. Tým OMK proto udržoval pohotovost 24/7, během 
které byly řešeny vniklé požadavky.
V rámci OMK se v roce 2020 uzavřel projekt „Řízené workflow AV obsahu v rámci úseku 
komunikace ČOV. Olympijská multimediální knihovna, zpracování a zpřístupnění stávajícího 
obrazového a AV obsahu“. Zavedení řízeného workflow je nezbytné kvůli stále narůstající-
mu počtu i datovému objemu AV obsahu, který vzniká činností ČOV. Na začátku roku 2021 
byl dokončený systém migrován na stálou infrastrukturu ČOV.

Přehled činností OMK v roce 2021:
•  Technické požadavky na nově vznikající fotografie
 •  Analýzy EXIF obsahu struktur retrospektivně – praxe fotografů v kompletním obsahu 

AV archivu
 •  Návrh a finalizace technických požadavků na fotografie, výstup příloha smlouvy s fo-

tografy
•  Šupčík
 •  Prototyp aplikace „Šupčík“ napojený na Dropbox 
 •  Nastavení veřejné a interní databáze 
 •  Retroplnění z původní Fotobanky
 •  Ladění vyhledávacích položek
 •  Ladění filtrů
 •  Ladění detailů záznamů o fotografiích
 •  Zavedení domény supcik.olympic.cz a vystavení veřejnosti
 •  Doplnění funkce vkládání vodoznaku do fotografií (fixní logo vpravo dole) on-the-fly
 •  Doplnění funkce Stahování fotografií umístěných v Dropboxu v master copy a v defi-

novatelných odvozeninách – s řízením podle role uživatele
 •  Vypracování a vystavení návodů

•  Příprava přeměny Olympijského studijního a  informačního centra na specializovanou 
knihovnu dle knihovního zákona. Během podzimu 2021 jsme připravili materiály, které 
jsou nutné k podání žádosti o evidenci knihovny na Ministerstvu kultury ČR. Zřizovatelem 
knihovny bude Český olympijský výbor a knihovna bude přímo podléhat ČOA. O evidenci 
bude požádáno v dubnu 2022.

Hlavní publikační činnost, přednášková a osvětová činnost:
•  KOLÁŘ, František a  kol. Encyklopedie olympioniků: čeští a  českoslovenští sportovci 

na olympijských hrách. Praha: Euromedia Group, 2021. 439 s. Universum. Edice Českého 
olympijského výboru. ISBN 978-80-242-7474-4.

•  ŠKODA, Zdeněk, ed. Antverpy 1920: poprvé na  olympijských hrách pod českosloven-
skou vlajkou. Praha: Český olympijský výbor, 2021. 165 s. Edice Olympijská knihovnička;  
57. svazek. ISBN 978-80-88158-07-3. Ve spolupráci s Českým výborem Pierre de Coubertin.

•  On-line Mezinárodní sympozium k výročí sta let od úmrtí zakladatele Německého olym-
pijského výboru Willibalda Gebhardta. Příspěvek Jiří Guth a  jeho vztahy se zakladateli 
Mezinárodního olympijského výboru (Z. Škoda) vyjde v plánovaném sborníku.

•  Kapesní sborník k výstavě Olympijské Tokio. 

Mezinárodní aktivity:
Evropské olympijské akademie:
•  General Assembly (leden 2021) za ČOA delegáti: A. Kliment a Z. Škoda.
•  Práce v komisích EOA: A. Kliment (mediální komise), J. Janotová (komise pro rozvoj),  

Z. Škoda (komise pro olympijské dědictví).

Mezinárodní olympijská akademie:
•  17. (on-line) setkání představitelů Národních olympijských akademií (říjen 2021), delegát 

za ČOA Z. Škoda.
•  61. (on-line) setkání „Mladých účastníků do 35 let“ (září 2021) za ČOV M. Rovňanová.

Termíny zasedání složky v roce 2021:
10. 2. (on-line), 21. 10.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Spolupráce na výstavě Národního muzea k 80. výročí narození Věry Čáslavské (od 5. 5. 

do 31. 10. 2022)
•  Spolupráce na oslavách 100 let od narození manželů Zátopkových
•  Konference k 35. výročí založení Československé olympijské akademie na půdě VŠ Pales-

tra (květen 2022) 
•  Sportfilm Liberec: Výstava o Věře Čáslavské v Liberci (květen–červen 2022) a výstava 

fotografií ze Pekingu 2022 (září 2022).
•  Výročí 90 let od her v Los Angeles 1932 – kniha o československé výpravě (září 2022)
•  Monografie Karla Nováka + výstava jeho fotografií (listopad 2022) 
•  Příprava knihy Sokolové pod olympijskými kruhy – 160 let ČOS
•  Český výbor Pierre de Coubertin bude pokračovat v historickém výzkumu „starých“ olym-

pijských her za éry Pierra de Coubertina.
•  OSIC veřejnou specializovanou knihovnou a jeho další rozvoj.

OLYMPIJSKÁ MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA (OMK)
Hlavní funkční komponenty OMK tvoří digitální knihovna (databáze) pro archivaci, popis 
a zpřístupnění fotografií dokumentujících olympismus a vlastní činnost ČOV, k prezenta-
ci těchto fotografií a dalšího obsahu (např. video, knihovní fond OSIC) slouží prezentační 
vrstva (webový portál) Šupčík. Interní digitální knihovna obsahuje přes 100 tisíc záznamů 
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4.4. Česká trenérská akademie (ČTA)
ZDENĚK HANÍK, MICHAL JEŽDÍK

Složení předsednictva České trenérské akademie:
Předseda: ZDENĚK HANÍK
Rada ČTA: ZDENĚK HANÍK, MARTIN DOKTOR, MICHAL JEŽDÍK,  
SLAVOMÍR LENER, ANTONÍN PLACHÝ, MICHAL BARDA, DAVID TOMÁNEK, 
MARTIN KAFKA, MAREK CHLUMSKÝ, ONDŘEJ FOLTÝN, FILIP ŠUMAN,  
JIŘÍ NIKODÝM, EMIL BOLEK, MICHAL PROKEŠ

Cíle a priority složky:
Česká trenérská akademie navazuje na předcházející činnost Trenérsko-metodické sekce 
ČOA a Unie profesionálních trenérů ČOV.
Hlavním posláním a účelem ČTA je odborná činnost, kterou poskytuje trenérům zejména 
v následujících oblastech:
•  Podpora rozvoje odbornosti a trenérské profese – metodický program, především semi-

náře, konference a sympozia, možnost účasti na domácích i zahraničních stážích, přístup 
k odborným a strategickým informacím apod.,

•  odborná publikační činnost,
•  společenské uznání a ocenění, zejména kampaň ČOV pro zlepšení obrazu trenérské čin-

nosti, jednou ročně účast na slavnostním večeru ČTA.
•  Orgány ČTA jsou Plénum ČTA a Rada ČTA.
•  Základním smyslem činnosti je podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých 

sportovců a družstev prostřednictvím tří pilířů:
 •  a/ budování trenérské odbornosti,
 •  b/ mezinárodní odborné spolupráce s těmi nejlepšími v oboru,
 •  c/ respektování názoru odbornosti v českém sportu.
•  Základními úkoly ČTA jsou odpovědnost za  rozvoj koučování (trénování) jako profese 

a nezbytné kroky nutné k naplnění této vize a poslání, včetně otevřené a transparentní 
výměny a sdílení informací s cílem zvýšit kvalitu koučování a trenérského řemesla v ČR.

•  ČTA se podílí na vytvoření komunitního prostředí pro naše profesionální trenéry, pořádání 
slavnostního večera Trenér roku, včetně oceňování nejlepších trenérů za uplynulé období, 
uvedení do Síně slávy a ocenění trenérů objevitelů. Opírá se o tři pilíře, podporu odbor-
nosti a trenérské profese, literaturu a spolupráci.

•  Klíčová je spolupráce se svazy.

Činnost složky: 

Mosty – mezinárodní konference pro trenéry – 2x ročně:
21. září – 320 účastníků
15. prosince – 200 účastníků – omezená kapacita (Covid-19)
zástupci 23 sportovních svazů, 8 panelů, 500+ účastníků

UPT – Trenér roku – Nezlomní trenéři – ocenění pro trenéry a trenérky, kteří navzdory pan-
demii a státním restrikcím „pracovali“ s dětmi a mládeží, často v nestandardním prostředí 
a podmínkách – trenéry nominovaly a vybíraly svazy. Slavnostní večer, jehož součástí bylo 
divadelní představení „Čtyři dohody“ v hlavní roli s Jaroslavem Duškem.

COACH
ČTA se 13 sportovními svazy spolupracuje sedmým rokem s vydavatelstvím CNCenter a De-
níkem Sport na vydávání magazínu COACH, jenž vychází každé první úterý v měsíci jako vlo-
žená příloha Deníku Sport. COACH je tištěné médium nejen pro licencované, ale také pro tzv. 

 •  Vypracování a vystavení ceníků, právní a obchodní podmínky užití
 •  Testování v zátěži před OH dle stanovených kritérií, posílení infrastruktury (migrace 

na samostatný server)
 •  Doplnění funkce omezení stahování na uživatele a den, počet podle role
 •  Doplnění funkce limity stahování na „firmu“ a den, počet podle role
 •  Provedení školení pro personál úseku komunikace
 •  Doplnění a nastavení funkce Předpřipravené dotazy 
 •  Otevření vstupního bodu pro automatické vyhledání (první verze propojení s olympij-

skytym.cz)
 •  Pohotovost a podpora OH Tokio
 •  Debrífing a  naplnění Zásobníku podle feedbacku z  OH Tokio, postupné provádění 

drobných vylepšení
 •  Zcela rutinní provoz v posledním čtvrtletí 2021
•  Řízené workflow zpracování fotografií (Guth)
 •  Nastavení produkčního prostředí pro řízené workflow, Inicializace Guth – finální ško-

lení
•  AV Archiv ČOV (Odložil)
 •  Příprava na poskytování obsahu z archivu před OH Tokio a ostrým nasazením Šupčíka 

(uvnitř ČOV i pro veřejnost)
  •  Organizace do kolekcí
  •  Agregace obsahu (přes Uploader)
  •  Nastavování formulářů
  •  Nastavování pravidel exportů pro jednotlivé databáze
 •  Nastavení integračních bodů s Guthem (import do předdefinovaných kolekcí)
 •  Zavedení typu záznamu „Výstava“
 •  Hromadné úpravy dat podle zadání
 •  Inventura fotografií a objednávek
 •  Zavedení exportu HiRes obrazů formátu JPEG
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Termíny zasedání složky v roce 2021:
Komise se schází a scházela na týdenní bázi, tzv. Benešovská weekly.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Tváří ČTA jsou její projekty cílící na trenéry a sportovně metodické složky svazů.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
Udržet stávající aktivity, prohloubit spolupráci mezi svazy, zařadit kulaté stoly pod vedením 
různorodých zahraničních expertů z oblasti high-performance.

situační trenéry. Celkový měsíční náklad osciloval v roce 2021 od 18 do 23 tisíc výtisků. ČTA 
odebírá také 5 tisíc kusů remitendy, kterou distribuuje spolupracujícím sportovním svazům. 
Třetí formou šíření obsahu magazínu Coach je listovací e-verze magazínu, která je umístěna 
na web treneri.olympic.cz vždy s několikadenním odstupem od vydání tištěné podoby. 

Dialogy
Interaktivní tematické semináře pro trenéry vedené odborníky z oboru. V roce 2021 se Dia-
logů zúčastnilo více než 1500 trenérů, instruktorů, učitelů a rodičů. Patnáct Dialogů se po-
řádalo ve spolupráci s lokálními kluby v 11 městech, vedlo je 17 odborníků, kteří se věnovali 
osmi tématům sportovní přípravy. 

On-line Dialogy 
Všechny jsou k dispozici na platformě youtube.com na kanálu ČOV. V roce 2021 je zhlédly 
další nižší desítky tisíc trenérů.

Podpora odbornosti ve spolupráci se sportovními svazy sportovních her
ČTA spolupracuje se svazy, většinou sportovních her, na organizaci, lektorském zajištění 
a propojení jejich vzdělávacích aktivit pro trenéry a rodiče.

WEB olympijskytym.cz/treneri
Samostatný web na portálu olympijskytym.cz – komunikace dovnitř komunity i ven.
Součástí webu jsou metodické videorozhovory, které se postupně zveřejňují a korelují s té-
maty prezentovanými v magazínu COACH, diskutovanými na  seminářích a konferencích. 
Protagonisty rozhovorů jsou domácí i zahraniční experti.

Planetkami, které krouží kolem základny – webu – jsou: Podcast Přes příkop, facebook Co 
Čech to trenér, facebooková skupina Co Čech to trenér, youtube kanál ČOV.

Ediční řada
Vyšlo v roce 2021: 
Encyklopedie Olympioniků, František Kolář
Coach. Nejlepší rozhovory, Michal Barda, Zdeněk Haník
Základní škola volejbalu, Zdeněk Haník, Ondřej Foltýn
Rok 2021 byl také ve znamení nastavení spolupráce s novým partnerem Euromedia a přípra-
vou pěti knih, které vyjdou v roce 2022.
Cílem edice je popularizace a rozšiřování dostupné odborné literatury. V rámci této činnosti 
vydáváme následující řady:
•  Zlatá – bilanční, výroční, hold legendám
•  Modrá – nadoborová naučná
•  Žlutá – svazová
•  Zelená – Olympijská knihovnička
•  Červená – oborové a nadoborové metodické listy

Odborné články a prezentace
I v roce 2021 jsme přidali další desítky stran textů, zpráv a prezentací z odborných konfe-
rencí, seminářů, workshopů a setkání s experty či zástupci organizací převážně z high-per-
formance prostředí na web www.olympijskytym.cz/treneri do sekce Literatura – odborné 
články. Celkem se v této části nachází více než tisíc stran textů, zpráv a prezentací.

Mezinárodní spolupráce
ČTA se aktivně zapojuje do spolupráce se zahraničními institucemi, včetně například ICCE, 
Leaders, TA Köln, University v Leedsu a Sheffieldu. 
V roce 2021 jsme byli součástí dvou projektů Erasmus+ CoachForce 21 a Athletes4 Society.
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respektovaly bez rozdílu zájmy všech sdružených svazů a  především sportovců. Jsem 
nesmírně ráda, že se nám nové stanovy konečně podařilo schválit, zejména proto, že jsme 
se po nečekané rezignaci bývalého předsedy ČPV Ondřeje Sejpky bezprostředně před 
paralympiádou v Tokiu ocitli ve velmi komplikované situaci. 
Nové stanovy schválené Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) kopírují schéma 
IPC a umožňují členství všem relevantním organizacím provozujícím v souladu s meziná-
rodní strukturou para sport. Kromě dosavadních tradičních členů čili svazů podle typu 
postižení se členy stanou jak svazy nepostižených sportovců (např. Český svaz cyklistiky, 
Český lukostřelecký svaz a další), tak i organizace handicapovaných pro jeden konkrétní 
sport. To přinese vznik širokého orgánu členské schůze se zastoupením všech těchto 
členů.
Důležité byly také volby do orgánů ČPV. Kandidáti mají jistě smělé plány a cíle, ale jedna 
věc jsou plány, druhá věc je, když se dá člověk do práce. ČPV je diplomacie svého druhu, 
vyžaduje to komunikaci se členy ČPV, ČOV, se státem atd. A to není jednoduchá disciplí-
na. Objevili se noví kandidáti a někteří z nich jsou určitě slibní a nadějní. Každopádně celý 
nový systém řízení ČPV po sportech je velkou výzvou a v čele ČPV to bude chtít skutečně 
schopného manažera. 
ČPV má v nových stanovách orgán Sportovně technických výborů sportů, které jsou usta-
veny dle vzoru Sport Technical Committee IPC, aby řídily tzv. World Para Sports na ná-
rodní úrovni, což by mělo přinést zlepšení komunikace ve všech směrech.
Potřebná je také profesionalizace sportu, ale jinak, než o tom mluví sportovci. Podpora 
sportovců je samozřejmě klíčová, ale dnes už je dost vysoká. Naopak to, v čem zásad-
ně zaostáváme za světem, je profesionalizace trenérů a manažerů sportů čili personální 
zázemí vázne, máme minimum lidí, kteří by se rozvoji sportu nebo trenérství věnovali 
na plný úvazek. Profesionální trenéři, to je alfa a omega rozvoje jakéhokoliv sportu. Bez 
toho bude ledové kluziště prázdné, atletická dráhy osiřelé. ČPV by se dle mého měl pro-

4.5. Český klub paralympioniků (ČKP)
ALENA ERLEBACHOVÁ

Složení předsednictva Českého klubu paralympioniků:
Předsedkyně: ALENA ERLEBACHOVÁ
Členové: ONDŘEJ SEJPKA, ZDENĚK BARLOK

Český klub paralympioniků, který sdružuje svazy sportovců se zdravotním postižením, vzni-
kl jako složka Českého olympijského výboru. Jeho status byl schválen Výkonným výborem 
ČOV 20. prosince 2013. V Plénu ČOV má ČKP dva hlasy, ve Výkonném výboru ČOV má 
jednoho zástupce. Jednání ČKP byla de facto totožná s jednáním VG ČPV. Důvodem je, že 
ČPV je střešní organizací cca pro 14 tisíc členů. Při náročnosti a složitosti práce s ohledem 
na specifika ZPS není možné zatěžovat členy dalšími časovými nároky.

Cíle a priority složky:
•  Posláním ČKP je reprezentovat a hájit zájmy sportovců se zdravotním postižením. 

Rok 2021 nebyl pro české sportovní prostředí vůbec jednoduchý. Pokračování celosvě-
tové pandemie covidu-19 znamenalo i omezení ve sportu, rušení a odložení sportovních 
akcí. Byl to rok plný dřiny, odříkání, vysokého sportovního i pracovního nasazení, na jehož 
konci vidíme vynikající úspěchy, ale i zklamání. Medailová umístění na ME, MS, SP napříč 
všemi svazy podle typu postižení. Velkým úspěchem byla rozhodně paralympiáda v Tokiu, 
kde se i přes komplikace podařilo přivést k nominaci 28 sportovců, kteří získali 8 medailí. 
David Drahonínský byl jak ten jeho šíp, vyletí a trefí do zlatého. Vysoká tréninková mo-
rálka v každé době, dříč a výsledek byl vidět. Zlato v individuálním závodě, stříbro v mixu 
s Musilovou, no paráda. 
Adam Peška, sportovec s nejtěžším postižením, poprvé na paralympiádě a – přišel, viděl 
a zvítězil. Neuvěřitelné, jak prošel celým turnajem bez porážky a nakonec si odnesl zlato!
Šárku Musilovou znám mnoho let, řekla bych skromná a pracovitá. V týmu s Davidem 
fantazie, korunovaná druhým stříbrem z individuálního závodu. 
Arnošt Petráček, neskutečný bojovník a optimista. Sledovala jsem jeho závod na 50�m 
znak v přímém přenosu a málem jsem ochraptěla, jak jsem ho z domova podporovala. 
Stříbro si více než zaslouží.
Aleš Kisý dříve nerad slýchával, že získal bramborovou medaili. Tak teď už to není pravda. 
Vrhl koulí a byl z toho bronz.
Anička Luxová, to bylo opravdu velké překvapení, skromná atletka, moc jí to přeju. Mám 
ten její medailový úsměv pořád před očima. 
Jirka Suchánek, moc jsem mu přála medaili. Za svůj přístup nejen ke sportu by si ji za-
sloužil. Individuálně to sice letos nevyšlo, ale vynahradil si to v týmovém závodě s Petrem 
Svatošem a společně dosáhli na bronz. Čtvrtý Jahoda, pátí Datinská či Antošová nebo 
Kešnar. A nejen Ti. Všichni, kteří se v té zvláštní covidové době probojovali do Tokia, si 
zaslouží naši úctu a obdiv, že to dokázali. 
Děkuji Vám, sportovcům, trenérům, celému organizačnímu týmu a přeji mnoho dalších 
a skvělých výsledků. 
Poděkování patří týmu pracovníkům ČPV, kteří s vysokým pracovním nasazením výpra-
vu na LPH zajišťovali. Oproti paralympijským výborům vyspělých zemí pracoval ten náš 
v minimálním obsazení a v pionýrských podmínkách. Tohle by se mělo určitě změnit a bez 
zásadní pomoci státu k tomu dojít nemůže. 
Děkuji i ředitelce VSC VICTORIA, paní Lence Kovářové – VSC podporuje naše reprezen-
tanty nejen finančně, ale i materiálně. Deseti nejlepším poskytuje pracovní úvazek. 
V neposlední řadě patří poděkování i Národní sportovní agentuře za finanční podporu 
reprezentantů. 
ČPV ve spolupráci s dalšími subjekty věnoval úsilí k dokončení nových stanov, které by 
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ČKP se též zabýval: 
•  Rozvojem, ochranou a dodržováním demokratických zásad paralympijského a deaflym-

pijského hnutí, včetně Global Games,
•  dodržováním rovnoprávného postavení všech druhů trvalých zdravotních postižení,
•  rozvíjením kultury a umění v oblasti paralympijského a deaflympijského sportu,
•  zajišťováním, organizací či podporou sportovních, tělovýchovných, kulturních a ostatních 

společenských aktivit,
•  spoluprací se svazy většinové populace,
•  oboustrannou účastí na významných společenských akcích.

Olympijská nadace: 
•  Znovuobnovení propojení nadace s Českým paralympijským výborem,
•  příprava propagačních materiálů a plán následné distribuce informací spojených s nadací 

na jednotlivé sportovní svazy sdružené v ČPV,
•  příslib vzájemné prezentace propojení na komunikačních kanálech Nadace a ČPV – ba-

nnery, web, informační brožury na akcích ČPV apod.,
•  informace o dětech s handicapem podporovaných nadací, příležitostné schůzky a domlu-

va se zástupci Nadace.

Činnost složky:
1. AKTIVNĚ se podílet na práci v ČOV
2. MEDIALIZACE 
 •  Ve spolupráci s ČOV a MPV zkvalitněním webových stránek ČPV medializovat sport 

handicapovaných ze všech svazů sdružených v ČPV,
 •  informace o sportovních klubech a oddílech handicapovaných na webu ČOV – „Sport 

v okolí“,
 •  propagace sportu handicapovaných mezi širokou veřejností,
 •  spolupráce s institucemi, které se věnují sportu handicapovaných, spolupráce s NPV 

zejména Slovenska a Polska,
 •  podpora a šíření myšlenek paralympismu.
3. PODPORA
 •  Spolupráce mezi sportem handicapované a většinové populace,
 •  osvětová činnost v oblasti sportu handicapovaných,
 •  hájit zájmy handicapovaných sportovců na půdě ČOV,
 •  podporovat sport handicapovaných jako faktor přispívající k aktivnímu začleňování 

osob s handicapem.
4. SPOLUPRÁCE 
 •  V oblasti nejvyšších soutěží: Olympijské hry x Paralympijské hry, Deaflympijské hry, 

Global Games,
 •  spolupráce a poskytnutí informací z přípravných misí.
5. LEGISLATIVA
 •  Zaujímat stanoviska k zákonům týkajících se sportu handicapovaných a spolupraco-

vat v této oblasti s ČOV.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
Budou již záležitostí nového vedení ČPV i ČKP.

Děkujeme olympijskému výboru za dlouhodobou podporu a spolupráci.

filovat hodně i v oblasti rozvoje a práce s mládeží. Za neméně velký úspěch minulých let 
v  tomto kontextu považuji naše zapojení do paralympijské výzvy ve spolupráci s ČOV 
a propagaci para sportu ve školách. Spolupráce se svazy bude v nové etapě klíčová. Jak 
jsem zmínila, nejde jen o tradiční svazy podle typu postižení, ale i o svazy zdravých, které 
para sport na základě mezinárodního zastřešení dělají, např. Český svaz cyklistiky. Bohu-
žel se nepovedlo dotáhnout sloučení obou organizací pro tělesně postižené a obávám se, 
že to se už nepovede. Obě organizace se již na sportovním poli etablovaly, je to už mno-
ho let od vzniku sporu a záležitost je řešena pouze polovinou hlasu pro každý ze svazů 
na členské schůzi ČPV. Je to kompromis, který ani my, ani IPC nevidíme rádi, ale neochota 
organizací udělat ústupky nic jiného neumožňuje. Čas možná vyřeší specifické profilování 
každého z obou svazů a vše se vyřeší přirozeně. Sportovcům a novému vedení ČPV přeji 
hodně úspěchů.

•  V rámci rozvoje spolupráce mezi sportem handicapované a zdravé populace a podpory 
sportu handicapovaných jako faktoru přispívajícímu k aktivnímu začleňování osob s han-
dicapem pokračovala například spolupráce v rámci projektu Paralympijská výzva Sazka 
Olympijského víceboje:

O projektu
Základní školy se speciálním vzdělávacím programem jsou týmem Paralympijské výzvy 
systematicky oslovovány (telefonicky, e-mailem, newsletterovým zpravodajem). Projekt je 
představen zástupci dané školy (většinou to bývá učitel tělocviku, ředitel, zástupce ředitele) 
a pokud jej zaujme, je škola zaregistrována. Zástupce školy zadá do systému údaje o škole, 
jednotlivých třídách a žácích (počet, věk, kategorie handicapu). 
Během školního roku v hodinách tělocviku odcvičí učitel tělesné výchovy s dětmi disciplí-
ny Olympijského diplomu či Odznaku všestrannosti Olympijského víceboje a  zadá jejich 
výsledky do systému. Školy nejsou nuceny ke splnění všech měřitelných disciplín, ale sami 
učitelé si vybírají ty disciplíny, na které jejich žáci stačí. Na konci školního roku obdrží škola 
speciální paralympijské diplomy pro všechny děti, které se dle systému do projektu zapojily. 
Další formou odměny a  motivací k  zapojení školy do  projektu uspořádání Sportovního 
dne přímo na škole. Sportovní den probíhá v režii týmu Paralympijské výzvy. Během něj 
je dětem představen sportovec z řad českých paralympioniků, který s dětmi vede besedu 
a následnou diskuzi a autogramiádu, děti si vyzkouší několik disciplín Paralympijské výzvy 
s profesionálním trenérem a na závěr dne jsou odměněny sportovními balíčky.
V  rámci projektu došlo k vytvoření ucelené databáze speciálních škol v České republice 
s  ohledem na  kategorie handicapu a  k  ustanovení „Databáze talentovaných sportovců“ 
z řad zapojených dětí do adminu Paralympijské výzvy. 

Sportovní dny proběhly v r. 2021:
KARLOVY VARY, 9. ČERVNA 2021 
ŘÍČANY, 10. ČERVNA 2021 
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, 11. ČERVNA 2021 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 17. ČERVNA 2021 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 18. ČERVNA 2021 
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, 30. ZÁŘÍ 2021 
BEROUN, 1. ŘÍJNA 2021 
RUDNÁ, 8. ŘÍJNA 2021 
JESENICE, 25. ŘÍJNA 2021 
PRAHA-BOHNICE, 1. LISTOPADU 2021 

Fotogalerie k jednotlivých dním je dostupná online: 
https://paralympic.cz/paralympijska-vyzva-2021/ 
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4.6. Český klub sportovních svazů,  
organizací a institucí (ČKSOI)
FILIP ŠUMAN

Složení předsednictva Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí:
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové předsednictva: KATEŘINA NEUMANNOVÁ, HANA MOUČKOVÁ, VIKTOR 
NOVOTNÝ, FRANTIŠEK NEJEDLO.

Cíle a priority složky:
•  Zajištění zastoupení členů složky v Plénu ČOV. 
•  Zapojení členů složky do komisí ČOV a dalších orgánů ČOV, zejména komise neolympij-

ských sportů, sportu pro všechny, komise zahraničních vztahů, trenérské akademie a dal-
ších.

•  Propagace skutečnosti, že ČOV zastřešuje kromě svazů, jejichž sporty jsou na programu 
OH, i další uznané svazy, organizace a instituce.

•  Zprůhlednění sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím procesu uznávání 
sportovních svazů a přijímání členů ČOV.

•  Dosažení systémového řešení v přístupu ke svazům v rámci ČOV v souladu s mezinárodní 
politikou zařazování sportů na program OH. 

Činnost složky: 
Složka sdružuje celkem 39 členských organizací a neolympijských svazů, přičemž má 14 
zástupců v Plénu ČOV. Plénum ČOV v roce 2020 přijalo dva nové svazy (lakros a cheerlea-
ders), které se tímto staly rovněž členy složky ČKSOI. Po OH Tokio 2020, které proběhly 
v létě 2021, odešel ze složky svaz tanečního sportu, který byl zařazen na program OH 2024, 
naopak se do složky vrátily svazy zastupující karate, baseball a softball, které již na progra-
mu OH nejsou.
Dne 7. 12. 2021 se konala Valná hromada složky. Předseda ČOV Jiří Kejval prezentoval aktivi-
ty, kterými ČOV podporuje členy složky. Předseda ČKSOI Filip Šuman prezentoval zapojení 
členů složky v komisích, projektech a aktivitách ČOV. 
Proběhla doplňující volba zástupce složky v Plénu ČOV na jedno uvolněné místo.

Termíny jednání předsednictva složky:
Cca 3x ročně + konzultace v případě naléhavých situací.

Zpracované a předložené dokumenty složky:
Prezentace pro členy na Valné hromadě.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
Pokračování intenzivního zapojení členů ČKSOI do činnosti jednotlivých komisí, do projektů 
a aktivit ČOV.
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KOMISE ČOV

David Kostelecký
stříbrná medaile
Jiří Lipták
zlatá medaile



5.3. Komise pro ekonomiku a marketing ČOV
LIBOR VARHANÍK

Složení Komise pro ekonomiku a marketing ČOV:
Předseda: LIBOR VARHANÍK
Členové: BOHUSLAV HYBRANT, ROBERT KOLÁŘ, VIKTOR NOVOTNÝ,  
SLAVOMÍR SVOBODA, ZBYNĚK ŠPAČEK, JIŘÍ TOPINKA – do pléna ČOV  
29. června 2021, MARTIN BOHMAN, BOHUSLAV HYBRANT, ROBERT KOLÁŘ,  
PETR RYŠKA, SLAVOMÍR SVOBODA – od VV ČOV 6. září 2021
Agenda komise: JAN LÉTAL

Cíle a priority komise:
•  Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odbor-

níky.
•  Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání a vy-

účtování dotačních prostředků.
•  Informovat členy komise o hospodaření ČOV.
•  Konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet ČOV.

Činnost komise: 
Komise v r. 2021 pracovala především na těchto úkolech:
•  Cíle a priority ekonomické komise v následujícím období
•  Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2020
•  Problematika rozpočtu ČOV pro rok 2021, sledování plnění rozpočtu
•  Problematika rozdělování státních dotací v roce 2021, vč. metodiky čerpání a vyúčtování 

státních dotací
•  Projednání 1. varianty rozpočtu ČOV pro rok 2022.

Termíny jednání komise v roce 2021:
•  června 2021 – prezenčně 
•  15. listopadu 2021 – prezenčně
•  Dále vedli členové komise individuální jednání, především nově jmenovaní členové ve věci 

seznámení se s problematikou hospodaření ČOV.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
•  Na VV ČOV byla po projednání v komisi předložena 1. varianta rozpočtu ČOV pro rok 

2022.
•  Na ekonomické komisi dne 1. června byl předložen dokument „Časový sled v rámci žádos-

ti ČOV pro rok 2021“.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odbor-

níky.
•  Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání a vy-

účtování dotačních prostředků.
•  Informovat členy komise o hospodaření ČOV.
•  Konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet ČOV.

5.1. Rozhodčí komise ČOV
LUKÁŠ TROJAN

Složení Rozhodčí komise ČOV (do 29. 6. 2021):
Předseda: LUKÁŠ TROJAN
Místopředseda: MARTIN MAISNER
Členové: MARTIN BĚLINA, JAROMÍR BLÁHA, MARTIN PROCHÁZKA,  
PETR SLEPIČKA, PAVEL ŠAFÁŘ, JAN EXNER (tajemník).

Činnost komise:
V roce 2021 komise rozhodla pouze jeden případ č.j.: 2-2020 (Vingrálková), 17. 2. 2021.

5.2. Revizní komise ČOV
PETR DITRICH

Složení Revizní komise ČOV:
Předseda: PETR DITRICH 
Členové: DRAHOSLAV HUŠEK, JIŘÍ ADAM 

Cíle a priority komise:
•  Hlavním cílem komise je kontrola hospodaření ČOV jako celku. 
•  Provádí kontrolní činnost na základě plánu a dle aktuálních požadavků.

Činnost komise:
•  Provádí kontrolní činnost na základě plánu a dle aktuálních požadavků.
•  Členové kontrolují vybrané kapitoly rozpočtu samostatně.
•  Zaměření na vedení účetnictví jednotlivých činností.
•  Výsledky kontrol se pak projednávají v celé komisi. 
•  Komise se zabývá podněty členů ČOV. Sleduje činnost odborných komisí a vybrané ko-

mise kontroluje.
•  Monitoruje činnosti ČOV jako celku, včetně činností za jednotlivé akce či projekty. 
•  Pro komisi připravuje podklady a spolupracuje s ní ekonomický ředitel ČOV Jan Létal. 
•  Předseda komise se účastní jednání VV ČOV a dalších akcí ČOV. 
•  Aktuální finanční situace ČOV je průběžně konzultována s ekonomickým ředitelem ČOV. 

Termíny zasedání komise v roce 2021:
Vzhledem k situaci s Covid-19 jednala komise především mimo zasedání. Prezenční jednání 
se uskutečnilo 1. a 2. června v Lázních Libverda. Podzimní zasedání již nebylo možné usku-
tečnit.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Zpráva Revizní komise pro plénum ČOV.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Kontrola složek a komisí ČOV.
•  Kontrola vybraných akcí či projektů, se zaměřením na EYOF Vuokatti a Bánská Bystrica.
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Projekty ERASMUS+
•  Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové 

aktivity v celé Evropě. Od jeho zahájení v roce 2015 je ČOV jeho národním koordináto-
rem. Program Evropského týdne sportu je strukturován do řady bloků na základě hlavních 
témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a fitness centra. 
V rámci těchto bloků je na různých úrovních pořádána široká škála iniciativ a činností. 
Součástí projektu je republikové finále Sazka Olympijského víceboje a sokolská Noc so-
koloven.

•  Cílem projektu As sustainable as possible (2020–2022) je vytvoření ucelené strategie 
udržitelnosti sportovní instituce a její implementace do každodenní činnosti, jejích aktivit 
a projektů. Do projektu jsou v  roli již zkušených mentorů zapojeny olympijské výbory 
z Německa, Dánska a Finska. Vizí projektu ASAP je přechod od slov k činům, od pokynů 
a doporučení k jejich strategické realizaci a v konečném důsledku od činností ad hoc k in-
tegrované udržitelnosti v rámci fungování národních olympijských výborů (NOV). Kon-
krétně je posláním projektu pro „mentee“ NOV vytvořit, přijmout a zahájit implementaci 
integrovaných strategií udržitelnosti v jejich organizacích a pro „Mentor“ NOV dále zlep-
šovat jejich operace sdílením a učením se ostatních odborníků v oboru.

 •  Hlavní aktivity:
  •  příprava strategie udržitelnosti a následná implementace,
  •  příprava průvodce přípravou strategie a nástrojů,
  •  příprava případových studií,
  •  komunikačně-vzdělávací aktivity pro sportovní sektor a veřejnost.

V první fázi screeningu projektový tým zjišťoval, jak je na tom ČOV, pokud jde o imple-
mentaci standardů řádné správy do fungování organizace a její efektivitu. Ve druhé části 
této fáze pak došlo k monitoringu a analýze aspektů fungování organizace z hlediska růz-
ných oblastí udržitelnosti (ekonomické, ekologické a společenské). Screeningem prošly 
také všechny projekty ČOV.
Následně projektový tým zahájil druhou fázi, v jejímž rámci došlo k rozhodnutí o priori-
tách a rámci budoucí strategie prostřednictvím intenzivního procesu interní konzultace 
a komunikace se zainteresovanými stranami – stakeholdery. V roce 2021 byla vypracována 
Strategie udržitelnosti ČOV a také ve spolupráci s externími experty její akční plán a pří-
prava struktury managementu implementace strategie. Strategie byla schválena Výkonný 
výborem ČOV 22. 11. 2021. Více na https://www.olympijskytym.cz/udrzitelnost.

•  Projekt EOC EU Office s názvem POINTS (2018–2021) má za cíl posílit jednotný postup 
sportovních organizací a  jejich členů v  oblasti řádné správy a  zajištění bezúhonnosti 
ve sportu, zejména pak na poli prevence a řešení manipulace se sportovními soutěžemi, 
vytvořením základní sítě kontaktů osmnácti zúčastněných stran, která se bude nadále 
rozvíjet. Více na webu www.points-project.com. 

•  Projekt PLAY’IN TOGETHER (2018–2021) organizuje Play International (Francie). Jedná 
se o program výchovy dětí a mládeže k olympijským hodnotám. Zapojen je tým Sazka 
Olympijského víceboje. Více na https://www.play-international.org/en/impact/projects.

•  Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative (GloKnoCo) je me-
zinárodní studijní projekt pro „Sport pro rozvoj“ Univerzity Palackého. Cílem projektu je 
podpora a inovace výuky „sportu pro rozvojovou pomoc“ a rozšíření a prohloubení mezi-
národních kontaktů zúčastněných aktérů. Více na https://gloknoco.net. 

Vzdělávací projekt Sportovní diplomacie
Dalším projektem, který koordinuje Komise zahraničních vztahů, je vzdělávací projekt Spor-
tovní diplomacie, který odstartoval v  roce 2017. Je součástí projektu Duální kariéra a  je 
prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii 
v České republice. Je určen sportovcům, zaměstnancům a dobrovolníkům působícím v čes-
kých a slovenských sportovních organizacích se zájmem o mezinárodní vztahy v kontextu 

5.4. Komise zahraničních vztahů
ROMAN KUMPOŠT

Složení Komise zahraničních vztahů ČOV:
Předseda: ROMAN KUMPOŠT
Místopředseda: PETR GRACLÍK
Členové: MICHAL JEŽDÍK, PETR SPILKA, TOMÁŠ TAUBR, JAKUB TESÁREK, 
MARTIN URBAN, GABRIEL WAAGE, VERONIKA ZEMANOVÁ (tajemnice)
Pracovní skupina EU a sport komise zahraničních vztahů ČOV: PETR SPILKA,  
JANA JANOTOVÁ, PETR GRACLÍK, JAN BOHÁČ, VERONIKA ZEMANOVÁ

Cíle a priority komise:
•  Komise koordinuje mezinárodní činnosti ČOV a  strategii českého sportu v  zahraniční 

sportovní politice a sportovní diplomacii. 
•  Podporuje kandidatury zástupců ČOV a sportovních svazů do rozhodovacích a poradních 

orgánů mezinárodních sportovních organizací.
•  Vzdělává a  školí zaměstnance, sportovce a  volené představitele sportovních svazů 

ve sportovní diplomacii v rámci MPA vzdělávacího programu Sportovní diplomacie.
•  Spolupracuje v oblasti tvorby a komunikace sportovní politiky EU a projektů podpory 

sportu (zastoupení ČOV v EOC EU Office) a využívá dotační programy EU pro aktivity 
ČOV.

•  Podporuje sportovní svazy při zpracování žádostí o finanční podporu z programů Evrop-
ské unie.

•  Spolupracuje s  vládními subjekty v  oblasti jednotné prezentace a  propagaci dobrého 
jména ČR v zahraničí.

•  Více informací k aktivitám mezinárodního úseku najdete https://www.olympijskytym.cz/
sportovni-diplomacie.

Činnost komise:
•  Zástupci ČOV se zúčastnili Valného shromáždění Asociace Národních olympijských výbo-

rů ANOV v Řecku, Valného shromáždění Evropských olympijských výborů (EOV) na Slo-
vensku a zasedání MOV před zahájením OH v Tokiu.

•  Komise koordinovala kontakt s  městem Brnem a  s  Evropskými olympijskými výbory 
ohledně možného pořadatelství Evropského olympijského festivalu mládeže 2025, včetně 
návštěvy evaluační skupiny.

•  Vzdělávací program Sportovní diplomacie získal akreditaci „Master of Public Administra-
tion – MPA.“ Čtvrtý ročník programu (2021/2022) studuje 20 účastníků z Česka a Sloven-
ska a titul MPA si dodělává zhruba další dvacítka studentů z předchozích ročníků. 

•  Komise koordinovala účast zástupkyně ČOV Petry Nachtigalové na vzdělávacím progra-
mu Mezinárodního olympijského výboru pro zaměstnance národních olympijských výbo-
rů a sportovních federací (MEMOS) v akademickém roce 2021/2022.

•  Komise v r. 2021 přispěla i k přípravě Českého předsednictví Rady EU (spolupráce v rámci 
Pracovní skupiny pro přípravu CZ PRES).

•  Již od r. 2014 je ČOV je aktivním členem a podporovatelem práce EU kanceláře Evrop-
ských olympijských výborů prostřednictvím své zástupkyně a členstvím ve správní radě. 
Kancelář zastupuje a propaguje zájmy olympijského sportovního hnutí při institucích Ev-
ropské unie. V roce 2021 se členům kanceláře podařilo získat podporu pro začlenění spor-
tovního sektoru do (po)pandemické obnovy hospodářství a společnosti v rámci deklarací 
a politických závěrů unijních institucí i ve finančních programech. V r. 2021 bylo odstar-
továno nové programové období (2021–2027), v  jehož rámci bude mít sportovní hnutí 
možnost získat více finančních prostředků, a to nejen z programu Erasmus +. O zapojení 
sportu do řady finančních programů EU se zasadila právě EOC EU Office.
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5.6. Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV
ILONA BURGROVÁ

Složení Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV:
Předsedkyně: ILONA BURGROVÁ
Členové: ZORAN BARTEK, ALENA KINDOVÁ, ROBERT LANDA,  
DENISA LINHARTOVÁ, KRISTIINA MAKI, ALICE NĚMCOVÁ-TEJKALOVÁ, 
ŠÁRKA PANSKÁ, MICHAL ŠAFÁŘ, RADEK ŠPICAR, DANA UZLOVÁ.

Cíle a priority komise: 

Vize
Chceme pomoci změnit českou sportovní kulturu a prostředí tak, aby plně respektovalo 
lidská práva, pomáhalo lidem ve sportu rozvíjet jejich potenciál a aktivně adaptovalo mezi-
národní doporučení, která se těchto témat týkají.

Mise
Jsme tu proto, abychom:
•  Pomohli českému sportovnímu prostředí vnímat a identifikovat benefity vycházející z rov-

ných příležitostí, různorodosti a dodržování lidských práv.
•  Probudili zájem o téma rovných příležitostí ve sportu.
•  Pomáhali propagovat bezpečný sport pro všechny.
•  Aktivně působili k prosazování genderové vyváženosti ve sportu a uplatňování rovného 

přístupu ve sportu. Usilujeme o implementaci mezinárodních kodexů, doporučení a směr-
nic v této oblasti. V mezinárodní oblasti sportu žen komise spolupracuje s MOV, Evrop-
skou komisí sportu žen a WSI (Světová organizace sportu žen). Členové KRP se zúčast-
ňují mezinárodních projektů a konferencí o sportu žen.

•  Zviditelňovali práci úspěšných českých trenérek a cvičitelek, které se zasloužily o rozvoj 
sportu v ČR i v zahraničí – akce Trenérka/cvičitelka roku. 

•  Pokračovali v  podpoře aktivních spolupracovníků komise a  zástupců regionů s  cílem 
zefektivnit činnost komise a účinně informovat široké spektrum žen–sportovkyň zajímají-
cích se o otázky rovného postavení žen a mužů ve sportu na všech jeho úrovních.

•  Na návrh Komise uděluje ČOV Cenu Věry Čáslavské za mimořádný přínos oblasti sportu 
žen.

Činnost komise v ČR: 
•  Spolu s podporou neziskové organizace Odyssey se komisi podařilo zorganizovat pilotní 

ročník mentoringového programu pro Ženy ve sportu. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 proběhlo 
první online setkání deseti účastnic programu s jejich mentory.

•  Na návrh KRP udělil 15. 6. 2021 ČOV Květě Peckové ocenění za mimořádný přínos sportu 
žen – Cenu Věry Čáslavské.

•  Trenérka/cvičitelka roku proběhla 30. 9. 2021. Celkem bylo oceněno 26 žen a dva muži. 
Objevem roku byla vyhlášena Kateřina Čermáková (atletika). Profesionální trenérkou roku 
byla zvolena Lucie Chytrá (judo). V nové kategorii Inovace roku – Silnější pro život byly 
oceněny tři trenérky: Jaroslava Šmrhová, Veronika Houdová a Blanka Jiskrová. Za přínos 
sportu žen byli oceněni Zdeněk Horáček a in memoriam také Miroslav Urminský. Ocenění 
pro nezúčastněné bylo posláno poštou.

•  Spolupráce s VŠ, Českou trenérskou akademií a  sportovními svazy na  tvorbě příručky 
o bezpečném sportu.

•  Tvorba materiálu zaměřeného na zobrazování sportovců a sportovkyň v médiích a jejich 
vzájemnou spolupráci.

sportu. Jeho cílem je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji své vlastní 
organizace a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i me-
zinárodních struktur. Na programu spolupracují Vysoká škola ekonomická v Praze, Univer-
zita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a Slovenský olympijský a sportovní výbor. V roce 2021 byl pro-
gram akreditován titulem MPA (Master of Public Administration). Do  ročníku 2021/2022 
nastoupilo 20 nových studentů. Zároveň si akreditaci dodělává 19 studentů, kteří ukončili 
studium v předchozích letech.

5.5. Legislativní rada ČOV
MARCEL PETRÁSEK

Složení Legislativní rady ČOV (do 29. 6. 2021):
Předseda: MARCEL PETRÁSEK
Členové: TOMÁŠ GŘIVNA, DANIEL VIDUNA, MIROSLAV ANTL, PETR VOKÁČ, 
MARTIN KAVĚNA, JAN EXNER (tajemník)

Činnost komise: 
•  legislativní činnost v souvislosti s právními předpisy, které se týkají oblasti sportu; 
•  sledování, vyjadřování se a zaujímání stanovisek k veškeré legislativní činnosti týkající se 

ČOV;
•  sledování a vyhodnocování vydávání právních předpisů v ČR a EU a jejich vliv na činnost 

ČOV a jeho členů;
•  příprava podkladů pro jednání s orgány státní správy v rámci legislativní činnosti v oblasti 

sportu;
•  konzultace v otázkách uplatnění právních předpisů týkajících se sportu a činnosti ČOV 

v individuálních případech;
•  projednávání a  zpracovávání vlastních nebo předložených návrhů na  změnu Stanov či 

dalších předpisů ČOV, posuzování jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
vyjadřování připomínek k nim;

•  projednávání a vyjadřování se k návrhům smluv, které mají být uzavřeny ČOV;
•  pravidelné sledování a vyhodnocování změn v mezinárodní úpravě sportu, zejména Olym-

pijské chartě a dalších předpisech vydávaných MOV;
•  spolupráce s MOV, Ombudsmanem ČOV, Legislativní radou ČUS, Legislativním odborem 

kanceláře Senátu ČR, Legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, Odborem vládní legislativy Úřadu vlády ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR a dalšími institucemi;

•  podílení se na osvětové činnosti v oblasti legislativy a právní úpravy týkající se sportu.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Konzultace a vyjádření zejména k následujícím dokumentům:
•  Stanovy ČOV;
•  Jednací a volební řád Pléna ČOV;
•  Organizační řád ČOV.
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jako celek, spolkovou činnost v něm a sdružování veřejnosti a výrazně se tak dotkla i sportu 
pro všechny. Komise proto soustředila své síly na realizaci aktivit v rámci jednotlivých zú-
častněných organizací, které byly za daných opatření možné (například zapojení se do Ev-
ropského týdnu sportu – projekt Sokol spolu v pohybu a další).

Cíle pro rok 2022:
Opětovná aktivace činnosti komise směrem k výše uvedeným prioritám a posílení role spor-
tu pro všechny jako nezbytné součásti zdravého životního stylu.

5. 8. Komise neolympijských sportů
FILIP ŠUMAN

Složení Komise neolympijských sportů:
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové: EVA BARTUŇKOVÁ, JAN BLOUDEK, TOMÁŠ BŘEZINA,  
PETR DITRICH, MARTIN KOMÁREK, MARTINA MAREŠOVÁ, IVAN MATĚJŮ, 
FRANTIŠEK NEJEDLO, VIKTOR NOVOTNÝ, MILAN SCHWARZ,  
GABRIEL WAAGE, KATEŘINA TOMKOVÁ (agenda).

Cíle a priority komise:
•  Zprůhlednění struktury ČOV a sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím 

procesu uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV.
•  Semináře a zvyšování spolupráce mezi jednotlivými svazy.
•  Dosažení koordinovaného postupu neolympijských sportů v rámci sportovního prostředí.
•  Sledování procesu uznávání sportů na mezinárodní úrovni, vývoj v organizaci GAISF.

Činnost komise: 
•  Sdílení aktuálních informací, diskuze o společném postupu.
•  Komunikace s žadateli o uznání a členství ve struktuře ČOV
 •  Komise vede žádosti již více než 40 sportovních svazů, které jsou v různé fázi po-

stupu začlenění do ČOV nebo se o to v nejbližší budoucnosti budou snažit. Probíhají 
osobní jednání a konzultace. V roce 2021 byly přijaty dvě nové žádosti o uznání a za-
pojení do struktury ČOV, které jsou nyní v komisi řešeny. 

•  Podpora zapojení neolympijských svazů v rámci projektů ČOV. 
•  Řešení covidové situace a snaha o urychlení návratu ke sportování.
•  Příprava účasti na další edici Světových her, které byly z roku 2021 přesunuty na rok 2022.

Termíny jednání komise v roce 2021:
Jednání probíhala 1x měsíčně. Během období lock-down se konala on-line.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Stanoviska jednotlivým žadatelům o začlenění do ČOV.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Průběžná jednání s jednotlivými svazy – žadateli o uznání/členství.
•  Kvalitní spolupráce s ostatními komisemi ČOV. 
•  Přípravy české výpravy na Světové hry 2022.

Mezinárodní činnost: 
•  Přihlášení se do Erasmus + Sport projektu Gender equality in leadership position – GA-

MES.
•  Spoluorganizování Mezinárodního fóra na posílení postavení žen v českém a slovenském 

sportu v Bratislavě 20.–21. 9. 2021 s  lektorkou Gabrielou Muller Mendoza, do něhož se 
zapojilo 11 účastnic a účastníků z ČR nominovaných jejich svazy.

•  Účast členů na  webinářích a  fórech s  tématy Bezpečného sportu, rovných příležitostí 
ve sportu a postavení žen ve sportu.

•  Účast I. Burgrové na EOC Athletes Fóru v Dubrovníku 1.–3. 10. 2022.
•  Účast I. Burgrové ve vzdělávacím programu v IOC Safeguarding officer.
•  Naděžda Knorre pracuje jako viceprezidentka Women Sport International (2019–2022).

Termíny jednání komise v roce 2021:
16. 3., 15. 6., 22. 11.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
Strategie komise 2021–25.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Zajištění pravidelných plánovaných akcí komise – Trenérka/cvičitelka roku, předání Ceny 

Věry Čáslavské.
•  Komise průběžně usiluje o zdroj k získávání statistických dat o zapojení žen do všech 

oblastí sportu a jeho vedení v ČR. Uvítali bychom registr, který by nám pomohl podklady 
pravidelně porovnávat a vyhodnocovat.

•  Komise dlouhodobě usiluje také o zvýšení podílu žen na rozhodovacích procesech sportu 
v ČR, rádi bychom prosadili zapojení žen do řídících orgánů všech sportovních organizací 
a sportovních svazů v ČR.

5.7. Komise sportu pro všechny
HANA MOUČKOVÁ

Složení Komise sportu pro všechny:
Předsedkyně: HANA MOUČKOVÁ
Členové: MARTIN CHLUMSKÝ, VRATISLAV CHVÁTAL, DANIEL JIRÁNEK,  
MILUŠE MACKOVÁ, RADKA MOTHEJZLÍKOVÁ, SVATAVA SÁGNEROVÁ,  
JINDŘICH STÁDNÍK, PETR SVOBODA

Cíle a priority komise:
•  Šíření sportu pro všechny s víceodvětvovým tělovýchovným a sportovním programem 

činnosti bez jakýchkoliv omezení, pro cvičence od útlého mládí až po pozdní stáří, pre-
ferující pravidelnou, organizovanou celoroční činnost s působností na celém území ČR.

•  Zastupuje právní subjekty (spolky) s vlastními autonomními programy činnosti.
•  Spolupráce s  ostatními subjekty působícími v  oblasti sportu pro všechny, výměna in-

formací, koordinace v oblasti projektů a možnosti spolupráce organizací na jednotlivých 
projektech.

•  Prevence negativních jevů ve sportu v ČR – šikany, zneužívání. Spolupráce s ombudsma-
nem ČOV.

Činnost komise:
Dva roky trvající pandemie nemoci covid-19 a opatření s ní spojená výrazně ovlivnila sport 
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•  Průběžné zkvalitňování Centrálního informačního, akreditačního a výsledkového systému 
(CIS) – první fáze propojování výsledkových systémů svazů se systémem ODM.

•  Vznik videa u příležitosti 20 let projektu pro prezentaci potenciálním partnerům, svazům 
a dalším stakeholderům.

Termíny zasedání komise v roce 2021:
Pracovní jednání členů komise 1x za 3 týdny, jednání komise se všemi zástupci krajů výji-
mečně 1x ročně, setkání organizačních výborů her 3x za rok, řídícího výboru her 1x ročně.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
•  Webové stránky projektu odm.olympic.cz a odm.olympijskytym.cz
•  Manuál pro organizátory Olympiád dětí a mládeže

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  Úspěšně zrealizovat společně s Olomouckým krajem ODM 2022 (26. 6. – 1. 7.).
•  Intenzivně spolupracovat s Královéhradeckým krajem na přípravě ODM 2023.
•  Ve  spolupráci s  účastnickými kraji, sportovními svazy, pořadatelským krajem a  dalšími 

subjekty vyhodnotit organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže 2022 (září 2022). 
•  Úspěšně zkoordinovat streaming sportů se svazy a  přímé přenosy s  ČT ve  spolupráci 

s czechteam.tv a kanálem ČT Sport+.
•  Spolupracovat s kraji ČR, národními sportovními svazy, Českou televizí i dalšími subjekty 

a společně zlepšovat projekt ODM.
•  Aktualizovat manuál projektu a rozšířit ho o další know-how pro pořadatele.
•  Navázat na  spolupráci s  partnery a  připravit oboustranně výhodné aktivace pro ODM 

2022 a 2023. 
•  Navázat dlouhodobou spolupráci s novými partnery.
•  Nastavit komunikační aktivity odpovídající aktuálním trendům především na sociálních 

sítích.
•  Vybrat pořadatele pro ODM 2024 a 2025.
•  Pokračovat ve zkvalitňování spolupráce s Českou televizí a czechteam.tv.
•  Stabilizovat a upevnit tým ODM ČOV.

5.10. Komise sportovců ČOV
DAVID SVOBODA

Složení Komise sportovců ČOV:
Předseda: DAVID SVOBODA
Členové: ILONA BURGROVÁ, JOSEF DOSTÁL, ADAM SEBASTIAN HELCELET, 
VAVŘINEC HRADILEK, JAKUB JAROLÍM, JIŘÍ JEŽEK, NIKOL KUČEROVÁ, TO-
MÁŠ KRAUS, LUKÁŠ KRPÁLEK, JAN MICKA, JAROSLAV KULHAVÝ,  
JAN PROCHÁZKA, ONDŘEJ SYNEK, TOMÁŠ VERNER,  
PETRA KUČEROVÁ (tajemnice).

Cíle a priority komise:
•  Aktivní podíl na chodu ČOV prostřednictvím pléna ČOV a VV ČOV;
•  Podílí se na organizačním, materiálním a zdravotním zabezpečení sportovců na OH, SH, 

EH, BG, EYOF, YOG;
•  Poradní role v otázkách potřeb sportovců během konání OH, SH a EH, BG, EYOF, YOG;
•  Zastupování a podpora sportovců ČOT, ochrana jejich práv a oprávněných zájmů v rámci 

ČOV;
•  Sdílení informací a obousměrná komunikace mezi sportovci a vedením ČOV.

5. 9. Komise Olympiády dětí a mládeže
FILIP ŠUMAN

Složení Komise Olympiády dětí a mládeže:
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové: PETR RYŠKA, RADANA KUBEŠOVÁ, MICHAELA KOTROUŠOVÁ,  
VERONIKA LINKOVÁ, JAN STLUKA.
Zástupci krajů: MICHAELA KNAPPOVÁ, MARTIN SLÁMA, ŠIMON KARGER,  
LENKA BUTAŠOVÁ, MILAN KASTNER, TOMÁŠ ZÁVISKÝ, TOMÁŠ POKORNÝ, 
DANIEL CINAŘ, JAN ŠVEC, LUCIE LEBEDOVÁ, PETR MAŠINDA,  
LENKA ŠKOPOVÁ, VERONIKA ŠOURKOVÁ, TOMÁŠ DUDA.

Cíle a priority komise:
•  Řídit, koordinovat a  rozvíjet projekt ČOV Olympiáda dětí a mládeže. Pracovat na  jeho 

kontinuálním formování, zkvalitňování a mediální propagaci.
•  Příprava republikových her ODM ve spolupráci s pořadatelskými kraji a národními svazy, 

podpora olympiád na nižších úrovních. 

Činnost komise: 
•  Příprava republikových her ODM ve spolupráci s pořadatelskými kraji a národními svazy, 

podpora olympiád na školní, městské či regionální úrovni.
•  V souvislosti s epidemií Covid-19 rozhodly, po četných jednáních, v prosinci 2020 Zastu-

pitelstvo Olomouckého kraje a Český olympijský výbor o odsunutí Her X. letní olympiády 
dětí a mládeže o rok, tedy na červen 2022. V souvislosti s touto skutečností došlo k po-
sunutí termínu i Her X. Zimní olympiády dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji z ledna 
2022 na leden 2023.
Vzhledem k těmto skutečnostem byl rok 2021 z pohledu organizace Olympiád dětí a mlá-
deže výjimečný a poprvé za trvání projektu od roku 2003 bez konání olympiády. Cílem 
pro rok 2021 bylo především udržet kontinuitu spolupráce s partnery akce mimo pool 
ČOT a zajistit chod týmu ODM ČOV. Zároveň bylo nezbytné udržet projekt v povědomí 
odborné sportovní veřejnosti vzhledem k navazujícím změnám, které bylo nutné udělat 
např. v propozicích. Více v části 7.1. o projektu.

•  Organizace 3. ročníku Konference na podporu sportování mládeže v regionech, tentokrát 
s podtitulem Návrat dětí ke sportu, která se úspěšně konala v Národním muzeu v Praze 
23. června 2021.

•  Ve spolupráci se společností ČEPS vzniklo 14 speciálních videí pro 14 krajů, ve kterých 
hejtmani a hejtmanky povzbuzují a motivují své sportovce k účasti na ODM.

•  V  roce 2023 bude projekt ODM slavit 20. výročí. V  rámci projektů ČOV realizovaných 
v roce 2021 se uskutečnila roadshow s prezentačním stánkem s předměty z předchozích 
olympiád a fotostěnou. Probíhala celkem po 21 dní. 

•  Ve spolupráci s Olomouckým krajem koordinace příprav Her X. letní olympiády dětí a mlá-
deže 2022 v Olomouckém kraji.

•  Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zahájení příprav Her X. letní olympiády dětí 
a mládeže 2023 v Královéhradeckém kraji.

•  Příprava podkladů pro podání kandidatury na  pořadatele Her XI. letní olympiády dětí 
a mládeže 2024 a Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže 2025. 

•  Průběžná spolupráce s vedením národních sportovních svazů účastnících se projektu.
•  Aktivní kooperace s účastnickými kraji, organizace zasedání Komise ODM.
•  Zahájení spolupráce s národními svazy ohledně zajištění streamingu pro následující olym-

piády.
•  Zajištění smluv a aktivací partnerů akce a partnerů ČOT / MOV.
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5.11. Lékařská komise ČOV
DUŠAN MACHÁČEK

Složení Lékařské komise ČOV:
Předseda: PAVEL KOLÁŘ
Členové: JIŘÍ BERAN, VLADIMÍR DOBEŠ, JIŘÍ DOSTAL, BOŘIVOJ GRONYCH, 
PETR KREJČÍ,  LIBOR KROČEK, MARTIN MATOULEK, JIŘÍ NEUMANN,  
JAROSLAV VĚTVIČKA, DUŠAN MACHÁČEK (tajemník).

Cíle a priority komise:
•  zajišťovat lékařské a fyzioterapeutické zabezpečení výprav sportovní reprezentace na OH, 

ZOH, YOG, EYOF a dalších akcích organizovaných ČOV;
•  zajišťovat účinnou a profesionální zdravotnickou péči o olympioniky;
•  metodicky vést sportovní svazy na poli zdravotnického zabezpečení a prevence.

Činnost komise: 
•  pověřený člen LK ČOV, MUDr. J. Neumann, zabezpečuje ve spolupráci se sportovním ře-

ditelem ČOV a s dalšími členy týmu všechny sportovní výpravy ČOV na mezinárodních 
akcích;

•  zásadním tématem roku 2021 se stala pandemie covid-19 a její dopad na celé sportovní 
odvětví včetně zabezpečení přesunutých OH 2020 v Tokiu a přípravy na ZOH v Pekingu 
2022;

•  vybraní členové LK ČOV organizovali odborný seminář tělovýchovného lékařství 18.–20. 
11. 2021 v Dříteči včetně mnoha osobních vystoupení;

•  LK ČOV ve  spolupráci s  Centrem pohybové medicíny pokračuje v  provozu asistenční 
zdravotnické služby Call centrum pro olympioniky.

Termíny jednání komise v roce 2021:
•  21. 1. 2021, 18. 3. 2021, 13. 5. 2021, 18. 6. 2021, 16. 9. 2021 a 11. 11. 2021.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
•  Lékařská komise očkovaní – 5/2021;
•  Doporučení LK ČOV k vakcinaci před VSA 11/2021;
•  Výzva Lékařské komise ČOV 3/2021;
•  Závěry jednání Rady expertů LK ČOV pro sestavení podmínek testování, přípravy a prů-

běhu přesunu sportovců na ZOH Peking 2022 pro jednání VV ČOV 11/2021;
•  Systém testování na Covid-19 u členů Českého olympijského týmu před odlety na ZOH 

Peking 2022 – 12/2021.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  bezchybně zdravotnicky zabezpečit mezinárodní akce ČOV, tj. ZOH, EYOF, SH, zahájit 

edukaci týmů směrem k VSA v roce 2023;
•  pokračovat v poskytování služeb Call centra a spolupráci s CPM, případně dalšími regio-

nálními pracovišti;
•  zabezpečit výběrové řízení na dodávky zdravotnických služeb pro ČOV na období 2023 

a dále;
•  podílet se na edukativních programech a akcích pod záštitou LK ČOV, spolupracovat se 

sportovními svazy na problematice sportovních zdravotních prohlídek;
•  spolupracovat s organizátory edukativních akcí České společnosti tělovýchovného lékař-

ství a podílet se na dalším ročníku Symposia sportovní medicíny v Dříteči.

Činnost komise:
•  účast na jednáních Pléna ČOV, volebního Pléna ČOV, nominačního Pléna ČOV a pravidel-

ných jednáních VV ČOV;
•  spolupráce na projektu Duální kariéra;
•  spolupráce s KS ADV ČR;
•  spolupráce s ombudsmanem ČOV;
•  spolupráce na projektech České olympijské nadace a Sazka Olympijského víceboje;
•  podpora sportovců při zajišťování jejich zdravotního zabezpečení;
•  organizace hlasování a udělení Ceny Jiřího S. Gutha-Jarkovského;
•  spolupráce s Media House ČOV;
•  komunikace a výměna informací s AC IOC, AC EOC, AC WADA;
•  příprava a vyhodnocení dotazníku odeslaného sportovcům ČOT;
•  spolupráce při přípravách výpravy pro OH Tokio;
•  podpora a apel k ADV ČR ke zlepšení vzdělávání sportovců v oblasti antidopingu (ve spo-

lupráci s právníkem ČOV Janem Exnerem);
•  spolupráce při nominaci Evy Samkové jako kandidátky do voleb AC IOC, které se uskuteč-

nily během her v Pekingu 2022;
•  příprava vzdělávacích videí pro sportovce ČOT pro hry v Tokiu v oblastech antidopingo-

vých pravidel a aktuálních změn Pravidla 40 Olympijské charty;
•  interní projednávání nedodržování Olympijské charty ze strany MOV a pořadatelů OH;
•  příprava a projednávání změny Statutu Komise sportovců;
•  oficiální stanovisko Komise sportovců pro zachování Pravidla 50 Olympijské charty ode-

slané AC IOC;
•  účast na volebním shromáždění zástupců komisí sportovců Evropských olympijských vý-

borů („6th Assembly of European Athletes“, EOC) 2. října v Dubrovníku (Chorvatsko).

Termíny zasedání komise v roce 2021:
Vzhledem k nařízením vlády ČR a odpovídajícím restrikcím se konala všechna jednání komi-
se sportovců formou on-line video-konferencí, a to celkem 7x, vždy ve večerním čase od 20 
hodin v následujících datech: 11. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 7. června, 1. července, 
19. října.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
•  zápisy z jednání komise;
•  stanovisko k pravidlu 50;
•  kandidatura E. Samkové do AC EOC;
•  výsledek dotazníku mezi sportovci ohledně jejich přístupu k povinnému očkování proti 

Covid-19;
•  žádost o Athletes Commission Activity Grant.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  pokračování v dosavadních aktivitách komise;
•  přispívat k rozvoji a inovacím v rámci existujících projektů;
•  pomoc a ochrana českých sportovců při řešení jejich potíží;
•  ve spolupráci s ombudsmanem ČOV upravit Statut komise v souladu s mezinárodními 

standardy;
•  generační obměna členů komise v návaznosti na jejich končící funkční období;
•  příprava a realizace prvních voleb členů komise;
•  organizace prvního vzdělávacího workshopu pro sportovce ČOT.
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Termíny zasedání komise v roce 2021:
Průběžně emailová komunikace, 2x schvalovací proces žádostí formou per rollam:
•  10. zasedání komise – 24. 6. 2021 / per rollam;
•  zasedání komise – 7. 10. 2021 / prezenční forma (po pauze zaviněné pandemií Covid 19) – 

řešeno bylo především partnerství a spolupráce s UNYP;
•  11. zasedání komise – 15. 11. 2021 / per rollam.

Zpracované a předložené dokumenty komise:
2xnávrh podpory sportovců k finálnímu schválení předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi.

Cíle a úkoly pro rok 2022:
•  udržení současné podoby činnosti v návaznosti na finanční možnosti komise Duální ka-

riéry;
•  postupně rozšiřovat kontakty s případnými zájemci o spolupráci se sportovci v oblasti 

vzdělávacích institucí a zaměstnanosti.

5.13. Komise pro udržitelnost ČOV 
OLGA PLACHÁ

Složení Komise pro udržitelnost ČOV:
Předsedkyně: OLGA PLACHÁ
Členové: GABRIEL WAAGE, ALEŠ LIBECAJT, MICHAL JEŽDÍK,  
LEONA LAHODA, VAVŘINEC HRADILEK, ŠÁRKA STRACHOVÁ,  
LAURA MITROLIOSOVÁ, PETRA HAJNÁ, KLÁRA ZEMANOVÁ,  
FILIP ČERNÝ, tým projektu ASAP (tajemník).

Komise pro udržitelnost ČOV byla ustanovena v roce 2021 jako hlavní poradní orgán ČOV 
pro oblast udržitelnosti ve sportu. Je složena ze zástupců svazů letních a zimních sportů, 
sportovců, expertů v oblasti udržitelnosti, partnerů Českého olympijského týmu a odborní-
ka na problematiku komunikace. Komise je složená tak, aby se oblasti expertíz jednotlivých 
členů shodovaly s prioritními oblastmi strategie udržitelnosti, a to zejména v rámci její im-
plementace.

Poslání a cíle komise
•  Posuzovat zásadní koncepční otázky postupu ČOV v oblasti udržitelnosti.
•  Poskytovat odborný dohled nad implementací Strategie udržitelnosti ČOV 2030.
•  Vytvářet a poskytovat ústřední platformu pro udržitelnost v rámci českého sportu.
•  Koordinovat spolupráci a komunikovat s relevantními experty v ČR i v zahraničí v oblasti 

udržitelnosti.
•  Konzultovat aspekty udržitelnosti v jednotlivých projektech a akcích ČOV a úzce spolu-

pracovat s dalšími složkami a komisemi ČOV v oblasti udržitelnosti.

Více informací o Strategii udržitelnosti ČOV 2030 a dalších aktivitách ČOV a sportovních 
organizací v této oblasti najdete https://www.olympijskytym.cz/udrzitelnost.

Poznámky:
Předseda a tajemník LK ČOV děkují všem členům, Radě expertů LK ČOV, dalším spolupra-
cujícím lékařům, specialistům a členům jednotlivých realizačních týmů za úspěšné zvládnutí 
účasti olympioniků na OH Tokio a dalších VSA v roce 2021 a začátkem roku 2022!

5.12. Komise Duální kariéry
KATEŘINA NEUMANNOVÁ

Složení Komise Duální kariéry:
Předsedkyně: KATEŘINA NEUMANNOVÁ
Členové: ALENA KINDOVÁ, MARTIN DOKTOR, JIŘÍ KYNOS, JIŘÍ BERAN,  
VRATISLAV ODVÁRKO, JAROSLAV POLLERT, ONDŘEJ ŠPAČEK,  
NIKOL KUČEROVÁ, MARTINA VOŘÍŠKOVÁ (administrátor)

Cíle a priority komise:
•  Tvorba, řízení a kontrola programu Duální kariéry.
•  Průběžná aktualizace pravidel pro čerpání finančních příspěvků. 
•  Schvalování návrhů příspěvků sportovcům.
•  Řešení sporných případů.

Činnost komise: 
•  Komise v roce 2021 zpracovala žádosti 37 sportovců, kterým bylo ve 41 podpořených žá-

dostech přiděleno celkem 616 635,- Kč.
•  V průběhu roku byl průběžně upravován a zjednodušován elektronický systém podávání 

žádostí.
•  Kateřina Neumannová a Martina Voříšková průběžně komunikují se sportovci a Komisí 

sportovců a vytvářejí podporu pro podávání žádostí a informovanosti o programu.
•  V průběhu roku 2021 bylo připravováno a následně uzavřeno partnerství s University of 

New York in Prague (UNYP). Proběhla řada jednání a byl nastaven systém spolupráce.  
K. Neumannová se zúčastnila TK k prezentaci partnerství na půdě UNYP.

Celkem bylo doposud podpořeno 167 sportovců a 180 aktivit částkou 2 515 809 korun.

Zasedání 
komise DK

Datum zase-
dání

Počet podpořených 
sportovců

Počet podpořených 
žádostí

Částka přidělená 
žádostem

1. kolo 07. 07. 2017 25 28 349 882�Kč

2. kolo 22. 11. 2017 15 17 215 390�Kč

3. kolo 24. 05. 2018 12 13 217 075�Kč

4. kolo 17. 10. 2018 17 19 289 938�Kč

5. kolo 20. 12. 2018 6 6 59 640�Kč

6. kolo 29. 04. 2019 18 19 277 670�Kč

7. kolo 19. 11. 2019 18 21 211 980�Kč

8. kolo 20. 07. 2020 19 19 281 260�Kč

9. kolo 15. 11. 2020 18 19 263 890�Kč

10. kolo 24. 06. 2021 19 19 349 084�Kč

11. kolo 15. 11. 2021 18 22 267 551�Kč

suma   167 180 2 515 809�Kč
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Olympijský běh 230 000�Kč 279 001�Kč

Sekretariát ČOV 25 500 000�Kč 24 054 911�Kč

 - provozní náklady sekretariátu 6 300 000�Kč 5 996 344�Kč

 - materiálové náklady sekretariátu 1 000 000�Kč 956 277�Kč

 - osobní náklady sekretariátu 15 700 000�Kč 14 951 933�Kč

 - náklady na zastoupení v EU Office 1 700 000�Kč 1 378 526�Kč

 - ostatní náklady 800 000�Kč 771 831�Kč

Lékařské sympozium - příspěvek MOV 350 000�Kč 518 100�Kč

Pořádání výstavy k OH Tokio - příspěvek MOV 620 000�Kč 601 450�Kč

Olympijský festival 8 000 000�Kč 9 254 514�Kč

MŽP - ekologie ve sportu 250 000�Kč 250 000�Kč

NSA - vratka 0�Kč 21 920 615�Kč

Celkové náklady 177 410 000�Kč 181 097 764�Kč

Výnosy Plán 2021 Skutečnost 2021

Státní dotace - sportovní reprezentace 94 000 000�Kč 94 000 000�Kč

  - zabezpečení přípravy a výpravy OH Tokio 2021 64 000 000�Kč 64 000 000�Kč

  - zabezpečení přípravy a výpravy OH Peking 2022 16 500 000�Kč 16 500 000�Kč

 - zabezpečení OH výprav (mimo OH) 3 500 000�Kč 3 500 000�Kč

 - zdravotní zabezpečení reprezentací 10 000 000�Kč 10 000 000�Kč

Státní dotace - všeobecná činnost 50 000 000�Kč 50 000 000�Kč

 - projekt Duální kariéra, vč. Sportovní diplomacie 800 000�Kč 800 000�Kč

 - pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu) 14 635 700�Kč 14 635 700�Kč

 - poplatky OSA 3 197 300�Kč 3 197 300�Kč

 - poplatky Intergram 1 507 000�Kč 1 507 000�Kč

 - činnost ČOV, složek a komisí 14 660 000�Kč 14 660 000�Kč

 - sociální program olympioniků, vč. ČKO 9 000 000�Kč 9 000 000�Kč

 - projekt rozvoj odbornosti 3 000 000�Kč 3 000 000�Kč

 - Česko sportuje (Sazka olympijský víceboj,OVOV) 2 000 000�Kč 2 000 000�Kč

 - projekt genderové vyváženosti ve sportu (KRP) 600 000�Kč 600 000�Kč

 - projekt fair-play (Český klub fair play) 600 000�Kč 600 000�Kč

Dotace mimo NSA - Olympijský festival 7 450 000�Kč 7 438 000�Kč

Dotace mimo NSA - ostatní projekty 350 000�Kč 470 000�Kč

Příspěvky od MOV, EOV a TOCOG 16 300 000�Kč 23 915 020�Kč

Příspěvek od MOV - lékařské sympozium 350 000�Kč 516 742�Kč

Příspěvek od MOV - pořádání výstavy k OH Tokio 620 000�Kč 601 450�Kč

Příspěvek od MOV - Olympijský festival 0�Kč 658 076�Kč

Dar pro Olympijský festival - Annygence 0�Kč 715 000�Kč

Partneři mimo ČO a.s. 2 000 000�Kč 1 386 690�Kč

 - finanční podpora - dary, ČON 1 100 000�Kč 1 032 500�Kč

 - finanční podpora - projekty 900 000�Kč 354 190�Kč

Finanční výnosy 100 000�Kč 511 155�Kč

Ostatní výnosy 400 000�Kč 576 782�Kč

 - prodej dlouhodobého majetku 20 000�Kč 1 000�Kč

 - ostatní výnosy 380 000�Kč 575 782�Kč

Celkové výnosy 171 570 000�Kč 180 788 915�Kč

Výsledek - zisk / ztráta -5 840 000�Kč -308 849�Kč

6.1. Zpráva o hospodaření ČOV 2021

Ekonomický úsek ČOV:
Ředitel: JAN LÉTAL
Členové: VÁCLAVA PLOCICOVÁ, RADKA CHALOUPKOVÁ, MONIKA POPELOVÁ

Čerpání rozpočtu ČOV k 31. 12. 2021   

Náklady Plán 2021 Skutečnost 2021

Zajištění přípravy a výpravy OH Tokio 2021 65 000 000�Kč 43 848 406�Kč

  - příprava (campy, servisní zabezpečení) 8 000 000�Kč 4 667 352�Kč

 -  výprava 57 000 000�Kč 39 181 054�Kč

Zajištění přípravy a výpravy OH Peking 2022 17 000 000�Kč 22 385 632�Kč

  - příprava (campy, servisní zabezpečení) 5 500 000�Kč 5 365 191�Kč

 -  výprava 11 500 000�Kč 17 020 441�Kč

 Zajištění olympijských výprav (mimo OH) 3 700 000�Kč 3 548 582�Kč

 - EYOF 2021 Vuokatti 3 300 000�Kč 2 010 162�Kč

 - příprava akcí r. 2022 - EYOF léto, Světové hry 400 000�Kč 150 708�Kč

 - soutěže olympijských nadějí 0�Kč 1 387 712�Kč

Zdravotní zabezpečení reprezentací 10 000 000�Kč 10 087 590�Kč

Olympiáda dětí a mládeže 500 000�Kč 372 006�Kč

Poskytnutá podpora členům 19 340 000�Kč 17 931 947�Kč

 - pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu) 14 635 700�Kč 14 635 700�Kč

 - poplatky OSA 3 197 300�Kč 1 789 359�Kč

 - poplatky Intergram 1 507 000�Kč 1 506 888�Kč

Činnost orgánů ČOV 3 710 000�Kč 3 008 780�Kč

 - Plénum 500 000�Kč 499 853�Kč

 - Výkonný výbor 200 000�Kč 258 963�Kč

 - Ombudsman-činnost sekretariátu 260 000�Kč 240 000�Kč

 - Legislativní rada 200 000�Kč 105 750�Kč

 - Rozhodčí komise 30 000�Kč 3 150�Kč

 - Revizní komise 20 000�Kč 1 090�Kč

 - Ekonomická komise 20 000�Kč 1 931�Kč

 - Komise zahraničních vztahů 880 000�Kč 489 925�Kč

 - Lékařská komise 500 000�Kč 571 118�Kč

 - Komise sportovců 200 000�Kč 55 445�Kč

 - Komise sportu pro všechny 30 000�Kč 0�Kč

 - Komise rovných příležitostí ve sportu 750 000�Kč 716 507�Kč

 - Komise neolympijských sportů 120 000�Kč 65 048�Kč

Složky ČOV 9 810 000�Kč 9 464 297�Kč

 - Česká olympijská akademie (vč. výstavy k OH Tokio) 1 460 000�Kč 1 296 171�Kč

 - Česká olympijská akademie - OSIC, vč. OMK 2 000 000�Kč 1 988 033�Kč

 - Česká trenérská akademie - Unie trenérů, Trenér roku 1 000 000�Kč 845 787�Kč

 - Česká trenérská akademie - rozvoj odbornosti 3 500 000�Kč 3 490 017�Kč

 - Český klub olympioniků 1 100 000�Kč 1 202 395�Kč

 - Český klub fair play 650 000�Kč 547 164�Kč

 - Český klub sportovních svazů, organ. a institucí 100 000�Kč 94 730�Kč

Sociální program olympioniků 8 000 000�Kč 8 000 534�Kč

Projekt Duální kariéra, vč. sportovní diplomacie 1 200 000�Kč 1 202 847�Kč

Česko sportuje (SAZKA olympijský víceboj,OVOV) 2 600 000�Kč 2 772 216�Kč

Projekt Česká olympijská nadace 1 600 000�Kč 1 596 336�Kč

 - provozní náklady 600 000�Kč 596 336�Kč

 - prostředky na podporu znevýhodněných dětí 1 000 000�Kč 1 000 000�Kč
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3. zajištění olympijských výprav (mimo OH 2020) 3 548 582�Kč

Prostředky v rámci této kapitoly byly použity na:
a) zimní EYOF Vuokatti, Finsko 2.010.162,- Kč
b) příprava akcí r. 2022 – Světové hry 150.708,- Kč
c) soutěže OH nadějí 1.387.712,- Kč   
                                                                     
4.  zdravotní zabezpečení sportovní reprezentace 10 087 590�Kč

V  souladu s  provedeným otevřeným výběrovým řízením na  dodavatele zdravotních slu-
žeb pro potřeby státní reprezentace, vč. administrativy vrcholných sportovních akcí, byly 
tyto služby hrazené konsorciu zdravotnických zařízení Centrum pohybové medicíny Pavla 
Koláře a.s. a Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace z.s (zdravotní 
úkony), resp. Sportklinik s.r.o. (administrativa vrcholných sportovních akcí). Čerpání v této 
kapitole proběhlo i přes velice složitou situaci způsobenou celosvětovou pandemii nemoci 
Covid-19 v souladu s plánem. Prostředky byly čerpány na úhradu konkrétních zdravotních 
úkonů pro vybrané reprezentanty ve  výši 9.072.520,- Kč a  na  administrativu vrcholných 
sportovních akcí ve výši 1.015.070,- Kč.

5.  poskytnutá podpora členům 17 931 947�Kč

Jedná se o činnosti, které ČOV hradí souhrnně za celé sportovní prostředí. ČOV obdržel 
účelovou státní dotaci na úhradu nákladů spojených s úrazovým pojištěním sportovců, po-
jištěním obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, poplatků 
společnosti OSA a společnosti Intergram. Účelová dotace pro tuto aktivitu č. 2 – Poskytnutá 
podpora členům byla vymezena ve výši 19.340.000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
společností OSA (Ochranný svaz autorský) bylo z důvodu uzavření sportovišť v souvislosti 
s opatřeními kvůli nemoci Covid–19 dohodnuto, že nebude nárokovat, a tedy ani fakturo-
vat poplatky za období 1. 1. 2021 až 7. 6. 2021, došlo k nedočerpání státní dotace ve výši 
1.408.053�Kč. Tyto prostředky byly řádně a včas vráceny NSA.
Úrazové pojištění sportovců 13 898 200�Kč
Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou  
činností trenéra či cvičitele 737 500�Kč      
Poplatky společnosti OSA 1 789 359�Kč
Poplatky společnosti Intergram 1 506 888�Kč
                                        
6. Česká olympijská akademie 1 296 171�Kč

z toho:
Spotřeba materiálu 115 tis. Kč                                        
Občerstvení při akcích 32 tis. Kč
Školení a přednášky 6 tis. Kč 
Nájemné 61 tis. Kč
Činnost tajemníka 10 tis. Kč
Ostatní služby 923 tis. Kč
Dohody o provedení práce 71 tis. Kč
Členské a kongresové poplatky 8 tis. Kč
Poskytnuté příspěvky 70 tis. Kč

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ ČOV A K JEHO STŘEDISKŮM ZA ROK 2021

Rozpočet ČOV pro rok 2021 byl schválen jako poměrně výrazně ztrátový se schodkem 
5.840.000,- Kč. Důvodem pro schválení takto schodkového rozpočtu byla skutečnost, že 
dotace ze strany NSA byla nižší, než se očekávalo, protože alokace v příslušné Výzvě byla 
o 20 mil. Kč snížena. Navíc je třeba uvést, že dotace ze strany NSA byla poskytnuta tak, 
že z celkových dvanácti aktivit, na které byla dotace poskytnuta, jich bylo osm, které byly 
zavázané, a převod prostředků mezi jednotlivými aktivitami tedy nebyl možný.
ČOV požádal o povolení přesunu nedočerpaných prostředků v aktivitě 9 – Zajištění přípravy 
a výpravy Tokio k navýšení prostředků na aktivitu 10 – Zajištění přípravy a výpravy Peking. 
Bohužel NSA žádost ČOV zamítla. Tím tedy došlo k tomu, že ČOV vracel zpět na účet NSA 
celkem 21.920.615,- Kč (kromě 20.512.562,- Kč z aktivity 9 to bylo ještě 1.408.053,- Kč z ak-
tivity 2 – Poskytnutá podpora členům). Konečný výsledek hospodaření roku 2021 je schod-
kový, ale výrazně v menší míře, než v  jaké byl schválen, a to ve výši 308.849,- Kč. Tento 
příznivý výsledek byl dosažen především díky důslednému dodržování nákladů v činnosti 
orgánů ČOV, vč. sekretariátu ČOV, a také vyššími příjmy z MOV.

NÁKLADY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU)

1. zajištění přípravy a výpravy OH Tokio 2020 43 848 506�Kč

Tyto prostředky byly v souladu s Rozhodnutím NSA čerpány na přípravu na OH, a především 
na samotnou výpravu na OH do japonského Tokia. V rámci Rozhodnutí byla ze strany NSA 
na aktivitu č. 9 – Zajištění přípravy a výpravy OH Tokio 2020 určena částka 64.000.000,- Kč. 
Tato aktivita byla mezi vybranými aktivitami, u nichž lze přesun prostředků do jiné aktivi-
ty realizovat pouze po schválení žádosti o přesun prostředků. Žádost o povolení nevyuži-
tých prostředků pro potřeby jiných aktivit byla podána, bohužel byla zamítnuta. Tím došlo 
k tomu, že část prostředků ve výši 20.512.562,- Kč byla nedočerpána, následně byly tyto 
prostředky řádně a včas vráceny NSA. Na přípravu bylo ve prospěch sportovních svazů 
a jejich reprezentantů vyčerpáno celkem 4.667.352,- Kč, a to na centrální servisní projekty, 
resp. na aklimatizační kempy. Na zajištění výpravy na OH bylo vynaloženo 39.188.598,- Kč, 
z toho největší část nákladů byla použita především za úhradu nákladů na cestovné (leten-
ky, nadváha, cargo, kapesné), spotřebu materiálu, náklady spojené se zdravotnickým za-
bezpečením při řešení problémů spojených s nemocí Covid-19 a osobní náklady (podrobně 
viz příloha č. 1). 

2. zajištění přípravy a výpravy ZOH Peking 2022 22 385 632�Kč

Tyto prostředky byly čerpány v souladu s Rozhodnutím NSA na přípravu na ZOH a také již 
na náklady spojené s výpravou na ZOH. Na přípravu bylo ve prospěch sportovních svazů 
a jejich reprezentantů vyčerpáno celkem 5.365.191,- Kč, z větší části na aklimatizační kempy 
a dále pak na centrální servisní projekty. Na zajištění výpravy na ZOH 2022 bylo vynalože-
no 17.026.455,- Kč, z toho největší část nákladů byla použita především za úhradu nákladů 
za pořízení jednotného oblečení výpravy, materiálu vč. lékařského, nákladů na ubytování 
a ratecard (nájemné v olympijské vesnici). Náklady výrazně převýšily prostředky poskyt-
nuté NSA v rámci aktivity č. 10 - Zajištění přípravy a výpravy ZOH Peking 2022. Z vyjád-
ření NSA však nemohly být náklady vynaložené za ubytování a  ratecard (v celkové výši 
5.585.064,- Kč) zahrnuty do vyúčtování státní dotace v roce 2021.
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11. Český klub fair-play 547 164�Kč

z toho:
Spotřeba materiálu 12 tis. Kč                                        
Cestovné 13 tis. Kč
Nájemné 41 tis. Kč
Koordinace projektů 218 tis. Kč                                                  
Občerstvení při akcích 23 tis. Kč
Dohody o provedení práce 12 tis. Kč
Ostatní služby 208 tis. Kč
Členské a kongresové poplatky 20 tis. Kč

12. Sociální program 8 000 534�Kč

ČOV obdržel v rámci dotace od NSA prostředky na podporu sociálního programu pro olym-
pioniky–medailisty, kteří jsou již v důchodovém věku, a to ve výši 8.000.000,- Kč. Tyto pro-
středky byly rozděleny takto:
- v první splátce bylo 136 olympionikům vyplaceno 25.000,- Kč na osobu 3 000 000�Kč  
- v druhé splátce bylo 134 olympionikům vyplaceno 32.700,- Kč na osobu 4 381 800�Kč  
- dále byla 11 olympionikům uhrazena lázeňská péče v celkové výši 218 734�Kč                

13. Česko sportuje – Sazka Olympijský víceboj, OVOV 2 772 216�Kč

Spotřeba materiálu 37 tis. Kč                                        
Cestovné 17 tis. Kč
Nájemné 130 tis. Kč
Koordinace projektů 2 317 tis. Kč                                                  
Občerstvení při akcích 32 tis. Kč
Ostatní služby 142 tis. Kč
Dohody o provedení práce 97 tis. Kč

14. Česká olympijská nadace (provozní náklady) 596 336�Kč

Česká olympijská nadace je součást České nadace sportovní reprezentace (ČNSR). Pod-
pora dětí ze znevýhodněných rodin je tedy poskytována v rámci účetnictví ČNSR. V rámci 
rozpočtu ČOV jsou hrazeny administrativní a provozní náklady na činnost ČON a ty byly 
v roce 2021 vynaloženy takto:
Spotřeba materiálu 52 tis. Kč                                        
Cestovné 9 tis. Kč
Poštovné, telefony 5 tis. Kč
Software a IT, hosting 4 tis. Kč
Školení a přednášky 3 tis. Kč 
Koordinace projektů 195 tis. Kč                                                  
Občerstvení při akcích 2 tis. Kč
Ostatní služby 301 tis. Kč
Dohody o provedení práce 25 tis. Kč

7. Česká olympijská akademie – studijní centrum 1 988 033�Kč
(olymp. multimediální knihovna)

z toho:
Nájemné 215 tis. Kč
Činnost tajemníka 360 tis. Kč
Dokumentační a ostatní práce 155 tis. Kč
Technická podpora, hosting, správa webů 858 tis. Kč
Poštovné, telefony 8 tis. Kč
Ostatní služby 392 tis. Kč

8. Česká trenérská akademie – Unie profesionálních trenérů 845 787�Kč

z toho:
Spotřeba materiálu 198 tis. Kč                                        
Občerstvení při akcích 41 tis. Kč
Školení a přednášky 119 tis. Kč 
Ostatní služby 305 tis. Kč
Dohody o provedení práce 24 tis. Kč
Členské a kongresové poplatky 159 tis. Kč

9. Česká trenérská akademie – rozvoj odbornosti 3 490 017�Kč

z toho:
Spotřeba materiálu 2 tis. Kč                                        
Cestovné 219 tis. Kč
Nájemné 422 tis. Kč
Činnost tajemníka 276 tis. Kč
Občerstvení při akcích 305 tis. Kč
Náklady na reprezentaci 1 tis. Kč
Školení a přednášky 456 tis. Kč 
Koordinace projektů 2 tis. Kč                                                  
Ostatní služby 1 634 tis. Kč
Dohody o provedení práce 86 tis. Kč
Členské a kongresové poplatky 85 tis. Kč
Kurzové ztráty 2 tis. Kč         
                               
10. Český klub olympioniků 1 202 395�Kč

z toho:
Spotřeba materiálu 445 tis. Kč                                        
Spotřeba materiálu – DM do 80 tis. Kč 12 tis. Kč                                        
Cestovné 78 tis. Kč
Náklady na reprezentaci 21 tis. Kč
Občerstvení při akcích 194 tis. Kč
Nájemné 7 tis. Kč
Poštovné, telefony 15 tis. Kč
Ostatní služby 48 tis. Kč
Mzdové náklady vč. zákonných pojištění 283 tis. Kč
Dohody o provedení práce 29 tis. Kč
Poskytnuté příspěvky 70 tis. Kč
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tění činnosti sekretariátu ČOV, jeho složek a komisí a na podporu vybraných projektů ČOV – 
Duální kariéra, Rozvoj odbornosti, Česko sportuje, projekt genderové vyváženosti ve sportu 
a projekt fair-play. Také v této oblasti byla část prostředků nedočerpána a vrácena NSA, 
konkrétně se jednalo o prostředky ve výši 1.408.053,- Kč účelově určené pro financování 
aktivity č. 2 – Poskytnutá podpora členům. V tomto případě je důvodem pro nedočerpání 
skutečnost, že se společností OSA (Ochranný svaz autorský) bylo dohodnuto, že nebude 
nárokovat, a tedy ani fakturovat poplatky za období 1. 1. 2021 až 7. 6. 2021, a to vzhledem 
k  tomu, že sportoviště byla v podstatě uzavřena vzhledem k opatření kvůli nemoci CO-
VID–19. Čerpání státní dotace v oblasti Rozvoj a podpora sportu tedy činilo 48.591.946, Kč.

3. Dotace mimo MŠMT 470 000�Kč

Hlavní město Praha – dotace Běh olympijského dne 100 000�Kč
Ministerstvo životního prostředí – ekologie ve sportu 250 000�Kč
Město Brno – dotace RF SOV 120 000�Kč  

4. Příspěvky od MOV, EOV a TOCOG 23 915 020�Kč

Příspěvek MOV na administrativu 992 655�Kč
Příspěvek MOV na program TOP IX 9 184 246�Kč
Příspěvek MOV na účast na OH Tokio 8 188 002�Kč
Příspěvek MOV cargo OH Tokio 180 168�Kč 
Příspěvek MOV na Běh olympijského dne 112 605�Kč     
Příspěvek MOV na náklady spojené s nemocí Covid-19 479 179�Kč
Příspěvek EOV na činnost 2 709 625�Kč
Příspěvek EOV na náklady spojené s činností EU Office 320 187�Kč
Příspěvek TOCOG na dopravu OH Tokio 1 748 352�Kč

Čerpání finančních příspěvků vynaložených na olympijskou přípravu v roce 2021 – souhrn-
ně za OH Tokio a ZOH Peking
 Údaje v tis. Kč

Sportovní svaz Aklimatizační 
kempy 

Centrální servisní 
projekty 

Stipendia 
MOV 

OH  
naděje  Celkem Kvalifikovaní 

na OH 2020*

Celkem 6888  3144  2926 1388 14346 8100

* Hrazeno z prostředků České olympijské, a. s.

15. Sekretariát ČOV 24 054 911�Kč

z toho:
Spotřeba materiálu 703 tis. Kč                                        
Spotřeba materiálu – DM do 80 tis. Kč 254 tis. Kč                                        
Spotřeba energie 147 tis. Kč                                                 
Opravy a údržba 395 tis. Kč
Cestovné 86 tis. Kč
Náklady na reprezentaci 350 tis. Kč
Nájemné 411 tis. Kč
Poštovné, telefony 398 tis. Kč
Software a IT, hosting 406 tis. Kč
Občerstvení při akcích 13 tis. Kč
Školení, přednášky 123 tis. Kč
Právní a daňové služby 996 tis. Kč
Koordinace projektů 875 tis. Kč                                                  
Ostatní služby 1 782 tis. Kč
Mzdové náklady vč. zákonných pojištění 14 836 tis. Kč
Dohody o provedení práce 115 tis. Kč
Pojistné 246 tis. Kč
Členské a kongresové poplatky 174 tis. Kč
Ostatní náklady, bankovní poplatky 163 tis. Kč
Kurzové ztráty 204 tis. Kč
Zastoupení v EU Office 1 378 tis. Kč

VÝNOSY (KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU)

1. Státní dotace NSA – oblast Státní sportovní reprezentace 94 000 000�Kč

Dotace na zajištění oblasti Státní sportovní reprezentace byla využita na následující aktivity 
– úhradu nákladů spojených s přípravou a výpravou na OH Tokio 2020 (konané v r. 2021) 
v Japonsku, úhradu nákladů spojených s přípravou a výpravou na ZOH Peking 2022, zajiš-
tění výprav na akce zabezpečované ČOV (mimo OH) a na zdravotní zabezpečení sportov-
ní reprezentací. Přidělená dotace činila 94.000.000,- Kč, skutečné čerpání prostředků ze 
státní dotace poskytnuté NSA v této oblasti činilo 73.487.438,- Kč. Důvodem pro nedočer-
pání byla především opatření spojená s celosvětovou pandemii nemoci Covid–19, která až 
na malé výjimky znemožnila sportovcům ze svazů, které se kvalifikovaly na OH, absolvovat 
aklimatizační kempy, resp. pre-campy a také omezila určité činnosti pro sportovce přímo 
v místě her. Nedočerpání státní dotace tedy činí 20.512.562,- Kč a celé jde na vrub aktivity 
č.9 – Zajištění přípravy a výpravy OH Tokio 2020. Tyto prostředky byly řádně a včas vráceny 
NSA. Bohužel žádost ČOV ve věci převodu prostředků z aktivity č. 9 pro potřeby čerpání 
jiných aktivit, konkrétně aktivity č. 10 – Zabezpečení přípravy a výpravy ZOH Peking nebyla 
ze strany NSA schválena.

2. Státní dotace NSA – oblast Rozvoj a podpora sportu 50 000 000,- Kč
(Všeobecná činnost)

Tato dotace byla ČOV přidělena na úhradu mandatorních nákladů pro celé sportovní pro-
středí – tedy úrazového pojištění sportovců, pojištění obecné odpovědnosti za újmu způ-
sobenou činností trenéra či cvičitele, poplatků společnostem OSA a  Intergram, dále pak 
na financování sociálního programu olympioniků–medailistů v důchodovém věku, na zajiš-
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INFORMACE O STAVU VLASTNÍCH DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2021

VYBRANÁ AKTIVA k 31. 12. 2021   VYBRANÁ PASIVA k 31. 12. 2021

název položky v tis. Kč název položky v tis. Kč
pokladní hotovost 639 závazky k dodavatelům 6 966
hotovost celkem 639 závazky k dodavatelům celkem 6 966
bankovní účty v CZK 35718 nevyplacené mzdy (uhrazeno v lednu 2022) 1 118
bankovní účty v EUR 2267 neuhrazené odvody z mezd (uhrazeno v lednu 2022) 492
bankovní účty v USD 4 936 jiné závazky (daň z příjmu z mezd - uhrazeno 2022) 108
bankovní účty v CZK - spořící 30 199 závazky z plateb mezd celkem 1 718

prostředky v bankách celkem 73 120 faktury došlé v roce 2021 vztahující se účetně  
k roku 2021 a uhrazené v roce 2022 1 349

neuhrazené pohledávky odběrateli 4 254 dohadné účty pasivní + výdaje příštích období 1 349
ostatní pohledávky vč. záloh 11812 závazky z roku 2021 v časovém rozlišení do roku 2022 24 628
pohledávky celkem 16 066 ostatní závazky 20
nesplacené poskytnuté půjčky 0 jiné závazky 24 648
administrativní poplatek k půjčkám 0

pohledávky z nesplacených půjček celkem  
(jde o půjčky do splatnosti) 0 prostředky pasiv celkem 34 681

prostředky aktiv celkem 89 825

 DISPONIBILNÍ FINANČNÍ  PROSTŘEDKY CELKEM 55 144

PŘÍLOHA Č. 1
CELKOVÉ NÁKLADY NA OH - TOKIO 2020
 v tis Kč

r. 2019 r.  2020 r. 2021 CELKEM

1 SOFTWARE 82 274 136 492

2 LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ (vč. proticovid. opatření) 120 1733 1853

3 OSOBNÍ NÁKLADY 1226 1602 3002 5830

4 PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, TISKOVINY 44 37 81

5 DHM DO 80 TIS. KČ 18 465 150 633

6 SPOTŘEBA MATERIÁLU 173 1491 1966 3630

7 LÉKAŘSKÉ POTŘEBY A MATERIÁL (vč. nákupu testů) 66 1633 1010 2709

8 JEDNOTNÉ OBLEČENÍ VÝPRAVY 2000 4904 842 7746

9 CESTOVNÉ 5481 154 25568 31203

z toho :

     cestovné-tuzemské 23 19 49 91

     cestovné zahraniční (cargo) 2783 2783

     cestovné zahraniční (letenky, nadváha,PHM)   167 102 18352 18621

     ubytování - zahraniční 5189 33 1477 6699

     kapesné a diety 102 2907 3009

10 PŘÍPRAVA NA OH 12720 6285 4667 23672

z toho :

   kempy svazy 5140 2092 2546 9778

   centrální servisní a specifické projekty 7580 4193 2121 13894

11 NÁKLADY NA REPREZENTACI 19 1 77 97

12 STRAVNÉ PŘI AKCÍCH (vč. stravy v OLV) 202 18 674 894

13 NÁJEMNÉ, RATECARD 295 1774 499 2568

14 POŠTOVNÉ A TELEFONNÍ POPLATKY 1 321 322

15 POJISTNÉ 384 384

16 OSTATNÍ SLUŽBY 162 801 2701 3664

17 POPLATKY  (vč. kursových rozdílů) 4 11 81 96

NÁKLADY CELKEM 22493 19533 43848 85874

NÁKLADY A VÝNOSY ČOV MIMO ROZPOČET V ROCE 2021

v Kč náklady v Kč výnosy v Kč

Příspěvky svazům na EYOF 2021–22 (MOV) 411.771,- Kč 411.771,- Kč 

Grant pro svaz basketbalu (MOV) 688.542,- Kč 508.905,- Kč  1)

Stipendia Tokio a Peking (MOV) 2.926.441,- Kč 0- Kč  2)

Marketing research (MOV) 151.340,- Kč 150.272,- Kč

Granty Erasmus – ASAP – udržitelnost (EU) 2.448.685,- Kč 0,- Kč 3)

Granty Erasmus – EWOS (EU) 3.399.520,- Kč 4.122.586,- Kč 4)

Granty Erasmus – Coachforce 21 (EU) 301.929,-  Kč 0,- Kč 5)

Projekt Athlete4Society (EU) 80.000,- Kč 295.678,- Kč 6)

Projekt Points (EOV) 75.620,-  Kč 75.620,- Kč

Pozn.:  
1)  Rozdíl ve výši 179.637,- Kč je doplatek za rok 2020, viz Zpráva o činnosti za r. 2020.
2) V roce 2022 obdrží ČOV doplatek za stipendia Peking ve výši 1.129.700,- Kč.
3)  Prostředky na projekt ASAP byly přijaty v r. 2019 – viz Zpráva o činnosti za r. 2019,  

čerpáno bude až do r. 2022, po vyúčtování obdrží ČOV doplatek max. do výše 30�% schválené dotace.
4) Jedná se o 80�% příspěvku na projekt EWOS pro rok 2021 a doplatek za projekt EWOS za rok 2020.
5) V roce 2022 bude projekt vyúčtován a ČOV obdrží doplatek.
6) Prostředky na projekt budou čerpány do konce r. 2023                              
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NÁKLADY ČOV 2021

Zajištění přípravy a výpravy
OH Tokio 2020

27,56%

Zajištění přípravy a výpravy
ZOH Peking 2022

14,07%

Zajištění olympijských
výprav (mimo OH)

2,23%
Zdravotní zabezpečení

reprezentací
6,33%

Olympiáda dě� a mládeže
0,23%

Poskytnutá podpora 
členům
11,27%

Činnost orgánů ČOV
1,89%

Složky ČOV
5,94%

Sociální program
olympioniků

5,02%

Projekt Duální
kariéra, vč. 
sportovní

diplomacie
0,75%

Česko sportuje 
(Sazka 

Olympijský 
víceboj, OVOV)

1,74%

Projekt Česká olympijská 
nadace
1,01%

Olympiský běh
0,17% Sekretariát ČOV

15,12%

Lékařské sympozium
0,32%

Olympijský fes�val
5,81%

MŽP - ekologie ve sportu
0,16% Pořádání výstavy k OH

Tokio
0,38%

VÝNOSY ČOV 2021

Státní dotace -
sportovní

reprezentace
51,99%

Státní dotace – 
rozvoj a podpora 

sportu
27,67%

Dotace mimo NSA -
projekty

0,22%

Dotace mimo
NSA - OF

4,11%

Příspěvky od MOV a EOV
13,25%

Příspěvek od MOV -
lékařské sympozium

0,28%

Příspěvek od MOV -
výstava k OH Tokio

0,34%

Příspěvek od MOV - program pro OF
0,36%

Partneři mimo ČO a.s. 
0,77%

Finanční výnosy
0,28%

Ostatní výnosy
0,32% Dar pro OF

0,41%
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6.2. Zpráva auditora za rok 2021

Zpráva auditora bude předložena na Plénu ČOV.
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6.4. Olympic Festival s.r.o.

Olympic Festival s.r.o. je obchodní společností existující a podnikající podle práva České 
republiky, řádně zapsanou v obchodním rejstříku, založenou ČOV jakožto jejím jediným 
a stoprocentním vlastníkem za účelem komplexního zajištění organizace projektu Olympij-
ských festivalů.

Olympic Festival s.r.o. je na základě licenční smlouvy s Mezinárodním olympijským výbo-
rem držitelem marketingových práv ke značce Olympijský festival a jejích symbolik (názvo-
sloví, logo, vizuální identita, maskot OH apod.)

K datu zpracování Zprávy o činnosti za rok 2021 nemá společnost auditovanou závěrku, 
níže jsou tedy uvedené náklady a výnosy projektu Olympijský festival Tokio 2020 v Praze 
a Brně, které se konaly v termínu 23.7. – 8.8. 2021, dle strukturálního členění.

Jednatelé: PETR GRACLÍK, NAĎA ČERNÁ
Dozorčí rada: JAN LÉTAL

NÁKLADY OF TOKIO

10%

10%

16%

9%23%

1%

16%

15%

          

 přípravné práce

 sportoviště vč. programu

 propagace a marketing

 poskytované služby - lidské zdroje

 provoz festivalu

 ostatní náklady

 barter

 mediální prostor

VÝNOSY OF TOKIO

1%
20%

6%
1%

31%
16%

15%

2%
8%

           

 město

 kraj

 ministerstvo kultury

 partneři - finance

 partneři - barter

 mediální prostor

 výnosy ze zahraničí (MOV)

 výnosy z provozu

 vlastní zdroje

6.3. Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. je akciovou společností existující a  podnikající podle práva České 
republiky, řádně zapsanou v obchodním rejstříku, založenou ČOV jakožto jejím jediným 
akcionářem, a tedy stoprocentním vlastníkem. 

Česká olympijská a.s., jakožto výhradní marketingová a servisní organizace ČOV, je na zá-
kladě výslovného zmocnění ČOV mj. oprávněna rozhodovat o užívání olympijských symbo-
lik, zejména v oblasti reklamy a marketingu.

K datu zpracování Výroční zprávy ČOV za rok 2021 nemá společnost auditovanou závěrku, 
níže jsou tedy uvedené náklady a výnosy ČO a.s. za rok 2021 dle strukturálního členění.

Účetní závěrka, výroční zpráva ČO a.s., zpráva o vztazích a zpráva auditora budou zveřej-
něny v řádném termínu ve Sbírce listin na portále Justice.cz.

Představenstvo ČO a.s.:
Předseda: LIBOR VARHANÍK
Výkonný ředitel ČO a.s. a člen představenstva: PETR GRACLÍK
Členové: JIŘÍ KYNOS, ALENA KINDOVÁ
Dozorčí rada: KAREL PILNÝ

NÁKLADY 2021

14%

18%

11%12%

24%

7%

14%

          

 barter

 mediální partneři

 provoz

 ostatní a servisní náklady

 náklady na partnerství

 svazy a OH

 komunikace

VÝNOSY 2021

15%

18%

9%
39%

19%

           

 barter

 mediální partneři

 výnosy komerční

 partneři ČOT

 výnosy vázané na projekty
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7.2. Olympijský festival

Posláním ČOV je propagovat sport a  šířit ve  společnosti olympijské hodnoty a  ideály 
a k tomu nám Olympijské festivaly pomáhají. Jejich cílem je přenést atmosféru olympijských 
her do regionů České republiky, zprostředkovat fanouškům emoce a výjimečné zážitky při 
vyzkoušení si různých sportů nebo třeba při setkání s  olympioniky. Olympijské festivaly 
využívají momentum olympijských her a přitáhnou velké množství návštěvníků i mediální 
pozornost. Vždyť od roku 2014 je navštívilo více než 1,3 milionu návštěvníků. 
Globální akce, ale lokální aktivace – to je potenciál, který chce rozvíjet i Mezinárodní olympijský 
výbor, jenž přijal projekt za svůj a rozšířil ho do celého světa. Během OH Tokio 2020 se projekt 
podařilo rozšířit na čtyři světové kontinenty. Díky mezinárodní licenci má Olympijský festival 
například práva na použití maskota OH nebo stejných grafických prvků pro branding. 
V roce 2021 se konaly o rok odložené olympijské hry a spolu s nimi také Olympijský festival 
v Praze a v Brně. Projektový tým se naplno vrátil k pozastaveným přípravám hned v lednu 
2021. Přípravy byly plné nejistot, zejména kvůli pokračující epidemii covid-19 a nedůvěře ze 
strany hostujícího města a kraje, ale i partnerů akce. Jsme velice rádi, že se nám podařilo 
udržet podporu akce i zájem ze strany svazů a dvouleté úsilí při přípravě projektu dotáh-
nout do konce. Naše odvaha a odhodlání se vyplatily a v termínu 23.7. – 8. 8. 2021 otevřely 
své brány návštěvníkům Olympijské festivaly ve dvou největších českých městech. Brňané 
mohli strávit léto „olympijsky“ v areálu SKP Kometa v sousedství koupaliště Riviéra. Pražané 
měli během Olympijského festivalu jedinečnou možnost navštívit Olymp – Centrum sportu 
Ministerstva vnitra ČR ve Stromovce, které je běžně místem přípravy našich vrcholových 
sportovců. Celkem Olympijské festivaly Tokio 2020 navštívilo 71 037 návštěvníků při respek-
tování všech kapacitních omezení i protiepidemických opatření, která v době organizace 
platila (zejména kontrola bezinfekčnosti při vstupu). Do festivalu bylo zapojeno 45 sportov-
ních svazů, jejichž zájem o akci nás pozitivně překvapil, celkově si návštěvníci mohli během 
17 dnů vyzkoušet 49 sportů. Osmdesát procent sportovních svazů uvedlo, že akci využili 
pro své nábory. Velmi pozitivní bylo, že 52�% návštěvníků v dotazníku odpovědělo, že jejich 
dítě ve festivalu našlo svůj sport, kterému se chce nadále věnovat. 
Hlavním cílem této edice byl zejména návrat dětí ke sportu po dlouhé sportovní pauze kvůli 
Covid-19. Z toho důvodu jsme poprvé nabídli i příměstské tábory pro děti. Novinkou ve fes-
tivalech byla Olympijská zóna EDA – olympijské vzdělávání, olympijské hodnoty a filozofie 
hravou formou pro děti i dospělé. 
Festivaly si užili i sportovci, zejména díky tomu, že olympijské hry proběhly bez zahranič-
ních diváků a sportovci se krátce po ukončení soutěží museli vracet zpět do ČR – a většinou 
přímo do festivalů, kde jsme jim připravili velkolepé přivítání. Fanoušci se mohli ve festiva-
lech potkat hned s deseti z celkových třinácti medailistů z OH Tokio. 
Projekt se již tradičně těšil velkému zájmu médií. Poprvé se podařilo s Českou televizí do-
hodnout formát Minut z  Olympijského festivalu – to nejlepší ze dne ve  třech minutách 
na ČT1 ve 20 hodin. Tento minipořad vysílaný po hlavní zpravodajské relaci měl sledova-
nost až 840 tisíc diváků.

7.1. Olympiáda dětí a mládeže 2021

V souvislosti s epidemií Covid-19 rozhodly, po četných jednáních, v prosinci 2020 Zastupi-
telstvo Olomouckého kraje a Český olympijský výbor o odsunutí Her X. letní olympiády dětí 
a mládeže o rok, tedy na červen 2022. V návaznosti na tuto skutečnost došlo k posunutí 
termínu i Her X. zimní olympiády dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji z  ledna 2022 
na leden 2023. 
Vzhledem k těmto okolnostem byl rok 2021 z pohledu organizace Olympiád dětí a mládeže 
výjimečný a poprvé za trvání projektu od roku 2003 bez konání olympiády. Cílem pro rok 
2021 bylo především udržet kontinuitu spolupráce s partnery akce působícími mimo pool 
ČOT (Ferrero Česká s.r.o. – značka Kinder Joy of Moving a ČEPS a.s.) a zajistit chod týmu 
ODM ČOV. Bylo také nezbytné dlouhodobě komunikovat s odbornou veřejností i s rodiči 
sportovců vzhledem k souvisejícím změnám v propozicích sportů – došlo k posunu katego-
rií u některých sportů, jisté ročníky tedy přišly o olympiády. S oběma přesuny takto velkých 
akcí byla spojena celá řada procesů, nejen administrativních, ale i komunikačních, personál-
ních a rozhodně finančních. 
Značka Kinder Joy of Moving se stala partnerem Olympijského festivalu Tokio, a tím se po-
dařilo nabídnout adekvátní plnění k oboustranné spokojenosti. Společnost ČEPS a.s. byla 
i  tentokrát partnerem Konference na podporu sportování mládeže v  regionech, která se 
konala v Národním muzeu v Praze 23. června 2021.
Třetí ročník Konference, tentokrát s  podtitulem Návrat dětí ke  sportu, byl organizován 
do třech panelů, jejichž hosté byli z řad vysokých státních sportovních institucí (ČOV – Jiří 
Kejval, Filip Šuman, NSA – Filip Neusser, Asociace krajů ČR – Martin Kuba, krajských úřadů 
– několik hejtmanů a náměstků pro sport), také z řad municipalit, byli pozváni zástupci škol 
a klubů. Témata „Co mohou stát, kraj, město udělat pro návrat dětí ke sportu“ přinesla živou 
debatu, do které se se svými případovými studiemi zapojila např. také olympionička Eva 
Samková. Auditorium čítalo přes stovku zástupců odborné sportovní veřejnosti. 
Ve spolupráci se společností ČEPS vzniklo 14 videí pro 14 krajů, ve kterých hejtmani a hejt-
manky povzbuzují a motivují své sportovce k účasti na ODM. Nechybí ani statistiky za po-
sledních 18 let účasti každého kraje ve výpravách na Olympiádách dětí a mládeže. Videa 
byla postupně prezentována na sociálních sítích ČOT i krajů.
V roce 2023 bude projekt Olympiáda dětí a mládeže slavit 20. výročí. V rámci projektů ČOV 
realizovaných v roce 2021 (Olympijské festivaly, T-Mobile olympijský běh a Sazka Olympij-
ský víceboj) se uskutečnila jednadvacetidenní roadshow s prezentačním stánkem s před-
měty z předchozích olympiád, které poskytly jednotlivé kraje. Součástí byla i videoprezen-
tace a fotostěna, která slavila každodenní úspěch. Byli zde představeni dlouhodobí aktuální 
partneři akce. 
Ve spolupráci s Olomouckým krajem probíhala koordinace příprav Her X. letní olympiády 
dětí a mládeže 2022 a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem byly zahájeny přípravy Her 
X. letní olympiády dětí a mládeže 2023.
Poprvé v historii projektu byla zahájena jednání s národními svazy ohledně zajištění strea-
mingu z jednotlivých sportů pro následující olympiády. Platformami pro streaming budou 
poprvé v historii projektu czechteam.tv a ČT Sport+. 
U příležitosti 20 let projektu vzniklo video pro prezentaci potenciálním partnerům, svazům 
a dalším stakeholderům. 
Byla zahájena příprava podkladů pro podání kandidatury na pořadatele Her XI. letní olym-
piády dětí a mládeže 2024 a Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže 2025. 
Aktuální informace k projektu i zmíněným videím jsou na odm.olympijskytym.cz, resp. odm.
olympic.cz.
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7.3. T-Mobile Olympijský běh

Formou běžeckého závodu se Český olympijský výbor ve spolupráci s titulárním partnerem 
akce T-Mobile zapojil do 35. ročníku mezinárodního Olympijského dne, který je oslavou za-
ložení Mezinárodního olympijského výboru v roce 1894.
V roce 2021 se kvůli šíření Covid-19 akce již podruhé uskutečnila v náhradním termínu, ten-
tokrát 8. září. V rámci T-Mobile Olympijského běhu se i v podzimním termínu zapojilo cel-
kem 73  150 účastníků, z  toho 61  539 dětí na  322 školách. Odpolední závody se konaly 
po celém Česku celkem v 89 lokalitách a na start se postavilo 6709 dospělých běžců. Zlaté 
závody v Praze a v Brně se stále daří vylepšovat, co se týče zázemí, trasy a servisu pro běž-
ce, a nabídnout tak účastníkům v těchto dvou lokalitách atmosféru profesionální sportovní 
akce. I proto se závod v Brně přesunul do okolí sportovního areálu Hněvkovského, který 
účastníkům nabídl příjemnou trasu o 5 a 10 kilometrech, a i díky tomu se podařilo navýšit 
počet startujících běžců.
Běžci v rámci startovného na T-Mobile Olympijský běh přispěli na Českou olympijskou na-
daci rekordní částkou 429 240�Kč. Dalších 100 000�Kč se pro Českou olympijskou nadaci 
podařilo získat prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ a celková 
pomoc dětem z finančně znevýhodněných rodin tak dosáhla na historicky nejvyšší částku 
529 240�Kč.
Společnost T-Mobile pokračuje v titulárním partnerství této akce již od roku 2016 a kromě 
finanční podpory poskytuje také komunikační a materiální podporu projektu. V roce 2021 
se rozhodla podpořit akci také účastnickými medailemi pro všechny dospělé závodníky 
a v této novince bude pokračovat i v dalších ročnících projektu. Mezi další partnery akce 
tradičně patří a ani v roce 2021 nevynechaly společnosti ALPINE PRO, Toyota, Koh-i-noor, 
Johnny Servis, Prim, Coca-Cola a dále také Bombus energy, Grizly a Racio jako dodavate-
lé občerstvení pro běžce do startovních balíčků. Akce se těšila velké mediální pozornosti 
za podpory mediálních partnerů: Radiožurnálu – partnera startu, České televize a společ-
nosti BigBoard.
Webové stránky akce: www.olympijskybeh.cz

Z realizovaného výzkumu mezi návštěvníky vyplynulo, že mezi nejzajímavější sportoviště 
v Praze patřily boby, lukostřelba, vodní slalom, atletika a šerm, v Brně pak bodovaly lezecká 
stěna, lukostřelba, golf, ragby, tenis a cyklistika. 
V této propagaci sportu určitě chceme pokračovat – medailové úspěchy vzbudí zájem ve-
řejnosti o daný sport, ale dobrá prezentace ve festivalu přitáhne nové zájemce. 
Celkem 97�% návštěvníků se vyjádřilo, že si přeje Olympijský festival i během dalších olym-
pijských her, které se konaly již za půl roku v čínském Pekingu. Festivalový projektový tým 
se tedy ihned po uzavření bran letní edice pustil do příprav té zimní – Olympijský festival 
Peking 2022 v Brně.
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7.5. Media House a czechteam.tv
     
Media House je oddělení digitální komunikace, které zahrnuje správu digitálních obsaho-
vých i mediálních aktivit na kanálech Českého olympijského týmu (ČOT), jako jsou sociální 
sítě a webové stránky. Tento tým obsahových a marketingových expertů má za úkol vyrobit 
sportovní obsah a doručit ho k lidem napříč cílovými skupinami a rozšiřovat zájem o sport. 
    
Media House zároveň vytváří obsah pro sportovní, institucionální, marketingové a PR akti-
vity ČOV. Vyrábí texty, fotografie, grafiky i videa pro sportovní svazy, složky, komise a part-
nery ČOV. Dodává obsah i mediálním domům a přináší zpravodajství ze sportovních akcí, 
kterých se česká média účastní stále v menší míře. Obsah na klíč vyrábí i přímo pro sportov-
ní svazy a sportovce a pomáhá z nich budovat v online prostředí influencery. Media House 
komunikačně podporuje každou mezinárodní sportovní akci pořádanou v České republi-
ce sportovními svazy, které mají o spolupráci zájem (mistrovství světa, mistrovství Evropy, 
Světové poháry, Grand Prix apod.).
Součástí oddělení Media House jsou i nová média spojená se značkou ČOT – online TV, pod-
casty, aplikace, rozšířená (augmentová) realita či gify.
Úkolem Media House je šíření slávy českého sportu a  sportovců mezi fanoušky, firmami 
i institucemi. Řadou projektů se zaměřuje na mladou generaci, která nekonzumuje tradiční 
média. Cílem je, aby sport byl společenské téma a sportovci se staly vzory pro další gene-
race. Chceme budovat jejich vztah se sportovními hodnotami a značkami.
Od roku 2016 Media House vybudoval silné komunikační kanály na sociálních sítích, kde 
účty Českého olympijského výboru patří mezi TOP 5 nejúspěšnějších značek v Česku, a to 
i mimo sport. Měsíčně vyrobí Media House přes 500 příspěvků na sociální sítě v průměrné 
mediální hodnotě 1,2 milionu korun. Jeho pracovníci pravidelně přednáší na odborných kon-
ferencích v Česku i na seminářích pořádaných Mezinárodním olympijským výborem. Česko 
je mezinárodně vnímáno jako progresivní stát, který inspiruje ostatní. 
V roce 2021 Media House Českého olympijského týmu spustil projekt czechteam.tv. Jedná 
se o  internetovou televizi a  vytvoření digitálního ekosystému šíření sportovního obsahu 
po internetu. 
Vznikl obsahový tým, který před OH V Tokiu více jak půl roku dopředu vytvářel fotografie, 
videa a texty o českých sportovcích a jednotlivých sportech. Při samotných olympijských 
hrách fungoval sportovní newsroom, který spojoval marketingové a komunikační experty 
Media Housu ČOV, vydavatelství Czech News Center, internetové televize mall.tv a komuni-
kačních agentur v rámci skupiny WPP. 
Tento tým zároveň spravoval novou internetovou stránku czechteam.tv, který nabízela ar-
chiv sportovních videí i přímé přenosy ze zákulisí olympijských her v Tokiu či Olympijských 
festivalů v Praze a Brně. V jednom místě se tak sbíhaly obsah a informace ze všech lokalit, 
kde probíhalo olympijské dění. Diváky jsme brali do Tokia online, navzdory tomu, že Japon-
sko bylo z důvodů pokračující pandemie nemoci Covid-19 uzavřeno pro zahraniční diváky.
Obsah byl také šířen a upravován pro jednotlivé sociální sítě Českého olympijského týmu, 
sportovní svazy i sportovce samotné a také sociální sítě partnerů projektu. Obsah se navíc 
distribuoval přes weby mall.tv, weby vydavatelství CNC a internetové vysílání HBBTV České 
televize. 
Sportovní obsah se tak díky tomu dostal k novým cílovým skupinám, které sport běžně 
nekonzumují. Příběhy našich sportovců v  těchto skupinách rezonovaly a  přiváděly nové 
fanoušky ke sledování sociálních sítích olympijského týmu, ale i třeba sledování her v TV, či 
je aktivovaly k návštěvě Olympijského festivalu. 
Vedle detailního měření a sledování dat na internetu jsme si po OH v Tokiu nechali udělat 
i průzkum úspěšnosti a vnímání projektu. 

7.4. Sazka Olympijský víceboj

Největší školní sportovní projekt v České republice má za cíl přivádět ke sportu co nejvíce 
dětí a mladých lidí. Atraktivní formou a s podporou českých vrcholových sportovců a olym-
pijských legend sdružených v Českém klubu olympioniků motivuje základní školy a odpo-
vídající ročníky víceletých gymnázií k rozvoji pohybových aktivit dětí, a to především při 
hodinách tělocviku.
Sazka Olympijský víceboj nabízí školám tři volitelné programy. Prvním je Olympijský di-
plom, který je pro děti na prvním stupni. Po splnění 8 disciplín získají děti na konci škol-
ního roku diplom s doporučením vhodných sportů. Pro druhý stupeň doporučujeme Od-
znak všestrannosti, který motivuje účastníky ke zlepšování jejich schopností, a především 
k všestrannému rozvoji. Paralympijská výzva je realizována ve spolupráci s Českým para-
lympijským výborem a je určena dětem s handicapem.
Sedmý ročník víceboje výrazně ovlivnila pandemií koronaviru, jak tomu bylo i v roce 2020. 
Bohužel se pandemie v roce 2021 podepsala na možnosti plnění programu Sazka Olympij-
ského víceboje ještě více než roce předchozím. V červnu 2021 bylo na školy odesláno 18 676 
výstupů, z toho 12 099 Olympijských diplomů, 5 899 Odznaků všestrannosti a 678 diplomů 
Paralympijské výzvy.
V  rámci soutěžní části Odznaku všestrannosti se mohou nejvšestrannější děti zúčastnit 
okresních kol, přes která mohou postoupit do krajských kol, a ti nejlepší až do republikové-
ho finále, dvoudenní sportovní akce. V roce 2021 byla celá soutěžní část kvůli protiepide-
mickým opatřením zrušena. Republikové finále na začátku září bylo díky zlepšené situaci 
možné uspořádat. Nominace na tuto akci byla otevřena pro všechny školy, které měly zájem 
účastnit se. Vzhledem k  velkému zájmu byl následně vylosován odpovídající počet škol. 
Akce proběhla v Brně ve sportovním areálu VUT za zpřísněných podmínek. Nebyla umož-
něna přítomnost diváků, účastníci byli v rámci ubytování i stravování rozděleni do skupin, 
které se v uzavřených prostorech nepotkávaly. Přes tato a další opatření se akce zúčastnilo 
na 600 dětí, 100 učitelů, 60 olympioniků, tedy obdobný počet jako v minulých letech.
V každém školním roce se na školách realizuje 28 Olympijských tréninků se známými spor-
tovními osobnostmi ve 14 krajích ČR. V jarní sérii proběhly už jen 4 tréninky a ostatní se pře-
sunuly do nového školního roku a byly realizovány na podzim 2021. Hlavní výhra v podobě 
sportovního vybavení v hodnotě milionu korun od partnera projektu Hervis byla distribu-
ována do 35 škol jako v předchozích letech. Proběhly také doprovodné soutěže, v jejichž 
rámci vyhrálo 15 škol vstupy do trampolínového centra Hop Arena a 20 škol získalo od Ko-
h-i-noor Hardmuth vybavení pro výtvarnou výchovu za účast v soutěží Špačkoš.
Během uzavření škol a omezení možnosti sportování byl Sazka Olympijský víceboj / Od-
znak všestrannosti otevřen i veřejnosti. Zároveň měli učitelé a rodiče možnost splnit chybě-
jící disciplíny i v průběhu prázdnin. S motivací k této aktivitě nám pomohl partner Toyota, 
který s námi vyhlásil soutěž o roční bezplatné užívaní vozu CHR. Výhercem se stal pan učitel 
David Elicer ze ZŠ Sokolnice, který je v projektu již 8 let a cena převzal na OF v Brně.
Školní rok 2021/2022 se rozjel podle plánu, ale ke konci roku byl opět poznamenán pande-
mií koronaviru. Sazka Olympijský víceboj využívá synergie s projektem Sport v okolí, jehož 
hlavním pilířem je databáze sportovních klubů z celé ČR obsahující téměř 15 000 sportov-
ních klubů a sportovních kroužků při školách – děti na základě analýzy sportovních předpo-
kladů z Olympijského diplomu získávají doporučení na sportovní kluby ve svém okolí, kde 
mohou své dovednosti dále rozvíjet. V rámci diplomu Paralympijské výzvy dostávají děti in-
formace o všech klubech v okolí, kde se věnují handicapovaným sportovcům. Sport v okolí 
má také druhý pilíř, kterým je kalendář sportovních akcí, kde může veřejnost aktivně spor-
tovat. V roce 2021 se vzhledem k situaci projekt zaměřil především na rady a tipy na cvičení 
v domácím prostředí. Za celé období si 190 427 uživatelů zobrazilo 467 765 stránek.
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Přehled dat:
Naše videa měla přes 31 000 000 zhlédnutí, zasáhli jsme naším obsahem přes 1 800 000 
lidí, každý pátý Čech s připojením k internetu nás sledoval. Projekt finančně a komunikačně 
podpořili partneři Českého olympijského týmu i Mezinárodního olympijského výboru nad rá-
mec dlouhodobých smluv a finančního plnění do něj investovali přes 15 milionů korun z me-
diálních rozpočtů. Otevřeli jsme tak nový zdroj finančních příjmů, protože doposavad jsme 
čerpali finance od našich partnerů pouze z marketingových a CSR rozpočtových kapitol. 
Značky jako Sazka, Toyota, T-Mobile, Alpine Pro, ČEZ, Allianz či Samsung investovaly do me-
diálního prostoru či aktivace v rámci naší nové platformy a ukázalo se, že projekt je pro ně 
zajímavý, a tím pádem finančně udržitelný pro další edice olympijských her. Z našeho vý-
zkum vyšlo, že pouze 6�% diváků projektu czechteam.tv něco vytklo, naopak 94�% bylo spo-
kojeno s obsahem, platformou i její komunikací a obsah sledovali opakovaně a pravidelně. 
Projekt zároveň sledoval i Mezinárodní olympijský výbor a podpořil jeho rozvoj a testování 
pro ZOH v Pekingu s cílem udělat případovou studii i pro další národní olympijské výbory 
a měnit komunikační model her od Paříže 2024 s akcentem na digitální prostřední.
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Vybrané akce v roce 2021 Datum akce Osobnosti

Plnění snu – trénink s judistou 21. 1. Pavel Petřikov

Natáčení spotu pro Českou televizi s dětmi  
z ČON a sportovci

31. 3. David Svoboda, Tomáš Verner,  
Martin Doktor

Amundi golf turnaj, golfová akademie ČON 5. 6. golfová špička včetně Sáry Kouskové 

Plnění snu – setkání se sportovní fotografkou 21. 6. Barbora Reichová

Plnění snu – trénink s hokejovou reprezentací 
U20 spolu s Robertem Reichlem

29. 6. Hokejová reprezentace U20 +  
Robert Reichel

Plnění snu – trénink s atletickou skupinou 
Jana Železného

15. 7. Irena Gillarová, Nikola Ogrodníková,  
Nikola Tabačková, Jakub Vadlejch, 
Vítězslav Veselý, Petr Frydrych  
a Jan Železný

Plnění snu – trénink s tenistkou 20. 7. Andrea Hlaváčková

Plnění snu – trénink s veslařkou 25. 7. Miroslava Topinková Knapková

Den s ČON na OF Brno 25. 7. Jiří Daler, Miroslava Topinková Knapková

Benefiční turnaj v ping pongu – partneři  
a dodavatele ČOT

27. 7. Vít Přindiš

Den s ČON na OF Praha 30. 7. Vladimír Šmicer, David Svoboda,  
Eva Samková, Marek Adamczyk,  
Vít Přindiš a další

Benefiční fotbalový turnaj ČON-Real top 
Praha x ambasadoři ČON

30. 7. Vladimír Šmicer, David Svoboda,  
Eva Samková, Marek Adamczyk, Vít Přindiš 
a další

Přednáška pro rodiče a děti Odemykání 
dětského potenciálu

30. 7. Jan Mühlfeit

Plnění snu – trénink s badmintonistou 31. 7. Petr Koukal

Šatník Nory Fridrichové – dobročinná akce 
pro rodiče samoživitele

29. 8. David Svoboda, Adéla Hanzlíčková

Republikové finále Sazka Olympijského 
víceboje

3.–5.9. Šárka Kašpárková, Štěpán Janáček, 
Alexander Choupenitch, Lucie Šafářová, 
Tomáš Plekanec, Tomáš Bábek a další

T-Mobile olympijský běh 8. 9. Václav Neužil, Jiří Ježek, Martin Doktor, 
Lucie Šafářová, Adéla Hanzlíčková, 
Kristiina Mäki a další

ČON na ME ve volejbale 9. 9. Lukáš Vašina, Michal Finger,  
Luboš Bartůněk, Adam Zajíček a další

Plnění snu – trénink se střelcem 4. 10. David Kostelecký

Prezentace ČON a přednáška s olympioniky 
– obce postižené tornádem

9. 11. Jiří Lipták a Tomáš Bábek

Vánoční strom sportovních přání listopad / 
prosinec

 

Předání vánočních dárku dětem v DD Tachov 7. 12. Ondřej Synek

Předání vánočních dárku dětem v DD 
Hranice

16. 12. Pavel Petřikov, Pavel Dolejška

Předání vánočních dárku DD  
v Lipník N. Bečvou

16. 12. Pavel Petřikov, Pavel Dolejška

7.6. Česká olympijská nadace

Jedná se o charitativní projekt Českého olympijského výboru. Nadace pomáhá sportovat 
dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich sportovní aktivity. Podporuje děti 
z dětských domovů a v pěstounské péči.
Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti. Rozhodující je, aby děti měly chuť pravi-
delně sportovat. 
Prezidentem nadace je trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v hodu oštěpem Jan Že-
lezný. O udělení podpory rozhoduje komise nadace složená z jejích patronů, kterými jsou 
olympijští medailisté. Projekt byl založen 12. 12. 2012.
•  Celkem jsme podpořili 3 538 dětí od 6 do 18 let.
•  Rozdělili jsme 20 373 020,- Kč.
•  Průměrná výše podpory je 5 758,- Kč.
•  Při udělení příspěvku nerozhoduje výkonnost a sportovní úroveň, ale chuť sportovat.
•  Příspěvek jde konkrétním dětem na konkrétní věc.

Česká olympijská nadace v roce 2021
V  roce 2021 se konala dvě zasedání ČON. Hlasování o udělení podpory jednotlivým dě-
tem proběhlo elektronicky. Jarní 28. kolo zasedání se konalo 8. 4. 2021 a bylo rozděleno 
900 800�Kč mezi 149 dětí. Při podzimním 29. kole zasedání konaném 18. 10. 2021 se rozdělilo 
962 500�Kč pro 143 dětí. Celkem za rok 2021 bylo podpořeno 293 dětí částkou 1 863 300�Kč, 
průměrnou částka na jedno dítě činila 6 359�Kč.
Informovanost o nadaci podpořily mediální kampaně „Možná i díky vám“ a „Stojí to za to“ 
v ČT a ČRo-Radiožurnál v květnu 2021.
Spolu se společností Sazka jsme připravili kampaň 18 pod 18 – osmnáct příběhů dětí, které 
ČON dlouhodobě podporuje. Součástí kampaně je i výstava fotografií. Průběžně prezentu-
jeme příběhy dětí v reportážích, článcích a videomedailonkách na facebooku a webu na-
dace.
Mimo finanční pomoci Česká olympijská nadace pomáhá i s motivací dětí ke sportu, zpro-
středkovává dětem setkání a tréninky s olympioniky, zapojuje je do akcí spojených s olym-
pismem. Zajišťuje zdarma vstupenky na sportovní utkání. V roce 2021 se uskutečnil např. 
trénink s Mirkou Knapkovou Topinkovou, s Davidem Kosteleckým nebo Andreou Hlaváč-
kovou. Před Vánoci ČON upořádala akci Vánoční strom splněných přání, kdy obdarovala  
131 dětí ze 6 dětských domovů. 
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8.
PŘEHLED JEDNÁNÍ  

PLÉNA ČOV A VV ČOV 

Vítězslav Veselý
bronzová medaile
Jakub Vadlejch
stříbrná medaile



Termín a místo zasedání: úterý 9. 3. 2021 v 11:00 hodin formou online konferenčního 
video hovoru
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a) Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval) 
   i. Volby ČOV – informace 
  b) ODM 2022 a 2023 – informace (F. Šuman)
 4. Zahraniční agenda
  a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
  b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
  c) EYOWF Vuokatti – stav příprav (M. Doktor)
  d) Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt)
 5. Ekonomika
  a) Aktuální informace o přípravě rozpočtu ČOV 2021 (L. Varhaník)
 6. Projekty Český dům, Olympijské festivaly a CzechteamTV
 7. Různé

Termín a místo zasedání: čtvrtek 15. 4. 2021 ve 14:00 v České národní bance, vstup ze 
Senovážného náměstí
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a) Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval) 
  b) Restart sportu (F. Šuman, G. Waage)
  c) ODM 2022, 2023 – informace (F. Šuman)
 4. Zahraniční agenda
  a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
  b) ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
  c) EYOWF Vuokatti 2021 – stav příprav (M. Doktor)
  d) Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt)
 5. Ekonomika
  a) Aktuální informace o přípravě rozpočtu ČOV 2021 (L. Varhaník)
 6. Plán akcí na nadcházející období (P. Graclík)
  a) Olympijské festivaly Tokio 2020, Peking 2022
 7. Různé
  a) OF, s.r.o. – jednatelství (J. Kejval)
  b) Záštity ČOV

8. Přehled zasedání Pléna ČOV a VV ČOV 2021

ZASEDÁNÍ PLÉNA ČOV 2021

Zasedání Pléna ČOV dne 29. června 2021 od 11:00 hodin v O2 universum, Českomorav-
ská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň
Návrh programu Pléna ČOV: 
 1. Zahájení a schválení předsedajícího Pléna ČOV
 2. Schválení programu Pléna ČOV 
 3. Schválení Jednacího řádu Pléna ČOV 
 4. Volba orgánů Pléna ČOV (Mandátová, Volební a Návrhová komise) 
 5. Zpráva Mandátové komise
 6. Schválení výpravy Českého olympijského týmu na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020
 7. Zpráva předsedy o činnosti ČOV za období 2016–2020 
 8. Zpráva Revizní komise ČOV 2016–2020
 9. Zpráva Rozhodčí komise ČOV 2016–2020 – písemně ve výroční zprávě
 10. Zprávy předsedů Složek ČOV – písemně ve výroční zprávě
 11. Zpráva předsedů Komisí ČOV – písemně ve výroční zprávě
 12. Projednání kandidatur do orgánů ČOV
 13. Schválení Volebního řádu Pléna ČOV 
 14. Volba předsedy ČOV
 15. Volba místopředsedů ČOV 
 16. Volba členů VV ČOV 
 17. Volba předsedy a členů Revizní komise ČOV 
 18. Volba členů Rozhodčí komise ČOV 
 19. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Pléna ČOV dne 21. 5. 2020
 20. Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2020
 21. Zpráva auditora za rok 2020
 22. Návrh rozpočtu ČOV na rok 2021
 23. Různé 
 24. Závěr

ZASEDÁNÍ VV ČOV V ROCE 2021

Termín a místo zasedání: 25. 1. 2021 v 14:00 hodin formou online konferenčního video 
hovoru
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a) Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval) 
   i. Volební Plénum ČOV – informace 
   ii. Legislativní rada ČOV 
  b) ODM 2021 a 2022 – informace (F. Šuman)
 4. Zahraniční agenda
  a) Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt)
 5. Ekonomika
  a) Aktuální informace o přípravě rozpočtu ČOV 2021 (L. Varhaník)
 6. Různé
 7. Závěr
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Termín a místo zasedání: úterý 29. 6. 2021 ve 9:00 v O2 universum, Českomoravská 
2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a)  Projednání a schválení výpravy Českého olympijského týmu na Hry XXXII. olympiá-

dy Tokio 2020
  b) Plénum ČOV – informace před konáním
 4. Různé

Termín a místo zasedání: čtvrtek 15. 7. 2021 v 15:00 hodin v České národní bance (ČNB)
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a) Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval) 
   i. Plénum ČOV – projednání usnesení P-ČOV 
  b) ODM 2022 a 2023 – informace (F. Šuman)
 4. Zahraniční agenda
  a) OH Tokio 2020 – stav příprav (J. Kejval/P. Graclík)
  b) ZOH Peking 2022 – Zásady nominace sportovců a členů doprovodu (P. Graclík)
  c) Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt)
 5. Projekty 
  a) Olympijské festivaly – stav příprav (L. Varhaník/P. Graclík)
  b) Czech Team TV (J. Kejval/T. Houska)
 6. Různé

Termín a místo zasedání: pondělí 6. 9. 2021 v 14:00 hodin v České národní bance (ČNB)
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval)
 4. OH Tokio 2020 – hodnocení (M. Doktor) 
  a) Olympijské festivaly – hodnocení (L. Varhaník/P. Graclík)
  b) Czech Team TV – hodnocení (J. Kejval/T. Houska/Z. Haník)
  c) Zpráva z interního šetření v Tokiu (J. Kejval/F. Šuman)
 5. ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor)
 6. EYOWF Vuokatti 2022 – stav příprav (M. Doktor)
 7. Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt)
 8. Volební období 2021–2025 (J. Kejval)
  a) Usnesení Pléna ČOV
  b) Komise a pracovní skupiny ČOV
  c) Řády ČOV
 9. Plán akcí na další období (P. Graclík)
 10. Různé

Termín a místo zasedání: pondělí 24. 5. 2021 ve 14:00 formou online konferenčního vi-
deo hovoru
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a) Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval)
   i. Volby do orgánů ČOV – informace 
   ii. Plénum ČOV – nový termín
  b) Konference ODM – stav příprav (F. Šuman)
 4. Zahraniční agenda
  a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
  b) Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt)
 5. Ekonomika
  a) Aktuální informace o přípravě rozpočtu ČOV 2021 (L. Varhaník)
 6. Plán akcí na nadcházející období (P. Graclík)
 7. Různé

Termín a místo zasedání: úterý 8. 6. 2021 ve 14:00 v O2 universum, Českomoravská 
2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a) Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval)
   i. Plénum ČOV – projednání dokumentů, organizace zasedání 
  b) Konference ODM – stav příprav (F. Šuman)
 4. Zahraniční agenda
  a) OH Tokio 2020 – stav příprav (M. Doktor)
 5. Ekonomika
  a) Informace k rozpočtu ČOV 2021 (L. Varhaník)
 6. Plán akcí na nadcházející období (P. Graclík)
 7. Různé

Termín a místo zasedání: 17. 6. 2021 v 15:00 formou online video konference
Program zasedání:
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV
 3. ČOV – domácí agenda
  a) Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval)
   i. Plénum ČOV – stav příprav 
 4. Ekonomika
  a) Hospodaření ČOV 2020 (L. Varhaník)
  b) 2. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2021 (L. Varhaník)
 5. Různé
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Termín a místo zasedání: úterý 12. 10. 2021 v 14:00 hodin v České národní bance (ČNB).
Program zasedání: 
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV 
 3. Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval) 
 4. ODM 2022, 2023 – informace o stavu příprav (F. Šuman) 
 5. ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor) a) Rada expertů (J. Kejval) 
 6. EYOWF Vuokatti 2022 – stav příprav (M. Doktor) 
 7. Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt) 
 8. Strategie udržitelnosti ASAP (R. Kumpošt) 
 9.  Volební období 2021–2025 (J. Kejval) 
  a) Komise a pracovní skupiny ČOV – doplnění složení 
 10. Leg. rada ČOV – návrh postupu při přípravě novely Stanov ČOV (M. Petrásek) 
 11. Plán akcí na další období (P. Graclík) 
 12. Různé 

Termín a místo zasedání: pondělí 22. 11. 2021 v 14:00 v České národní bance (ČNB). 
Program zasedání: 
 1. Úvod, přivítání 
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání VV ČOV 
 3. Zpráva předsedy ČOV (J. Kejval) 
 4. ODM 2022, 2023 – informace o stavu příprav (F. Šuman) 
 5. ZOH Peking 2022 – stav příprav (M. Doktor) 
 6. EYOWF Vuokatti 2022 – stav příprav (M. Doktor) 
 7. Mezinárodní aktivity (R. Kumpošt) 
 8. Strategie udržitelnosti ASAP (R. Kumpošt) 
 9. Ekonomika ČOV – 1. varianta návrhu rozpočtu ČOV 2022 (L. Varhaník) 
 10. Partnerský pool ČOT – informace o aktuálním stavu (J. Kejval/L. Varhaník/P. Graclík) 
 11. Olympijský festival Peking – Brno 2022 (L. Varhaník) 
 12. Plán akcí na další období (P. Graclík) 
 13. Různé
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