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1. Orgány ČOV
Plénum ČOV v letech 2005 – 2008 pracovalo ve složení
Zástupci sportovních svazů sportů zařazených do programu OH
ATLETIKA
BADMINTON
BASEBALL
BASKETBAL
BIATLON
BOBY A SKELETON
BOX
CURLING
CYKLISTIKA
FOTBAL
GYMNASTIKA
HÁZENÁ
JACHTING
JEZDECTVÍ
JUDO
KANOISTIKA
KRASOBRUSLENÍ
LEDNÍ HOKEJ
LUKOSTŘELBA
LYŽOVÁNÍ
MODERNÍ GYMNASTIKA
MODERNÍ PĚTIBOJ
PLAVÁNÍ
POZEMNÍ HOKEJ
RYCHLOBRUSLENÍ
SANĚ
SOFTBALL
STOLNÍ TENIS
STŘELBA
ŠERM
TAEKWONDO WTF
TENIS
TRIATLON
VESLOVÁNÍ
VODNÍ POLO
VOLEJBAL
VZPÍRÁNÍ
ZÁPAS

Karel PILNÝ
Zdeněk MUSIL
Petr DITRICH
Jiří ZEDNÍČEK
Václav FIŘTÍK
Milan SEJKORA
Radim MASNÝ
Jan LÉTAL
Marian ŠTETINA
Alexander KÁROLYI
Jiří KUBIČKA
Jaroslav CHVALNÝ
Karel BAUER
Jaroslav PECHÁČEK
Ladislav MALÝ
Jaroslav POLLERT
František PECHAR
Kateřina KAMBERSKÁ
Vratislav KULHÁNEK
Helena BAUEROVÁ
Zdeněk HORÁČEK
Milan JIRÁSEK
Lenka OULEHLOVÁ
Jiří ADAM
Vladimír SRB
Jan VYMAZAL
Ladislav PEŠKA
Ondřej BRADA
Jindřich ZEMAN
Gabriel WAAGE
Pavel PRIMUS
Zdeněk BOTEK
Jaroslav PEKAŘ
František JANDA
Petr HULINSKÝ
Ivo KADERKA
Václav BUNC
Jiří KEJVAL
Jaromír REITINGER
Antonín LÉBL
Petr KROL
Petr KMENT
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od 2.8.2006

od 12.12.2007

od 12.9.2007

od 25.8.2007

Zástupci sportovních svazů uznaných MOV, které nejsou na programu OH
AEROKLUB ČR
AUTOKLUB ČR
BILLIARD
Česká unie boj.umění
FLORBAL
GOLF
KARATE
KORFBAL
KUŽELKY
METANÁ
ORIENTAČNÍ BĚH
POTÁPĚNÍ
SQUASH
SUMÓ
ŠACHY
TANEČNÍ SPORT
VODNÍ LYŽOVÁNÍ

Jiří DODAL
Roman JEČMÍNEK
Štěpán HOVORKA
Slavomír SVOBODA
Filip ŠUMAN
Prokop SEDLÁK
Jiří BOČEK
Milan SCHWARZ
Vladimír TLAMKA
Josef RICHTER
Ivan MATĚJŮ
Oldřich LUKŠ
Tomáš CVIKL
Tomáš FOŘTER
Jaroslav POŘÍZ
Petr HEREJK
Vlastimil SEJKORA
Petr ODSTRČIL
Miroslav KLÍMA
Hana LEDVINOVÁ

Zástupci složek
Český klub olympioniků
Pavel BENC
Imrich BUGÁR
Jiří ČTVRTEČKA
Tomáš DVOŘÁK
Karel ENGEL
Ivan SATRAPA
Oldřich SVOJANOVSKÝ
Český klub fair-play
Květoslava PECKOVÁ
Karel MALINA
Jiří PELIKÁN
Helena SUKOVÁ
Lumír PROPPER
Jaroslav ŠÁLEK
Jiří VÍCHA

od 23.8.2008

Česká olympijská akademie
Josef DOVALIL
Pavel HLADÍK
Jaroslav KOUKAL
Jiří KYNOS
Antonín RYCHTECKÝ
Libuše SZUTÁKOVÁ
Individuální členové
Štěpánka HILGERTOVÁ
Jan KŮRKA
Kateřina NEUMANNOVÁ
Jiří RAŠKA
Dana ZÁTOPKOVÁ
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od 10.8.2006

od 24.4.2008

od 29.8.2006

Zástupci tělovýchovných organizací a institucí
Asociace Sport pro všechny
Asociace školních sportovních klubů
Asociace těl. jednot a sportovních klubů
Česká asociace univerzitního sportu
Česká obec sokolská
Česká společnost tělovýchovného lékařství
Český svaz tělesné výchovy
Klub českých sportovních novinářů
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra ČR
Orel
Sdružení sportovních svazů ČR
Unie armádních sportovních klubů ČR
Unie tělovýchovných organizací Policie ČR
YMCA

Jiří LAURENC
Václav LEŠANOVSKÝ
Jaroslav NOVÁK
František DVOŘÁK
Jan ULRYCH
Karel BARTÁK.
Pavel KOŘAN
Vladimír DRBOHLAV
Viktor PODLOUCKÝ
Karel HRDÝ
Jan KOCOUREK
od 28.3.2007
Jaromír VODEHNAL
Ivan IVANČO
Zdeněk ERTL
Arnošt ŠULC
Josef HAUPT
Jaroslav HYNEK

Plenární zasedání ČOV dne 11. 1. 2005 zvolilo pro období 2005 – 2008 nové složení řídících
orgánů:
Výkonný výbor
Předseda ČOV
Milan JIRÁSEK
Svaz lyžařů ČR
místopředseda pro olympismus
Josef DOVALIL
Česká olympijská akademie
místopředseda pro sport
František DVOŘÁK
Česká asociace univerzitního sportu
místopředseda pro ekonomiku a marketing
Jiří ZEDNÍČEK
Česká basketbalová federace
členové výkonného výboru
Jan ŽELEZNÝ
Mezinárodní olympijský výbor
Jiří ADAM
Český svaz moderního pětiboje
Karel BAUER
Český svaz jachtingu
Alexander KÁROLYI
Českomoravský fotbalový svaz
Jiří KEJVAL
Český veslařský svaz
Pavel KOŘAN
Český svaz tělesné výchovy
Vratislav KULHÁNEK
Český svaz ledního hokeje
Ladislav MALÝ
Český svaz juda
Květoslava PECKOVÁ
Český klub fair play
Jaroslav PEKAŘ
Český střelecký svaz
Karel PILNÝ
Český atletický svaz
Jaroslav POLLERT
Český svaz kanoistů
Antonín RYCHTECKÝ
Česká olympijská akademie
Vladimír SRB
Český svaz plaveckých sportů
Oldřich SVOJANOVSKÝ
Český klub olympioniků
Funkci generálního sekretáře vykonával do 30. 7. 2005 Vladimír Dostál. Od 1. 8 2005
jmenoval Výkonný výbor do funkce generálního sekretáře Petra Hrubce.
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Řídící orgány složek ČOV
Český klub olympioniků
předseda:
místopředsedové:
členové předsednictva:

Oldřich SVOJANOVSKÝ
Jiří ADAM, Pavel BENC, Imrich BUGÁR, Jiří RAŠKA
Jiří ČTVRTEČKA, Tomáš DVOŘÁK, Karel ENGEL,
Petr KMENT, Jan KURKA, Antonín PROCHÁZKA
Matylda RŮŽIČKOVÁ, Ivan SATRAPA, Helena
SUKOVÁ, Dana ZÁTOPKOVÁ

Český klub fair play
předseda:

Jiří PELIKÁN (do 20. 6. 2007)
Květa PECKOVÁ (od 20. 6. 2007)
Miroslav DOLEŽAL
Karel MALINA, Jiří VÍCHA,
Alena DLABAČOVÁ (do 20. 6. 2007),Martin
DOKTOR (od 20. 6. 2007),Josef HEGYES,Jan
KLAPÁČ, Pavel KOVÁŘ,Jiří KRAUSKOPF,
Miroslav MALÝ (do 20. 6. 2007), Václav MÜLLER
(do 20. 6. 2007),Radomír NOVÁK (od 20. 6. 2008),
Květoslava PECKOVÁ, Lumír PROPPER, Helena
SUKOVÁ (od 20. 6. 2007), Jaroslav ŠÁLEK, Jan
ŠVÉD

čestný předseda:
místopředsedové:
členové předsednictva

Česká olympijská akademie
předseda:
místopředsedové:
členové rady:

Antonín RYCHTECKÝ
Jaroslav KOUKAL, Libuše SZUTÁKOVÁ
Pavel BELŠAN, Josef DOVALIL,Vladimír
DRBOHLAV, Pavel HLADÍK, Anna HOGENOVÁ,
František KOLÁŘ, Jiří KYNOS, Václav MÜLLER,
Bedřich POLÁK, Josef PROUZA, Jan
ŠTUMBAUER, Marek WAIC

Komise ČOV pro období 2005 - 2008
Výkonný výbor ve smyslu Stanov ČOV zřizuje stálé nebo dočasné komise a pracovní
skupiny. V období 2005 – 2008 pracovaly uvedené komise a pracovní skupiny v následujícím
složení:
Legislativní komise
předseda:
Alexander KÁROLYI
členové:
Marcel PETRÁSEK, Karel POUPĚ, Pavel ZPĚVÁK, Jan ŽÁK
Komise pro sport
předseda:
členové:

Lékařská komise
předseda:
členové:

František DVOŘÁK,
Jiří ZEDNÍČEK, Václav FIŘTÍK, Petr KMENT, Pavel KOŘAN,
Ladislav PEŠKA, Jaroslav PEKAŘ, Viktor PODLOUCKÝ,
Jaroslav POLLERT, Vladimír SRB, Jan HRDINA, Jan STLUKA
Jaroslav VĚTVIČKA
Miloš BARNA, Milada DRAŠAROVÁ, Milan HANDL,
Jan CHLUMSKÝ, Pavel KOLÁŘ, Martin KOLDOVSKÝ,
Karel MARTÍNEK, Jana MARTÍNKOVÁ, Marcel STAŠA,
Petr ŠRÁMEK.
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Komise aktivních sportovců
předseda:
Jan ŽELEZNÝ
členové:
Helena SUKOVÁ, Kateřina NEUMANNOVÁ, Pavel BENC,
Zuzana KOCUMOVÁ, Štěpánka HILGERTOVÁ, Hana
NETREFOVÁ–ČERNÁ, Miroslav JANUŠ, Luboš RAČANSKÝ,
Jan SYCHRA
Komise olympiády dětí a mládeže
předseda:
Jan HEJMA (do 19. 9. 2007)
Josef DOVALIL (od 19. 9. 2007)
Místopředsedové:
Jan BOHÁČ (do 19. 9. 2007)
Miloš JON (místopředseda, Královehradecký kraj),
Jan HEJMA (místopředseda od 19. 9. 2007)
členové:
Josef BLECHA, Jan BOHÁČ, Václav MÜLLER,
Jaroslav KOUKAL, Hana POČTOVÁ (do 30. 11. 2008), Libuše
TŮMOVÁ (od 30. 11. 2008) Jan STEINBAUER – Jihočeský
kraj, Kateřina FANTOVÁ – Jihomoravský kraj, Tomáš
POKORNÝ – Liberecký kraj, Dušan RUNDT - Moravskoslezský
kraj, Radim ADAMEC – Karlovarský kraj, Jan ŠVEC
– Olomoucký kraj, Karel PEŠKA – Pardubický kraj, Lenka
BERKOVÁ – Plzeňský kraj, Martin PLATZ – Hl. m. Praha,
Danuše NETOLICKÁ – Středočeský kraj, Lubomír LINEK –
Ústecký kraj, Vilibald PROKOP – Kraj Vysočina, Josef SLOVÁK
– Zlínský kraj
Komise pro Světové hry
předseda:
Milan SCHVARZ
členové:
Tomáš BŘEZINA, Jiří DODAL, Ivan MATĚJŮ, Petr ODTRČIL,
Filip ŠUMAN, Vladimír ZEMAN, Jan STLUKA
Komise Sport pro všechny
předseda:
Aleš PROCHÁZKA
členové
Karel BAUER, Josef DOVALIL, Pavel KOŘAN, Jiří
LAURENC, Jan ŽELEZNÝ.
Komise Sport žen
předsedkyně:
Naděžda KNORRE
členové:
Jan BOHÁČ, Vladimír DOSTÁL, Štěpánka HILGERTOVÁ, Ilona
HLAVÁČKOVÁ, Anna HOGENOVÁ, Alena KINDOVÁ, Simona
MATUŠKOVÁ, Jana POKORNÁ
Komise Praha Olympijská
předseda:
Milan JIRÁSEK
členové:
Jiří ZEDNÍČEK, Jiří KEJVAL , František DVOŘÁK, Jaroslav
POLLERT, Ladislav MALÝ, Světlana KUBÍKOVÁ, Michal
KREJCAR
Komise Sport a životní prostředí
předseda:
Tomáš DOLEŽAL (do 24. 6. 2006)
Martina PÁSKOVÁ (od 24. 6. 2006 do 19. 9. 2007)
Jaroslav POLLERT (od 19. 9. 2007)
členové:
Karel BAUER (od 19. 9. 2007), Tomáš
DOLEŽAL,Vladimír Dostál (do 24. 6. 2006), Jan Flašar
(do 24. 6. 2006), Josef HEJZLAR (od 19. 9. 2007), Jan
Heller (do 24. 6. 23006), Anna Hogenová (do 24. 6.
2006), Vlastimil KOSTKAN (od 19. 9. 2007), Martin
KRUPAUER (od 19. 9. 2007), Bohuslav Kučera (do 24.
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6. 2006), Miroslav MARTIŠ (od 19. 9. 2006), Arnošt
Navrátil (do 24. 6. 2006), Richard NOVÝ (od 19. 9.
2007), Martina PÁSKOVÁ, Jan VYMAZAL (od 19. 9.
2007), Jan WINKLER (od 19. 9. 2007), Jana Zajíčková
(do 24. 6. 2006)
Komise pro sociální otázky
předseda:
členové:

Oldřich SVOJANOVSKÝ
Milan Jirásek, Jiří ZEDNIČEK, Jan ŽELEZNÝ

Komise pro ekonomiku a marketing
předseda:
Jiří ZEDNÍČEK
členové:
Karel BAUER, Zdeněk BŘÍZA, Pavel HLADÍK, Ivan
IVANČO, Jiří KEJVAL, Michal KRAUS, Vratislav
KULHÁNEK, Antonín LÉBL, Jan LÉTAL, Jaroslav
PEKAŘ, Karel PILNÝ.
Revizní komise
Předseda:
členové:
Rozhodčí komise
předseda:
členové:

Jan LÉTAL
Petr DITRICH, František PECHAR
Gerhardt BUBNÍK
Aleš HUŠÁK, Jan KLAPÁČ, Pavel PÁVEK, Antonín
PROCHÁZKA

Sekretariát ČOV
Vladimír DOSTÁL
Jaroslava FRIDRICHOVÁ
Jan HRDINA
Petr HRUBEC
Zuzana HUBIČKOVÁ
Helena JELÍNKOVÁ
František KOLÁŘ

generální sekretář
mzdová a devizová účetní - pokladní
ředitel sportovního úseku
generální sekretář
překladatelka
sekretářka
ředitel Olympijského studijního a
informačního centra
ředitel ekonomického úseku
sekretářka
účetní
účetní (v r. 2005 v prac. neschopnosti)
správce budovy
referent sportovního úseku
manažer komunikace
ředitelka mezinárodní úseku,

do 31. 7. 2005

od 1. 8. 2005
do 31. 12. 2005

I
Jiří KYNOS
Lenka MALINOVÁ
Václava PLOCICOVÁ
Dana PROKOPOVÁ
Zdeněk PŘIKRYL
Jan STLUKA
Zdeněk ŠESTÁK
Ivana TOMISOVÁ

od 1. 12. 2005
do 31. 12 2005

do 31. 1. 2006

2. Program ČOV na olympijský cyklus 2005 – 2008
Nově zvolený výkonný výbor vypracoval počátkem roku 2005 programový dokument na
léta 2005-8, který byl schválen plénem dne 20. 4. 2005 a stal se základní směrnicí ČOV,
vyjadřuje hlavní východiska, cíle, zásady a rozsah činnosti
I.

V oblasti sportovní politiky
 chránit nezávislost olympijského výboru na politických i obchodních strukturách, udržet jeho
důstojnost, prestiž, akceschopnost i autoritu;
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při rozvíjení olympismu v duchu Olympijské charty a posilování olympijského hnutí v ČR
aktivně vystupovat proti všemu, co sport ohrožuje, co ohrožuje jeho důvěryhodnost a jeho
samotnou podstatu (korupce, doping, násilí, neobjektivní rozhodování, podřízenost sportu
komerci aj.);
koncepčně a promyšleně vysvětlovat olympismus: v rámci olympismu si veřejné uznání a
politickou podporu zaslouží pouze sport, který je schopen nejen uspokojit různé společenské
zájmy, ale je chápán také jako faktor lidského rozvoje, jako kulturní hodnota se spolehlivou a
závaznou morálkou, všemi složkami ČOV intenzivně budovat povědomí o tělovýchově a
sportu v ČR jako činnosti, mající vysoce pozitivní vliv na mládež;
zvýraznit prestiž a postavení ČOV ve struktuře českého sportu, zejména tím, že se ČOV
aktivně, účinně a systematicky zasadí o celkové zvýšení prestiže sportu ve společnosti s
důrazem na aktivní sportovní činnost dospělých i mládeže a na materiální a ekonomické
zabezpečení sportu;
prosazovat sport jako zcela integrální, respektovanou a nikým nezpochybňovanou součást
kultury života v ČR;
předkládat návrhy na koncepční a systémová opatření mající dopad do celkového zajištění a
podpory státní sportovní reprezentace ve všech jejích sférách, vyvolat diskusi o postavení a
řízení tělovýchovy a sportu v naší republice a jeho financování;
společným postupem občanských sdružení řešit globální problémy sportu a získávat pro tato
řešení i podporu širší veřejnosti, aktivně spolupracovat se státními orgány;
nadále zdokonalovat oblast komunikace ČOV - vnitřní (mezi členy ČOV) i směrem k širší
veřejnosti, důsledně k tomu využívat existující informační možnosti (internetové stránky ČOV,
Olympijské studijní a informační centrum), hledat další cesty medializace, rozšiřovat aktuální
informace a trvale přispívat osvětlování olympismu a propagovat ho ve sportovním prostředí i
veřejnosti;
posoudit účelnost korporátních dokumentů ČOV, včetně Stanov, a jejich soulad s vývojem a
potřebami olympijského a sportovního hnutí;
přispívat k vytváření podmínek pro dosahování vysoké úrovně výsledků na ZOH 2006 a OH
2008, s tím do značné míry souvisí váha českého sportu a olympijského hnutí v naší
společnosti, dobré sportovní výsledky budou znamenat i lepší finanční zabezpečení včetně
zvýšení zájmu partnerů a sponzorů, to umožní realizovat různé programy rozvoje sportu
včetně šíření olympijských ideálů, vynikající výsledky našich sportovců zvyšují popularitu
sportu a ovlivňují jeho rozvoj ve všech jeho článcích, stupních a formách - od mládeže a
sportu pro všechny až po výkonnostní a vrcholový sport;
posilovat chápání sportu jako nedílné součásti prezentace ČR v zahraničí a dobrými výkony
na OH významně přispívat k reprezentaci státu;
pokračovat v projektu Praha olympijská: systematicky spolupracovat s hl.m. Praha, s vládou a
Parlamentem ČR a hlavními politickými stranami na vytvoření předpokladů kandidatury Prahy
na pořádání OH 2016 resp. 2020;
podporovat uplatňování Zákona o podpoře sportu č.115/2001 Sb. a dalších předpisů
důležitých pro sportovní činnost, aktivně se podílet na přípravě všech dalších norem, které
mají dopad na sport;
zdokonalovat komunikaci a spolupráci se sportovními svazy olympijských sportů a s MOV,
ANOV, EOV a jejich složkami, s NOV a s mezinárodními sportovními federacemi;
stejně jako v minulosti posilovat ČOV jako integrální součást mezinárodního olympijského
hnutí a v aktivní účasti prosazovat demokratické tendence a humanistické pojetí sportu, při
všech příležitostech v mezinárodních jednáních podporovat koncepci vývoje OH, jak byla
přijata na 115. zasedání MOV v Praze 2003 (revize programu, umírněnost nákladů atd.);
vypracovat strategii přípravy vhodných kandidátů na členství v MOV, EOV a jejich komisích a
pracovních skupinách;
ve stylu práce prosazovat týmový přístup, upevňovat kontakty členů pléna, využít je více
v komisích a pracovních skupinách ČOV, budovat vstřícné ovzduší při spolupráci se
sportovními svazy a členy pléna;
v souladu s celosvětovým trendem a na základě mezinárodních dokumentů respektovat
požadavek rovnoprávného postavení žen ve sportu v ČR a usilovat o výrazné zvýšení aktivní
účasti žen v řídících orgánech všech sportovních svazů a sportovních organizací i
mezinárodních struktur sportu žen.
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II. V oblasti sportu a olympijské reprezentace























v úzké součinnosti s organizačními výbory olympijských her Turín 2006, Peking 2008 a EYOF
2005 a 2007 připravovat podmínky pro účast českých výprav a včas předávat organizační a
sportovně technické informace sportovním svazům, připravovat podmínky pro tréninkové
kempy v Číně; určit strategii přípravy na OH 2010 a 2012;
vypracovat inovovaný Rozvojový olympijský program na období 2005-2008 jako formu
konkrétní podpory specifické sportovní olympijské přípravy na ZOH v Turínu 2006 a LOH v
Pekingu 2008 a dodržovat jeho přísně účelový charakter a transparentní tok finančních
prostředků;
v rámci ROP rozšířit účelovou nadstandardní péči pro medailisty z OH a MS na další
definovaný okruh špičkových sportovců;
vytvořit program pro zabezpečení sportovně technického a zdravotnického servisu spojeného
s problematikou podmínek jednotlivých OH a vynucených změn pravidel pro oblast
sportovního materiálu, vybavení, nářadí a náčiní;
uplatnit specifický přístup k podpoře sportovních her a rozšířit možnost čerpání finančních
příspěvků i na účast v kvalifikačních soutěžích na OH;
v rámci zavedeného systému zdravotnické péče a zdravotní dokumentace reprezentantů
zefektivnit spolupráci Lékařské komise ČOV a zodpovědných lékařů sportovních svazů;
společně koordinovat zdravotní péči před a i v průběhu OH, využívat servisu Centra
zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace s úzkou návazností na spolupráci se
špičkovými nemocnicemi a dalšími zdravotnickými pracovišti;
spolupracovat při optimalizaci činnosti rezortních sportovních center, vytvářet funkční
součinnost při přípravě reprezentantů na OH v rezortních centrech jako hlavního článku
čtyřleté olympijské sportovní přípravy s respektováním úlohy sportovní autority, tj. příslušných
sportovních svazů;
vytvářet sportovně technické podmínky pro přípravu a vlastní účast českých sportovců na
olympijských hrách, na Olympijském festivalu evropské mládeže (EYOF) a na dalších
sportovních akcích;
podporovat účast neolympijských sportů na Světových hrách a pomáhat při organizačním a
sportovně technickém zabezpečení účasti kvalifikovaných sportů;
pomáhat sportovním svazům při plánování, realizaci a hodnocení sportovní přípravy na
olympijské hry, v obnovení systematické metodické činnosti, sledování a hodnocení sportovní
výkonnosti; k tomu využít poradní expertní skupinu ČOV z řad odborníků sportovních svazů,
resortů a fakult tělesné výchovy a sportu;
pro přípravu koncepčních materiálů sportovního úseku ČOV a pro tvorbu zásad financování
olympijské přípravy a zásad nominací na OH a EYOF zapojit do komise ČOV pro sport s
konkrétními úkoly členy VV ČOV a experty sportovních svazů;
ve spolupráci se sportovními svazy podporovat soutěže olympijských nadějí (EYOF) a
podporovat prohloubení péče o talentovanou mládež ve sportovních třídách a školách a ve
sportovních centrech mládeže;
iniciovat se sportovními svazy vědecko výzkumnou a metodickou činnost se zaměřením na
OH; ve spolupráci s MŠMT usilovat o vytvoření systému vědy a výzkumu ve sportu a v něm
uplatňovat řešení výzkumných úkolů postihující specifické problémy spojené s prostředím OH
a podmínek pro podávání sportovních výkonů; v tomto směru pokračovat v pořádání
odborných seminářů pro trenéry a realizační týmy a publikovat odborné texty k této
problematice;
využívat prostředků Olympijské solidarity a dohod s národními olympijskými výbory a formou
kurzů a stáží umožnit trenérům seznamovat se s novými trendy v přípravě sportovců;
pokračovat v modernizaci a přijetí konkrétních opatření v oblasti sportovně technické,
organizační a administrativní, navázat na plně elektronickou komunikaci se sportovními svazy
a organizačními výbory OH a EYOF;
ve spolupráci s mezinárodními institucemi (Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní
sportovní federace, Rada Evropy, Světová antidopingová agentura), Antidopingovým výborem
ČR a sportovními svazy pokračovat v boji proti dopingu, naplňovat Antidopingový program
ČOV, napomáhat udržení mezinárodní akreditace české Laboratoře dopingové kontroly,
podílet se na přípravě a šíření preventivních informací (plakátů, brožur, videokazet apod.),
předávat sportovním svazům potřebné informace z antidopingové politiky MOV a ČOV,
prosazovat přistoupení sportovců k „Programu sportovních průkazů (APP-passport)“ řízenému
Světovou antidopingovou agenturou (WADA) a antidopingový postoj a pravidla učinit součástí
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individuálních i svazových Smluv o účasti na OH.

III. V oblasti olympismu




















uplatňovat v konceptech činnosti olympijského výboru i v praktické činnosti důsledně hlavní
myšlenky a principy olympismu, tj. fair play, porozumění, solidaritu, toleranci, boj proti
dopingu, princip rovnosti, negace jakékoliv diskriminace, podpora olympijské interpretace
sportu je trvale aktuální; připravit Etický kodex ČOV;
sledovat tendence vývoje olympismu ve světě, tyto trendy studovat, o těchto otázkách
diskutovat a reagovat na aktuální i perspektivní vývoj, v návaznosti na to tvůrčím způsobem
podporovat teoretický rozvoj olympismu (studie, publikační činnost, semináře, diskuse),
zvláště v činnosti ČOA (ve spolupráci s vysokými školami a dalšími institucemi) a OSIC;
při praktickém prosazování olympismu usilovat o identifikaci sportujících s olympijskými ideály
a principy, o utváření kladných postojů k nim a chování v tomto duchu, pozitivní zkušenosti a
radost z vynaloženého úsilí, vzájemný respekt a fair play aj., tedy přijetí a ztotožnění se
s olympismem, mohou být dosaženy cestou prožitků při aktivní účasti ve sportovní činnosti;
v rámci informací o ZOH 2006 a LOH 2008 zdůrazňovat také širší společenský, kulturní a
výchovný význam her: vysvětlovat, že OH nejsou jen jedním ze sportovních podniků, událostí
nabízející napínavou zábavu, ale mají specifický duchovní obsah a představují symbol určité
myšlenky, vytvářejí také trvalé sportovní, výchovné i kulturní hodnoty, olympionik je nejen
soutěžící, ale je sportovním a kulturním vyslancem své země;
trvalou pozornost věnovat projektu ODM: propagovat a konzultačně napomáhat ODM školní,
místní a krajské úrovně;
napomáhat sportu pro všechny, naplňovat roli ČOV na tomto úseku ve smyslu informačním,
morálním a odborném, činit tak zvláště prostřednictvím „Informačního střediska sportu pro
všechny při ČOV“, posilovat společenskou funkci sportu pro všechny a podněcovat zájem o
aktivní sportování;
v souladu s orientací ČOV poskytovat patronáty vybraných sportovních soutěží, zvláště ve
sportu pro všechny, děti a mládež;
vytvářet podmínky pro činnost složek ČOV (ČKO, ČOA, ČKFP) jako autonomních,
zodpovědných a svéprávných subjektů, koordinovat jejich spolupráci při naplňování programu,
prezentovat a propagovat český sport;
kompletovat systém olympijské výchovy: pěstovat sport jako kulturní statek se spolehlivou a
závaznou morálkou - a v široké součinnosti usilovat o jeho reálné naplnění (dopracování
témat pro školní vyučování v Rámcových vzdělávacích programech, pro vzdělávaní trenérů,
publikace, audiovizuální materiály, marketingové zajištění), podporovat „olympijská
gymnázia“;
věnovat dostatečnou pozornost vztahu sportu a životního prostředí;
rozvíjet vztah olympismu a umění v jejich mnohostranné podobě, podněcovat tvorbu prací s
tématikou olympismu a usilovat o jejich využití v propagaci a výchovném působení na
sportovní i mimosportovní veřejnost, organizovat výtvarné, literární a vědomostní soutěže,
samostatně organizovat nebo podílet se ve spolupráci na výstavách fotografií, obrazů, soch
s olympijskou tématikou;
ve spolupráci s MŠMT, Všesportovním kolegiem, ČSTV a Národním muzeem (Muzeem
tělesné výchovy a sportu – MTVS) dokončit řešení problematiky archivace a dokumentace
sportovních a tělovýchovných organizací, připravit nové směrnice pro archivaci a dokumentaci
u českých tělovýchovných a sportovních organizací (ČOA, MTVS, Státní ústřední archivní
správa).

IV. V oblasti sociální





vytvořit komisi ČOV pro řešení sociálních problémů olympioniků po skončení jejich aktivní
kariéry;
věnovat pozornost dalšímu zkvalitnění sociální pomoci olympionikům v důchodovém věku a
hledat další cesty k pomoci v řešení jejich ekonomické situace;
nabídnout zdravotní servis vrcholovým sportovcům i po skončení aktivní činnosti;
iniciovat diskusi k podpoře vzdělávání, kvalifikace, eventuelně rekvalifikace sportovců během
jejich kariéry i po jejím skončení.
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V. V oblasti ekonomické a marketingové činnosti



zabezpečit prostředky pro Rozvojový olympijský program pro olympijský cyklus 2005 – 2008;
zabezpečit finanční prostředky pro zajištění účasti českých sportovců na ZOH 2006 a LOH
2008 a na soutěžích EYOF 2005 a 2007;
 zajistit kontinuitu finančních příspěvků sportovním svazům na přelomu dvou volebních období;
 zajistit finanční prostředky pro činnost složek a komisí ČOV;
 získat nového finančního partnera (partnery) pro ODM 2006 - 2009 a zajistit finanční
prostředky k podpoře ODM;
 získat finanční prostředky pro řešení sociálního programu olympioniků v důchodovém věku;
 s využitím expertů z VV ČOV, pléna ČOV i externích vytvořit silnou a zejména efektivně
pracující ekonomickou komisi;
 prověřit a posoudit současný stav hospodaření ČOV a ČO a.s. a zpracovat rámcový plán pro
obě entity na roky 2005 – 2008;
 prohloubit spolupráci se státními institucemi;
 znovu posoudit marketingovou strategii ČO a.s. a fungování společnosti s cílem vybudovat
silnou a skutečně aktivní společnost schopnou samostatně provádět marketing produktů ČOV,
zvyšovat jejich hodnotu a realizovat aktivní PR pro ČOV;
 změnit strukturu výdajů ČOV i ČO a.s. ve prospěch podpory sportovní činnosti;
 změnit parametry spolupráce a smluv s externími marketingovými agenturami:
o oddělení marketingové činnosti ve prospěch ČOV/ČO a.s. od ostatních aktivit
agentur(y),
o zajistit přístup ČOV k finálním smlouvám s partnery agentury (např. spolupodpisem
ČOV u všech smluv),
o výběr partnerů a jednání agentury s nimi musí podléhat předcházejícímu schválení
ČOV/ČO a.s.
 ve spolupráci s ČO a.s. vytvářet nové produkty a marketingové projekty;
 aktivně vyhledávat další možné finanční a marketingové partnery, aby nedošlo k jednostranné
závislosti ČOV na jediné externí agentuře;
 důsledně sledovat postup projektu "Praha Olympijská" a případné s ním spojené
marketingové možnosti a aktivně tyto možnosti využívat;
 prověřit možnost merchandisingu jako dodatečného finančního zdroje.
Hlavní finanční zdroje na období 2005 – 2008:
 státní příspěvky – zejména pro krytí účasti na OH a částečné krytí olympijské přípravy;
 marketingová a ekonomická činnost prostřednictvím ČO a.s. i externí agentury (agentur);
 prostředky z kapitálové účasti ČOV (Sazka);
 příspěvky MOV:
o přípravou kvalitních projektů ve spolupráci se sportovními svazy maximálně využít
prostředků z Olympijské solidarity,
o optimalizovat příjmy z marketingu MOV prostřednictvím agentury Meridian.

Program se stal základní směrnicí pro další činnost ČOV.

3. Rozvojový olympijský program ČOV (ROP)
ROP představoval komplexní systém financování dlouhodobé specifické sportovní
olympijské přípravy. Pro jeho vypracování byly využity zkušenosti s podobným programem z
minulého olympijském cyklu. Byl programem zcela transparentním a vyváženým, obsahující
motivační prvky především výkonnostního charakteru. Dostatečně zohlednil i hledisko
solidarity pro momentálně méně úspěšné sportovní svazy a tím oslovil všech 38 českých
olympijských sportovních svazů, ať se nacházejí aktuálně v jakékoliv výkonnostní úrovni. Jeho
účelový charakter postihoval především zvláštnosti a specifika olympijské přípravy. Byl
čtyřletý (2005 – 2008) a korespondoval s olympijským cyklem letních Her. Diferencovaně
umožňoval olympijským sportům prostřednictvím svých částí a různých projektů zvyšovat
sportovní výkonnost směrem k účasti na OH. ROP byl realizován ve spolupráci s finanční
dotací MŠMT ČR a MOV, především prostřednictvím programů Olympijské solidarity MOV.
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Návrh čtyřletého ROP na období 2005 – 2008 zpracoval sportovní úsek ČOV. Byl projednán
novým VV ČOV a předložen Plenárnímu zasedání, které ho schválilo 20. dubna 2005.
ROP charakterizuje:
 princip výkonnosti a solidarity,
 účelovost přidělovaných finančních prostředků
 diferencované přidělování finančních příspěvků ve všech svých částech a projektech;
 nadstandardní adresná péče pro špičkové reprezentanty;
 podpora specifických projektů spojených s přípravou na OH dle potřeb jednotlivých
sportovních svazů;
 specifická podpora pro týmové sporty.
Rozvojový olympijský program určený na podporu sportovní olympijské přípravy
představoval transparentní systém toku finančních prostředků pro všechny olympijské svazy.
ROP s ohledem na tuto základní filozofii podpory zahrnoval tři základní oblasti, které
vyjadřují i procentuální podíly tohoto programu jako celku.

1. přímé fin. příspěvky

2. svazové projekty

3. olympijské naděje

55%

30%

15%

a) základní příspěvek
b) příspěvek podle
sportovní výkonnosti

a) tréninkové kempy
před OH
b) nadstandardní podpora
špičkových reprezentantů
c) týmové sporty
d) speciální projekty

a) soutěže EYOF *)
b) soutěže olympijských
nadějí
c) trenéři mládeže

*) EYOF – European Youth Olympic Festival (Evropský olympijský festival mládeže)
ČOV pro start ROP vyčlenil pro podporu olympijské přípravy v olympijském cyklu 2005
– 2008 ze svého rozpočtu základní částku 200 mil. Kč. Výše uvedené procentuální členění
odpovídalo rozdělní prostředků v celém čtyřletém cyklu. Celková vyšší suma rozdělených
prostředků byla odvislá od výšky dotací ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT,
uzavřených smluv se sponzory ČOV a dalších zdrojů, které se podařilo v průběhu
olympijského období ještě získat. Konečná částka za celé období ve prospěch sportovních
svazů pak činila 233 043,- tis. Kč.
ROP 2005
V prvním roce bylo na různé projekty olympijské přípravy a akce ČOV poskytnuto celkem
44 651,- tis. Kč všem 38 olympijským sportovním svazům.
Vedle finančních příspěvků bylo s naším partnerem ŠKODA a.s. projednáno i přidělení 4
osobních aut na celý olympijský cyklus pro 4 sportovní svazy. V rámci specifické podpory
kolektivním sportům využívaly auta svazy basketbalu, volejbalu, házené a dále svazu
moderního pětiboje.
ROP 2006
Rok 2006 byl rokem ZOH. Vedle dlouhodobých programů a projektů ROP se podařilo
zajistit i další zdroje od Olympijské solidarity MOV. Sportovní úsek pro závěrečnou etapu
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přípravy na ZOH navýšil mimořádně příspěvky především na realizaci předolympijských
tréninkových kempů těsně před vlastními ZOH.
V rámci ROP byly také zpracovány "Zásady nadstandardní účelové podpory na ZOH
2006 v Turíně" pro medailisty ze ZOH a MS. Smlouvy o adresném čerpání těchto finančních
příspěvků uzavřelo celkem 10 sportovců (Neumannová, Bauer, Koukal, Kožíšek, Šperl-běh
na lyžích, Janda-skok na lyžích, Záhrobská-alpské discipliny, Sudová-lyžařská akrobacie
boule, Dostál-biatlon, Sáblíková-rychlobruslení). Celková částka na nadstandardní podporu
činila 1 895,- tis. Kč Kč. V rámci specifických projektů byly pak na návrh sportovních svazů
v rámci Specifických projektů ROP ještě schváleny adresné podpory pro 5 sportovců Rygl
(severská kombinace), Valenta (akrobatické skoky), Bank (sjezdové lyžování), Holubcová a
Vítek (biatlon) v celkové výši 465 tisíc Kč.
Prostřednictvím projektů Olympijské solidarity MOV se začal realizovat program
sportovních stipendií pro dlouhodobou sportovní přípravu na OH 2008 v Pekingu (na
období 2006 - 2008) pro 9 sportovců v celkové výši 6 200 USD/měsíc. Předpokládalo se, že
měsíční stipendia ve výši 500 - 600 USD budou při dodržení vypsaných podmínek
poskytována až do konání OH, tj. do srpna 2008. Stipendia byla přiznána D. Červenkovémoderní gymnastika, J. Antošové-veslování,M. Sedleckému- moderní pětiboj, A. Pokornéjudo, J. Pechanové-plavání, J. Šikulové-sportovní gymnastika, V. Frintové-triatlon, M.
Křížové-zápas a V. Fenclové-jachting. Smlouvy o stipendiích mezi reprezentantem,
sportovním svazem a ČOV byly slavnostně podepsány 1.6. 2008.
V rámci ROP byly v roce 2006 podány na Olympijskou solidaritu MOV žádosti na 6
projektů ze světového programu.
Na zařazení skicrossu do programu ZOH 2010 ve Vancouveru reagoval ČOV
poskytnutím mimořádné dotace na rozvoj a sportovní přípravu této lyžařské disciplíny ve
výši 100 000.- Kč. Stejnou podporu dotací 300 000.- Kč dostal skok na lyžích žen.
V roce 2006 činila v rámci ROP podpora všem 38 olympijským sportovním svazům na
různé projekty olympijské přípravy a akce ČOV celkem 54 665,- Kč.
ROP 2007
Rok 2007 byl již třetím rokem realizace ROP a byl rozhodující pro specifickou olympijskou
přípravu a kvalifikace na OH 2008 v Pekingu.
Na specifickou sportovní přípravu sportovním svazům včetně naturálního plnění a
příspěvků Olympijské solidarity MOV bylo poskytnuto celkem 69 827,- tis. Kč.
Do projektu nadstandardní podpory sportovců bylo v roce 2007 zařazeno celkem 66
sportovců z 8 sportů (atletika, kanoistika, jachting, veslování, střelectví, zápas, moderní
pětiboj, cyklistika). 4 sportovci v nejvyšší úrovni vítězů OH a MS, 20 sportovců v druhé úrovni
medailistů z OH a MS a 42 sportovců ve třetí kategorii za umístění na 4. až 8. místě na OH a
MS. V tomto projektu bylo v roce 2007 vyplaceno téměř 3,4 mil. Kč.
Pokračoval i projekt olympijské solidarity pro Peking 2008, v jehož rámci čerpali
finanční příspěvek ve formě stipendia sportovci z 8 sportovních svazů.
Tři sportovní svazy v roce 2007 ještě využily další granty Olympijské solidarity.
Celkový příspěvek Olympijské solidarity MOV tak činil téměř 2 mil. Kč.
Vedle standardního přidělování finančních příspěvků obdržely v rámci plnění rozpočtu
2007 prostřednictvím ROP sportovní svazy ještě příspěvky ve výši 3,5 mil. Kč na odebrání
doplňkové výživy a nápojů od firmy NUTREND, funkčního prádla KLIMATEX a počítačové
vybavení LENOVO (notebook+příslušenství) s účelovým použitím na ON-LINE vkládání dat
a údajů pro akreditační a přihláškový proces na OH 2008 v Pekingu.
ROP 2008
Rok 2008 byl rokem OH v Pekingu. ČOV v souladu s Rozvojovým olympijským
programem na období 2005 – 2008 zajistil pro všechny sportovní svazy možnost přípravných
kempů na OH v Pekingu, a to jak v samotném dějišti her, tak na místech, která si sportovní
svazy sami zvolily, a která jim v přípravě na OH vyhovovala více. Celková částka na projekt
Kempy Peking 2008 se za zmíněné období vyšplhala na částku převyšující 18 mil. Kč.
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ČOV podporoval špičkové sportovce prostřednictvím projektu nadstandardní podpory a
ve spolupráci s Olympijskou solidaritou MOV. Do projektu nadstandardní podpory bylo
zařazeno celkem 61 sportovců, včetně všech pozdějších úspěšných medailistů. Na projekt
nadstandardní podpory bylo v roce 2007 a 2008 vyplaceno celkem více než 7,5 mil Kč.
I v roce 2008 byla čerpána stipendia od Olympijské solidarity MOV. Svazu moderní
gymnastiky byla na základě zdravotních potíží D. Červenkové a nemožnosti jejího startu na
OH výplata stipendia zastavena. Prostřednictvím stipendií Olympijské solidarity MOV bylo
sportovcům vyplaceno více než 3 mil. Kč. Sportovci, kteří svým umístěním na MS a OH
nesplnili podmínky pro čerpání nadstandardní podpory měli v roce 2007 a 2008 možnost
využít pro svou přípravu na OH speciální projekt ČOV. Tuto možnost využilo 8 sportovních
svazů.
V roce naší účasti na OH 2008 bylo v rámci sportovně technické přípravy poskytnuto
svazům celkem 63 900,- tis. Kč.
4. Olympijské hry, Evropské olympijské festivaly mládeže
Přípravu a realizaci účasti na těchto významných sportovních světových akcích a
spolupráci se sportovními svazy, organizačními výbory OH a olympijských soutěží pro
evropskou olympijskou mládež (EYOF) zajišťoval především sportovní úsek ČOV. Za tuto
oblast zodpovídal místopředseda ČOV pro sport F. Dvořák, profesionálně úsek dále
zajišťovali sportovní ředitel J, Hrdina, J. Stluka – analytik, ROP a L. Malinová, administrativní
pracovnice. Pro zajištění činnosti a strategické rozhodování byla VV ČOV ustavena Komise
pro sport a Lékařská komise ČOV, které byly konzultačními a poradními útvary sportovního
úseku ČOV. Dále byly ustaveny dočasné Komise pro oblečení (předseda, sportovci experti
módního oblečení a zástupci ČOV) na ZOH 2006 v Turíně a OH 2008 v Pekingu. Komise
připravovala veřejné zakázky, posuzovala návrhy, vybírala sortiment a rozsah nástupového,
sportovního a volnočasového oblečení i jeho označení logy. Podmínky splnily a oblečení
realizovaliy OP Prostějov, adidas a Klimatex.
V kompetenci sportovního úseku pracovala nově ustavená Komise pro Světové hry.
V roce 2008 byl schválen její statut a zpracovány Zásady nominace na Světové hry 2009
(Taiwan).
Širší a konkrétní sportovně-technickou a administrativní činnost přípravy na jednotlivé OH
zajišťovaly přípravné štáby složené jak z profesionálních pracovníků ČOV, tak i z externích
spolupracovníků. Osvědčila se praxe, kdy přípravné štáby byly postupně převedeny na
výkonné štáby českých olympijských výprav. Na Hrách pak zajišťovaly provozní a servisní
činnost české mise v olympijské vesnici i mimo ni.
Specifická sportovní příprava na OH a EYOF vyžadovala dostatečné množství finančních
prostředků, které ČOV získal především od MOV, významnými dotacemi od státu a z dalších
vlastních zdrojů, jak dokumentují rozpočty uplynulého funkčního období.
4. 1. XX. ZOH 2006 v Turíně
Dominantním a konkrétním úkolem roku 2005 bylo zajišťování závěrečné etapy komplexní
přípravy a budoucího pobytu české olympijské výpravy na ZOH 2006 v Turíně. V tomto směru
bylo třeba ve spolupráci se sportovními svazy plnit termínované úkoly organizačního výboru
ZOH 2006 v Turíně (TOROC) a učinit řadu dalších zásadních rozhodnutí.
Až do zahájení činnosti štábu pro přípravu ZOH 2006 v Turíně (štáb byl ustaven Výkonným
výborem ČOV dne 30. března 2005) zajišťoval průběžný kontakt s TOROC a vykonával
nezbytnou činnost v přípravě naší účasti, sportovní úsek ČOV. Dále byl zpracován návrh
"Zásady nominací sportovců a členů doprovodu na ZOH 2006 v Turíně" včetně kvalifikačních
kriterií a "Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH 2006 v
Turíně". Oba návrhy schválil VV ČOV a předložil k projednání 20. dubna 2005 plenárnímu
zasedáním ČOV, které je schválilo.
V průběhu roku 2005 se uskutečnily návštěvy Turína a TOROC, v programu byly mj. prohlídky
budovaných sportovišť a dalších zařízení pro OH včetně olympijských vesnic. Bohužel
výstavba je podle našeho názoru ve značném časovém skluzu.
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Se sportovními svazy byla projednána dlouhodobá strategie financování specifické sportovní
přípravy na ZOH v rámci Rozvojového olympijského programu s akcentem na tréninkové
kempy a nadstandardní podporu medailistů z OH a MS.
XX. ZOH 2006 v Turíně se konaly od 10. do 26. února 2006. Až do jejich zahájení zajišťoval
průběžný kontakt s TOROC a vykonával nezbytnou činnost v přípravě naší účasti sportovní
úsek ČOV a Štáb české olympijské výpravy.
Především bylo dokončeno zajištění strategického alternativního ubytování mimo olympijské
vesnice blízko některých sportovišť a systém logistiky a součinnosti jednotlivých skupin
výpravy, které byly ubytovány ve značných vzdálenostech mezi sebou. Tyto úkoly a přípravu
akreditací a přihlášek do soutěží pro všechny členy výpravy zajistila s předstihem pracovní
skupina sportovního úseku, která v dějišti Her působila od 27.1. do 1.2.2006, do doby než
přijeli první čeští sportovci na ZOH.
Celkově naše oficiální olympijská výprava čítala 174 osob. Nominováno bylo 83
sportovců (20 žen a 63 mužů) a 91 členů doprovodu.
Sportovní vystoupení české delegace na XX. ZOH 2006 v Turíně bylo úspěšné.
Sportovci, reprezentující Českou republiku, si v hodnocení zemí proti ZOH v Salt Lake City
polepšili o 3 místa a umístili se před některými sportovně a ekonomicky vyspělými zeměmi
(Velká Británie, Japonsko, Polsko, Finsko). Ziskem 4 medailí se zařadili do první patnáctky
nejvyspělejších zemí, jak z pohledu kvality olympijských medailí, tak z hlediska celkového
zisku medailí. Na této bilanci se podílela zlatou a stříbrnou medailí lyžařka Kateřina
Neumannová (běh volně na 30 km a skiatlon 2 x 7,5 km), další stříbrnou medaili získal běžec
na lyžích Lukáš Bauer (15 km klasicky) a bronzovou medaili přidali hokejisté za třetí místo v
turnaji.
Bodové hodnocení (neoficiální hodnocení národních olympijských výborů) představuje
zisk 59 bodů, což řadí naši výpravu na 15. místo (v Salt Lake City 38,5 bodu a 16. místo, v
Naganu 47 bodů a 15. místo). Oproti předchozím ZOH se tedy podařil velmi výrazný pozitivní
posun v absolutním zisku bodů. Z tohoto pohledu jde tedy o jednoznačně velmi úspěšné
vystoupení naší turínské olympijské mise. Na celkovém bodovém zisku 59 bodů (hodnocení
1. – 8. místo v bodových hodnotách 9-7-6-5-4-3-2-1 bod) se podíleli nejvíce lyžaři (získali
celkem 40 bodů, z toho běžecký úsek 33 body, akrobati a alpští lyžaři po 3 bodech, severská
kombinace 1 bod, další lyžařské disciplíny nebodovaly), do celkové bilance přispěly 10 body
rychlobruslařky, lední hokejisté získali za třetí místo 6 bodů a biatlonisté 3 body.
Po skončení ZOH sportovní úsek ČOV ve spolupráci se sportovními svazy vypracoval
detailní hodnotící materiál ZOH - „Hodnocení účasti české výpravy na XX. Zimních
olympijských hrách v Turíně 2006“ (celková zpráva je archivována na ČOV). Tento materiál
po projednání ve VV ČOV schválilo Plenární zasedání ČOV 27. dubna 2006 včetně
doporučení pro další olympijský cyklus a ZOH 2010 ve Vancouveru.
4. 2. Hry XXIX. olympiády Peking 2008
Hry byly v Pekingu na Národním olympijském stadionu slavnostně zahájeny dne 8.
srpna a zakončeny dne 24. srpna 2008. Olympijské soutěže proběhly v 18 dnech
(kvalifikační fotbalové soutěže začaly již dva dny před slavnostním zahájením OH),
uskutečnila se klání ve 28 sportech, 38 disciplínách, 623 soutěžích a bylo předáno 302 sad
medailí. Celkem bylo předáno 958 medailí (muži 532 medailí v 165 soutěžích, ženy 396
medailí v 127 soutěžích a smíšené disciplíny 30 medailí v 10 soutěžích).
Za sportovní přípravu na OH a plnění kvalifikačních kritérií odpovídaly jednotlivé
sportovní svazy, které do 7. července 2008 předložily ČOV návrh jmenovitých nominací
sportovců a členů doprovodu. ČOV, který je tvořen plénem sportovních svazů a dalších
složek sportovního prostředí, rozhodl pak na svém zasedání 16. 7. 2008 nominovat na Hry
XXVIII. olympiády 2008 celkem 130 sportovců; těsně po jednání pléna splnili do 23.7.2008
kvalifikační limity ještě další 4 sportovci, kteří také na OH odcestovali (lukostřelec M. Bulíř,
atleti Š. Janáček a R. Novotný a tenista J. Vaněk). Celkem tedy bylo na OH 2008
akreditováno 134 našich sportovců (kategorie Aa) a 107 osob doprovodného personálu.
Počet vyslaných sportovců byl limitován splněním kritérií stanovených MOV a příslušné
Mezinárodní sportovní federace (MSF), jejichž sport či disciplíny jsou v programu OH a počet
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doprovodných osob vycházel striktně z pravidel a možností Olympijské charty. Splnění
kvalifikačních kritérií MOV a MSF je samo o sobě již významným výsledkem a kvalifikované
sportovce zařazuje do světové sportovní špičky a nic na tom nemění fakt, že úroveň
kvalifikačních kritérií ani absolutně ani po kontinentech není úplně srovnatelná. S přijetím
této filozofie byly i vytvářeny naše české zásady nominace na OH 2008.
Celkem se na OH v Pekingu kvalifikovalo 134 českých sportovců, z toho v individuálních
sportech 122 sportovců a 12 sportovkyň v týmových sportech (bohužel z týmových sportů se
do Pekingu kvalifikoval pouze basketbal žen). Celkem 8 sportovních odvětví mělo na OH
zastoupení velmi nepočetné (reprezentovali pouze 1 až 2 sportovci). Všichni sportovci
zasáhli do olympijských soutěží, včetně J.Antošové, která se zúčastnila vylučovacích jízd,
poté onemocněla a ve finálové jízdě ji na dvojskifu nahradila M. Knapková. Do soutěží
nezasáhli dva náhradníci ve veslování v kategorii „P“. Původně plénem nominovaný cestující
náhradník M. Michalík ještě před odjezdem nahradil zraněného L. Capaliniho, takže se OH
zúčastnil v roli řádně kvalifikovaného sportovce.
Možnost účasti na OH ve velmi náročných předolympijských kvalifikacích získalo celkem
19 českých sportovních svazů (což je shodný počet s OH v Aténách a o dva více než
v Sydney), které prostřednictvím ČOV vyslaly do Pekingu 75 mužů a 59 žen. Rozsah
výpravy tak byl druhý největší od vzniku samostatné ČR (v Atlantě 117, v Sydney 122 a
v Aténách 142 sportovců); celkově vyšší počet sportovců v Aténách byl projevem vyšší
účasti sportovců v individuálních sportech, neboť týmové sporty byly v Pekingu opět
zastoupeny pouze jediným družstvem (12 basketbalistek).
Návrh nominace sportovních svazů vycházel ze zásad nominačních kritérií ČOV a
z kvalifikačních podmínek příslušných mezinárodních sportovních federací. Celý nominační
proces probíhal v několika fázích a ČOV se zástupci sportovních svazů tuto problematiku
několikrát detailně konzultoval. Nominační kritéria ČOV se shodovala s kritérii a limity MSF
Vystoupení české výpravy jako celku, jak po stránce výkonnostní, tak i společenské a
reprezentační je možno hodnotit jako úspěšné. Český sport medailovými a finálovými
umístěními velmi dobře reprezentoval Českou republiku a dostatečně ji prostřednictvím
sportu zviditelnil v mezinárodním kontextu této nejsledovanější akce naší planety. Naši
olympionici získali v Pekingu 6 medailí (3 zlaté a 3 stříbrné), pět pátých míst, 4 šestá, 4
sedmá a 5 osmých míst.
Z hodnocení sportovních svazů je patrno, že všichni naši sportovci, kteří splnili nelehké
kvalifikační limity pro účast na OH, bojovali s plným nasazením, čestně a s úsilím po
dosažení co nejlepšího sportovního výsledku. Důležité je, že o dobré výsledky a medailová
umístění se zasloužil široký rozptyl zúčastněných sportů. Výrazně se ve světové špičce
prosadili naši nejlepší střelci, atleti, kanoisté a veslaři.
Ne všem se však stoprocentně dařilo a řada nominovaných sportovců v tom
nejdůležitějším závodě roku nepodala své nejlepší výkony. Lepší prezentaci očekávala naše
sportovní veřejnost od tenistů, basketbalistek a plavců. Některé sportovce zaskočilo buď
zranění či drobné onemocnění, špatné načasování sportovní formy, technické a taktické
chyby, ale také nevýhodný los soutěže či momentálně lepší sportovní výkonnost soupeřů
veskrze silně vyrovnané světové špičky.
Je třeba vysoko hodnotit velmi dobrou atmosféru v české olympijské výpravě, příkladnou
spolupráci s realizačními týmy jednotlivých sportů, odbornou erudici a celkově vysokou
profesionalitu v řízení tréninkového, soutěžního a regeneračního procesu.
Nejúspěšnější sportovkyní se v Pekingu stala K. Emmons, která získala jednu zlatou (ve
střelbě vzduchovou puškou na 10 m) a jednu stříbrnou medaili (v disciplíně sportovní
malorážka na 50 m). Přebírala vůbec první zlatou medaili udělovanou na této olympiádě. Její
stříbro v další disciplíně jen umocnilo její fantastický sportovní výkon, kterým je vytvoření
nového olympijského rekordu absolutním nástřelem 400 bodů. Svoji bilanci z minulých OH
v Aténách, kde získala bronzovou medaili, tak radikálně vylepšila. Prokázala naprosto
mimořádné sportovní schopnosti a psychickou odolnost v náročném prostředí olympijských
soutěží; velmi překvapivé bylo její vystoupení v „doplňkové“ disciplíně, ve střelbě
malorážkou.
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Další zlaté medaile přidali B. Špotáková v hodu oštěpem a střelec D. Kostelecký
v disciplíně trap. Do naší stříbrné olympijské statistiky přispěli O. Synek (ve skifu) a
deblkanoisté, slalomáři O. Štěpánek a J. Volf. Všechny držitele medailí ČOV i česká
sportovní veřejnost vysoce oceňuje. Shodně jako v Aténách potvrdili v Pekingu své tradiční
medailové postavení střelci, atleti, veslaři a slalomáři.
Pokud jde o předpokládaný zisk počtu medailí, nenaplnila se očekávání odborníků,
novinářů ani fanoušků; převažující očekávání a šance byly na zisk osmi, eventuálně i více
medailí. Řada medailových očekávání ve finálových soutěžích nám těsně unikla buď vlivem
vnějších faktorů, momentálního pochybení, či vlivem zdravotních indispozic. Těsně za
medailovým umístěním zůstalo několik našich sportovců. Velké naděje a očekávání po
výborných výsledcích ve světovém poháru nenaplnila skifařka M. Knapková a její 5. místo (i
díky zdravotním potížím) je trochu zklamáním. K pěknému 5. místu diskařky V. Cechlové
hodem 61,75 m je možno konstatovat, že všechny závodnice byly hluboko pod svými
absolutními výkony a obrazně lze říci, že už dlouho na předchozích olympiádách „nevisely
medaile tak nízko“. Také zápasník M. Švec bojoval o bronz, ale v konečném účtování to bylo
5. místo. Obdobně L. Mrzílková a L. Šmídová v jachtingu měly před poslední jízdou
medailové naděje a nakonec skončily sedmé. K nejlepším patřila na kanále v Shunyi i
plavkyně J. Pechanová, která získala 8. místo v premiérovém závodě dálkového plavání na
10 km. Další novou disciplínou v programu OH, kde jsme doufali v medaili, byl i cyklistický
závod BMX, kde J. Horáková díky pádu nepostoupila do finále a skončila na 10. místě.
Sportovní smůla provázela kajakářku Š. Hilgertovou a moderního pětibojaře D. Svobodu.
Naši sportovci získali v Pekingu celkem 24 umístění do 8. místa (o 1 umístění méně než
v Aténách), z toho 6 medailových umístění a 18 umístění mezi 4. a 8. místem; na tomto
výsledku se podílelo celkem 42 sportovců (resp. 36 sportovců – od 4. do 8. místa), což je
dostatečným dokladem toho, že v některých sportech drží ČR vysokou výkonnost
srovnatelnou se špičkou světového sportu. V této statistice jsou započteny 3 veslařky, které
se podílely na zisku 6. místa ve dvojskifu (Antošová, Vařeková a Knapková), Mezi
nejúspěšnější světové sportovce se dokázali prosadit naši nejlepší střelci, atleti, kanoisté,
moderní pětibojaři, jachtaři, basketbalistky, cyklisté, plavci, veslaři a zápasníci, což je
pozitivní trend. Ve většině případů se však jednalo o jednotlivce, kteří zasáhli do bojů o
nejlepší olympijská umístění. Mnozí další čeští sportovci podali své nejlepší osobní výkony
nebo se jim přiblížili, i když to nestačilo na vyšší umístění.
Do 16. místa jsme získali celkem 68 umístění (v Aténách pouze 59), na kterých se
podílelo 72 sportovců, což je více než polovina celé výpravy. V neoficiálním hodnocení
podle počtu bodů za 1. – 8. místo (bodování 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 - 2 a 1 bod) jsme získali 93
bodů, což je znatelná ztráta oproti předchozím dvěma OH (v Aténách získali naši olympionici
117 bodů a v Sydney 103 bodů). Na tomto zisku se v Pekingu podílela atletika (24 bodů),
kanoistika (12 bodů, z toho slalom 11 a rychlostní sekce 1 bod), veslování (19), střelectví
(25), moderní pětiboj (3), plavání (1), cyklistika (1), jachting (2), basketbal (2) a zápas (4
body).
Pro některé sporty byla již vlastní účast na OH mimořádným úspěchem a přestože se
jejich sportovci na přední příčky neprosadili, pro další fungování a rozvoj jejich odvětví je
velmi přínosná (badminton, jezdectví, lukostřelba). Podařilo se jim splnit náročná kritéria
účasti, což v mnoha sportech a disciplínách představuje úspěch srovnatelný s dobrým,
mnohdy medailovým vystoupením na světových či evropských soutěžích.
Větší očekávání byla směřována ke sportům, které byly na OH v Pekingu početně
poměrně slušně zastoupeny, např. tenis, cyklistika, basketbal a plavání. Bohužel úroveň
předvedených vystoupení byla ve valné většině zklamáním a kromě několika jednotlivců
nenaplnila předpoklady a záměry.
Z pohledu hodnocení výsledků jednotlivých sportů můžeme rámcově 19 svazů, které
se OH zúčastnily, rozdělit do tří skupin :
 do první skupiny patří 10 svazů, které v olympijských soutěžích dosáhly medailových
umístění event. bodovaných pořadí do 8. místa jsou to atletika (1 medaile a 24
bodů), basketbal (2 body), cyklistika (1 bod), jachting (2), kanoistika (1 medaile a 12
bodů, z toho vodní slalom 1 medaile a 11 bodů a kanoistika rychlostní 1 bod),
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moderní pětiboj (3 body), plavání (1 bod), střelectví (3 medaile a 25 bodů), veslování
(1 medaile a 19 bodů) a zápas (4 body);


druhou skupinu tvoří další 4 svazy, které nebodovaly, ale dosáhly umístění do 16.
místa jsou to gymnastika, judo, tenis a vzpírání;



třetí skupinu sportů, které v Pekingu nedosáhly na umístění do 16. místa, představuje
badminton, jezdectví, lukostřelba, stolní tenis a triatlon.

Z celkem 30 českých olympijských sportovních svazů se na OH vůbec nekvalifikovala
více než jedna třetina, tj. v 11 sportech jsme na OH v Pekingu neměli zastoupení (baseball,
box, fotbal, házená, moderní gymnastika, pozemní hokej, softball, šerm, taekwondo, vodní
pólo, volejbal). lze je tedy zařadit mezi sporty neúspěšné.
V dalším olympijském cyklu 2009 – 2012 jsou z programu olympijských soutěží vyřazeny
baseball a softball.
4. 3. Příprava na XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru
Bezprostředně po hodnocení ZOH 2006 v Turínu navázal Sportovní úsek první kontakty
s organizačním výborem ZOH 2010 ve Vancouveru (VANOC) a začal získávat základní
informace o koncepci Her, klimatických podmínkách, odborných kontaktech, o ubytování atd.
V termínu od 9. do 14. května 2007 se uskutečnila první návštěva organizačního výboru
ZOH 2010 (VANOC) ve Vancouveru a vstupní obhlídka olympijských objektů a sportovišť.
Byly získávány informace o sportovních a pobytových podmínkách ve Vancouveru (ledové
sporty, snowboardig a akrobatické lyžování) i ve Whistleru (sněhové sporty).
Od roku 2007 se udržuje průběžný kontakt s VANOC, posuzují se předpokládané počty
sportů a účastníků, zajišťují se ubytovací kapacity.
Bylo projednáno obsazení funkce olympijského atašé ČOV ve Vancouveru. Vybrán byl
ing. Petřík, se kterým byla v listopadu 2008 uzavřena smlouva o vykonávání této funkce.
Ve dnech 25.11. až 1.12.2008 se uskutečnila další návštěva Vancouveru a jednání
s VANOC. Na programu byla opět návštěva sportovišť, ubytovacích objektů olympijských
vesnic, možnosti alternativního ubytování pro servisní týmy olympijské výpravy.
V rámci světových programů Olympijské solidarity MOV podal ČOV po výběrovém řízení
10 návrhů na udělení sportovních stipendií pro ZOH 2010.
4.4. Evropské olympijské festivaly mládeže ( (European Youth Olympic Festival EYOF )
Zimní EYOF 2005
VII. ročník zimního EYOF se uskutečnil ve dnech 22. - 29. ledna 2005 ve švýcarském
Monthey – Champéry, soutěže se konaly v regionu Valais - Portes du Soleil). Centrem bylo
horské středisko Champéry (ubytování, organizační výbor, některé soutěže).
Spolupráce s organizačním výborem probíhala standardním způsobem. Veškerá data k
akreditacím, přihláškám do soutěží, informace o účastnících, organizaci pobytu, ubytování,
zbraních v biatlonu, používaných vysílačkách, dopravě účastníků a také fotografie byly do
Švýcarska zasílány pouze v elektronické verzi prostřednictvím zabezpečené internetové
stránky. Na základě výsledkových statistik z loňského a letošního roku lze konstatovat, že
sportovní svazy tentokrát vyslaly na EYOF své nejlepší sportovce v daných disciplínách a
věkových kategoriích.
EYOF 2005 v Champéry se zúčastnilo celkem 36 evropských NOV, které vyslaly do
soutěží 739 sportovců; doprovod tvořilo asi 400 akreditovaných činovníků. ČOV vyslal do
Champéry nejpočetnější výpravu.
Soutěže VII. ročníku EYOF se uskutečnily v 8 sportech: alpské lyžování, běžecké
lyžování, snowboarding, biatlon, rychlobruslení (short track), krasobruslení, curling a lední
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hokej v celkem 35 samostatných soutěžích. Nejlepším sportovcům bylo předáno 105
medailí. Během pěti soutěžních dnů shlédlo soutěže EYOF několik tisíc diváků.
VV ČOV nominoval dne 10. ledna 2005 celkem 79 členů delegace, 51 sportovců a 27
členů doprovodu. Šéfem mise byl jmenován dr. F. Dvořák, místopředseda ČOV, lékařem
MUDr. J. Větvička. Ve Švýcarsku reprezentovali zástupci těchto sportů a disciplín
(chlapci/dívky/doprovod): lední hokej (20/-/5), biatlon (3/3/3), běžecké lyžování (3/3/3),
sjezdové lyžování (3/3/3), rychlobruslení - short-track (1/1/1), snowboarding (2/2/2), curling
(5/-/1), krasobruslení (1/1/1 a 1 rozhodčí).
Sportovní vystoupení naší výpravy v Monthey lze hodnotit jako jedno z
nejúspěšnějších v dosavadní historii zimních EYOF. Ziskem tří zlatých a jedné stříbrné
medaile jsme v neoficiálním hodnocení NOV podle kvality medailí obsadili 7. místo a podle
celkového zisku medailí místo desáté. Zvláště příznivou odezvu mělo vítězství našich
hokejistů, běžce na lyžích O. Horyny a kombinované běžecké štafety ve složení Rykl,
Munchingerová, Háj ková, Horyna a L. Munchingerová rovněž v běhu na lyžích. Kromě
medailových pořadí se našim sportovcům podařilo obsadit mnoho dalších předních míst ve
výsledkových listinách, např. 1 x čtvrté místo, 5 x 5. místo, 3 x 7. místo a 2 x 8. místo. Naši
sportovci získali v Monthey/Champéry celkem 15 umístění do 8. místa. Vzhledem k
celkovému počtu soutěžních disciplín dokumentuje tento přehled poměrně široký záběr
našich úspěšných sportů. K výčtu těchto úspěchů jistě napomohly závěrečné přípravné
tréninkové kempy, které některé svazy pro své sportovce uspořádali s finančním
příspěvkem ČOV. Některé disciplíny se však mezi nejlepší neprosadily.
Letní EYOF 2005
VIII. ročník letního EYOF se uskutečnil ve dnech 2. až 9. července v italském
přímořském letovisku LIGNANO SABBIADORO, poblíž Benátek, v regionu Friuli Venezia
Giulia.
Sportovní úsek ČOV zajistil pro zúčastněné sportovní svazy prostřednictvím Olympijské
solidarity MOV finanční příspěvky ve výši 20 000,- USD. Tyto prostředky byly poskytnuty
reprezentačním týmům na organizaci výběrových a přípravných kempů před odjezdem do
Lignana; část těchto prostředků (125 000,- Kč) byla použita také na krytí nákladů pro
tréninkové kempy zimních týmů před odjezdem na zimní EYOF v Monthey 2005. Tuto
podporu sportovní svazy velmi ocenily.
EYOF v Lignanu se zúčastnilo celkem 48 evropských NOV. Dne 12. června 2005 schválil
VV ČOV nominaci. Českou delegaci na EYOF tvořilo celkem 80 osob, z toho 51 sportovců
(29 dívek a 22 chlapců), a 29 osob doprovodu (18 trenérů, servisních pracovníků a členů
vedení výpravy), 5 členů medicínského doprovodu, 3 rozhodčí a 3 hosté. Z historického
pohledu se jedná o naši nejpočetnější účast na letních soutěžích EYOF (pro srovnání např.
Paříž 2003 – 70, Murcia 2001 - 68 , Esbjerg 1999 - 70 účastníků) V Lignanu reprezentovali
zástupci těchto sportů a disciplín (chapci/dívky/trenérský doprovod): atletika (5/5/2),
gymnastika (-/3/1), volejbal (-/12/2), tenis (1/1/1), judo (4/1/1), plavání (4/4/2), cyklistika (3//1) a kanoistika (5/3/2). Na základě požadavku organizačního výboru vyslal ČOV na EYOF
vždy po jednom rozhodčí v gymnastice, volejbalu a judu. Šéfem mise byl jmenován F.
Dvořák, zástupcem J. Hrdina. Zdravotní tým řídil MUDr. J. Větvička. V roli pracovníka pro
komunikaci působil Z. Šesták.
Sportovní vystoupení naší výpravy v Lignanu lze hodnotit jako úspěšné. Mladí
reprezentanti zde získali celkem šest medailí, z toho tři stříbrné a tři bronzové. Stříbrné
medaile získali kanoisté Koranda a Egermaier (C2 1 000 m), Koranda (C 1 1 OOOm),
Pálešová ve sportovní gymnastice (bradla), bronz Pecnová (atletika), kanoisté Koranda,
Egermaier (C2 500m) a judista Krpálek. Naši sportovci na italských sportovištích absolvovali
celkem 67 startů, ve kterých získali 23 umístění do 8. místa (1x čtvrté místo, 5x páté místo,
1x šesté místo, 6x sedmé místo, 4x osmé místo) a dalších 28 umístění do 16. místa (v
souhrnu získali 51 umístění do 16. místa). Při EYOF 2005 získalo medaile 38 NOV a opět
se potvrdil fakt, že soutěže této věkové kategorie jsou ve většině disciplín velmi vyrovnané a
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počet evropských zemí s medailovými ambicemi se v letních olympijských sportech oproti
předchozím ročníkům rozšiřuje.
Zimní EYOF 2007
VIII. ročník se uskutečnil ve dnech 17. až 24. února 2007 ve španělském turistickém a
sportovním středisku Jaca. Soutěže se konaly v samotném správním městečku Jaca, které
bylo centrem EYOF a dále v horských střediscích Astún (alpské lyžování), Candanchú
(běžecké lyžování, biatlon, alpské lyžování) a Panticosa (snowboarding).
Sportovní svazy vyslaly na EYOF sportovce v daných disciplínách a věkových
kategoriích. EYOF 2007 se zúčastnilo celkem 43 evropských NOV (900 sportovců);
doprovod tvořilo asi 400 akreditovaných činovníků. ČOV vyslal do Jacy třetí nejpočetnější
výpravu. Velká nepřízeň počasí (typická pro většinu evropských horských středisek
v mimořádně teplé zimě roku 2007) a změny klimatu připravily pořadatelům starosti
s dodržením programu, který se organizačnímu výboru podařilo při mimořádném úsilí
s nezbytnými korekcemi téměř dodržet; došlo však k několika programovým změnám a
zrušení soutěží. Zrušeny byly soutěže v alpském lyžování (Super G pro chlapce a dívky) a
snowboardingu (snowboardcross pro chlapce a dívky). V průběhu EYOF došlo k další
korekci závodního programu – byly zrušeny biatlonové štafety a omezeny smíšené běžecké
štafety (zkráceny dívčí úseky). Sněhovými podmínkami byla v podstatě ovlivněna kvalita
všech soutěží na sněhu (zkrácení a zúžení tratí, nepreparované měkké tratě, podmínky na
hranici regulérnosti s možností poškození nákladného sportovního materiálu, atd.).
Českou delegaci na EYOF 2005 tvořilo 45 sportovců (z toho 12 dívek a 33 chlapců) a 30
oficiálně akreditovaných členů doprovodu. Kromě 15 trenérů a servisních pracovníků týmů
tento počet doplňovali 2 rozhodčí (v krasobruslení a v ledním hokeji), 5 členů vedení celé
výpravy (včetně zdravotnických pracovníků), 4 hosté (představitelé ČOV a MŠMT) a
akreditováni byli také 4 představitelé regionu Liberec, pořadatelského města zimního EYOF
2011 (účastnili se plně na vlastní náklady).
Šéfem mise byl jmenován F. Dvořák, místopředseda ČOV, zástupcem J. Hrdina a
lékařem MUDr. J. Větvička. Ve Španělsku reprezentovali zástupci těchto sportů a disciplín
(chlapci/dívky/doprovod): lední hokej (20/-/5), biatlon (3/3/2), běžecké lyžování (4/4/3),
sjezdové lyžování (3/3/2), snowboarding (2/2/2), krasobruslení (1/-/1). Přeprava na EYOF
byla tentokráte vzhledem k poměrně značné vzdálenosti s poněkud horší dosažitelností
místa a také z ekonomických důvodů zajištěna vojenským leteckým speciálem.
Sportovní vystoupení naší výpravy na VIII. ročníku EYOF v Jace 2007 lze hodnotit
v porovnání s předchozími ročníky jako nepříliš úspěšné. Poprvé v historii zimních EYOF se
naši sportovci vraceli domů bez zisku jediné medaile. Získali celkem pět umístění do 8. místa
a dvanáct umístění do 16. místa. K výraznějším úspěchům tentokrát nepomohly závěrečné
přípravné tréninkové kempy, které svazy pro své nominované sportovce uspořádaly
s finančním příspěvkem ČOV (200 000,-Kč) z prostředků Olympijské solidarity MOV.
Letní EYOF 2007
IX. ročník se uskutečnil ve dnech 21. až 28. července 2007 v srbském hlavním městě
Bělehradě. Administrativní a organizačně-technickou část přípravy i vlastní účast na této
soutěži zajišťoval opět sportovní úsek ve spolupráci s ekonomickým úsekem ČOV a
příslušnými sportovními svazy, které zabezpečovaly sportovní přípravu, vybavení na soutěže
a trénink, návrhy nominací a vstupní administrativní údaje o účastnících. ČOV zajistil pro
zúčastněné sportovní svazy prostřednictvím Olympijské solidarity MOV finanční příspěvky ve
výši 20 000,- USD. Tyto prostředky byly poskytnuty reprezentačním týmům na organizaci
výběrových a přípravných kempů před odjezdem do Bělehradu. Tuto podporu sportovní
svazy velmi ocenily. Přípravné práce na EYOF probíhaly standardním způsobem. Na
základě předchozí intenzivní komunikace byla při příjezdu na EYOF pro všechny naše
účastníky připravena bezchybná akreditace a také další záležitosti byly vyřešeny (přihlášky k
soutěžím do jednotlivých disciplín, rozpis ubytování, příprava tréninků, stravovací karty,
doprava, atd.).
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EYOF v Bělehradě se zúčastnilo 49 evropských NOV. Do soutěží se přihlásilo 2245
sportovců, kteří byli podporováni 1062 členy doprovodu. Českou delegaci na EYOF tvořilo
celkem 83 osob, z toho 50 sportovců (30 dívek a 20 chlapců), a 33 osob doprovodu (20
trenérů, servisních pracovníků a členů vedení výpravy), 4 členové medicínského doprovodu,
4 rozhodčí, 3 hosté a 2 zástupci Brna, města kandidujícího na uspořádání EYOF 2013.
Z historického pohledu se jedná o naši nejpočetnější účast na letních soutěžích EYOF. V
Bělehradě reprezentovali zástupci těchto sportů a disciplín (chlapci/dívky/trenérský
doprovod): atletika (6/4/2), cyklistika (3/-/2), gymnastika (-/3/2), házená (-/14/2), judo (4/2/2),
plavání (4/4/2), stolní tenis (2/2/1) a tenis (1/1/1). Na základě požadavku organizačního
výboru vyslal ČOV na EYOF dva rozhodčí v házené a vždy po jedné rozhodčí v gymnastice
a judu. Šéfem mise byl VV ČOV jmenován dr. F. Dvořák, jeho zástupcem J. Hrdina.
Zdravotní tým řídil MUDr. J. Větvička.
Sportovní vystoupení naší výpravy na IX. ročníku EYOF v Bělehradě 2007 lze hodnotit
v porovnání s předchozími ročníky jako nepříliš úspěšné. Čeští reprezentanti zde získali tři
bronzové medaile, všechny zásluhou stolních tenistů. Soutěže této věkové kategorie jsou ve
většině sportů a disciplín velmi vyrovnané a počet evropských zemí s medailovými ambicemi
se v letních olympijských sportech oproti předchozím ročníkům rozšiřuje.
Naši mladí olympionici na bělehradských sportovištích absolvovali celkem 72 starty (v
dalších 6 případech do soutěží nenastoupili či byli diskvalifikováni), ve kterých získali 14
umístění do 8. místa (3x třetí místo, 3x čtvrté místo, 2x páté místo, 4x sedmé místo, 2x osmé
místo) a dalších 22 umístění do 16. místa (v souhrnu získali 36 umístění do 16. místa).
Naopak ve 36 případech byli naši mladí reprezentanti méně úspěšní a figurují na horší než
16. příčce výsledkových listin.

5. Olympiády dětí a mládeže
ČOV považuje při praktickém prosazování olympismu za rozhodující identifikaci
sportujících s olympijskými ideály a utváření kladných postojů k nim. Význam v utváření
pozitivních má jistě kognitivní složka, tj. informace, poznatky a vědomosti o olympijských
hrách, olympijském hnutí a hodnotách olympismu. Podstatnou součástí je však prožívání
vlastního jednání a chování v souladu s principy a normami olympismu. Prožitky, pozitivní
zkušenosti a radost z vynaloženého úsilí, vzájemný respekt, chování fair play aj., tedy přijetí
olympismu a ztotožnění se s ním, mohou být lépe dosahovány při praktické aktivní účasti. Je
tedy evidentní, že se mladí lidé se zmíněnými hodnotami a morálními standardy nejlépe
seznamují a případně je interiorizují především v přímé interakci se sportovními aktivitami,
nejlépe jako jejich přímí účastníci. Mimořádný význam přikládá v tomto směru ČOV svému
projektu Olympiáda dětí a mládeže (ODM).
Představu využít projektu k praktické prezentaci olympijských myšlenek ve větší míře vlastní
sportovní aktivity dětí a mládeže začal ČOV akcentovat v roce 2001. Byla ustavena a začala vyvíjet
činnost komise Olympiády dětí a mládeže ČOV a projekt byl v roce 2002 ztvárněn v Manuálu ODM ke
konání her olympiády dětí a mládeže. Počítá s organizací her školních, místních atd. Garantem ODM
je ČOV. Odbornou garanci zajišťují sportovní svazy.

Důležitým prvkem projektu jsou od roku 2003 republikové hry ODM. Konají se pod
přímou patronací ČOV jednou za dva roky, samostatně letní a zimní. Jejich program tvoří
především sportovní a také umělecké soutěže ve vymezených kategoriích žáků základních
škol, zařazuje se i program pro zdravotně postižené. Sportovní část musí respektovat
soutěžní pravidla a řády sportovních svazů. Mladí reprezentanti čtrnácti krajů nastoupí na
olympijský stadion, složí olympijskou přísahu, jsou svědky obřadu zapalování olympijského
ohně a vztyčování olympijské vlajky, dostávají olympijské medaile, bydlí v olympijské vesnici.
Účastníci, sportovci z různých krajů ČR, tak mohou prožít emotivní atmosféru velmi
podobnou skutečným olympijským hrám. Každý kraj má právo dobrovolně vyslat stejný
maximální počet účastníků, jejich výběr i konečný počet spadá zcela do kompetence krajů.
Pro uspořádání republikových her poskytuje ČOV v rámci svých marketingových aktivit
účelovou dotaci, také MŠMT projekt finančně podporuje.
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Hry druhé letní ODM v roce 2005 uspořádal Jihomoravský kraj v Brně (21. – 25. 6.
2005). Štafeta ohně navštívila při této příležitosti všechny kraje a oheň byl předáván jejich
zástupcům jako symbolické pozvání do Brna, přihlášku k účasti na hrách podaly všechny
kraje ČR. Program zahrnoval 18 sportovních soutěží – 12 v individuálních sportech, 6 ve
sportech kolektivních, byla zařazena také soutěž v plavání handicapovaných. Kulturní
soutěže se uskutečnily ve dvou disciplínách – folklorní tanec a počítačová grafika. Celkem se
akreditovalo
4383 účastníků – soutěžících, trenérů a vedoucích delegací. V Brně
organizátoři připravili 50 doprovodných akcí (divadla, hudební skupiny, diskotéky, sbory,
výstavy, výlety aj.).
Hry druhé zimní ODM 2006 (21. – 26. ledna 2006) odstartoval slavnostní zahajovací
ceremoniál za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy na zimním stadionu
v Hradci Králové. Kromě krajského města se soutěže uskutečnily ve Špindlerově Mlýně,
v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí. Závodilo
se v lyžování (sjezdové disciplíny, skoky, běh na lyžích, severská kombinace, snowboard),
biatlonu, krasobruslení, rychlobruslení, krajské výběry hrály turnaj v ledním hokeji. Součástí
olympijského programu byla také soutěž ve znalostech biologie. Her se zúčastnilo 803
sportovců, 147 trenérů a 28 vedoucích krajských výprav ze 14 krajů ČR.
Životnost projektu ODM potvrdil i zájem o organizaci třetí olympiády pro děti ČR (přihlášky
přišly z Ústeckého kraje, Jihočeského kraje - město Tábor a z Prahy. O výsledku výběrového
řízení rozhodl Výkonný výbor ČOV a hry třetí letní ODM připravil Ústecký kraj. V
pravé olympijské atmosféře se konaly 19. – 24. června 2007 v Ústí nad Labem a Lounech
(baseball). Soutěžilo se ve 12 individuálních sportech (premiérově např. jezdectví) a 6
sportech kolektivních, kulturní soutěže se uskutečnily ve fotografii, kreslení a počítačových
hrách. Reprezentace všech 14 krajů přihlásily 2019 chlapců a 1425 dívek, doprovod čítal 679
osob, celkový počet přihlášených dosáhl 4123, nejvíce obsazené byly atletika, basketbal,
házená, plavání a volejbal. Tradičně nechyběl jako v minulosti bohatý doprovodný program
pro poznání i volný čas.
Ve dnech 27. ledna až 1. února 2008 se ve Zlínském kraji uskutečnily zatím poslední hry
projektu ČOV - Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky. Hostitelskými městy
byly Zlín, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Valašské Meziříčí a také sportovní střediska
Pustevny a Soláň. Na programu byly soutěže v ledním hokeji, krasobruslení, klasickém i
alpském lyžování, biatlonu, snowboardu a rychlobruslení, soutěžilo se v duchu olympijských
tradic také ve folklorním tanci a zpěvu. Na hry se sjeli reprezentanti ze všech 14 krajů
republiky. Akreditovalo se 950 soutěžících, 211 trenérů a doprovodu, 28 krajských
vedoucích.
Do výběrového řízení na pořadatele IV. ODM se v roce 2007 přihlásil Jihočeský a
Olomoucký kraj. VV ČOV vybral v září 2007 Jihočeský kraj, hry se budou konat v Táboře 23.
– 28. června 2009. V březnu 2008 byly podepsány příslušné dokumenty - Smlouva o
pořádání her IV.Olympiády dětí a mládeže ČR 2009 (ČOV, ČO a.s., Jihočeský kraj, Město
Tábor) a Dohoda o spolupořadatelství (Jihočeský kraj a město Tábor). Byly ustaveny Řídící a
Organizační výbor Her, které bezprostředně na to zahájily činnost a hry připravují.
Počátkem března 2008 vyhlásil ČOV výběrové řízení na pořadatele Her IV. Zimní
olympiády dětí a mládeže. Kandidaturu podal Liberecký kraj. Výkonný výbor ČOV na svém
zasedání 18. června rozhodl o přidělení IV. Zimní olympiády dětí a mládeže pro rok 2010:
pořadatelem bude Liberecký kraj v termínu 31.1 - 5. 2. 2010. Sportovní soutěže se uskuteční
v 9 zimních sportech, součástí programu budou i dvě umělecké disciplíny.
ČOV ve spolupráci s ČO a.s. připravil k pátému výročí fungování projektu ODM putovní
výstavu, která byla slavnostně otevřena v Ústí nad Labem při příležitosti konání Her III.
LODM 2007 a postupně byla instalována na řadě míst po celé republice. I tato dokumentární
expozice přispívá k propagaci projektu.
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Přes dílčí problémy (např. váznoucí počáteční komunikace se sportovními svazy a
vysílajícími složkami, rezervy v propagaci a mediální prezentaci apod.) dosavadních šest
ročníků republikových her ODM zcela naplnilo původní záměr projektu. Hry se staly
skutečným svátkem sportu a praktickou demonstrací olympismu v kategoriích žáků. Zrodila
se největší sportovní republiková akce žákovské věkové kategorie, hry se za šest let svého
trvání staly velmi prestižní akcí. Organizace a průběh jednotlivých sportovních i uměleckých
soutěží byly až na výjimky bez problémů. V krajích a lokalitách, kde se hry konaly, našla
myšlenka maximálně pozitivní odezvu i potřebné štáby nadšených organizátorů, kteří invencí
i soustředěným úsilím vytvořili ve vzájemné spolupráci a podpory kraje, měst, sponzorů,
ČOV, MŠMT vynikající podmínky. S myšlenkou olympismu se identifikovaly stovky mladých
účastníků z celé České republiky, pro které přítomnost na hrách, soutěžní atmosféra, kulturní
prostředí her i přátelské kontakty znamenaly mimořádný sportovní i emocionální prožitek.
Hry provázela nezapomenutelná atmosféra, která v účastnících probouzela sportovního
ducha a motivovala je k dosahování dobrých výkonů, přátelství a jednání v duchu fair-play.
Krajské reprezentace, přes jisté obtíže spojené s finančním zajištěním účasti a způsoby
nominace, představují vhodný soutěžní model her ODM a výrazně přispívají zdůrazněním
symbolů jednotlivých krajů (včetně jednotného oblečení) ke ztotožnění soutěžících s krajem.
Zřetelně se to projevovalo v lokálně patriotické hrdosti na tuto příslušnost.
Je potěšitelné, že projekt ODM se prosazuje a získává tradici i v různých místech a na
úrovních škol, obcí, okresů, krajů (samostatně inspirování projektem ČOV nebo za dílčí
pomoci ČOV). V posledních letech se úspěšně konaly např. krajské hry Ústeckého kraje,
Pardubického kraje, městské hry v Kutné Hoře, Neratovicích, Postoloprtech, Boskovicích,
Blansku, Velkých Opatovicích, Rožnově pod Radhoštěm, Novém Boru, Slaném, Liberci,
Chrastavě, Pardubicích, Děčíně, Třebonicích, Chomutově, Ostravě, Mariánských Lázních,
Smržovce, Karlových Varech, Nové Bystřicí, Němčicích, Jáchymově, Mladé Vožici, Kostelci
n.O., Voticích, Chrudimi, Plzni, Velkém Meziříčí, Jeseníku a jinde.
Projednávání zkušeností, pozitivních rysů i kritických pohledů a námětů je trvale
předmětem práce komise ODM ČOV a následná případná doporučení se uplatňují při
jednání o ODM ve Výkonném výboru ČOV. V činnosti ČOV představuje projekt ODM jeho
standardní ověřenou a úspěšnou součást a je třeba s ním nejen počítat, ale nadále
podporovat.

6. Sportovní politika, koncepční činnost ČOV
ČOV v rámci své činnosti vstupuje do různých kooperačních vztahů se sportovními
svazy, se všemi členy pléna, s institucemi státní správy i samosprávy na všech
úrovních. V uplynulém období ČOV úzce spolupracoval zejména s MŠMT, Antidopingovým
výborem, ČSTV, FTVS, rezortními sportovními centry, s Podvýborem pro TV a sport
Parlamentu ČR.
Tématy spolupráce bylo především:
 Podpora realizace a udržení sociálního programu pro olympioniky - medailisty
v důchodovém věku.
 Vyčlenění z rozpočtu MŠMT na vědu dílčí rozpočet pro grantové projekty směřující na
realizaci vědy, výzkumu, vědeckých seminářů, vědeckého a technického servisu ve
sportu.
 Ve spolupráci se sportovními svazy, rezorty MO a MV a ČOV racionalizovat a
finančně posílit činnost rezortních sportovních center (RSC).
 Společný postup ve věcné argumentaci a podpoře kandidatury pořádání LOH v Praze
v horizontu let 2016-20.
 Společný postup v boji proti dopingu a v zabezpečení činnosti Antidopingového
výboru ČR a akreditované Antidopingové laboratoře v Praze.
 Podpora specifické publikační činnosti, pořádání odborných a vědeckých seminářů,
prezentačních výstav (obrazy, fotografie, dětská kresba), filmového festivalu
sportovních filmů a dokumentů (Liberec).
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Spolupráce na novele zákona č. 115/2001 O podpoře sportu. Připravit komplexní
novelu zákona včetně začlenění a činnosti laboratoře dopingové kontroly.
ČOV se jako jediná autorita pro olympijské hnutí na území ČR snažil v uplynulém funkčním
období průběžně iniciovat, ovlivňovat a podílet se na tvorbě koncepcí českého sportu.
Zvyšovat odbornost, prosazovat výzkum a vědu pro oblast vrcholového sportu a přispívat
k legislativnímu rámci sportovního prostředí. Cílem bylo realizovat sportovní politiku
prospěšnou pro český sport a prezentovat ji také vůči Mezinárodnímu olympijskému výboru,
Evropským olympijským výborům a mezinárodním sportovním federacím.
Ke stěžejním aktivitám této oblasti patřila konference „Postavení, organizace a
financování sportu v České republice“ (2006), cílem bylo otevřít širší diskusní fórum
k aktuálním otázkám sportu v ČR a jeho dalšímu směřování. Předneseno bylo 30 příspěvků
(aktivně vystoupila řada členů Výkonného výboru ČOV, zástupců sportovních svazů), celkem
se zúčastnilo 105 zájemců. Jednotlivé příspěvky se věnovaly otázkám postavení sportu (jeho
společenský význam, diferenciace, proměny hodnot, média atd.), organizaci (řízení,
struktura, legislativa atd.) a financování (zdroje, zodpovědnost atd.). Šlo nejen o bilanci
nedávné minulosti a hodnocení současného stavu, ale především o náměty, jak postupovat
dál, mj. shromáždit názory, materiály a podklady - zejména pro ty, kteří jsou na
nejrůznějších úrovních rozhodovacích pravomocí – k dalším úvahám a k přijímání
kvalifikovaných a moudrých rozhodnutí, která budou odpovídat současné situaci a budou pro
náš sport do budoucna optimální, např.:

















Inovovat diferenciaci finanční podpory sportů v ČR (kategorizace sportů z hlediska zájmu státu).
Provést bilanci Systému výběru a péče o sportovní talenty, včetně zásad pro zařazování, činnost
a financování sportovních tříd, škol a sportovních center mládeže i jejich personálního
zabezpečení a odměňování.
Posoudit komplexní zabezpečení státní sportovní reprezentace dle diferenciace sportů, inovovat
zásady činnosti a financování Rezortních sportovních center vrcholového sportu v návaznosti na
systém výběru talentů, včetně zdravotnického zabezpečení.
Vytvoření a realizace sociálního programu (pravidelných finančních dávek) pro sportovce seniory
v důchodovém věku, bývalé sportovní reprezentanty, medailisty z OH.
Podporovat pořádání Olympiád dětí a mládeže ČR.
Podpora sportu zdravotně postižených občanů a sportovní přípravy a účasti reprezentantů na
světových soutěžích včetně paralympijských her.
Obnovit zabezpečení servisu pro sport, vědu a výzkum ve sportu, akcentovat odborné a vědecké
semináře, podporovat vydávání odborných publikací.
Podporovat sport pro všechny formou grantů a příspěvků na budování zařízení pro tuto činnost (v
působnosti krajů a obcí).
Finanční podpora výstavby, rekonstrukcí, údržby a provozu sportovních zařízení včetně výstavby
sportovních zařízení a objektů celonárodního významu.
Podpora pořádání evropských a světových sportovních mistrovství a soutěží v ČR – Mistrovství
Evropy (ME), Mistrovství světa(MS), závody světových pohárů (SP), turnaje a význačné
mezinárodní závody.
Zabezpečit antidopingový program v oblasti kontrolní, výchovně vzdělávací a legislativní
prostřednictvím Antidopingového výboru ČR ve smyslu Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve
sportu přijatou vládou ČR 21.6.2006 včetně odpovědnosti za činnost a akreditaci laboratoře
dopingové kontroly v ČR.
Rozdělování investičních dotací subjektům sportovního prostředí realizovat na základě priorit
sportovního prostředí a MŠMT.
Považovat finanční zdroje produkované akciovou společností SAZKA za velmi významnou část
financování sportovního prostředí v ČR, a proto v zájmu jejich navyšování napomáhat stabilizaci
zákonného rámce pro její činnost.
Obnovit a rekonstruovat Radu pro TV a sport MŠMT a příslušné komise jako skutečné poradní
orgány MŠMT a odboru sportu a tělovýchovy.
Vypracovat směry a zájmy státní politiky ve sportu na období 2006 – 2010 s jasným vymezením
úkolů, kompetencí a spolupráce státní správy a sportovního prostředí, připravit novelu zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu.
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Vedle podnětů k přemýšlení a podkladů k rozhodování se objevila i řada důležitých
argumentů pro všechny, kteří hodlají bojovat za odpovídající postavení a podmínky pro sport
v České republice. Z příspěvků byl vydán sborník a doporučení předána různým státním i
nestátním orgánům.
V roce 2007 ČOV inicioval a v lednu 2008 uspořádal (ve spolupráci s FTVS, ČSTV, MŠMT
a Českou kinantropologickou společností) konferenci „Současný sportovní trénink“.
V plénu se program soustředil na témata Současný sportovní trénink, jeho minulost a
perspektivy, Proces sportovního tréninku (adaptace, motorické učení, interakce), Výzkumná
základna sportovního tréninku, Podmínky tréninkové praxe českého sportu, Lékařské a
fyziologické aspekty přípravy a účasti Českého olympijského týmu na OH 2008 v Pekingu.
Odborný program pokračoval v sekcích: Vytrvalostní sporty, Silové a rychlostní sporty,
Sportovní hry, Sportovně medicínské a psychologické problémy tréninku a soutěžení, Výběr
talentů a trénink dětí, Informatika ve sportovním tréninku, organizace a management sportu,
Různé.
Celkem se zúčastnilo přes 200 trenérů a metodiků sportovních svazů, sportovních center
mládeže, resortních sportovních center, učitelů, pracovníků a studentů vysokých škol, učitelů
tělesné výchovy, tělovýchovných lékařů. Jednání (celkem 94 příspěvků) shromáždilo nové
podněty, užitečné pro další vývoj sportu v České republice, následně byl vydán sborník.
Za finančního přispění ČOV byl obohacen fond „Olympijské knihovny“ v rámci Ústřední
tělovýchovné knihovny a Studijního a informačního centra ČOV o 127 publikací z oblasti
současné, většinou zahraniční, sportovně tréninkové literatury.
V období od prosince 2006 do září 2008 se generální sekretář P. Hrubec zúčastnil práce
realizačního týmu projektu „Rekvalifikace sportovních reprezentantů“ Evropského sociálního
fondu v rámci České nadace sportovní reprezentace. Díky tomuto projektu bylo umožněna
bezplatná účast v rekvalifikačních kurzech 210 vrcholovým sportovcům, kteří již ukončili a
nebo hodlají ukončit svou závodní kariéru.
Na ČOV se v polovině roku obrátili se žádostí o spolupráci pořadatelé (Academy Partners)
mezinárodní konference URBES 2007 „Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje“ a
po dohodě se ČOV stal garantem jednoho z pěti hlavních tématických bloků – „Impulzy
rozvoje měst - Sport (téma konference se dotýkalo nejen sportu pro všechny, ale sportu
vůbec). Konference se ve dnech 27. – 28. listopadu 2007 zúčastnilo přes 170 reprezentantů
municipalit, státní a veřejné správy, akademické obce a privátního sektoru, předneseno bylo
40 referátů, mezi nimi místopředsedové ČOV J. Dovalil (Sport na počátku třetího tisíciletí), F.
Dvořák (Legislativní a institucionální opatření pro podporu sportu a možnosti jeho
vícezdrojového financování) a J. Zedníček (Praha olympijská – příležitost pro město),
hovořilo se také o kvalitě života ve vztahu ke sportu, sportu zdravotně postižených,
sportovních stavbách jako městotvorných faktorech při rozvoji měst. ČOV tak přispěl
k prezentaci postavení a možností sportu v širokém společenském a rozvojovém kontextu.
V rámci českého předsednictví Rady Evropské unie se ČOV zapojil do práce pracovní
komise MŠMT, která po obsahové stránce připravuje Konferenci ředitelů odboru sportu zemí
EU, jež se bude konat v dubnu 2009 v Praze.
ČOV aktivně vstoupil do virtuálního olympijského kongresu MOV (Kodaň 2009), zaslal
několik příspěvků - návrhy k posílení demokratických principů a principů olympismu, změny
v systému voleb členů Komise sportovců MOV i členů MOV, výraznější distancování MOV
od hodnocení jednotlivých zemí na OH podle počtu medailí bez ohledu na jejich velikost a
podmínky, olympijské hodnoty v českém výchovném konceptu, olympiády dětí a mládeže
jako reálná cesta identifikace s olympijskými ideály, návrh mezinárodního symbolu fair play.

7. Smluvní vztahy a spolupráce
Český olympijský výbor spolupracuje s řadou sportovních, kulturních a
společenských organizací a institucí. S většinou z nich má své vztahy upravené smluvně,
přičemž některé smlouvy mají dlouhodobý charakter, jiné jsou zpřesňovány každoročními
prováděcími protokoly. Řada dalších smluv byla uzavřena ad hoc k jednorázovým akcím.
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Další smlouvy mají ekonomický charakter a jsou uvedeny na jiném místě. K 30. listopadu
2008 jsou v platnosti smlouvy s těmito subjekty:
 Národní muzeum
 Nadace České sportovní reprezentace
 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
 Vysoká škola ekonomie a managementu
 Masarykova univerzita
 Nakladatelství Olympia
 Mladá fronta a.s.
 Český svaz tělesné výchovy
 Česká společnost tělovýchovného lékařství
 Hlavní město Praha
 Adecco Česká republika
 Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
V roce 2007 navázal nově spolupráci s Informačním centrem OSN.
ČOV má zastoupení ve Všesportovním kolegiu a v uplynulém období úzce spolupracoval se
státními orgány, především s MŠMT ČR, MO ČR, MV ČR a dále s podvýborem pro TV a
sport PS Parlamentu ČR.
ČOV je 2 % akcionářem Sazky a.s. a je členem občanského sdružení Zelený Ostrov.
ČOV dlouhodobě spolupracuje s Klubem sportovních novinářů (KSN) ČR při propagaci
sportu a olympismu, při udělování novinářských akreditací pro OH a při vytváření podmínek
pro práci médií na OH.

8. Mezinárodní vztahy a sportovní diplomacie
2005
Radou hl. m. Prahy byla ustanovena Komise Rady hl. m. Prahy pro přípravu kandidatury
na uspořádání letních OH 2016, 2020. Za ČOV se stali jejími členy: M. Jirásek, J.
Zedníček, J. Kejval, V. Srb, K. Pilný a L. Malý. Vyvrcholení práce komise bylo podání
uchazečské přihlášky a zpracování podrobného dotazníku pro MOV.
Za pomoci ČOV se početná výprava českých sportovců zúčastnila Světových her
v Duisburgu, SRN.
V říjnu převzal desetibojař R. Šebrle v sídle ČOV prestižní cenu Jima Thorpa od M.
Shadowa, zakladatele US Sports Academy určenou pro sportovce, kteří dosáhli výjimečného
úspěchu v jednom roce ve více sportovních disciplínách.
V prosinci zorganizoval ČOV Antidopingový seminář pro členy realizačních týmů na
zimní olympijské hry v Turíně za účasti dvou zahraničních expertů, prof. K. Müllera z AntiDopingové laboratoře z Německa a Dr. D. Capra, dopingové expertky z Organizačního
výboru pro OH v Turíně (TOROC).
V prosinci se delegace ČOV zúčastnila volebního Valného shromáždění Evropských
olympijských výborů (EOV) v Dublinu v Irsku. Předsedou EOV byl znovu zvolen Ital M.
Pescante a generálním sekretářem Ir P. Hickey. Do Exekutivy EOV kandidoval neúpěšně
také předseda ČOV. Do odborných komisí EOV byli jmenováni zástupci ČOV místopředseda pro ekonomiku a marketing J. Zedníček do Technické komise, generální
sekretář Petr Hrubec do Komise EU a člen výkonného výboru J. Pollert do Komise pro sport
a životní prostředí. V Dublinu také oznámila svoji kandidaturu na pořádání zimního
Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roce 2011 delegace města Liberce.
2006
Vznikl neoficiální regionální blok NOV střední a jihovýchodní Evropy. Z iniciativy
předsedy Slovinského OV J. Kociancice se konalo první zasedání v Lublani, jehož se
zúčastnili předsedové NOV Albánie, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, České
republiky, Chorvatska, Makedonie, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a
Turecka. Zasedání tohoto bloku se koná dvakrát do roka a slouží k výměně informací ve
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sportovní, ekonomické, mezinárodní ale i sociální oblasti a dále i formulování společných
stanovisek k jednotlivým problémům olympijského hnutí.
Během ZOH v Turíně došlo k mnoha bilaterálním jednáním jak se zástupci MOV, tak i
EOV, ale i se členy dalších výprav. V červnu ČOV uspořádal velmi úspěšné zasedání
Technické komise EOV v Praze.
Při Mistrovství světa v kanoistice došlo na kanálu v Troji ke slavnostnímu předání
mikrobusu Mercedes Benz, daru ČOV od MOV. VV ČOV pak rozhodl o dvouleté zápůjčce
Českému svazu kanoistů.
U příležitosti 100. výročí založení Belgického olympijského výboru se konalo v Bruselu 35.
Valné shromáždění Evropských olympijských výborů, zúčastnila se delegace ČOV
vedená předsedou M. Jiráskem. Kromě vyhodnocení ZOH v Turině a prezentací
organizačních výborů z přípravy OH v Pekingu, Vancouveru a Londýně, došlo také na volbu
pořadatelů EYOF: Liberec byl zvolen pořadatelem zimního EYOF v roce 2011,
pořadatelem letního EYOF, také díky podpoře regionálního bloku střední a jihovýchodní
Evropy, byl zvolen turecký Trabzon. V létě dosavadní předseda Evropských olympijských
výborů M. Pescante požádal o uvolnění z funkce předsedy EOV. Na mimořádném Valném
shromáždění EOV v Římě, byl novým předsedou EOV zvolen dosavadní generální sekretář
P. Hickey a novým generálním sekretářem R. Pagnozzi (generální sekretář Italského
olympijského výboru.
2007
V říjnu se předseda Českého klubu olympioniků (ČKO) O. Svojanovský a člen
předsednictva ČKO I. Satrapa zúčastnili volební Valné hromady Světové asociace
olympioniků (WOA) v Lausanne, na které ve funkci předsedy WOA P. Schmitta vystřídal D.
Fosbury z USA. Dne 4. září 2007 podepsali společně primátor hlavního města Prahy P. Bém
a předseda ČOV M. Jirásek dopis, ve kterém oficiálně informují předsedu MOV J. Rogga o
zájmu města Prahy pořádat Hry XXXI. Olympiády v roce 2016 v Praze.
V závěru roku se delegace vedená předsedou ČOV zúčastnila 36. Valného shromáždění
Evropských olympijských výborů (z původních 31 členů se počet zvýšil na 48), jehož se
v úvodu zúčastnil španělský král Juan Carlos. Poprvé zde bylo oficiálně představeno
rozhodnutí Exekutivy MOV, kterým je pořádání Olympijských her mládeže. První ročník se
uskuteční v létě v roce 2010 a zimní OHM se uskuteční v roce 2012. G. Felli, výkonný ředitel
pro OH, informoval o sedmi městech ucházejících se o pořádání OH v roce 2016 – Baku
(Azerbajdžán), Chicago (USA), Doha (Katar), Madrid (Španělsko), Praha, Rio de Janeiro
(Brazílie) a Tokio (Japonsko) s tím, že konečné rozhodnutí o pořadateli padne v roce 2009
během zasedání MOV v Kodani. Na závěr zasedání byla oznámena kandidátská města na
Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) na rok 2013: Janov, Utrecht a Brno. Volby
pořadatele se budou konat během VS EOV v listopadu 2008 v Istanbulu, Turecko.
2008
Dne 14. ledna 2008 zaslal ČOV vyplněný dotazník Prahy k pořádání OH do sídla MOV
do Lausanne. V dubnu se předseda a generální sekretář ČOV zúčastnili XVI. Zasedání
Valného shromáždění Asociace Národních olympijských výborů (ANOV) v Pekingu.
Během prvního dne se uskutečnilo neformální zasedání EOV, kde se diskutovala dvě
stěžejní témata – násilné potlačení nepokojů v Tibetu ve spojitosti s plánovaným konáním
OH v Pekingu a svoboda projevu sportovců, respektive nutnost výkladu článku 51
Olympijské charty. Během dalších dnů zasedání byly vyslechnuty zprávy Organizačního
výboru o přípravě OH v Pekingu 2008 (BOCOG), Organizačního výboru o přípravě ZOH
ve Vancouveru 2010 (VANOC) a Organizačního výboru o přípravě OH v Londýně 2012
(LOCOG). Na závěr byla jednomyslně schválena rezoluce o situaci v Tibetu a také o
nutnosti, aby právní oddělení MOV provedlo výklad článku 51 Charty a rozeslalo ho všem
NOV.
Na svém plenárním zasedání 24. dubna 2008 přijal Český olympijský výbor prohlášení, ve
kterém se vyslovil proti bojkotu OH v Pekingu.
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V polovině května uzavřel ČOV se zástupcem společnosti ADECCO Česká republika
čtyřletou smlouvu o spolupráci, na základě které bude společnost Adecco pomáhat
současným či bývalým olympionikům zvýšit svou kvalifikaci a také jim pomáhat při nalezení
vhodného zaměstnání.
V květnu se delegace ČOV zúčastnila setkání zástupců NOV střední a jihovýchodní
Evropy v Bratislavě a v červnu zasedání Exekutivy MOV v Aténách, na kterém padlo
rozhodnutí, které ze sedmi uchazečských měst o pořádání OH v roce 2016 se stane tzv.
kandidátským městem. Exekutiva MOV rozhodla, že uchazečská města Baku, Doha a
Praha do dalšího kola bojů o pořadatelství OH nepostoupila.
Začátkem října 2008 uspořádal ČOV ve spolupráci s organizátory kandidatury na EYOF
2013 úspěšné setkání zástupců regionu střední a jihovýchodní Evropy v Brně. Byly
formulovány některé společné požadavky pro Kongres mezinárodního olympijského hnutí
v roce 2009 v Kodani (změny systému hlasování při volbě sportovců do Komise sportovců
MOV i volby členů MOV, distancování MOV od hodnocení pořadí států na OH podle zisku
medailí).
Přehled zahraničních a mezinárodních akcí ČOV 2005 – 2008
Účast na akcích MOV
2005

2006

2007

2008

117. zasedání MOV v Singapuru
zasedání Komise sportovců
zasedání Komise Sportu pro všechny
Cena MOV za rok 2005 „Sport a fair play“ byla udělena Českému klubu fair play
118. zasedání MOV v Turíně
XXX. zimní olympijské hry v Turíně
11. světový kongres Sportu pro všechny (Havana)
5. světové fórum o sportu, výchově a kultuře (Peking)
Kongres FIMS (Peking)
Světová konference žen ve sportu (Kumamoto)
MEMOS X - 1. modul vzdělávacího programu Olympijské solidarity pro
pracovníky managementu sportovních organizací (Lausanne)
Cena MOV za rok 2006 „Sport a komunita“ byla udělena M. Jónovi
119. zasedání MOV v Guatemala City
zasedání Komise sportovců
zasedání Komise Sportu pro všechny (Lausanne)
III. Světová konference Doping ve sportu (Madrid)
VII. světová konference Sport a životní prostředí (Peking)
Olympijská solidarita MEMOS X 3 moduly (Colorado Springs, Ljubljana,
Lausanne)
Cena MOV za rok 2007 „Sport a podpora olympismu“ byla udělena E. Bosákovi
120. zasedání MOV v Pekingu
Hry XXIX. olympiády v Pekingu
IV. Světová konference Žena a sport (Jordánsko)
XII. kongres Sport pro všechny (Genting Highlands, bez české účasti)
3. fórum Athletes Career Programme (Lausanne)
Cena MOV za rok 2008 „Sport a mládež“ byla udělena J. Blechovi
Účast na akcích ANOV

2006
2008

XV. VS ANOV (Soul)
XVI. VS ANOV (Peking)
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Účast na VS EOV
2005
2006
2007
2008

34. - Dublin
35. - Brusel
Mimořádné – Řím
36. - Valencie
37. - Istanbul
Účast na Seminářích GS a šéfů misí EOV

2005
2006
2007
2008

26. - Tirana
27. - Bukurešť
28. - Riga
29. - Sorrento
Účast na EYOF

2005
2007

letní - Lignano Sabbiadoro (ITA)
zimní - Monthey (SUI)
letní - Bělehrad (SRB)
zimní - Jaca (ESP)
Účast na schůzích komisí, seminářích a dalších akcích EOV

2005
2006

2007

2008

II. fórum evropských sportovců (Kyjev)
6. Technický seminář EOV (Ljubljana)
7. Technický seminář EOV (Istanbul)
Schůze Technické komise EOV (Praha)
Schůze Komise EOV „Evropská unie“ (Brusel)
III. fórum evropských sportovců (Stuttgart)
Regionální seminář EOV „Životní prostředí a sport pro všechny“ (Ljubljana)
Regionální seminář sportovní medicíny (Praha)
Regionální fórum pro předsedy a GS (Arnhem)
Schůze Technické komise EOV (Tirana)
Schůze Komise EOV „Evropská unie“ a Komise EOV „Životní prostředí a sport
pro všechny“(Valencia)
8. Technický seminář EOV (Larnaca)
Schůze Technické komise EOV (Řím)
Schůze Komise EOV „Evropská unie“ (Brusel)
Různé

2005

2006
2007

2008

7. Světové hry (Duisburg)
Mezinárodní olympijské fórum (Frankfurt)
Podpis smlouvy o spolupráci se SOV (Bratislava)
Mezinárodní summit žen ve sportu (Atlanta)
Oslava 100.výročí založení NOV Maďarska (Budapešť)
NOV střední a jihovýchodní (Ljubljana)
IV. VS Světové asociace olympioniků WOA (Lausanne)
Schůze NOV stř. a JV Evropy (Istanbul)
15. výročí založení SOV (Bratislava)
Schůze ministrů sportu a předsedů NOV EU (Brdo)
Sportovní fórum EU ( Biarritz)
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NOV střední a jihovýchodní Evropy (Bratislava, Brno)
100. výročí OH 1908 Londýn
100. výročí založení NOV Rakouska (Vídeň)
1. setkání absolventů MEMOS Olympijské solidarity (Barcelona)
Účast na akcích Slovenského olympijského výboru, Slovenské olympijské akademie a
Slovenského klubu olympioniků
Účast na akcích Mezinárodní olympijské akademie (ve zprávě ČOA)
Účast na akcích fair play (ve zprávě ČKFP)

9. Praha olympijská
Myšlenka pořádat v Praze olympijské hry se zrodila z četných diskusí ve Výkonném výboru
ČOV a s dalšími příznivci už v předchozím olympijském cyklu. Záměr veřejně deklaroval
v rámci 115. zasedání MOV v Praze počátkem července 2003 primátor Pavel Bém, od té
doby zahájila činnost komise ČOV Praha olympijská. Vedle monitorování situace
v mezinárodním olympijském hnutí a navazování mezinárodních i domácích kontaktů
(Komora stavebních inženýrů a architektů, vysoké školy, hotelnictví, turistika aj.) bylo třeba
získávat potřebné informace z MOV i od organizačních výborů kandidátů nebo pořadatelů
her. Komise sestavila a vydala souhrn získaných poznatků a dokumentů na CD. Velkým
povzbuzením do další práce na přípravě kandidatury byly závěry mezinárodní
architektonické konference: Hry a město, na níž se diskutovalo o technické stránce výstavby
zařízení, infrastruktuře atd. Jako samostatné číslo 38 Olympijské knihovničky vyšel sborník
příspěvků z konference.
Po jmenovaní komise Rady hl.m.Prahy pro přípravu kandidatury hl.m.Prahy na pořádání
OH v letech 2016/2020, ve které měl ČOV od počátku zastoupení v osobách M. Jiráska, J.
Zedníčka, V. Srba, K. Pilného a L. Malého, dostaly práce na přípravě uchazečské přihlášky
potřebný impuls a systematičnost. Na půdě komise ČOV se připravovaly další materiály a
stanoviska k projednání na komisi rady HMP. Došlo také k dohodě o spolupráci a koordinaci
s občanským sdružením Olympiáda pro Českou republiku, které má rovněž zastoupení
v komisi Rady HMP.
Postupně byly připravovány dokumenty pro Komisi Rady hlavního města Prahy pro
přípravu kandidatury hl.m. Prahy na letní olympijské hry v roce 2016 resp. 2020. Mimo jiné
Lokalizace vhodných sportovišť v Praze a České republice, Olympijský rozvojový program
pro ČR s důrazem na celonárodní myšlenku pořádání LOH, Strategie olympijské diplomacie,
Informace o pravidlech použití olympijské symboliky, Přehled mezinárodních sportovních
akcí v ČR a ve světě na období 2006 – 2015, Podrobný postup pro podání kandidatury na
rok 2016 a další. Na jejich přípravě se podíleli zejména J. Zedníček a J. Kejval, který se stal
dalším členem Komise Rady hl.města za ČOV.
Vzhledem ke všeobecným volbám v červnu a senátním a komunálním volbám na podzim a
s tím spojeným jiným prioritám všech politických reprezentací se postup prací na projektu
v roce 2006 velmi výrazně zpomalil a pro zástupce ČOV nebyl k dispozici partner připravený
v danou dobu dobře komunikovat.
Činnost ČOV se v dohodě s primátorem soustředila zejména na Public Relations,
vysvětlování přínosů OH pro pořádající město a zemi a zejména vyvracení
nesmyslných, účelově formulovaných argumentů odpůrců Her a na získávání
informací od MOV a Organizačních výborů Her. V této činnosti, jakkoliv není exaktně
měřitelná, ČOV v zásadě uspěl a průzkumy veřejného mínění (i když na malých vzorcích)
pořádané sdělovacími prostředky prokázaly pozitivní posun ve vnímání projektu veřejností.
Koncem roku 2006 se i v tomto směru zaktivizovala činnost magistrátu a agentura AMI
COMMUNICATIONS, pověřená PR projektu, začala připravovat tiskové materiály. Na všech
těchto materiálech se zástupci ČOV jako hlavní zdroj kvalifikovaných informací podíleli,
aktivizovala se vystoupení k této problematice v mediích.
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Dále pokračovalo také monitorování situace v mezinárodním olympijském hnutí a
navazování dalších prospěšných kontaktů k získávání know how i sympatií pro kandidaturu
Prahy.
V březnu 2007 byla podpisem zakladatelské smlouvy založena obecně prospěšná
společnost Praha Olympijská (OPS). Zakladateli společnosti jsou Český olympijský výbor
a Hlavní město Praha, předpokladem při zakládání společnosti bylo i následné přistoupení
státu. Společnost byla založena jako profesionální organizace pověřená administrativou i
dalšími pracemi na kandidatuře Prahy na uspořádání OH 2016. Ředitelem společnosti byl
jmenován na návrh HMP T. Petera, do orgánů společnosti byli za ČOV jmenování J. Kynos
jako předseda Dozorčí rady a J. Kejval a J. Zedníček jako členové Správní rady OPS.
Vzhledem k financování společnosti z rozpočtu HMP měli a mají převahu ve Správní i
Dozorčí radě zástupci města v poměru 4:2, resp. 2:1.
Prostřednictvím této společnosti byly zejména zadávány studie důležité pro posouzení
projektu a jeho postup až k podání dvou rozhodujících dokumentů – Oficiálnímu vyjádření
zájmu o pořádání OH a předložení zpracovaného a vyplněného uchazečského dotazníku.
Kromě těchto činností byla úkolem OPS i činnost PR. „Politickým“ rozhodujícím orgánem a
zároveň orgánem úkolujícím OPS byla a zůstává Komise zřízená Radou HMP, jíž předsedá
pražský primátor Pavel Bém.
Od svého ustavení se OPS začala věnovat poměrně intenzivní PR činnosti v regionech ČR
a lze říci, že až na výjimky se podařilo zejména u hejtmanů a krajských zastupitelstev vytvořit
pozitivní vztah k celému projektu. Po několika jednáních Komise bylo rozhodnuto oficiálně
informovat MOV o zájmu HMP ucházet se o pořádání OH 2016 a na začátku září podepsal
předseda ČOV společně s Primátorem dopis informující MOV o tomto zájmu. Praha se tak
stala jedním ze sedmi uchazečů o uspořádání OH 2016. Dalšími uchazeči byli Chicago,
Madrid, Tokio, Rio de Janeiro, Dauhá a Baku.
Zástupci OPS se spolu se zástupci ČOV zúčastnili v říjnu 2007 pětidenního semináře
uspořádaného pro všechna uchazečská města v sídle MOV v Lausanne. Tento seminář byl
věnován přípravě odpovědí na uchazečský dotazník, výměně informací s jednotlivými úseky
MOV i vzájemnému poznání týmů uchazečských měst. Poslední měsíce tohoto roku byly
věnovány intenzivní práci na zpracování Dotazníku, tak aby mohl být v požadovaném
termínu v polovině ledna 2008 odevzdán v sídle MOV. V této fázi byla účast členů ČOV na
práci OPS zdaleka nejintenzivnější a výrazně přesáhla podíl profesionálních pracovníků OPS
na přípravě dokumentu. Odpovědi na dotazník byly MOV předány včas a ve velmi dobré
kvalitě.
Činnost OPS v průběhu roku 2007 měla několik fází a směrů s velmi proměnlivou
úspěšností. Zatímco první proaktivní kroky s cílem získat podporu regionů byly úspěšné,
práce s médii a snaha o vytvoření pozitivního obrazu projektu a pozitivního veřejného
mínění úspěšná nebyla, stejně jako kroky k získání politické podpory. Právě nedostatečný
úspěch v těchto dvou oblastech se projevil i v mezinárodním hodnocení pražské kandidatury
kde samotný projekt byl přijímán velmi kladně, ale nedostatek politické podpory i ve srovnání
s některými jinými uchazeči menší podpora veřejnosti byly považovány za slabinu.
Dne 14. ledna 2008 zaslala OPS Praha Olympijská společně s ČOV vyplněný
dotazník do sídla MOV do Lausanne. V červnu se delegace OPS Praha Olympijská
s účastí zástupce ČOV zúčastnila zasedání Exekutivy MOV v Aténách, na kterém padlo
rozhodnutí, které ze sedmi uchazečských měst o pořádání OH v roce 2016 se stane tzv.
kandidátským městem. Exekutiva MOV jmenovala kandidáty pořádání OH 2016 města
Chicago, Rio de Janeiro, Tokio a Madrid.

10. Olympismus
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Péče o olympismus, jeho tvůrčí rozvíjení, šíření olympijských myšlenek a mravního kodexu
olympismu je trvalou a neoddělitelnou součástí práce ČOV, ztotožňujeme se s jeho
základními principy, jak je definuje Olympijská charta. V oblasti teorie olympismu to znamená
shromažďování, analýzu a studium nejrůznějších dokumentů, výzkumy, publikace,
vypracovávání koncepcí, programových materiálů, kampaní apod. Praxe olympismu jsou
konkrétní opatření, sportovní – především účast na OH, kulturní a společenské aktivity,
ovlivňování sportovní i mimosportovní veřejnosti, výchovné působení apod.
Tvůrčí teoretické rozvíjení olympismu naplňovaly různé konference, semináře,
přednášky, odborné diskuse, výzkumné úkoly, které vyústily v bohatou publikační
činnost. Dominantní roli zde sehrává Česká olympijská akademie a Olympijské studijní
centrum (podrobnější informace přinášejí další kapitoly), využívá se i spolupráce s vysokými
školami (především s odbornými fakultami v Praze, Olomouci a Brně).
Při utváření poznatků o OH, olympijském hnutí, ideálech a hodnotách olympismu vytváří
kromě rodiny základní orientaci bezprostřední okolí, sportovní prostředí a sdělovací
prostředky. Značnou váhu v tomto směru má především škola. ČOA se proto již v minulosti
pokusila vstoupit do diskuse o tzv. Rámcových vzdělávacích programech a prosadit v nich
organizované olympijské vzdělávání. Tyto snahy byly úspěšné a schválené programy pro
novou koncepci vzdělávání na českých školách, platné od roku 2007 tato témata zahrnují.
Vzdělávací obsah v tomto směru vymezuje kompetence, např. žák jedná v duchu fair play:
dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje; osvojí si olympijské ideály a symboly, odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší, naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlavní, ochranu přírody při sportu. Součástí je i historie a současnost sportu - významné
soutěže a sportovci, olympismus - olympijská charta.
Publikační činnost pokračovala sérií dalších čísel Olympijské knihovničky ČOV:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Město a hry (2005)
30 let Českého klubu olympioniků (2005)
Memorabilie Českého olympijského výboru 1993 – 2006 (2006)
VIII. olympijský kongres 1925 v Praze (2007)
20 let České olympijské akademie (2008)
Klub fair play – historie a současnost (2008)
O smyslu olympijských her a sportu vůbec (2008)
Antidopingový kodex 2008

Další významné publikace jsou dokumentovány dále v části věnované České olympijské
akademii.
Praktickou stránku olympismu řeší samotné sportovní aktivity a doprovodné akce,
výrazněji akcentující principy olympismu. Dlouhodobě v tomto směru působí ČKO a
ČKFP(viz dále samostatná zpráva). Jejich členové se jako patroni nebo hosté zúčastnili
mnoha soutěží, besed, autogramiád, relací i pořadů a interview, oficiálních i méně oficiálních
akcí sportovních i mimosportovních společenských, v nichž prezentovali olympijský sport a
jeho osobnosti. Jen jejich samotný výčet by byl enormní a přesahuje možnosti této zprávy.
Pilířem praxe olympismu je vysílání delegací jednotlivých zemí na OH a další akce MOV
a EOV. Kromě I. OH 1986, III.OH v Saint Lous a XXIII. OH v Los Angeles se české výpravy
zúčastnily všech letních i zimních her. Bylo tomu tak i v posledních čtyřech letech do Turína
a Pekingu. ČOV se ztotožňuje s tím, že sportovci představují vyslance olympijských
myšlenek. Olympionik je nejen soutěžící, ale je sportovním a kulturním vyslancem své země.
Olympijské hry jsou v současnosti nejvýznamnějším světovým svátkem sportu, přátelství a
míru a také festivalem kultury, jsou nejviditelnějším a nejznámějším symbolem olympismu.
Nejpřirozenější praktickou cestou prosazování olympismu je živá účast ve sportu, což
může vést k identifikaci sportujících s olympijskými ideály a principy a utváření kladných
postojů k nim. Mimořádnou roli v tomto směru již několik let sehrává projekt ČOV
Olympiády dětí a mládeže (viz samostatná část zprávy).
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S myšlenkami olympismu se seznámovali další mladí sportovci z celé České republiky,
přítomnost na hrách, soutěžní atmosféra, kulturní prostředí her i přátelské kontakty pro ně
znamenaly mimořádný sportovní i emocionální prožitek. Pro účely propagace olympismu
byla vytvořena (Komise ODM) putovní výstava, dokumentující zrod a vývoj ODM, která byla
s úspěchem prezentována v řadě krajů.
Významnou propagační roli sehrávají fotografie úspěšných olympioniků. ČOA ve
spolupráci ČKFP navrhla a Č.O. a.s. zajistila výrobu velkoplošných plakátů (40 x 60 cm)
s portrétem Jana Železného s doprovodným mottem „Nemusíš vyhrát ani jediný závod, a
přesto můžeš být velkým šampiónem – žij v duchu fair play“ (2006) a plakát Tomáše
Dvořáka (2008) s doprovodným mottem „Hraj fair play, tak vítězí i poražení“.
K prostředkům propagace olympismu patří také patronáty – předsedy ČOV a ČOV sportovních a dalších akcí. V letech 2005 – 2008 byly uděleny tyto patronáty:
2005
Patronát ČOV
Mezinárodnímu závodu olympijských nadějí států Visegrád ve sportovní gymnastice
Memoriálu J. Odložila
Patronát předsedy ČOV
Českému svazu vodního póla pro Pohár mistrů Evropských zemí ve vodním pólu (ženy)
60. ročníku Mikulášského běhu v Jičíně
Dlouhodobému projektu SLČR (do roku 2009) „Hledá se nová Kateřina Neumannová“;
Evropským hrám speciálních olympiád v atletice v Olomouci
Českým akademickým hrám v Olomouci
30. mezinárodnímu veletrhu sportovních potřeb a módy „SportPrague 2005 - podzim“ a „SportPrague
2006 - jaro“
Mezinárodní konferenci sportovních architektů pod patronátem rektora ČVUT a primátora Prahy
2. ročníku mezinárodního veletrhu výstavby zařízení a údržby sportovišť „Sportec 2006“
2006
Patronát ČOV
Seriálu závodů na in line bruslích LifeInLine Tour 2006 pořádanému Českou unií kolečkových bruslí.
Patronát předsedy ČOV
Skiinterkritériu Říčky 2006
Mezinárodní výstavě Sport-tech 2006 pořádané společností Terinvest
Megacup Minihandball Liberec
Evropské konferenci Evropské federace APA (Adapted Physical Acitivity), na FTK v Olomouci.
2007
Patronát ČOV
6. mezinárodnímu fóru P. de Coubertina na Gymnáziu P. de Coubertina v Táboře
Patronát předsedy ČOV
31. mezinárodnímu veletrhu sportovních potřeb a módy SportPrague 2007
Mezinárodní konferenci „Pohyb a zdraví“, pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci
Dostihovému spolku a.s. Pardubice nad olympijskou kvalifikací v jezdectví v soutěži všestrannosti,
Českému svazu moderní gymnastiky nad mezinárodním závodem „Grand Prix Brno“
Pořadatelům konference „Urbes 2007 – Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje“ v Praze
Pochodu proti hladu v Praze, který je podporován Informační kanceláří OSN v Praze a předsedou
MOV J. Roggem.
Celostátní konferenci Moderní sportoviště v Praze.
2008
Patronát ČOV
Akademickému mistrovství světa v baseballu.
55. ročníku volejbalových Dřevěnic –Euro Hry Doksy
46. ročníku Skiinterkriteria 2008 v alpském lyžování v Říčkách
Městským hrám 3. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře
Mezinárodnímu závodu „Grand Prix Brno“ v moderní gymnastice
II. Mezinárodnímu festivalu sportu pro všechny v Olomouci – patronát ČOV a J. Železného, člena
MOV.
75. ročníku Velké kunratické v Praze
Patronát předsedy ČOV
Pochodu proti hladu - pořádanému Informačním centrem OSN v Praze – akce byla zrušena
Festivalu fotbalového srdce ve Svitavách

35

Mezinárodnímu soutěžnímu festivalu Femina Film letos s podtitulem Žena a sport v Ústí nad Labem
The Prague Arthroscopy Symposium On Cartilage Surgery v Praze – bude se konat v roce 2009

Olympismus propaguje také Cena Gutha-Jarkovského, udělovaná opět od roku 1994. O
ceně rozhoduje Výkonný výbor ČOV. Uděluje se jednou za rok „za nejhodnotnější sportovní
výkon dosažený českým sportovcem nebo kolektivem“ nebo za „mimořádné zásluhy v oboru
tělesné výchovy a sportu“.
V posledním olympijském cyklu cenu získali:
2004 Roman Šebrle, olympijský vítěz v desetiboji
2005 Kateřina Neumanová, mistryně světa v běhu na lyžích
2006 Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích (30 km volně)
2007 Martina Sáblíková, mistryně světa v rychlobruslení
2008 Barbora Špotáková, olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem.
Významnou propagační akcí se značnou mediální pozorností bylo slavnostní setkání
účastníků OH v Melbourne a Cortině d´Ampezzo 1956 uspořádané v listopadu 2006 za
podpory Senátu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze. Více než padesátka
přímých účastníků připomněla po padesáti letech skvělou atmosféru sportovních klání a
vzrušující okamžiky her. Pamětní listy přítomným českým a slovenským olympionikům předal
předseda Senátu Parlamentu ČR P. Sobotka. Olympionici si ze slavnostního setkání odnesli
i vydání autentického deníku cyklisty J. Cihláře. V souvislosti s tímto setkáním na pozvání
ČOV přijela do Prahy olympijská vítězka z Melbourne Olga Fikotová - Connolyová. Mimo jiné
se zcela neformálním způsobem představila jako nositelka a propagátorka olympijských
myšlenek v mediích i na besedách (na FTVS, na ZŠ Sušická, Gymnáziu GuthaJarkovského).
ČOV se konzultačně i manažersky podílel na přípravě knihy Olgy Fikotové –
Connolyové „Kruhy osudu“, která vyšla koncem roku 2007. Také poutavé autentické
svědectví olympijské vítězky o XVI. OH v Melbourne, o životních hodnotách a smyslu
olympismu je uměleckou propagací olympijských idejí.
Tvůrčím počinem bylo dokončení „Stěny olympismu“, která byla v říjnu 2006 slavnostně
otevřena na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu. Na projekt se podařilo získat
příspěvek z grantů Olympijské solidarity MOV. Seznamuje sportovní (FTVS má kolem 2000
studentů a je současně místem konání nejrůznějších kvalifikačních trenérských kurzů,
jednání sportovních svazů, domácích i mezinárodních konfererencí, sympozií atd.), ale nejen
sportovní, veřejnost s olympijskými myšlenkami, historií mezinárodního i českého
olympijského hnutí.
V roce 2005 ČOA obsadila vítěznými pracemi soutěž Sport a literatura, vyhlášenou MOV
a ČOV. Téma bylo dáno: Sport, olympijské hry, sebezdokonalování, fair play, radost
z vynaloženého úsilí, respektování ostatních, harmonie těla a ducha. ČOV se připojil k
soutěži Sport a umění, kterou na rok 2008 vyhlásil MOV a zorganizoval v roce 2007
národní kolo soutěže a vítězné dílo Michala Rittsteina vyslal do mezinárodního kola
Od samotného vzniku ČOV podporuje mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm
Liberec (2008 už 11. ročník) a jeho zástupci (F. Dvořák, J. Martinek, F. Kolář, P. Benc) opět
působili v porotách ročníků 2005-2008. Za toto období byly do soutěže přihlášeny desítky
snímků z České republiky a řady evropských států.
ČOV spolu s Klubem sportovních novinářů a ČO a.s. pořádá v posledních letech ve
spolupráci s Magistrátem Hl.města Prahy v prostorách Staroměstské radnice výstavu
profesionálních sportovních fotografů SPORT FOTO. Od roku 1970 prošla původní soutěž
řadou obměn. Před čtyřmi lety se ze soutěže stala výstava ucelených souborů fotografií
sportovních fotografů. Ročník 2006 byl poctou jubilujícímu Jaroslavu Skálovi. Ročník 2007
byl věnován fotoreportérské legendě Karlu Novákovi, ročník 2008 další osobnosti Stanislavu
Terebovi. V jednotlivých letech se dále představili další vybraní současní fotografové. Ročník
2007 byl připraven jako putovní Od roku 2003 je součástí soutěž Sport amatér foto, zájem je
obrovský, pravidelně jsou přihlašovány stovky snímků.
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V návaznosti na Sport foto a jako poctu legendě české sportovní fotografie Karlu Novákovi
ČOV ve spolupráci s ČO a.s. připravil kalendář pro rok 2008. Limitovaný náklad 100 kusů a
osobně signovaný autorem přináší známé i unikátní černobílé fotografie. Umělecká úroveň
kalendáře zaujala porotu v 8. ročníku soutěže časopisu Typografie a M.I.P. Group a.s.
Kalendář roku – získal 2. místo.
ČOV podporuje činnost patronátních škol s čestnými názvy ve vztahu k olympismu, o
jejich činnosti informuje podrobněji zpráva v části věnované ČOA. ČOV vyslal 2 české
zástupce na mezinárodní Olympijský tábor mládeže 2008 tradiční doprovodnou akci OH.
Českému olympismu se dostalo mezinárodního ohodnocení v podobě cen MOV. Na návrh
ČOV udělil MOV v roce 2007 ocenění Sport a propagace olympismu E.Bosákovi. Byl
dlouholetým a neúnavným stoupencem sportu a propagátorem jeho ušlechtilých hodnot,
které trvale utvářejí olympismus. Za jeho předsednictví ČSOV 1967-70 byly mj. připraveny
plány na uspořádání XXII. OH 1980 v Praze. Podobně MOV udělil v roce 2008 Cenu Sport a
komunita místopředsedovi komise ODM M. Jonovi za dlouhodobou činnost a úsilí, které
věnoval komunálnímu sportu. Také další člen této komise J. Blecha byl vyznamenán cenou
MOV Sport a mládež za přínos v iniciaci a organizování sportu školních dětí v duchu
olympijských idejí.
Jedním z nosných principů olympismu je princip solidarity. V srpnu 2007 postihly Řecko
ničivé požáry, plameny zachvátily i ve starověkou Olympii. ČOV, ČOA a Český výbor Pierra
de Coubertina se při vědomí symbolického významu starořecké Olympie pro moderní
olympijské hnutí se připojili k výzvě „Olivovník pro Olympii“ a darovaly na obnovu tamních
lesů 100 stromů v hodnotě 20.000 korun. Zároveň byla adresována výzva dalším
organizacím a jednotlivcům, aby se k daru připojili zakoupením symbolického stromu.
Poslední část olympijského cyklu 2005 – 2008 byla pro český olympismus obtížnějším
obdobím v souvislosti s tím, že byl víc než dřív konfrontován politikou. Sílící tendence bylo
možné pozorovat zvláště v souvislosti s OH 2008 v Pekingu. Už samotné rozhodnutí MOV o
přidělení her v roce 2001 vyvolalo velmi protichůdné postoje: od názoru, že pořádání her
Číně z politických důvodů být svěřeno nemělo (některé nevládní organizace, mnozí novináři)
až po přesvědčení, že OH mají budovat mosty a nikoli zdi a že právě světový sportovní
svátek povede k „otevření“ Číny, k proniknutí demokratických a svobodných idejí a
olympiáda se stane katalyzátorem změn v nejlidnatější zemi světa. Nicméně silná
medializace provázela neomezenou vládu komunistické strany, uplatňování této moci bylo
demokratickým světem oprávněně kritizováno (nerespektování lidských práv, otázka Tibetu,
potlačování náboženských hnutí, kontrola medií apod.). K zesílení této fronty došlo na jaře
po událostech v Tibetu a vše vyústilo do událostí spojených se štafetou olympijského ohně.
Události a politické vášně, které ji provázely, ohrožovaly nejen hry, ale olympismus vůbec,
často se jednalo až o útoky na samotnou podstatu olympismu.
V průběhu jara 2008 se znovu tak otázky olympismu a pořadatelství her dostaly do popředí
světové pozornosti v souvislostí s dodržováním lidských práv v Číně a zvláště v Tibetu.
Zprostředkovaně se toto téma spojovalo i se svobodou projevu účastníků OH, objevovaly se
i hlasy volající po bojkotu her.Terčem pochybností se stalo pravidlo 51.3 Olympijské charty,
zakazující na olympijských sportovištích a v dalších olympijských prostorách politickou,
náboženskou, rasovou a jinou propagandu. Pravidlo není v Chartě obsaženo proto, aby
kohokoliv umlčovalo, ale aby zabránilo proměně sportovního svátku, kterým OH jsou,
v souboj ideologií a propagandy. Má tedy bránit nežádoucí politizaci her.
OH v Pekingu 2008 byly tak výrazně politizovány. Také řada českých médií se soustředila
na otázky porušování lidských práv Čínou, otázky bojkotu olympiády a neúčasti českých
sportovců. ČOV se těmito otázkami několikrát zabýval, vyjadřoval se prostřednictvím svých
představitelů. 25. dubna 2008 pak schválilo plénum Stanovisko ČOV k účasti na Hrách
XXIX. Olympiády 2008 v Pekingu. Mj. se v něm praví:
„ČOV považuje za svůj prvořadý úkol podporovat české sportovce v jejich sportovní přípravě a
systematicky připravovat účast české delegace na Hrách XXIX. Olympiády tak, aby byla zajištěna
důstojná reprezentace České republiky. ČOV, MOV i ostatní národní OV nejsou politické organizace ,
a přesto , v duchu Olympijské charty, považují lidskou důstojnost a její ochranu za důležité
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olympijské téma. Proto ČOV odsuzuje porušování lidských práv kdekoli ve světě. ČOV je znepokojen
krvavými událostmi v Tibetu, lituje jejich obětí a věří v rychlé ukončení násilí. ČOV nemá žádné
kompetence k tomu, aby o otázce dodržování lidských práv jednal s čínskou vládou . Za olympijské
hnutí jedná s čínskou stranou MOV, který požaduje dodržování závazků z čínské strany . ČOV není
partnerem pro tato jednání a v souladu s ostatními evropskými olympijskými výbory nebude
komplikovat tento dialog. Otázka lidských práv a s ní související zákony a jejich dodržování je
především v kompetenci vládních a mezinárodních vládních organizací (OSN ) a předmětem činnosti
národních i mezinárodních nevládních organizací.
ČOV nepřistupuje na úvahy o bojkotu olympijských her. Naší zbraní v boji za pozitivní změny ve světě
je porozumění mezi zeměmi a lidmi prostřednictvím sportu a šíření olympijského poselství. Bojkoty
olympijských her v sedmdesátých a osmdesátých letech nejen že nepřispěly k řešení problémů kvůli
kterým byly vyhlašovány, ale naopak jenom prohloubily spory a zostřily napětí mezi zeměmi. Úlohou
sportu je stavět mosty , nikoli zdi a přehrady mezi zeměmi. Nemůže však sám o sobě vyřešit politické
problémy.“

ČOV také opakovaně odmítl tvrzení některých politiků, že brání sportovcům ve svobodném
vyjadřování názorů, odsoudil porušování lidských práv kdekoli ve světě a trpělivě článek 51.3
Olympijské charty vysvětloval.
Samotné OH byly OH připraveny a organizovány na vysoké úrovni. Účastníci her byl
obyvateli Pekingu vřele přijati, nebývalý zájem projevovali o olympijské soutěže i sportovce.
V olympijské vesnici a na sportovištích nezazněla za celou dobu žádná veřejně
proklamovaná politická témata. Soudržnost, kooperaci,a přátelské soužití 204 NOV lze
považovat přínos za světového sportu a olympismu pro možná řešení různých konfliktů.
Olympijské instituce (MOV, NOV) nejsou politické organizace. Otázky přesahující horizont
sportu – tedy lidská práva a nimi související zákony a jejich dodržování - jsou především
v kompetenci vládních a mezinárodních vládních organizací, olympismus takovou moc
nemá.
Také v českých podmínkách, zvláště v souvislosti s kandidaturou Prahy na pořádání OH,
se objevily ve sdělovacích prostředcích někdy až agresivní stanoviska proti olympismu a
sportu. Např. články typu „Olympijské hry nemají smysl. Nejen v Česku“ (K. Steigerwald)
nebo „Koho ještě dojímá olympiáda“ (A. Svoboda) a další.
ČOV proto vyvinul značné úsilí – tiskové konference a materiály, interview, televizní a
rozhlasové debaty – a trpělivě se střídavým úspěchem vysvětloval přínos OH, přinášel
kvalifikované informace a zejména vyvracel nesmyslné, účelově formulované argumenty
odpůrců. Filosofickou interpretaci těchto otázek (O smyslu olympijských her a sportu vůbec,
č. 43 Olympijské knihovničky, tisk pro Plénum ČOV) se ovšem do medií prosadit nepodařilo.
Integrální součást olympismu tvoří v morální i praktické dimenzi boj proti dopingu a
antidopingová prevence. V rovině kognitivní to znamená seznámit se – přiměřeně věku s podstatou dopingu a klasifikací dopingových látek a vědět, že se jedná o látky zakázané a
že jejich užívání vede k poškození zdraví. Především však ovlivňovat postoje sportovců
v tom smyslu, že doping je nemorální a neslučitelný s principy sportu a olympismu. Znamená
to současně nezůstávat v záležitostech dopingu lhostejný, odsuzovat jeho používání a
současně přijímat praktická antidopingová opatření.

11. Antidopingový program Českého olympijského výboru
Český olympijský výbor (ČOV) jako představitel olympijského hnutí a nositel fair play ve
sportu na území ČR si je plně vědom nebezpečí, které představuje doping ve sportu. Boj
proti němu považuje za jeden ze zásadních směrů své činnosti. Doping hrubě porušuje
základní pravidlo sportu, tj. rovné podmínky pro všechny sportovce při sportovní přípravě i při
vlastním podávání sportovního výkonu. Tím je vážně ohrožena sama podstata sportu.
ČOV spolu s dalšími subjekty sportovního prostředí je významnou součástí
institucionální podpory boje proti dopingu v České republice. Úzce spolupracuje se
státní správou, sportovními svazy, Antidopingovým výborem ČR a s mezinárodními
sportovními a dalšími institucemi. Obsahově a finanční podporou se zaměřoval na koncepční
a legislativní činnost, průběžnou prevenci, osvětu a dominantně na uplatňování konkrétních
opatření proti dopingu v období konání OH.
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V koordinaci s Antidopingovým výborem ČOV podporoval udržení mezinárodní
akreditace české Laboratoře dopingové kontroly, v této věci se obrátil se žádostí o
pomoc na ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Vydával informační a výchovné
materiály (plakáty, brožury, videokazety apod.), předával sportovním svazům potřebné
informace z antidopingové politiky MOV. ČOV také vyčlenil finanční prostředky na
provádění průběžných antidopingových kontrol reprezentantů, zařazených do
nadstandardní péče v přípravě na OH a především začlenil boj proti dopingu do smluv o
účasti na OH mezi ČOV a sportovcem (Závazek sportovce ve věci dopingu, Smlouva
s reprezentantem o účasti v českém olympijském týmu) a smluv mezi sportovcem a
sportovním svazem jako podmínku podpory v přípravě a přihlášky na OH.
V olympijském cyklu 2005 – 2008 jsme se opírali o Antidopingový program, přijatý plénem
v březnu 2003. Na III. Světové konferenci o dopingu ve sportu, která se konala v září roku
2007 v Madridu, byl přijat nový Světový antidopingový kodex, který nabude účinnosti od
1. ledna 2009. V této souvislosti byl připraven aktuální návrh Antidopingového programu
ČOV na období 2009 – 2012, který byl předložen (duben 2008) plénu, jeho usnesení uložilo
členům zaslat do 31. prosince připomínky a konečné znění by mělo schválit plénum 14.
ledna 2009.
Program vychází ze základních myšlenek olympijského hnutí a z dokumentů přijatých ve
světě – mezinárodní Olympijské charty proti dopingu, nového Světového antidopingového
kodexu, Antidopingového kodexu olympijského hnutí, Seznamu zakázaných látek a metod
dopingu a Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.
Vymezuje zaměření činnosti v oblastech národní a mezinárodní spolupráce, legislativy a
tvorby sportovních předpisů, péče o sportovce, členy realizačních týmů a doprovodu,
podpory a zabezpečení antidopingové politiky, přípravy a účasti na olympijských hrách.
V jeho rámci se ČOV mj. podílí na tvorbě mezinárodně platných antidopingových předpisů
a legislativních dokumentů přijímaných v České republice podle doporučení Světové
antidopingové agentury (WADA). Generální sekretář P. Hrubec byl členem mezirezortní
komise, která připravila paragrafované znění nového zákona o omezení dostupnosti látek a
metod s dopingovým účinkem a o změnách a doplnění souvisejících zákonů, včetně
novelizovaného znění § 177 – Nakládání s látkami s dopingovými účinkem a § 178 - Látky
s dopingovým účinkem v rámci novely trestního zákona.

12. Český klub olympioniků
Hlavním posláním klubu je šířit olympijské myšlenky, poskytovat olympionikům zejména po
ukončení své aktivní činnosti prostor pro setkávání, poskytovat dostupnou péči v sociální
oblasti a být hlavním společenským a ideovým místem účastníků olympijských her.
Ke dni 30.10.2008 ČKO sdružuje celkem 715 členů. Individuálními členy ČOV byli
doživotně jmenováni J. Kůrka, J. Raška a D. Zátopková. Za aktivní sportovce J. Železný,
člen Komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru, Š. Hilgertová a K. Neumannová.
Předsednictvo ČKO se scházelo a jednalo pravidelně vždy jednou za měsíc, v případě
potřeby i častěji.
Stálými aktivitami Českého klubu olympioniků v uplynulém olympijském cyklu bylo :






Zajišťování programu podpory pro starší generaci olympioniků nad 60 let v oblasti sociální a
zdravotní péče.
Spolupráce s Českou nadací sportovní reprezentace – nejenom péče o olympioniky -seniory,
ale také o nejmladší naděje českého sportu, společný projekt lázeňské péče ve spolupráci se
VZP a Lázněmi Třeboň.
Zajistit podle možností za pomoci předsedy lékařské komise ČOV MUDr. J. Větvičky kvalitní
lékařskou péči a ošetření členů klubu (i ve zdravotnických zařízeních v regionech).
Spoluúčast na každoročním pořádání Běhu Olympijského dne, který vyhlašuje Mezinárodní
olympijský výbor.
Spoluúčast na organizaci Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově, kde soutěží nejlepší světoví
diskaři.
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Spoluúčast na organizaci Běhu rodným krajem Emila Zátopka z Kopřivnice ke hrobu Emila
Zátopka v Rožnově pod Radhoštěm, který je vzpomínkou na nejlepšího sportovce století.
Patronáty nad memoriály svých bývalých členů E. Bosákové (gymnastika), J. Gajdoše
(gymnastika), M. Bednaříka (střelba), V. Moravce, J. Veselého (cyklistika), Julia Tormy.
Poháry pro vítěze vždy předává některý z členů P-ČKO.
Účast na zimních i letních Olympiádách dětí a mládeže, mnozí z členů ČKO jsou vlajkonoši
krajských výprav nebo předávají medaile vítězům a jsou hosty besed konaných v rámci ODM.
Účast na mnoha sportovních a společenských akcích: vyhlašování nejlepších sportovců
v regionech, sportovní soutěže na úrovni mistrovství republiky, závody dětí a mládeže a akce
sportu pro všechny, besedy ve školách i besedy s veřejností, vystoupení ve sdělovacích
prostředcích.
Patronát nad Sportovními hrami mateřských škol a účast na krajských finále v Praze, Ostravě,
Olomouci, Liberci, Pardubicích, Českých Budějovicích a Plzni.

ČKO každoročně pořádal několik prestižních společenských akcí, které mají
dlouhodobou tradici. Největší z nich je Společenské setkání olympioniků (dříve Plesy
olympioniků) v Praze, většinou pod patronátem primátora, kam jsou zváni členové ČKO i
s doprovodem. Ples olympioniků v Brně a Ples olympioniků v Českých Budějovicích patří
k významným společenským událostem v regionech, kterých se jako čestní hosté pravidelně
zúčastňují nejvyšší představitelé regionů. Přátelská setkání členů ČKO byla každoročně
pořádána v Praze – celorepublikové, regionální v Ostravě, Brně, Liberci a Českých
Budějovicích. Pro seniory – olympijské medailisty se pravidelně v prosinci v Praze konalo
vánoční setkání, ve spolupráci s ČOV a jeho partnery byly všem předávány drobné dárky.
Podařilo se prohloubit spolupráci s Českým klubem fair play, do jehož čela byla
zvolena olympionička K. Pecková, v jeho předsednictvu pracují další členové ČKO – J.
Vícha je místopředsedou a členy předsednictva jsou J. Klapáč, H. Suková a M. Doktor.
ČKO velmi intenzivně spolupracoval s Podvýborem pro tělovýchovu a sport Poslanecké
sněmovny Parlamentu i s jednotlivými poslanci a ČOV na vytvoření zákona o rentě pro
olympijské medailisty, kteří jsou v důchodu. Zapojil se do projektu MOV, který má usnadnit
sportovcům, po ukončení aktivní kariéry, zařadit se do pracovního procesu.
Činnost regionálních klubů olympioniků
Jihomoravský – Brno
Nejstarší regionální klub, v čele stál Z. Konečný, po jeho odstoupení v roce 2008 byla do
funkce předsedy zvolena V. Růžičková. Výbor se scházel na pravidelných pracovních
poradách. Jednou až dvakrát ročně vydával Zpravodaj. Jeho členové se zúčastňovali
sportovních a společenských akcí především ve svém regionu. Došlo k výraznému zlepšení
postavení klubu v rámci města a kraje. Zástupci statutárních orgánů byly pravidelnými hosty
akcí pořádaných klubem. Významní olympionici regionu byli jmenování do Síně slávy města
Brna a podařilo se zlepšit postavení klubu v povědomí veřejnosti.
Jihočeský – České Budějovice
Klub je druhým nejstarším regionálním klubem. Spolehlivým předsedou po celý olympijský
cyklus byl A. Procházka. Jako ostatní regionální kluby pořádal pravidelná setkání svých
členů, tradicí se staly reprezentační plesy olympioniků. Tradiční náplní činnosti byla také
hojná účast na místních sportovních akcích a besedách, klub se podílel na organizaci Běhu
Olympijského dne.
Severočeský – Liberec
Předsedou je P. Benc. Klub si kladl za cíl vyhledávat a oslovovat účastníky dřívějších
olympijských her, především v zimních sportech, z nichž většina žije právě v tomto regionu a
získávat je pro členství a činnost v klubu. V současné době sdružuje tento regionální klub
přes 70 olympioniků. Členové se pravidelně zúčastňovali významných sportovních i
společenských akcí v regionu. Každoročně se dařilo zorganizovat společenské setkání všech
svých členů.
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Severomoravský – Ostrava
Ustavující schůze se uskutečnila 20.3.2006, k tomuto datu se do klubu přihlásilo 35
olympioniků. Předsedou zvolen J. Raška. Předsednictvo se scházelo k jednání na
pravidelných schůzích, snažilo se oslovit všechny olympioniky žijící v regionu a zvát je
k pravidelným setkáním a další klubové činnosti. Jako v ostatních regionech se zúčastňují do
mnoha sportovních a společenských akcí pořádaných v regionu: především Běhu
Olympijského dne, Běhu rodným krajem E. Zátopka, Sportovních her MŠ nebo soutěží
pořádaných ve sportovním areálu ve Frenštátu pod Radhoštěm, či Valašském muzeu v
přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
V uplynulém období se podařilo založit dva nadační fondy. Jedním je Nadační fond
pražských olympioniků, jehož spoluzakladateli byli T. Dvořák, K. Engel, I. Satrapa, O.
Svojanovský a D. Zátopková. Druhým je Nadační fond Jihočeských olympioniků, který
spoluzaložili L. Kocman, V. Kulhánek, J. Pekař, A. Procházka a V. Vochoska. Oba tyto fondy
pomáhají členům ČKO svých regionů zejména v sociálních otázkách.

13. Český klub fair play
V olympijském cyklu 2005 -2008 došlo v předsednictvu ČKFP k výrazným změnám, v
jeho polovině, v závěru roku 2006, rezignoval ze zdravotních důvodů dosavadní předseda J.
Pelikán. Za dlouholetou činnost ve funkci předsedy byl na slavnostním zasedání klubu
oceněn medailí ČOV. Dočasným vedením Klubu byla výkonným výborem ČOV pověřena K.
Pecková. Ve stejném období byl také novelizován jeho statut, díky tomu byly zpřesněny body
statutu, které se týkaly voleb do předsednictva. Následně byla předsedkyní K. Pecková
řádně zvolena, místopředsedové se nezměnili, došlo ke změně několika členů předsednictva
(viz kap. 1).
V roce 2005 si ČOV připomínal třicet let od založení Klubu fair play ČOV. V průběhu let
se klub zapsal do povědomí veřejnosti především oceňováním rytířských činů a tradičními
patronáty mládežnických turnajů. Jeho posláním je však rovněž k takovému jednání
vychovávat, dávat společnosti a především mládeži, správné příklady. K tomu je nutná
přiměřená medializace, pro kterou se nedařilo vždy najít dostatek prostoru a ochoty
vydavatelů.
V roce 2007 byla navázána spolupráce s komerčním partnerem - Nadací ČEZ.
Společný projekt finančně výrazně pomohl rozšířit činnost. Projevilo se to navýšením počtu
patronátů nad soutěžemi mládeže, účastí zástupců klubu na mezinárodních soutěžích
konaných v ČR. K tradičním každoročním dlouholetým patronátům (Prague handball březen, Novinářský kalamář – květen, fotbalový turnaj mládeže v Přelouči – červen, fotbalový
turnaj mládeže Slavie – prosinec, hala Slavie) přibyla tak řada dalších:
-fair play proti násilí- fotbalový turnaj 6-7 tříd - projekt Středočeského kraje
-akce konané ASŠK /patronát nad vybranými sporty, např. ve školním roce 2007-8 atletika, fotbal,
floorbal, basketbal a volejbal, při účasti zástupce klubu bylo uděleno bezprostředně po skončení
soutěží 7 cen fair play).
-patronát nad juniorskými mezinárodními šampionáty / kanoistika /Račice/, šerm /Praha/,
házená / Brno /, fotbal ME 19 / Jablonec.n.N. a další města/.
-patronát nad olympijskou kvalifikací v šermu /Praha/
-participace na projektu Státního zdravotního ústavu „S pohybem každý den“
-olympionici a držitelé ocenění FP se zúčastňovali akcí „oranžové kolo“ a otvírání „oranžových hřišť“
které propojují akce sportovní a společenské.

Pro širokou veřejnost byla v posledních dvou letech zorganizována bilboardová kampaň
s tváří sportovce oceněného za čestné jednání. V roce 2007 to byl J. Železný, trojnásobný
olympijský vítěz v hodu oštěpem, v roce 2008 T. Dvořák, trojnásobný mistr světa v desetiboji.
Společně s ČOA byl vydán plakát těchto sportovců, který tuto kampaň doplňuje.
Na přelomu roku 2007-08 zpracoval P. Kovář zdařilý přehled činnosti Klubu za celou
dobu jeho existence (č. 42 Olympijské knihovničky).
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Na jaře 2008 bylo vydáno CD s úvodním slovem čestného předsedy ČKFP M. Doležala,
uměleckou formou prezentuje texty s tematikou fair play v podání A. Strejčka, doplněné
kytarou Š. Raka.
Ve spolupráci se Sportovní redakcí České televize se členové klubu podíleli na krátkém
filmu o fair play, počítá se s výrobou do konce roku 2008, měl by být vysílán před
sportovními přenosy.
S ohledem na to, že soustřeďuje nejpočetnější skupinu sportující mládeže a má široké pole
působnost, klub úzce spolupracoval s Asociací školních sportovních klubů. Pro šíření
zásad čestného chování ve sportu byl především pro školní sportovce vytvořen letáček
s deseti zásadami fair play:
-v soutěži bojuj čestně a podle pravidel
-uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest
-vítězství není důvodem k nadřazenosti
-i poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého
- soutěž má rovné podmínky pro všechny závodníky
-v soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi
-chci vyhrát, nikoliv však za každou cenu
-diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému
-férové a sportovní jednání je mi vlastní i v každodenních životních situacích
-svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.

Tyto zásady byly zahrnuty i do materiálu, který byl vydán jako stručná informace o ČKFP
v dvojjazyčné verzi. Se stejným záměrem byly teze fair play připraveny a v kapesním formátu
vydány doplněné fotografiemi úspěšných reprezentantů. Obdobně byl – se zásadami fair
play - pro školní rok 2008-2009 byl vydán také kalendář s příběhy oceněných sportovců.
Každoročně jako dřív byly v Autoklubu Praha vyhlašovány Ceny fair play a Školní ceny
fair play. V roce 2006 bylo vyhlašování spojeno i s předáváním ceny za literární soutěž
Umění a sport, vyhlášenou ČOA. Pokud byly mezi oceňovanými velké osobnosti sportu, těší
se předávání cen výraznější mediální pozornosti, např. v roce 2008 byla mezi oceněnými
olympijská vítězka v hodu diskem z Melbourne Olga Fikotová – Connolly.
Významného ocenění se dostalo Pavlu Belšanovi: na slavnostním ceremoniálu,
pořádaném Mezinárodním výborem pro fair play a pod patronací Polského olympijského
výboru mu byla v roce 2005 ve Varšavě Světová cena Fair play. Bylo tak oceněno, že po
celý svůj život ve všech oblastech sportu akcentoval výchovné působení.
Mezinárodní aktivity spočívají v každoročním kontaktu s Evropským hnutím fair play,
hlavně v rámci kongresů, které EFPM organizuje se vždy zaměřením na aktuální problémy
ve sportu.Česká Republika – ČKFP a ČOV - bude ucházet o organizování tohoto
evropského kongresu v roce 2010.

14. Česká olympijská akademie
ČOA je podle svého statutu vědeckým, studijním, informačním a propagačním centrem
olympijského hnutí v České republice se sídlem v Praze. V roce 2007 si její nejen její
členové, ale celý ČOV připomněli 20. výročí jejího založení.
ČOA vyvíjí svoji činnost v pracovních skupinách, zaměřených na olympijskou výchovu,
olympismus a společenské sportovní vědy, historii, dokumentaristiku a bibliografii
olympijského hnutí, propagaci, umění a kulturu, v jejím rámci působí také český Výbor P. de
Coubertina.
ČOA v letech 2005 – 2008 navázala na své propagační, publikační, vědecké a aktivity
z předchozího olympijského cyklu.
Permanentní činností ČOA je studium a propagace olympismu – filosofie olympijského
hnutí, ve kterém v současné době dominují: názorová pluralita, různé doktríny, zjevné i
skryté rozpory ve výkladu jeho podstaty v souvislostech s rozvojem, medializací a
komercializací sportu. Základní principy olympismu, jako nemateriální dědictví Pierre de
Coubertina, jsou proto trvalou výzvou k čistotě a etice sportu. V současném olympismu lze
identifikovat synchronii jak antické, liberálně humanistické, tak i pozitivistické, pragmatické
orientace. ČOA se připojuje k proudu raženému MOV a MOA v hledání nových, dnešnímu
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rozšíření a významu sportu i olympijského hnutí více odpovídajících rysů, obsahů i forem
olympismu. V průběhu své existence probíhala v ČOA ve spolupráci se zástupci Klubu Fair
play, členů ČOV a dalších přizvaných odborníků diskuse k otázkám současného olympismu.
Pro olympijskou výchovu ČOA přispěla do tvorby i diskuse o „Rámcových vzdělávacích
programech“ (RVP) pro základní a střední školy. Doporučila náměty jak rozšířit obsah učiva
o vybraná olympijská témata. ČOA pro novou koncepci vzdělávání mládeže na ZŠ a SŠ
navrhla rozšířit rámcové bloky učiva o témata:









„Člověk a zdraví“,
„Sport jako prostředek sdružování lidí“,
„Olympijské hry“,
„Vnímání netolerantních projevů v chování lidí“,
„Unfair a fair chování v životě a ve sportu“,
„Realizace olympijských myšlenek v čestném soupeření i ve vypjatých situacích her a
soutěží“,
„Ochrana přírody při sportu“,
„Pomoc handicapovaným“ aj.

Uvedená témata byla nejdříve v pilotních projektech (2005-2006) ověřována a od roku 2007
do školních vzdělávacích programů zařazena. Součástí olympijské výchovy je pořádání
místních školních „olympijských her“. Členové ČOA odpovědní za spolupráci se školami se
těchto her v nejrůznějších částech naší republiky účastní. V roce 2006 byla navázána užší
spolupráce s J. Tupým, náměstkem ředitele Výzkumného ústavu pedagogického MŠMT,
který je za rámcové programy a jejich realizaci na školách zodpovědný. Spolupráce bude
dále zaměřena na přípravu didaktických materiálů pro školy a školení učitelů v oblasti
olympijské výchovy.
ČOA sama pořádala nebo se podílela na pořádání několika konferencí a seminářů, např.:
-

-

-

„Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace“ (Fakulta tělesné kultury UP
Olomouc. 2005.
Mezinárodní konference Pierre de Coubertin at Brunetta d´Usseaux (Kolář, referát o J.S. GuthoviJarkovském). 2006.
Konference ISHEOS, Sport, národnost, nacionalismus. Národní olympijské výbory – „národní“
nebo „stát“ (F. Kolář). 2006.
Mezinárodní sympózium Coubertin Heritage Pedagogical Message, Piešťany – Slovensko – říjen
2006, diskusní příspěvek o setkání českých „olympijských“ škol 2005 v Táboře.
Výjezdní zasedání 2006, 12 – 14 . 5 „Po stopách Olympismu v Pardubickém kraji, rodný dům J.S.
Gutha – Jarkovského.
Výjezdní zasedání 2006, 10-12.11. „Olympismus a totalita“ , Fakulta tělesné kultury UP v
Olomouci.
„Pohyb ve výchově, umění a sportu“ Pedagogická fakulta UK Praha, květen 2006
Páté světové fórum „Sport a svět harmonie: role olympijské výchovy a kultury. Uspořádal MOV a
BOCOG v říjnu 2006 v Pekingu. Účast předseda ČOA A. Rychtecký. Vyslaný zástupce ČOV a
ČOA se účastnil diskuse o koncepci olympijské výchovy. Hlavním přínosem fóra je vzájemná
informovanost, percepce trendů v olympijské výchově a kultuře i bilaterální jednání o možné
spolupráci.
Slavnostní zasedání České olympijské akademie k 20. výročí jejího založení. Praha 2007.
„Ethos ve výchově, sportu a umění“, Pedagogická fakulta UK, 2008, s podporou a účastí členů
ČOA.
Pracovní seminář k aktuálním otázkám prosazování principů “Olympismu”, FTVS Praha jako
součást přednášek a seminářů učitele škol při akci „Tělo Praha 2008“.
All-Russian Scientific-practical Conference with International Participation On the Way to the XXII.
Olympic and XI. Paralympic Winter Games " (Krasnodar, zaslání příspěvku: Rychtecký & Dovalil:
Olympic Education as a part of the Czech educational system).
Exkurze pracovní skupiny historiků „Po stopách olympismu v Královéhradeckém kraji“.
Rozšířené zasedání ČOA (spolupráce se Slovenskem) k tématu „Olympismus po OH v Pekingu“,
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2008.

ČOA připravila pro virtuální kongres MOV 2009 v Kodani, který bude zaměřen na
prezentaci návrhů, připomínek aj. k olympijskému hnutí, tři témata:
-

A. Rychtecký: The Olympic Values in the Czech Educational Concept
P. Belšan : De créer un symbole du fair play et de sa présentation officielle au mouvement
international olympique
J. Dovalil : Les journées olympiques des enfants et de la jeunesse dans la République tcheque
(JOEJ) – une maniere de s´identifier réellement aux idéaux olymiques.

V roce 2005 připravila Česká olympijská akademie pro složky i členy ČOV odbornou
exkurzi s olympijskou tématikou: Museum MOV a Olympijské studijní centra, prohlídka
komplexu MOV, diskuse s odpovědnými pracovníky Olympijské solidarity k programům a
projektům: Kultura a výchova, Olympijské akademie. Komentované prohlídky Olympijských
středisek ZOH v Německu (Ga-Pa), Rakousku (Innsbruck), Itálii (Turín), Francii (Chamonix).
V roce 2007 akademie připravila exkurzi po olympijských střediscích Západní Evropy
(Londýn, Much Wenlock, Mirville, Saint Rémy-les-Chevreuse, Paříž), byla realizována jako
společný projekt složek ČOV: ČOA, ČKO, ČKFP.
Publikace
DOVALIL,J. Jak dál v olympismu? Tělesná výchova a sport mládeže 70, 2005, č.8, s. 2-4.
DOVALIL,J., DVOŘAK, F., HRDINA, J. Hry XXVIII. olympiády v Athénách 2004 v číslech a faktech.
Tělesná výchova a sport mládeže 70, 2004, č. 8, s. 34 – 45.
DOVALIL, J., CHOUTKA,M., SVOBODA, B. Pohledy na současný sport. Česká kinantropologie 9,
2005, č. 1, s. 45 – 60.
Rychtecký, A. & Naul, R. (2005). Goal orientation and perception of olympic ideals in European youth.
AUC – Kinathropologica Vol. 41, 2 – 2005
Rychtecký, A. & Naul, R. (2005). Goal Orientation and Perception of Olympic Ideals in the Czech and
German Youth. AUC- Kinanthropologica, 41, 2, 35-48.
DOVALIL, J., JELÍNKOVÁ, H., KURKA, J., ŠESTÁK, Z. Český klub olympioniků 1975 – 2005. Praha:
Olympia – ČOV, 2005. Olympijská knihovnička č. 38, 20 s.
DOVALIL,J., DVOŘÁK, F., HRDINA,J. Zimní olympijské hry Turin 2006. Tělesná výchova a sport
mládeže 72, 2006, č.1, s. 2 – 8.
DOVALIL, J. Poznámky k současnosti a budoucnosti olympismu. In: VII. Olympijský kongres 1925
v Praze a jeho místo v dějinách olympijského hnutí.
Olympijská knihovnička č. 40. Praha: Český olympijský výbor, 2007, s. 62 – 70.
DOVALIL, J. Sport ve společenském kontextu (nejen) České republiky. In DOVALIL,
J. a kol. (ed.) Postavení, organizace a financování sportu v České republice. Sborník
příspěvků z konference ČOV. Praha: Olympia 2006, s. 5 – 8. ISBN 978-80-7033-999-2.
Rychtecký, A. & Dovalil, J. (2007). The concept of Olympic Education in the Czech Schools.
Prezentováno na Zasedání předsedů NOA v Antické Olympii.
Rychtecký, A. (2007). Olympic Education in the Educational Programs at the Czech Schools. AUCKinanhropologica, 43, 1, 35 – 48.
Rychtecký, A. (2006). Olympic Education in the Czech Educational System. In: Leipziger
Sportwissenschaftliche Beitrage, 47 (2), 39–42.
DOVALIL, J. O smyslu olympijských her a sportu vůbec. Olympijská knihovnička č. 43. Praha: Český
olympijský výbor 2008. 14.
DOVALIL, J. Sport na počátku třetího tisíciletí. In: Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje.
Sborník příspěvků z konference URBES 2007. Praha: Academy partners, 2008. 6 s. CD.
DOVALIL, J. Sport pro rozvoj z perspektivy Českého olympijského výboru. In:
Sport pro rozvoj. Sborník příspěvků z konference. Praha: Informační centrum OSN, 2008.
8 s. CD.
Rychtecký, A. (2007). The renewal of Olympic Education in the Czech Educational System. Presented
at 4th International Symposium. University of Ljubljana, Sport faculty. November 13-16. 2008.
DOVALIL, J. Olympiády dětí a mládeže České republiky. Tělesná výchova a sport
mládeže 73, 2007, č.6, s.20-23.
DOVALIL, J. Konstanty a proměny olympismu. In 20 let České olympijské
akademie. Olympijská knihovnička č. 41. Praha: Olympia 2007, s. 37 - 42. ISBN
978-80-7376-071-7.
Hladík, P. (2006). Olympijské hry (1896-2004), Zimní olympijské hry (1924-2006) CD.
Kynos, J. a kol. (2006) Klub olympijských sběratelů (KOS). Olympijské memorábilie. Praha: ČOV.
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Olympijské knihovničky (2005 – 2008)
39. České olympijské odznaky a medaile (2006)
40. VIII. Olympijský kongres 1925 v Praze
41. 20 let České olympijské akademie

ČOA se podílí také na expozičních aktivitách, nejčastěji ve spolupráci s Museem tělesné
výchovy a sportu Praha, kolektivním členem ČOA:
Olympijská mozaika 2. 12. 2005 – 12. 3. 2006, Praha, Lobkovický palác na Pražském hradě.
Výstava byla věnována české a československé účasti na zimních olympijských hrách,
konala se rovněž k 80. výročí kongresu MOV (Praha 1925)
Stálá expozice Olympismu , FTVS, 2006, prezentuje historické i aktuální prameny
olympismu. Na tvorbu výstavy přispěl MOV z fondu Olympijské solidarity.
Rok 1968 a sport (OH v Mexiku, ZOH v Grenoblu).
Sto let českého svazu ledního hokeje, 2008.
Putovní výstava olympiády dětí a mládeže pro komisi ODM.
Ve výzkumné činnosti bylo ve spolupráci s ČKO realizováno dotazníkové šetření u 215
českých olympioniků, o jejich postojích k OH, olympijským hodnotám. Šetření je specifickou
součástí výzkumného záměru FTVS UK v Praze: „Aktivní životní styl v biosociálním
kontextu“, pod názvem: “Aktivní životní styl v utváření a interiorizaci olympijských principů
v ontogenetickém kontextu”, na kterém se pracovní skupina ČOA „Olympismu a olympijské
výchovy“ podílí. Dílčí výsledky byly prezentovány již v závěru roku 2008.
Do okruhu působnosti ČOA patří také Patronátní školy ČOV – školy s čestnými názvy ve
vztahu k olympismu. Vznikly v roce 1999 jako „laboratoře“ rozvoje olympijských idejí
mládeže. Identifikace mladé generace s olympijskými myšlenkami má přispět k jejímu
rozšiřování jak v místech i regionech kde tyto školy působí, ale i v jejich dalším rozšiřování.
ČOA, která vznik patronátních škol iniciovala, jim v jejich práci soustavně pomáhá. Nejen
materiálně, ale zejména literaturou i dalšími názornými pomůckami (videofilmy aj.),
zkušenostmi. Několikaletá činnost vybraných patronátních škol prokázala, že jak vlastní
myšlenka, tak i výběr konkrétních škol byl velmi zdařilý. Školy vyvíjejí vlastní aktivitu a
vhodně ČR, ČOV a ČOA úspěšně prezentují nejen doma, ale i v zahraničí.
Základní škola a gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze 1 pořádají pravidelně
semináře a vědomostní soutěže s olympijskou tématikou.
Gymnázium Pierre de Coubertina v Táboře. Studenti i učitelský sbor se do „olympijských“
aktivit na škole intenzivně zapojují a úspěšně reprezentují své Gymnásium na světových
Fórech středních škol s čestným názvem P. Coubertina (Lausanne 2001, Arenzano 2003,
Radstadt 2005, Tábor 2007). Dlouhodobě úspěšná činnost Gymnásia Pierre de Coubertina
vedla ČOA k návrhu uspořádat první setkání českých škol olympijského hnutí (Praha, Brno,
Ostrava, České Budějovice a Tábor) 27. – 29. května 2005 v Táboře. V roce 2007
organizovalo Gymnázium na své půdě velmi úspěšně 6. Fórum těchto škol s čestným
názvem Pierre de Coubertin, kterého se zúčastnila družstva z 20 škol z 16 zemí.Garantem
setkání byl Mezinárodní výbor Pierre de Coubertina. Do přípravy a organizace setkání se
zapojilo celkem 60 studentů v rolích průvodců, rozhodčích, zapisovatelů, reportérů i diváků.
MOV a Mezinárodní olympijská akademie zvou každoročně mladší sportovce do řecké
Olympie ke studijním pobytům. Na základě výběrového řízení ČOA každoročně vysílala
několik postgraduálních studentů oborových vysokých škol. V roce 2005 ČOA organizovala
literární soutěž, vyhlášenou MOV a ČOV na téma Sport a umění. Ze shromážděných 86
prací od studentů základních a středních škol (2 věkové kategorie 12 – 18 let) byly vybrány
tři nejlepší práce. Na slavnostním zasedání Klubu Fair play v březnu 2006, obdrželi vítězové
literární soutěže diplomy MOV a pamětní medaile ČOV. Nejlepší práce Martiny Babišové
z Gymnázia v Ostravě-Porubě, byla spolu s pracemi ostatních zemí publikována ve
sborníku editovaném MOV.
ČOA organizovala národní kolo umělecké soutěže Sport a olympismus (sochy a obrazy,
kresby, grafika, soutěže se mohli zúčastnit zájemci bez rozdílu věku, renomovaní i začínající
talentovaní umělci), kterou na rok 2008 vyhlásil MOV – jeho Komise pro kulturu a
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olympijskou výchovu - ve spolupráci s Olympijským muzeem v Lausanne. Přihlášená díla
posuzoval odborná porota (akademičtí malíři, historici umění, zástupci ČOV). Jako nejlepší
ohodnotila malbu M. Rittsteina „Peking“. Obraz byl zaslán do soutěže v Lausanne,
v mezinárodní konkurenci se mezi vítěznými díly neumístil.
Člen Rady ČOA P. Belšan námětově a scenáristicky zpracoval šestnáctidílný seriál
Člověk ve sportu, který natočila a vysílala na ČT 4 Sport. Seznamuje srozumitelnou formou
diváckou veřejnost s těmi faktory, které podmiňují sportovní výkon. Dílčí pořady seriálu tvoří
tematické celky, zaměřené zpravidla na určité sportovní odvětví či specifickou problematiku
technologie, ale i společenských aspektů. Aktivní účast trenérů, teoretiků, výzkumníků,
lékařů a samozřejmě i samotných sportovců, vše podporuje názornými ukázkami, získanými
z archivní dokumentace ČT. Seriál by měl být využit i jako studijní materiál v nabídce pro
školy. Probíhá jednání s ČT o možnosti prodeje DVD školám za účasti MŠMT.
Olympsport, Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, člen Svazu Českých
filatelistů (SČF), člen Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii (F.I.P.O.) je kolektivním
členem ČOA, sdružuje zájemce o sportovní a olympijskou filatelii, poskytuje jim servis o
novinkách v oboru, rozšiřuje odbornou literaturu, podporuje a propaguje olympijskou
myšlenku, organizuje činnosti a služby, prospěšné olympijské filatelii a propaguje český sport
a český olympismus. Činnost Olympsportu je rozsáhlá, např.:
- Vydal dopisnice a obálky s přítisky opatřené poštovními razítky připomínající úspěchy
českých sportovců na mezinárodním poli a hrách XXIX. olympiády v Pekingu 2008,
- Navrhl poštovní strojové razítko používané v razítkovacím strojku ČOV.
- Svými 12 exponáty se zúčastnil filatelistické soutěžní výstavy uspořádané v průběhu
olympijských her v Pekingu. Mezinárodní komise jurimanů při výstavě Olympex 2008
ohodnotila exponáty našich vystavovatelů třemi pozlacenými, čtyřmi stříbrnými a pěti
bronzovými medailemi.
- Uspořádal setkání členů společnosti v Brně a Praze, vydává ročně čtyři zpravodaje s
odbornými články a monotematickou knihovničku.
V rámci ČOA začal vyvíjet činnost Klub olympijských sběratelů s cílem podporovat
sběratelský zájem o olympijskou symboliku mezi sportovci a širší veřejností a napomáhat při
budování jejich sbírek. Angažoval také při výběru nových olympijských symbolik (oficiálních
odznaků ČOV, účastnických a dalších odznaků olympijských her, vlaječky, kravaty apod.).
Úspěšně bylo vydáno monografické číslo 39 Olympijské knihovničky „Memorabilie Českého
olympijského výboru 1993 – 2006“, které představilo širší veřejnosti část memorabilií klubu
od r. 1993, tj. od opětovného vzniku samostatného ČOV.

15. Olympijské studijní a informační centrum
Olympijské studijní a informační centrum (sídlí na Fakultě tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy, José Martího 31, Praha 6, má zde i depozitář) působilo po celý olympijský
cyklus pod vedením Františka Koláře.
V oblasti dokumentace byla dokončena katalogizace knih, brožur a časopisů, dále
katalogizace filmů na VHS a fotografií. Katalog je přístupný pro uživatele z výkonného výboru
a složek ČOV na webových stránkách ČOV. Fondy OSIC, zejména knižní, časopisecký a
filmový, jsou průběžně doplňovány. Ve spolupráci s Národním archivem byl vytvořen Spisový
a skartační řád ČOV, který bude vodítkem při ukládání písemností. Dosavadní archiv ČOV je
zpracováván a bude předán do Národního archivu v Praze.
V oblasti informací byla hlavní pozornost věnována webovým stránkám ČOV, které
procházely zásadní proměnou. Kromě kontroly a aktualizace řady témat spojených
s olympijským hnutím, byly doplněny do archivu výsledků údaje ze ZOH 2006 v Turíně a OH
2008 v Pekingu. Na interních webových stránkách byly rovněž dány k dispozici kompletní
výsledky všech olympijských a zimních olympijských her od Atén 1896 až po Turín 2006,
které zpracoval Pavel Hladík. V daném období byly rovněž připraveny tři informační letáky –
2005 o Olympijském studijním a informačním centru a Muzeu tělesné výchovy a sportu a
jeho olympijských sbírkách a 2007 o Českém olympijském výboru a českém olympijském
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hnutí. Pro kandidátský dotazník Prahy olympijské byly připraveny informace o vývoji českých
letních olympijských sportů. Pravidelně byla poskytována služba badatelům a novinářům
z České republiky i ze zahraničí a odpovídáno na dotazy jak ze zahraničí, tak z domova.
Oblast propagace zahrnovala jednak výstavní činnost, jednak spolupráci s médii. Hlavním
výstavním výstupem byla Olympijská expozice otevřená na podzim 2006 na Fakultě tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V lednu 2005 byla v Praze instalována výstava
Sport, tolerance a fair play. Dále byla renovována putovní výstava o českém olympijském
hnutí, která je využívána různými subjekty po celé České republice, od Plzně až po Ostravu.
OSIC se podílel na řadě výstav připravených oddělením dějin sportu Národního muzea.
Spolupráce s médii měla své amplitudy vždy s nadcházejícími zimními olympijskými hrami
2006 v Turíně a olympijskými hrami 2008 v Pekingu. Vedle řady vystoupení v České televizi
a Českém rozhlase a několika interview v tisku je třeba vyzdvihnout autorský podíl na
filmovém seriálu ČT Slavné olympijské osmičky.
Důležitou součástí byla výzkumná činnost. V daném období byl dokončen pramenný
výzkum a text týkající se dějin českého olympijského hnutí v období 1945-1989. Řada
poznatků – zejména týkajících se československé neúčasti na XXIII. olympijských hrách
1984 v Los Angeles - byla publikována v českém a zahraničním odborném tisku. Dále byla
dokončena studie o vztahu Pierra de Coubertina k Čechům a českým zemím a publikace o
dějinách lyžování na území Čech, Moravy a Slezska. V prosinci 2005 byla uspořádána
konference o VIII.olympijském kongresu v Praze 1925, jejíž výsledky byly publikovány
v Olympijské knihovničce. Zpracována byla řada dalších přednášek pro odborné konference
doma i v zahraničí i pro širší veřejnost. Rozvíjela se spolupráce s Olympijským studijním
centrem MOV v Lausanne, s českými vysokými školami a spoustou dalších českých i
zahraničních institucí.
Do tisku byly připraveny čtyři svazky (č. 39 – 42) Olympijské knihovničky. Zástupce OSIC
působil jako předseda poroty festivalu sportovních filmů Sportfilm v Liberci. Důležitou
součástí činnosti OSIC byla příprava a odborný komentář při tematických zájezdech ČOV a
jeho složek.

16. Komunikace a spolupráce s médii
Hlavním cílem v oblasti komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky v olympijském
cyklu 2004 - 2008 bylo maximální zviditelnění značky Českého olympijského týmu a
dlouhodobá systematická práce na vytváření a kontinuálním zlepšování pozitivního
obrazu ČOV, olympijského hnutí, jeho idejí a hodnot. Smyslem aktuálního informování
veřejnosti o aktivitách Českého olympijského výboru je pozitivní změna vnímání olympismu a
jeho myšlenek všemi cílovými skupinami české veřejnosti.
V roce 2005 se významně rozšířila zejména televizní prezentace olympijského dění.
Česká televize pokračovala ve vysílání magazínu, pravidelném měsíčníku s olympijskou
tématikou V záři pěti kruhů. Za spolupráce s ČT vzniklo také několik kratších
dokumentárních pořadů o našich olympionicích. Ve zpravodajství jsou připomínána životní
jubilea našich významných olympioniků. Představitelé ČOV, ČKO a ČKFP byli několikrát
hosty v živém vysílání pořadu Dobré ráno s ČT. Olympismu vyhradilo místo ve svém vysílání
v řadě reportáží Studio Sport. Významný prostor poskytl nový kanál ČT 24. Došlo
k navázaní nových vztahů také s komerčními televizemi a rozhlasovými stanicemi. Např.
komerční televize se v pořadu Prima jízda věnovala Plesu olympioniků.
V roce 2006 se výrazně změnila strategie komunikace ČOV. Činnost manažera
komunikace (do 31. ledna 2006 Z. Šesták)) ČOV převzala agentura ČO, a.s. a s ní
spolupracující agentury skupiny MarkBBDO, v důsledku toho komunikaci ČOV zajišťuje J.
Martinek. Smyslem této změny bylo nastolit profesionální komunikaci s veřejností a médii ve
standardním režimu a především vybudování nových a efektivnějších nástrojů komunikace
ve spojení s ČOV a ČOT. V tomto směru se ukázalo jako vysoce efektivní organizování
pravidelných snídaní předsedy ČOV s novináři a prohloubení pravidelných kontaktů
s Klubem sportovních novinářů. ČOV začal rovněž vydávat dvouměsíčník Olympijské listy,
který přináší informace o dění v ČOV a ČOT, přípravě LOH v Pekingu a dalších olympijských
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projektech. Olympijské listy jsou v tištěné i elektronické podobě rozesílány členům ČOV,
novinářům, partnerům a dalším zájemcům. Zesílily i kontakty s Olympic Highlights, periodika
MOV, kde byly pravidelně uveřejňovány informace o aktivitách ČOV. ČOV zintenzívnil i práci
na poli ochrany olympijských symbolik, především PR prací a informování novinářů o
případech porušování zákona 60/2000 Sb. Klíčovou událostí roku pro ČOV byly i z pohledu
komunikace s médii a veřejností XX. zimní Olympijské hry v Turíně. Na ZOH bylo
akreditováno celkem 32 novinářů. Spolupráce výpravy se sdělovacími prostředky se
realizovala podle stanoveného scénáře a v zásadě se nevyskytly žádné větší problémy.
Rok 2007 byl prvním rokem po výrazné změně strategie komunikace ČOV. Frekvence
citací předsedy a místopředsedů ČOV se vzhledem k pravidelnému kontaktu s novináři
významně zvýšila. ČOV vydal 23 tiskových zpráv, a například tisková konference
s předsedou EOV Patrickem Hickeym, organizovaná ČOV 12. září zaznamenala 47
mediálních výstupů, včetně rozhovoru s ČT. ČOV rovněž pokračoval ve vydávání
dvouměsíčníku Olympijské listy, který přinášel informace o dění v ČOV a ČOT, přípravě
LOH v Pekingu a dalších olympijských projektech.
Vznik nového televizního kanálu ČT4 sport poskytl daleko větší prostor informacím o sportu
a olympismu. Například Slavnostní podpis přihlášky na LOH v Pekingu, za účasti prezidenta
republiky Václava Klause, vysílala ČT 18. října v přímém přenosu a několika reprízách.
Tento fakt se projevil i ve zvýšeném zájmu novinářů o podpis a monitoring zaznamenal
v médiích 56 pozitivních výstupů. Česká televize, mediální partner ČOV pokračovala ve
vysílání magazínu, pravidelného měsíčníku s olympijskou tématikou V záři pěti kruhů.
Představitelé ČOV, ČKO a ČKFP byli několikrát hosty v živých i předtočených pořadech ČT.
Pokračovala i dobře se rozvíjející spolupráce s komerčními televizními a rozhlasovými
stanicemi.
Sdělovací prostředky se obsáhle věnovaly projektu ČOV – Olympiádě dětí a mládeže.
Zahájení ODM 21.6. v Ústí nad Labem znamenalo 35 výstupů v médiích. Věnoval se mu
více regionální tisk, což logicky vychází z definice projektu. Aktivně se na prezentaci projektu
podílel ČOV a jeho komise ODM. ČT odvysílala o akci dokument a zpravodajství. Novináři
se v průběhu roku 2007 obsáhle věnovali projektu Praha olympijská. Je škoda, že projekt byl
extrémně politizován, což výrazně zkreslovalo jeho skutečný smysl a podstatu. Zájem médií
vzbudil Informační seminář k projektu Praha olympijská, spoluorganizovaný ČOV, kterého se
zúčastnili renomovaní zahraniční experti a olympijští konzultanti.
Výraznou změnu prodělaly oficiální internetové stránky ČOV www.olympic.cz. Ve
spolupráci s agenturou Ogilvy Interactive se změnila jak struktura, tak i grafický design
webových stránek. Hlavní redaktorskou činnost vykonával mluvčí ČOV, koordinoval i
příspěvky dalších autorů. Obsahově na stránky přispívaly i další složky ČOV a některé
odborné komise. Určitou změnou prošla i spolupráce s mediálním partnerem ČOV iDnes,
který saturoval internetové stránky ČOV svým zpravodajským servisem. Návštěvnost stránek
stále roste a dosahuje až 50 000 návštěvníků měsíčně.
Rok 2008 byl významný především dvěma událostmi – kandidaturou Prahy na pořádání
letních olympijských her v roce 2016 a LOH Peking 2008. Novináři se v průběhu roku
věnovali projektu Praha olympijská velmi obsáhle. Vzhledem k tomu, že rok byl rokem
volebním, stalo se toto téma i předmětem volebního boje, což někdy výrazně zkreslovalo
skutečný smysl a podstatu projektu. ČOV jako nepolitická organizace nechtěl do sporu
různých politických proudů a názorů z pochopitelných důvodů aktivně zasahovat, nicméně
organizoval pravidelná setkání s novináři, kde je korektně seznamoval se skutečnými a
nezkreslenými fakty. Praha nakonec nebyla vybrána mezi kandidátská města pro olympijské
hry v roce 2016. Analýza ukázala, že mezi důvody neúspěchu byla i přílišná politizace
kandidatury a malá podpora vlády a politiků tomuto projektu.
Podobně LOH Peking 2008 byly médii výrazně politizovány. Nakonec se Hry XXIX.
Olympiády Peking 2008 ukázaly být velmi úspěšné. Základní informace o ČOT získali čeští i
zahraniční novináři v Media Guide, který ČOV vydal před zahájením Her v angličtině. Vedle
toho byly zprávy o české výpravě pružně dodávány na internetovou stránku www.olympic.cz.
V Českém domě dostávali partneři a hosté ČOT čerstvé informace od redakce iDnes, která
v ČOD měla svou základnu. V průběhu her se uskutečnilo 5 oficiálních tiskových konferencí.
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Hry znovu potvrdily rostoucí zájem o Internet; stal se základním komunikačním
prostředkem mezi výpravou a novináři, ale i mezi sportovci a českými fanoušky a příznivci.
V průběhu her jsme zaznamenali stovky vzkazů a gratulací prostřednictvím oficiálních
stránek ČOV. Štáb i tiskový mluvčí se snažili vyjít akreditovaným novinářům maximálně
vstříc a vytvořit optimální podmínky pro jejich práci, včetně informací o možných střetech se
zákonem na ochranu olympijských symbolik, který byl na hrách ze strany MOV brán velice
vážně. Celkově lze celý olympijský cyklus z hlediska komunikace ČOV hodnotit úspěšně.

17. Komise ČOV
Legislativní komise
Legislativní komise ČOV ve svém funkčním období komplexně zpracovala a předložila
k projednání a schválení Výkonnému výboru ČOV následující legislativní normy:
a/ Novelizaci Stanov ČOV, kterou projednal a schválil VV ČOV, MOV a Plénum ČOV.
Následně novelizované Stanovy zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR.
b/ Jednací řád VV ČOV, novelizace, projednal a schválil VV ČOV.
c/ Zásady pro přijímání nových členů ČOV, nová norma, která nebyla zpracovaná,
projednal a schválil VV ČOV.
d/ Statut Rozhodčí komise ČOV, novelizace, projednal a schválil VV ČOV.
Komise se aktivně podílela na všech legislativních úkolech, které projednával VV ČOV.
Zpracovala připomínky a doplnění k „Metodice používání olympijské symboliky“,
provedla legislativní analýzu publikace „Prevence obtěžování v prostředí sportu ČR“,
podílela se na novelizaci vnitřních předpisů sekretariátu ČOV.
Komise dále zpracovala a předložila novelu Statutu Českého klubu fair play a Statutu
komise pro Světové hry, které projednal a schválil VV ČOV. Dále se komise výrazně
podílela na tvorbě Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Praha olympijská,
o.p.s., včetně dalších souvisejících předpisech. Pro VV ČOV zpracovala legislativní rozbor
přihlášek nových žadatelů o členství v ČOV.
Komise se aktivně zapojila do tvorbě Zákona o omezení dostupnosti látek a metod
s dopingovým účinkem a připravila pro VV ČOV návrh prováděcí normy k Metodice
používání olympijské symboliky.
Předseda Legislativní komise JUDr. Alexander Károlyi byl v roce 2007 jmenován do funkce
člena Sboru poradců ministra a předsedy Legislativní rady vlády ČR, je členem Rady expertů
Antidopingového výboru ČR, i členem mezirezortní komise pro přípravu Zákona o omezení
dostupnosti látek a metod s dopingovým účinkem. Při přípravě zákonů týkajících se oblasti
sportu je členem odborných týmů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
17. 2. Komise pro sport
Komise ČOV pro sport se dle plánu práce sportovního úseku ČOV podílela na
vypracování návrhů koncepčních a prováděcích dokumentů, týkajících se realizace
ROP, zásad nominace na OH a EYOF, ocenění sportovců a členů realizačních týmů a na
připomínkování smluv o účasti členů olympijské výpravy na OH. Dále na svém zasedání
projednávala a navrhovala sumární dělení finančních prostředků pro sportovní svazy,
rozdělení finančních prostředků na speciální projekty a nadstandardní podporu špičkových
sportovců. Navrhovala zařazení sportovců do projektů Olympijské solidarity MOV,
především na olympijská stipendia pro OH 2008 v Pekingu a ZOH 2010 ve Vancouveru.
17. 3. Lékařská komise
Komise úzce spolupracovala na plnění programu ČOV v oblasti zdravotnického
zabezpečení sportovní reprezentace, inovace programu boje proti dopingu. Hlavním
úkolem komise byla příprava zdravotnického zabezpečení ZOH 2006 v Turínu a OH 2008
v Pekingu.
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Zdravotnické zabezpečení v olympijském cyklu 2005 – 2008 těžilo z dobrých zkušeností
komise a Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR) v Ústřední
vojenské nemocnici. Jejich plánovaná i průběžná činnost byla směrem k praxi sportovních
svazů realizována především prostřednictvím pravidelných odborných koordinačních
seminářů a symposií, které navazovaly na aktuální potřeby zdravotnického zabezpečení
akcí ČOV, ale i na dlouhodobější úkoly v oblasti zdravotnického zabezpečení.
Přípravy na ZOH v Torinu 2006 byly zarámovány koordinačním seminářem pro lékaře a
další členy realizačních týmů v dubnu 2005 a seminářem na téma změn ve výkladu
antidopingové legislativy (listopadu 2005). Ten byl motivován jednak nedorozumněním při
mistrovství světa v atletice v roce 2005 a především snahou vystříhat se jakýchkoliv potíží
před nadcházejícími Hrami. Lektory byli mj. člen komise pro listinu zakázaných prostředků
WADA dr. Mueller a zodpovídající pracovnice TOROC paní di Capra.
Rok 2006 pokračoval přípravou zdravotnického zabezpečení XX. ZOH 2006. Závěry
předchozích odborných seminářů se promítly do praxe realizačních týmů i do materiálního a
informačního vybavení Českého olympijského týmu. Jednalo se především o praktické
dopady ubytování, tréninku a soutěží v rozdílných nadmořských výškách a také o poměrně
složitou antidopingovou problematiku. V tomto smyslu se komise s CZZSR a
Antidopingovým výbore ČR podílela na vydání příručky „Zdravotnické zabezpečení a
antidopingové informace pro členy ČOT - ZOH Torino 2006“, dále na návrhu a zajištění
individuálního zdravotního balíčku i materiálního zdravotnického vybavení.
Již v dubnu 2006 byla připravena prezentace „Lékařské a fyziologické aspekty na OH
2008“ na tematicky zaměřeném semináři pro příslušné sportovní svazy.
Činnost v roce 2007 se koncentrovala především na přípravu a zabezpečení
nadcházejících OH 2008. Předělem bylo pořádání (ve spolupráci s Českou společností
tělovýchovného lékařství, prostředky byly získány z Olympijské solidarity ENOV)
předolympijského symposia, konaného v říjnu. Hlavním tématem byly lékařské a fyziologické
aspekty účasti Českého olympijského týmu v Pekingu, ale i další aktuální témata sportovní
medicíny v praxi vrcholového sportu. Provedení akce zajistilo CZZS ve spolupráci se
sportovním úsekem ČOV. Symposium mělo vysokou odbornou úroveň vzhledem k účasti
řady význačných světových specialistů. Lékařská komise doporučila zapracovat jeho závěry
do souhrnu opatření pro bezproblémové vystoupení na OH 2008.
Olympijský rok 2008 byl vyvrcholením dlouhodobých příprav. Komise ve spolupráci s
CZZSR sestavily a vedly expertní tým z odborníků na klíčové oblasti spadající do
zdravotnického zabezpečení 2008. Odborníci byli zváni k průběžnému monitorování situace
před OH a konzultování potřeb výpravy. Shrnutí jejich činnosti proběhlo opět na
koordinačním semináři v červnu 2008. Tato činnost se pak pozitivně projevila při
bezproblémovém zdravotnickém zabezpečení Pekingu.
Komise se dále průběžně věnovala práci na dlouhodobě vytyčeném tématu organizace a právní aspekty zdravotnického zabezpečení v praxi vrcholového sportu,
která by měla vyústit do určité právní normy. Dalším připravovaným tématem byla
organizace specializované zdravotní péče o bývalé olympioniky v rámci spolupráce
s ČKO. Spolupráce s firmou NUTREND, kterou nastartovalo CZZSR již při zabezpečení
výpravy doplňky stravy na aténskou olympiádu, vyústila v podpis smlouvy s ČOV a ČO a.s. o
oficiálním dodavateli sportovní výživy na celý c yklus, tedy Torino i Peking. Podstatná část

plnění byla pro svazy poskytnuta již rok před konáním OH. Pro vlastní zajištění týmu
na OH 2006 a 2008 poskytla část léků firma Zentiva, partner ČOV.
CZZSR zajistilo materiálně i personálně české reprezentační týmy při jejich účasti na
Olympijských festivalech evropské mládeže.
17. 4. Komise olympiády dětí a mládeže
Komise působí jako poradní a konzultační orgán ČOV, propaguje a koordinuje projekt
ODM. Pracovala jak v širším (od olympijského cyklu 2005-8 byla rozšířena o 14 zástupců
jednotlivých krajů), tak expertním složení (7 členů). V souladu s požadavkem Výkonného
výboru ČOV, aby stěžejní komise byly vedeny členy výkonného výboru, byl 19. září 2007
odvolán předseda (od r. 2004) J. Hejma a nově vedením komise pověřen místopředseda
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ČOV pro olympismus J. Dovalil. Na bezprostředně následujícím jednání komise bylo
dohodnuto, že funkce místopředsedů budou zastávat J. Hejma a M. Jón).
V své komise práci standardně projednává přípravu, zkušenosti, pozitivní rysy i kritické
pohledy a náměty související s ODM různých úrovní. Konkrétně šlo o:
 výběrová řízení na pořadatele republikové ODM,
 žádosti o účelovou dotaci MŠMT ČR,
 úpravy Manuálu ODM (třetí vydání),
 internetové stránky a reghistraci internetové domény,
 smlouvy s pořadateli ODM,
 vytvoření putovní výstavy k projektu, dokumentující zrod a vývoj ODM
 mediální prezentaci ODM (tištěná media, TV, informační letáky)
Zástupci komise se jako členové Řídících a Organizačních výborů podíleli významně na
přípravě Her ODM 2005-8. Pravidelně se jako delegáti komise zúčastňovali dalších
regionální, místních školních ODM (např. Opatovice, Blansko, Boskovice, Kutná Hora aj.).
17. 5. Komise pro Světové hry
Ve spolupráci se sportovním úsekem ČOV byl inovován Statut komise a zpracovány
Zásady nominace na Světové hry. Oba dokumenty byly projednány na MŠMT a následně
schváleny VV ČOV 19.11.2008. Komise se zaměřila na dlouhodobou přípravu české výpravy
na Světové hry, které se uskuteční na Taiwanu ve městě Kaohsing. Ve dnech 5. – 9.11.2008
se uskutečnila pracovní návštěva místa konání Her. Jednání a obhlídky sportovišť a míst
ubytování se zúčastnil předseda Komise SH M. Schwarz a pracovník sportovního úseku
ČOV J. Stluka.
17. 6. Komise Sport pro všechny
Při vědomí, že rozhodujícím nositelem činnosti jsou aktivní tělovýchovné a sportovní
subjekty, se ČOV podílí na propagaci, informacích a podpoře sportu pro všechny. Základem
při tom je především spolupráce s Informačním centrem Sportu pro všechny při ČOV.
Centrum je dílčím způsobem ekonomicky podporováno ČOV a díky jeho vedení – v čele stojí
Aleš Procházka, redaktor Českého rozhlasu – je sport pro všechny opakovaně
v rozhlasovém vysílání propagován. Naopak postoj dalších médií ke sportu pro všechny
zůstává trvale okrajový.
Přes ekonomické a další potíže Centrum pokračovalo ve spolupráci s Asociací školních
sportovních klubů ve vydávání měsíčníku Školní sport, který zůstává v ČR jediným
periodikem nabízejícím propagátorům sportu na základních a středních školách propozice a
výsledky školních soutěží, prakticky využitelné náměty atd. Byla založena i nová rubrika
informující o činnosti školních Center sportu.
V současné době odebírá časopis asi 1400 základních a středních škol, některé Domy dětí a
mládeže a další subjekty zabývající se sportovní nabídkou pro mladé.
Je škoda, že mizivý efekt měly pokusy navázat širší spolupráci se sportovními svazy. Bez
odezvy zůstaly dopisy, adresované předsedům a sekretářům svazů olympijských sportů (14.
10.2006).
Z finančních důvodů se muselo centrum od ledna 2006 rozloučit s vydáváním čtvrtletníku
Českomoravský fit kalendář, ve kterém byly zveřejňovány údaje o turistických a
sportovních akcích pro veřejnost. Informace byly nadále poskytovány pouze prostřednictvím
webových stránek. Přispěl k tomu fakt, že efekt měly opakované pokusy navázat širší
spolupráci s organizátory turistických a sportovních akcí pro veřejnost a se sportovními
svazy.
Větší pozornost než dříve byla věnována webovým stránkám Info-centra sportu pro
všechny, objevovaly se zde propozice a výsledky školních akcí, většinou korespondenčních
soutěží, vyhlašovaných přímo centrem. Stránky začaly sloužit také propagátorům sportu na
školách. Jestliže časopis Školní sport se dostává především do rukou učitelů hledajících na
jeho stránkách prakticky využitelné náměty, pak žákům a studentům jsou na internetu k
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dispozici propozice a výsledky všech centrem vyhlašovaných republikových akcí pro školy,
odpovědi na dotazy ze škol, účastnické postřehy apod.
Internet se daří postupně využívat také pro nabídku pozvánek na veřejně přístupné
turistické a sportovní akce pořádané na území ČR. Organizátorům akcí je tato forma
propagace jejich snažení poskytována zdarma a třebaže je stále obtížné přimět mnohé z
nich, aby tuto možnost využili, za pozitivní lze považovat už to, že takovýto informační servis
existuje a že může být pro stále větší okruh uživatelů vizitkou zájmu centra o popularizaci co
nejširšího spektra pohybových aktivit.
Tradičními aktivitami sportu pro všechny jsou Zátopkovy štafety - smíšené štafety ze
základních a středních škol na tratích, na nichž E. Zátopek vybojoval zlaté olympijské
medaile ( 5 a 10 km, maratón), organizované po záštitou ČOV. V září 2008 byl pořádán už
15. ročník této akce, zájem škol je značný , soutěž je přístupná i zájemcům, kteří nemají k
dispozici regulérní atletickou dráhu a štafetu připravují často v polních podmínkách. Účast
škol potvrzuje, že vedle postupových soutěží, připravovaných v kategoriích dětí a mládeže
ASŠK a dalšími subjekty, mají svůj význam i korespondenční akce - a to díky faktu, že každá
škola si je může připravit v domácím prostředí, s minimálními nároky na čas a finance, a
může do nich zapojit libovolný počet žáků či studentů. V roli patronů jednotlivých disciplín
vystupovali přední čeští atleti současné doby. ČOV se podílel na přípravě cen a diplomů.
Podařilo se udržet rovněž další tradiční akci – Plaveckou soutěž měst, v roce 2008 se
uskutečnil již 17. ročník, která pod patronací ČOV propaguje zajímavou formou kondiční
plavání. Je určen rekreačním plavcům všech věkových kategorií, dává příležitost zaplavat si
v přihlášených bazénech na čas trať 100 metrů a získanými body přispět k co nejlepšímu
umístění svého města v republikovém pořadí (kategorie A do 20 tisíc obyvatel, do 50 tisíc
obyvatel, C nad 50 tisíc obyvatel). V jednotlivých letech se přihlásilo 15 – 20 krytých bazénů,
startovalo 9 – 10 000 plavců ve věku 4 – 89 let.
Šťastným krokem se ukázalo být i to, že na rozdíl od minulých let nebyla hledána pomoc v
médiích, která už mnohokrát dala najevo, že o Sport pro všechny nemají sebemenší zájem,
byla zvolena cesta internetu. Takto měli organizátoři a účastníci Plavecké soutěže měst
zajištěn se zárukou přísun informací o akci a pár minut po skončení soutěže už jim bylo k
dispozici republikové pořadí měst.
Volnou součástí byla premiérově od r. 2006 akce pro základní a střední školy "Tučňák
open", samostatně hodnocená soutěž šestičlenných školních štafet. Vzhledem k tomu, že se
uskutečnily zatím tři ročníky, bylo by předčasné vyslovovat hodnotící soudy. Bude
pravděpodobně třeba usilovat o užší kontakt se specializovanými plaveckými školami. Na
příkladu 33. ZŠ v Plzni, kde trénuje příznivkyně našich plaveckých soutěží Ilona Hlaváčková,
je vidět, že klíčovou roli hraje na každé škole učitel nebo trenér, který má u mladých
přirozenou autoritu a může v nich probudit zájem, motivovat je k účasti.
Informační centrum nabízelo školám i další republikové korespondenční soutěže, jejichž
patrony jsou špičkoví čeští sportovci. Např. soutěž "5 x Basket" podpořili J. Selech a E.
Vítečková, kondiční soutěž „Fit bez puku“ se konala dvakrát pod patronací J. Jágra,
„Olympijské kilometry“ podpořil R. Šebrle. Smyslem těchto soutěží je mj. znovu mladým
připomenout osobnosti českého sportu a vytvářet pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
K novinkám směrovaným na školy patří také Olympijská vědomostní soutěž,
propagovaná Školním sportem i prostřednictvím internetu. Žákům, studentům i učitelům dala
příležitost uplatnit sportovní znalosti a připomenout si blížící se LOH v Pekingu.
ČOV mohl v roce 2007 po třech letech opět požádat o patronát MOV nad akcí sportu pro
všechny. S předstihem bylo vyhlášeno výběrové řízení. O patronát, který má jak aspekt
propagační tak finanční, byl značný zájem a přihlásily se čtyři subjekty – Asociace
tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (Euro hry Doksy), Česká asociace sportu pro
všechny (Festival sportu pro všechny 2008), Česká obec sokolská (Sokol republice) a
Asociace školních sportovních klubů (Hry třetího tisíciletí 2008). Na základě rozhodnutí
Výkonného výboru ČOV dne 19. září byla podána česká kandidatura Festivalu sportu pro
všechny ČASPV. Návrh byl úspěšný a MOV svůj patronát kandidátovi ČOV udělil. Samotný
II. mezinárodní festival sportu pro všechny (ČASPV) se za velkého zájmu několika tisíc
sportovců uskutečnil koncem června v Olomouci.
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Pevnou součástí červnového sportovního pořadu v ČR se širokou účastí SPV je Běh
olympijského dne pod patronací MOV. Od r. 1987 je jeho hlavním organizátorem a
koordinátorem Český klub olympioniků. Ředitelem závodu je místopředseda ČKO Imrich
Bugár. Členové Českého klubu olympioniků se v jednotlivých regionech podíleli na
organizaci závodů. Už 22. ročník se uskutečnil naposled v červnu 2008. Česká
olympijská,a.s. - marketingová agentura ČOV zajistila tisk 9000 diplomů a téměř 5000 triček
s barevným znakem ČOV a logy partnerů ČOV. Po dohodě s ČO a.s. využili jednotliví
organizátoři příspěvků místních sponzorů. Globálně se sponzorsky podílela firma
McDonald´s (nápoje, slevové kartičky, příspěvek na trička)
BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE 2005 – 2008 – počty účastníků
město
Brno
České Budějovice
Hodonín
Chrudim
Jilemnice
Liberec
Lomnice nad Pop.
Mladá Boleslav
Most
Ostrava
Praha
Stříbro
Turnov
Vrchlabí
Zlín

2005
682
701
140
142
329
102
385
483
30
5 185
216
99
270
526

9 290

2006
489
790
237
122
244
134
391
512
30
6 121
195
101
282

2007
510
842
176
134
174
62
377
528
65
6 721
359
110
480
299
522
518

10 170

11 865

2008
616
846
145
153
439
76
337
574
35
8 760
395
166
335
307
508

13 722

Celkem

17. 7.Komise Sport žen
Činnost komise, v níž kromě stálých členů působí zástupci regionů, je orientována do tří
základních okruhů:, činnost v České republice, mezinárodní činnost, výzkumná činnost.
Činnost v ČR
Komise se v rámci České republiky snažila postupnými kroky implementovat doporučení
evropských a světových institucí, týkající se zejména oblasti rovných podmínek a šancí
žen a mužů v podmínkách českého sportu, s cílem dosáhnout většího respektu postavení
žen ve sportu v ČR. K dosažení tohoto cíle byly využívány výsledky projektu Sport žen v ČR
provedeného v letech 2001 – 2004 ve spolupráci s norskou sportovní univerzitou v Oslo.
Komise podporovala mechanismy k uplatňování politiky, propagující zvýšení aktivní účasti
žen v řídících orgánech všech sportovních svazů a sportovních organizací v ČR a hledá
podporu pro její naplnění. Komise se svým zastoupením zúčastňovala národních a
regionálních projektů souvisejících se specifikou ženského sportu. V tomto směru se bohužel
dlouhodobě nedaří navázat spolupráci s MŠMT.
Ve spolupráci s regionálními spolupracovníky komise byly každoročně pořádány regionální
semináře, propagující činnosti komise a podpora byla dlouhodobě poskytována
regionálním sportovním soutěžím žen (Karlův běh Boží Dar, Den s golfem pro ženy
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v Sokolově a Mostě). V tomto směru chce komise i nadále monitorovat a podporovat
činnost regionálních spolupracovníků.
Nedařilo se dostatečně zvyšovat informovanost o činnosti komise i činnosti mezinárodních
organizací sportu žen prostřednictvím průběžné aktualizace webových stránek komise na
stránkách ČOV. Této oblasti chce komise do budoucna třeba věnovat větší prostor (pomohlo
by vyčlenit jednoho člena komise s dobrou znalostí angličtiny, který by průběžně monitoroval
informační portály mezinárodních organizací zabývajících se sportem žen).
V průběhu roku 2007 přispívala J.Pokorná s tématy týkajícími se především ženského
sportu do sekce genderové publicistiky projektu gitA (genderová informační a tisková
agentura) prostřednictvím agenturního portálu www.ta-gita.cz provozovaného občanským
sdružením ProFem a spolufinancovaného Evropským sociálním fondem EU.
Podařilo se navázat spolupráci s několika partnery v oblasti mediální propagace
sportu žen. Výsledkem bylo např. tematické zaměření filmového festivalu FEMINA film 2008
- poprvé ve své historii byl zcela věnován sportu žen).
Při uplatňování politiky propagující zvýšení aktivity žen ve sportu a aktivní účasti žen
v řídících orgánech všech sportovních svazů a sportovních organizací v ČR využila komise
roku 2007, kdy EU vyhlásila rok 2007 rokem rovných příležitostí. V rámci této příležitosti
komise iniciovala vyhlášení anket ve sportovních organizacích „Trenérka, cvičitelka roku
2007“. Slavnostní společenské završení této akce - setkání trenérek a cvičitelek roku 2007 se uskutečnilo v dubnu 2008 v Mramorovém sále Tyršova domu přítomnosti představitelů
ČOV a střešních sportovních organizací ČR. Byly zde předány pamětní listy a upomínkové
suvenýry. Komise akci vyhodnotila jako úspěšnou a potřebnou a považuje za potřebné
navázat na založenou tradici a na podnět ČOV pravidelně oceňovat trenérky a cvičitelky roku
ve všech sportovních organizacích ČR.
Chronologický přehled hlavních aktivit
 Konference ČOV „Postavení, organizace a financování sportu v ČR“ Příspěvek
A.Hogenové a N.Knorre „Sport žen a jeho problémy v České republice“. 2006.
 Slavnostní vyhlášení ankety Cvičitelka roku 2007 ČASPV, Žďár nad Sázavou. Účast
N.Knorre, členka odborné poroty. Akce velmi dobře připravená i propagovaná
v médiích. 2007.
 V rámci „kulatého stolu“ Gender centra Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně prezentovala J. Pokorná materiál týkající se sportu žen a sportovkyň
v médiích s názvem „Dámská liga mistrů aneb o ženách ve sportu a sportovkyních
v médiích“. 2007.
 Slavnostní společenské setkání trenérek a cvičitelek roku 2007 s představiteli ČOV.
Praha, Tyršův dům. 2008.
 Účast na konferenci „Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu“ pořádané
FTVS UK v Praze. Příspěvek J. Pokorné k medializaci ženského sportu a jeho
percepci ze strany diváků a divaček televizních sportovních pořadů. 2008.
 Každoroční pořádání akcí pro ženy se sportovním zaměřením – Karlův běh - Dámská
jízda (běh na lyžích Boží Dar), Den s golfem pro ženy (Sokolov, Most).
Mezinárodní činnost
Rozvíjení mezinárodní spolupráce (MOV, EWS apod.) v oblasti sportu žen je jedním
z dalších cílů činnosti komise, která se snaží zapojuji svoje aktivity do mezinárodních
projektů korespondujících se zaměřením své činnosti.
Přehled hlavních aktivit:



Účast N. Knorre (na pozvání MOV) na mezinárodní konferenci Podíl žen na rozhodovacích
procesech ve sportu.USA, Atlanta, 2005. Přednesen příspěvek o činnosti komise sportu žen:
Výsledky projektu Ženy ve sportu v ČR.
Mezinárodní konference ECSS, účast a příspěvek o činnosti komise A.Hogenová. Bělehrad,
2005.
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Účast H. Farkašové na jednání Evropské komise: Rovné příležitosti žen a mužů ve sportu.
Brusel. Předány materiály o projektu Ženy ve sportu v ČR. 2005.
Evropská konference sportu žen, účast H. Farkašová (na náklady MŠMT). Vídeň,.2006.
Světová konference sportu žen, účast N. Knorre a H. Farkašová (na náklady MŠMT). V sekci
Poster prezentovány dvě sdělení komise sportu žen ČOV s výsledky projektu Ženy ve sportu
v ČR. Japonsko, Kumamoto, 2006.
Účast A.Hogenové na mezinárodní konferenci 11. Annual Congress of the European College
of Sport Science, The Phenomenon of Sport as a Source Festivities. Lausanne, 2006.
N.Knorre jmenována členkou mezinárodního řídícího výboru organizace Global Center for
Social Change throgh Women´s leadreship and Sport. Centrum bylo založeno v roce 2005 při
Kennesaw State University v Atlantě.
Komise se zapojila do programu ENTER! vyhlášeného ENGSO. Program je zaměřen na
aktivity směřující ke zvyšování podílu žen v řídících pozicích ve sportovních organizacích na
národní i mezinárodní úrovni.
Světová konference sportu žen (MOV), účast A.Hogenová. Jordánsko, 2008.
Mezinárodní konference Evropské asociace pro sociologii a sport. Účast A.Hogenová.
Lisabon, 2008.
Účast Jany Pokorné na mezinárodní konferenci „Média, společnost, mediální fikce“ pořádané
Fakultou masmediální komunikace Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě. Příspěvek
„Televizní publika sportovních pořadů z genderové perspektivy“ zahrnující prezentaci
vybraných aspektů a přístupu žen resp. mužů ke sportu na televizních obrazovkách.
Slovensko, Smolenice. 2008

Výzkumná činnost
Projekt Žena a sport v ČR: Sportovním svazům, organizacím a vysokým sportovním
školám ČR byly postupně předány výsledky, závěrečná zpráva a doporučení vyplývající
ze závěrů projektu Sport žen v ČR – zkušenosti sportovkyň. Pro vydání publikace získala
komise finanční příspěvek z programu Solidarita MOV. Publikace závěrečné zprávy
s výsledky projektu byla vydána v české i anglické verzi. Projekt je stále popularizován,
výsledky projektu byly předneseny na mnoha mezinárodních konferencích. Zástupci
sportovních institucí ČR byli s výsledky projektu seznámeni na dvou odborných seminářích
(2005) na ČSTV a MŠMT v Praze, seminářů se zúčastnili i členové VV ČOV. Výsledky
projektu prezentovaly autorky – prof. K.Fasting a N.Knorre. Semináře měly po obsahové
stránce vysoce odbornou úroveň, organizačně byly dobře zajištěny, na vysoké úrovni bylo
simultánní tlumočení do angličtiny.Zahraniční účastníci semináře společně se zástupci
komise diskutovali o výsledcích projektu na separátním jednání na MŠMT.
V návaznosti na výsledky projektu byla připravena a publikována příručka osvětového
charakteru Prevence obtěžování ve sportu v ČR. Příručka je určená odborné i širší
veřejnosti a je obvyklým nástrojem užívaným v mnoha zemích EU. Publikace byla
distribuována do sportovního prostředí cestou ČSTV, byla dána k dispozici sportovním
svazům a regionálním sdružením ČSTV k dalšímu využití, dále prostřednictvím ČOS a
vysokých sportovních škol.
Publikace k projektu (výběr):
Fasting, K. & Knorre, N. (2003), Sexual Harassment in and outside Sport - The Experiences of
Czech Female Athletes. In NASSS 2003 Conference -Theme session on Sport and Sexual
Harassment, Montreal, Canada, 29 Oct-1 Nov.
Fasting, K.& Knorre, N. (2003), How Safe is Sport? The Experience of Sexual Harassment in
and Outside Sport. In Stelter, R. (ed.) New Approaches to Exercise ans Sport Psychology-Theories,
Methods and Applications, XI the European Congress of Sport Psychology - Proceedings,
Copenhagen 22-27 July 2003. FEPSAC, Copenhagen, Denmark, 57.
Fasting, K. & Knorre, N. (2004) Gender Relations in Sports –The Experiences of the Czech
Female Elite Athletes, Board Meeting, Czech Olympic Committee, Praha, Czech Republic, Dec 8
2004.
Fasting, K., Knorre, N. (2005). Women in Sport in the Czech Republic. The Experiences of
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17. 8. Komise Praha olympijská
Komise vykonávala činnost v souladu s programovým dokumentem a s rozhodnutím pléna
ČOV. Úzce spolupracovala s Komisí Rady hlavního města Prahy pro přípravu kandidatury
hl.m.Prahy na Letní olympijské hry v roce 2016 resp. 2020. Od března 2007 s Obecně
prospěšnou společností Praha Olympijská (zakladateli společnosti byli ČOV a Hlavní
město Praha), ČOV delegoval do Správní i Dozorčí rady svoje zástupce. Agenda této oblasti
se tak postupně přesunula (vzhledem k personálnímu propojení s komisí Hl.m.Prahy) na
magistrátní úroveň a na půdě ČOV se stala pravidelnou součástí jednání výkonného výboru
a porady předsedy s místopředsedy ČOV. Bližší viz samostatná část zprávy.
17. 9. Komise Sport a životní prostředí
Práce komise plynule navázala na aktivity období 2001 – 2004. Základním principem
činnosti bylo prosazovat a naplňovat v rámci českého olympijského hnutí úsilí MOV a
následně i ČOV o co nejvyšší přenos ekologického vnímání a opatření v oblasti sportu.
V uplynulém období byla činnost částečně ovlivněna změnami ve vedení komise a to
z důvodů osobní rezignace Tomáše Doležala (dlouholetého předsedy komise), kterého
v roce 2006 vystřídala Martina Pásková z Ministerstva pro životní prostředí. Komise
v počátku funkčního období zejména uvažovala o návaznosti na mediální partnery s cílem
zviditelnění své činnosti a využití uplatnění ekologických principů ve sportu při různých
jednáních, případně v rámci správních řízení jako poradního hlasu.
Při pravidelném hodnocení činnosti složek a komisí ČOV v červnu 2007 se Výkonný výbor
ČOV zabýval složením komise i zaměřením její činnosti. Konstatoval, že komise je příliš
široká a je v ní málo členů orientovaných dostatečně v problematice sportu. Nebyl vysloven
souhlas ani s předpokládaným programem komise, který byl směřován příliš do oblasti
turistiky, což není vlastní půda ČOV. Byl vysloven požadavek, aby s ohledem na budoucí
nároky spojené s kandidaturou Prahy na uspořádání OH byl předsedou komise člen
výkonného výboru ČOV a současně, aby její členové byli bezprostředně z prostředí sportu
(nikoliv turistiky), ze vznikající komise Praha olympijská, členové pléna, výkonného výboru
ČOV, Českého klubu olympioniků. Výkonný výbor považoval za nutné kromě stávajícího
zaměření a při zachování vazby na Ministerstvo životního prostředí orientovat činnost
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komise na problematiku ekologie v rámci připrav kandidatury Prahy na pořádání OH. VV
ČOV následně v září 2007schválil nové složení komise pod vedením Jaroslava Pollerta.
A.

Komise rozvíjela svou činnost v oblastech:
Vliv velkých sportovních událostí na životní prostředí – příprava metodických
pokynů, projekt Praha olympijská:









klimatické změny, zimní a letní období, doprovodné emise sportovních událostí,
znečištění vzduchu, změny životního prostředí ve vnitřních prostorách sportovních
zařízení vlivem návštěvníků a sportovců
vliv dopravy na velké sportovní události – doprava návštěvníků a doprava aktivních
sportovců z hlediska ekologicky udržitelného rozvoje
energetické požadavky na velké sportovní události
odpady a jejich recyklace – doporučení pro velké události
materiály pro sportovní stavby a materiály pro sportovní náčiní a nářadí z hlediska
životního prostředí
zajištění kvalitní pitné vody, dokonalé odkanalizování, znovuvyužití vody, resp. ekologické
využívání dešťové vody
přírodní prostředí v okolí sportovních zařízení a v širším okolí, využívání brownfields a
greenfields
obrana proti hluku pro sportovce a návštěvníky, např. vhodnou konstrukcí staveb.

Výsledek: zpracování kapitoly Životní prostředí přihlášky pro pořádání OH v roce 2016.
Doporučení pro přípravu velkých sportovních událostí z hlediska životního prostředí:





jasné stanovení ekologické koncepce při přihlášce/zájmu o pořádání velké sportovní
události – proces EIA a SEA
příprava stavby: nová konstrukce/modernizace/rozšíření stávajícího sportoviště
plánování a organizace vlastní sportovní akce – ekologický dopad
ekologické vyhodnocení akce po jejím skončení.

Výsledek: příprava územního plánu Praha – Radotín pro rekreačně-sportovní využití
zátopového území soutoku Vltavy a Berounky s dopadem na využití Vltavy Praha – České
Budějovice.
Sportovní akce v chráněných územích – vrcholové, výkonnostní, rekreační



doporučení pro omezení konfliktů mezi sportem a ochranou přírody
konzultační činnost pro hodnocení vlivu sportu na životní prostředí v krajině.

Výsledek: Konkrétní zapojení ČOV a komise do problematiky turisticko-sportovní plavby na
horní Vltavě v oblasti Národního parku Šumava.
B.

Ekologická výchova a osvěta ve sportovním prostředí







problém odcizování se přírodě
sociální, sociologické, kulturní a společenské aspekty sportu a životního prostředí
environmentální výchova sportující mládeže
vliv sportu a sportovní rekreace na přírodu a krajinu, doporučení metodických a
praktických přístupů řešení
mediální kampaně ekologické osvěty ve vztahu ke sportu,
semináře, workshopy zaměřené na sport a životní prostředí v různých odvětvích sportu.

Komise kromě vlastní odborné činnosti jakožto poradního orgánu VV ČOV vyhledává další
odborníky a koordinuje jejich aktivity k zodpovězení navržených nosných témat současného
sportu ve vztahu k životnímu prostředí.
17. 10. Komise pro sociální otázky
V souladu se záměry svého čtyřletého programu se ČOV začal intenzivněji zabývat také
sociálními otázkami. Od března 2005 zahájila svoji činnost Sociální komise ČOV. Byla
vyvolána různá jednání s MŠMT i Ministerstvem financí o případné účelové dotaci ze
státního rozpočtu a byly zahájeny práce na vytvoření tzv. Sociálního programu ČOV.
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Sociální program byl schválen VV ČOV v červnu 2006 Jednání v roce 2005 byla úspěšná a
prostředky pro sociální program byly do rozpočtu MŠMT na rok 2006 dodatečně přiděleny a
ČOV tak mohl v roce 2006 poprvé vyplatit pravidelný měsíční příspěvek olympijským
medailistům v důchodovém věku.
Sociální ČOV program zahrnuje:
- Přímou podporu olympijským medailistům - důchodcům
- Studijní stipendia
- Rekvalifikační příspěvek
- Motivační příspěvek
Počítá i s vytvořením rezervního fondu pro případ nedostatku dotačních prostředků
v některém roce.
V rámci sociálního programu ČOV poskytoval finanční příspěvek držitelům
olympijských medailí, kteří mají české občanství, dosáhli věku 60 let nebo pobírají invalidní
důchod a jsou členy ČKO nejméně 24 měsíců. V roce 2005 byl vyplacen příspěvek ve výši
15 000 Kč na osobu. V roce 2006 byla vyplacena podpora v částce 45 000 Kč na osobu (tj.
asi 4000 Kč měsíčně). Tuto výši podpory se podařilo udržet z vlastních prostředků ČOV a
ČO a.s. i v letech 2007 a 2008, přestože stát další dotaci na tento účel neposkytl. V roce
2008 se podařilo s Ministerstvem financí poskytnutí opětné dotace na Sociální program a
tato dotace by měla být již pro další roky poskytována pravidelně. ČOV bude i nadále
pracovat vlastními silami na projektech, které by umožnily zvýšení podpory olympionikům –
důchodcům i případné rozšíření jejích příjemců.
V roce 2007 se podílela ve spolupráci s předsedou a místopředsedy ČOV na přípravě
podkladů pro jednání Sněmovny Parlamentu ČR k návrhu na vydání zákona o zvláštním
příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na OH.
Olympioniky společnost vnímá nejen jako soutěžící, ale také jako sportovní a kulturní
vyslance své země. Jejich start na OH a medailová umístění jsou ovšem výsledkem
mnohaletého úsilí, které přípravě věnovali. Vrcholový sport se stal svébytným kulturně –
společenským jevem, který přerostl původní rámec dobrovolné činnosti, sportovcům se
vytvářely a vytvářejí společenské podmínky pro trénink i soutěžení, jejich činnost se stala
společenským závazkem. V jisté etapě života jí dávali přednost a často odsouvali i přípravou
na budoucí povolání. Otevřenou otázkou zůstává, jaký bude jejich život po skončení
vrcholové sportovní činnosti i po materiální stránce. V ČR tomu tak bylo zvláště před rokem
1990. S přihlédnutím k tomu, ale i k mimořádnému příspěvku olympijských medailistů
k reprezentaci republiky v zahraničí, je zpětné ocenění našich olympioniků zcela na místě.
V tomto smyslu se jednoznačně vyjádřil výkonný výbor ČOV a následně zaslal předseda
ČOV 25. 4. 2007 dopis předsedovi Podvýboru pro mládež a sportu P. Plocovi: „ČOV si je
vědom potřeby pomoci zajistit důstojné stáří držitelů olympijských medailí, kteří dosahovali
vrcholných výkonů v době, kdy podmínky sportu neumožňovaly dlouhodobé hmotné
zajištění. Podporuje proto snahu o přijetí zákona řešícího sociální situaci českých sportovců,
kteří získávali olympijské medaile pře rokem 1992“. V květnu se členové komise spolu
s předsedou a místopředsedy ČOV přímo zúčastnili projednávání návrhu na jednání
Podvýboru. Parlament nakonec po bouřlivém jednání návrh zákona těsnou většinou nepřijal.
ČOV uzavřel smlouvu s Vysokou školou ekonomie a managementu v Ústí nad Labem,
podle které může zájemcům poskytnout pomoc při získání stipendia. Stejnou možnost bude
hledat ČOV i u dalších vysokých škol.
ČOV spolupracuje s Českou nadací sportovní reprezentace v pořádání rekvalifikačních
kursů, které nabízí bezplatně současným aktivním sportovcům, aby jim pomohly zařadit se
do dalšího profesního života.
Sociální program zahrnuje také zdravotní pomoc. Na základě dohody s Centrem
zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (MUDr. J. Větvička, předseda Lékařské
komise ČOV) je centrum připraveno v akutních případech pomoci olympionikům seniorům při
zajištění speciálního vyšetření. Ve spolupráci s Lékařskou komisí ČOV je připravena úhrada
lékařského zabezpečení olympioniků po ukončení jejich sportovní kariéry včetně
přednostního ošetření.
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Komise se podílela na přípravě Směrnice o lázeňské péči pro olympioniky, výkonný výbor
ji schválil, léčebné pobyty jsou zajišťovány v lázních, Třeboň. Úhrada léčebných a
lázeňských výloh pro olympioniky – medailisty pokračovala výhradně z prostředků ČOV.
17. 11. Komise pro ekonomiku a marketing
Pro období 2005 – 2008 ustavil VV ČOV Komisi pro ekonomiku a marketing s úkolem
posuzování a návrhů postupů v marketingu ČOV a podporu přípravy základních
ekonomických dokumentů ČOV, jejich posouzení a připomínkování před jejich předložením
VV ČOV. Komise byla pravidelně informována i o činnosti ČO a.s. a vyjadřovala se k ní.
Činnost Komise byla v období 2005 – 2008 velmi intenzivní když se sešla celkem na 16
jednáních. V letech 2005 a 2006, kdy se dopracovávaly smlouvy s partnery a začínala
aplikace nového přístupu zejména k propagaci ČOV a Hospitality programu, se komise sešla
vždy pětkrát, v letech 2007 a 2008 se jednání komise konalo vždy třikrát. Činnost skupiny se
soustřeďovala na projednávání koncepčních doporučení v oblasti marketingu, a zejména na
posuzování a doporučení v oblasti hospodaření ČOV i ČO a.s. Vysoká účast většiny členů
komise na jednáních i přes jejich vlastní pracovní vytíženost potvrzovala jejich hluboký zájem
o ekonomiku ČOV.
17. 12. Revizní komise
Hlavním úkolem Revizní komise bylo především provádět pravidelnou kontrolu
hospodaření aparátu ČOV a jeho složek (zejména ČOA, ČKO a Český klub fair play) a to
včetně správného účtování, dále pak kontrolovat hospodaření tzv. velkých akcí jako jsou OH
či EYOF a správnost rozdělení příspěvků sportovním svazům na základě kritérií
Rozvojového olympijského programu (také z podnětu Revizní komise bylo do ROP 20052008 nově zařazen projekt „Týmové sporty“, který částečně kompenzoval specifiku
kolektivních sportů a jejich složitou situaci při kvalifikaci na OH).
V uplynulém olympijském cyklu Revizní komise neobdržela od Pléna ČOV žádné
specifické úkoly. Revizní komise při svých kontrolách neshledala žádná závažnější
pochybení v hospodaření ČOV, pouze v určitých konkrétních případech spolupracovala
s ekonomickým úsekem na zpřesnění účetní osnovy a zaúčtování příslušných dokladů.
Taktéž při dodržování kritérií ROP mohla Revizní komise konstatovat, že finanční prostředky
jsou rozdělovány v souladu se schválnými kritérii. Po celé volební období pak komise přísně
sledovala dodržování termínu stanoveného pro předkládání žádostí na tzv. Speciální
projekty, které byly vyhlášeny na základě ROP. Svazy, které své žádosti nedodaly v řádném
termínu se na rozdělení prostředků z těchto projektů v daném roce nepodílely. Komise také
iniciovala přísnější postup při pozdním čerpání těchto prostředků vybranými svazy.
Bez závad také proběhla kontrola hospodaření s Fondem návratných příspěvků, příslušné
svazy vždy v souladu s uzavřenou smlouvou dodržely termín i výše splátek.
17. 13. Rozhodčí komise
Hlavní náplň činnosti komise spočívala v projednávání odvolání proti rozhodnutím
svazových orgánu ve věcech porušení antidopingových pravidel. Počet projednávaných
případů postupně vzrůstá.V uplynulém období komise projednala a rozhodla o celkem 10
případech. Jeden je koncem roku 2008 ještě na pořadu jednání.
Členové komise musejí v této souvislosti opětovně konstatovat, že ve většině případů
odvolání směřují proti rozhodnutím disciplinárních komisí jednotlivých sportovních svazů,
kterými byli sportovci buď vůbec osvobození od obvinění z porušení antidopingových
pravidel nebo kterými byly v rozporu se závaznými ustanoveními uloženy příliš mírné tresty.
Svědčí to o stále převládajícím benevolentním přístupu sportovních svazů k proviněním
sportovců na úseku dopingu. Ten je zřejmě dán jejich zájmem na tom, aby nepřišli o
sportovce, který může reprezentovat, nebo když už trest musí být uložen, tak aby to bylo na
dobu co nejkratší.
Nejhorší situace vůbec je ve Svazu kulturistiky a fitness ČR. Ten sice není členem ČOV,
ale na základě Směrnice Antidopingového výboru a dohody uzavřené mezi tímto výborem a
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Svazem funguje Rozhodčí komise ČOV i pro tento sport jako odvolací orgán. Došlo i k tomu,
že předseda Svazu S. Pešát podal žalobu u soudu. Domáhá se tím zrušení nálezu komise,
který potvrdil 4letý trest uložený S. Pešátovi rozhodnutím Disciplinární komise svazu.
Nový Světový kodex (WADA), který začne platit od 1.1.2009, a kterému se musí
přizpůsobit i česká Směrnice, nastavuje přísnější postup vůči každému národnímu svazu,
který nebude plnit své povinnosti na úseku dopingu. Národní olympijský výbor, tedy ČOV,
bude muset podle čl. 20.4.7. odepřít zcela nebo částečně finanční pomoc národní sportovní
organizaci, která nejedná v souladu s Kodexem.
V r. 2006 se komise ve spolupráci s ČOV a ADV ČR podílela na přípravě a uskutečnění
semináře pro předsedy a členy disciplinárních komisí svazů o problematice uplatňování
Směrnice. Podobný seminář bude nutno uskutečnit v r. 2009 po přijetí nově Směrnice.
Světový kongres o boji proti dopingu, konaný v listopadu 2007 v Madridu (zúčastnil se
ho i předseda komise JUDr. Bubník), přijal ve Světovém kodexu značné změny. Nový
Kodex je velmi složitým a rozsáhlým právním dokumentem, který nebude lehké zvládnout.
Předseda komise se průběžně podílel na překladech jak Světového kodexu tak
Antidopingových pravidel ČOV, které bylo nutno přijmout před olympijskými hrami v Pekingu.
Pokračoval rovněž ve funkci rozhodce Sportovní arbitrážního soudu v Lausanne a zúčastnil
se tam též semináře o rozhodování dopingových případů.
Všechna rozhodnutí Rozhodčí komise s podrobnými důvody jsou zveřejňována na
webových stránkách olympijského výboru v rubrice Antidoping, v kolonce Rozhodčí komise
nálezy. Zprávy o rozhodnutích se také prostřednictvím sekretariátu ČOV dávají k dispozici
mediím.
Poté, co byly naposledy přijaty změny Stanov ČOV a Statutu Rozhodčí komise, není nutno
v těchto předpisech provádět další změny. Komise se zaměří na další vylepšení Jednacího
řádu a to na základě zkušeností, které získala při projednávání jednotlivých případů
v uplynulých letech.

18. Ekonomika a marketing
(Údaje roku 2008 jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem podle skutečnosti k 15.11.2008.
Konečné vyhodnocení rozpočtu roku 2008 může být provedeno po účetní uzávěrce.)
18.1. Hospodaření ČOV
Ekonomická činnost ČOV se řídila ročními rozpočty, které jsou hlavním nástrojem pro
sledování hospodaření ČOV. Hospodaření ČOV a jeho rozpočty byly před jejich předložením
VV ČOV a plénu ČOV vždy projednávány Komisí ČOV pro ekonomiku a marketing, která tyto
koncepční materiály posuzovala a podílela se na jejich přípravě. Vyhodnocení hospodaření a
bylo vždy před schválením plénem ČOV podrobeno nezávislému auditu.
V zájmu dlouhodobé porovnatelnosti vychází metodika tvorby rozpočtů, jejich struktura a
vyhodnocování z předcházejícího olympijského cyklu s tím, že na doporučení pléna ČOV
z roku 2005 se nyní v této metodice striktně rozlišuje finanční a naturální plnění.
Celkové příjmy ČOV v cyklu 2005 – 2008 činily 424 886,- tis. Kč, celkové výdaje 416 851,tis. Kč. Z uvedených údajů vychází kladný hospodářský výsledek ve výši 8 035,- tis. Kč.
Celkové příjmy ČOV
Na celkových příjmech ČOV se velkou měrou podílel stát, který poskytl dotace v celkové výši
184 780,- tis. Kč, což představuje 43,5% z celkových příjmů. Významným způsobem se na
celkové částce podílela Česká olympijská a.s., a to 131 312,- tis. Kč, což v procentním
vyjádření činí 30,9%. Částkou 57 189,- tis. Kč přispěla do čtyřletého rozpočtu Sazka a.s.
(13,5%) zatímco příjmy od MOV dosáhly celkové výše 43 862,- tis. Kč (10,3%).
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Struktura příjmů ČOV v olympijském cyklu 2005 - 2008

22 000
34 000
31 000
20 000
107 000

1 000
1 000
1 000
1 000
4 000

7 026
10 824
9 044
16 968
43 862

1 468
7 085
3 589
9 128
21 270

57
57
0
0
114

0
0
1 800
2 500
4 300

2 000
2 000
2 200
2 200
8 400

0
5 650
3 041
0
8 691

Celkem skutečnost

Sociální program cestou
ČO a.s.

Dotace CZZSR

Ostatní

16 403
19 159
28 289
37 500
101 351

Členské příspěvky

14 078
18 420
16 291
8 400
57 189

Naturální plnění pro OH,
EYOF, sportovní svazy,
cestou ČO a.s.

MOV (TOP VI, Solidarita,
ostatní)

Dotace na ODM

Dotace sportovním
svazům

11 880
16 000
5 500
32 000
65 380

Sponzorské příspěvky
svazům cestou ČO a.s.

442
602
985
1 300
3 329

Podíl na výtěžku Sazky

2005
2006
2007
2008*
Celkem

Dotace na OH, EYOF, SH a
činnost ČOV

Úrokové výnosy

ROK / STŘEDISKO

v tis. Kč

76 354
114 797
102 739
130 996
424 886

Komentář:
Naturální plnění:

2005
2006
2007
2008

1 468,- tis. Kč (adidas)
5 987,- tis. Kč (adidas), 598,- tis. Kč (Klimatex), 500,- tis. Kč (Nutrend)
789,- tis. Kč (adidas), 384,- tis. Kč (Klimatex), 1 010,- tis. Kč (Nutrend), 1 406,- tis. Kč (Lenovo)
6 000,- tis. Kč (adidas), 2 203,- tis. Kč (Klimatex), 925,- tis. Kč (Nutrend)

Ostatní:

2007
2008

Nadace ČEZ pro ČKFP
Nadace ČEZ pro ČKFP

Sociiální program:

2006
2007

5 650,- tis. Kč (ČO a.s.)
3 041,- tis. Kč (ČO a.s.)

Dotace na činnost ČOV:

2008

6 000,- tis. Kč (MF ČR)

Struktura příjmů ČOV za olympijský cyklus 2005 - 2008

Sociální program cestou ČO a.s.
2,05%
Ostatní
1,01%

Naturální plnění pro OH, EYOF,
sportovní svazy, cestou ČO a.s.
5,01%

Dotace CZZSR
1,98%

Členské příspěvky
0,03%

Úrokové výnosy
0,78%
Dotace na OH, EYOF, SH a
činnost ČOV
15,39%

Sponzorské příspěvky svazům
cestou ČO a.s.
23,85%
Dotace sportovním svazům
25,18%

Dotace na ODM
0,94%

Podíl na výtěžku Sazky
13,46%

MOV (TOP VI, Solidarita, ostatní)
10,32%

Celkové výdaje ČOV
Z celkové částky 417 039,- tis. Kč použil ČOV na příspěvky sportovním svazům na přípravu
v souladu s Rozvojovým olympijským programem částku 233 043,- tis. Kč (55,9%). Na
zabezpečení zimních a letních olympijských her vynaložil ČOV částku 71 627,- tis. Kč

61

(17,2%). Provozní náklady na činnost ČOV za celé čtyřleté období byly 64 633,- tis. Kč
(15,5%).
Oproti předcházejícím rokům došlo ke změně celkové koncepce zajištění příspěvků ve
prospěch olympioniků seniorů medailistů. Ve struktuře výdajů se objevuje nové středisko
Sociální program, na který ČOV uvolnil částku 19 214,- tis. Kč. V předcházejících cyklech
byly tyto příspěvky realizovány prostřednictvím střediska ČKO jako tzv. odměny medailistům
seniorům a v průměru se pohybovaly od 10,- do 15,- tis. Kč na osobu ročně. V současném
cyklu se podařilo tuto částku zvýšit až na 45,- tis. Kč na osobu ročně.
Struktura výdajů ČOV v olympijském cyklu 2005 - 2008

355
213
196
200
964

2 118
2 065
2 538
2 230
8 951

400
400
401
455
1 656

352
159
31
160
702

1 072
1 068
1 173
1 160
4 473

8 103
23 506
2 238
37 780
71 627

38 531
54 665
63 385
63 900
220 481

6 120
0
6 442
0
12 562

912
0
0
40
952

Celkem skutečnost

Sociální program

Světové hry

naturální plnění)

EYOF (finanční a

plnění)

Sportovní svazy
(finanční a naturální

(finanční a naturální
plnění)

OH 2006, 2008

Komise ODM

Komise sportu žen

Sport pro všechny

501
442
423
400
1 766

CZZSR)

307
219
1 831
2 500
4 857

Lékařská komise (vč.

ČOA

878
984
1 051
1 100
4 013

OSIC

ČKFP

16 791
15 848
15 694
16 300
64 633

ČKO

2005
2006
2007
2008*
Celkem

Provozní náklady

ROK /STŘEDISKO

v tis. Kč

1 880
5 874
5 861
5 599
19 214

78 320
105 443
101 264
131 824
416 851

Komentář:
Rok 2008:

Sportovní svazy

(63 900,- tis. Kč - v této částce je zahrnuto předfinancování zimních sportů roku 2009 ve výši 4 000,- tis. Kč)

Struktura výdajů ČOV v olympijském cyklu 2005 - 2008
ČKO
0,96%

Sociální program
4,61%

Světové hry
0,23%

ČKFP
1,16%

Provozní náklady
15,50%

OSIC
0,23%

ČOA
0,42%

Lékařská komise (vč. CZZSR)
2,15%

EYOF (finanční a naturální plnění)
3,01%

Sport pro všechny
0,40%

Komise sportu žen
0,17%
Komise ODM
1,07%
Sportovní svazy (finanční a
naturální plnění)
52,91%
OH 2006, 2008 (finanční a
naturální plnění)
17,18%

Vývoj vlastních disponibilních finančních prostředků ČOV
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že výše vlastních disponibilních finančních prostředků ČOV
při zahájení cyklu 2005 – 2008, tj. 1.1.2005, byla 40 113,- tis. Kč, což představovalo cca o
5 000,- tis. Kč méně, než ukládalo usnesení pléna ČOV z roku 2003, podle něhož ČOV má
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tyto prostředky držet na minimální hranici 45 000,- tis. Kč. V roce 2006 se podařilo tuto
rezervní položku na stanovenou výši doplnit a od té doby je usnesení pléna z roku 2003
dodržováno. Disponibilní finanční prostředky ČOV budou nad stanovenou hranicí i na konci
roku 2008. Konečná částka k 31.12.2008 bude záviset na aktuálním kurzu dolaru v prosinci,
kdy ČOV očekává rozhodující platby od MOV. Odchylku předpokládáme 1 – 2%. Částka
uvedená v grafu je odhad.
Vývoj disponibilních prostředků ČOV v letech 2001- 2008

tis. Kč
80 000

64 682

60 000

53 901
60 445

48 457
40 113

40 000

48 000

46 362

odhad

37 487
20 000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

18.2. Příspěvky sportovním svazům
Příspěvky sportovním svazům tvoří ve výdajích ČOV dominantní položku. Rozhodující část
příspěvků (87%) je poskytována podle Rozvojového olympijského programu. Z tabulky je
zřejmé, že proti předcházejícímu cyklu celkové příspěvky vzrostly o téměř 31 mil. Kč.
Z toho bylo 23.0 milionu ve finančním a 8.0 milionu ve věcním plnění.
Příspěvky sportovním svazům
porovnání cyklu 2001 - 2004 s cyklem 2005 - 2008
v tis. Kč
rozvojový olympijský program
rok
2001
2002
2003
2004
CELKEM
2005
2006
2007
2008
CELKEM

ČO a.s.

12 499
20 341
30 007
16 331
79 178
16 403
19 159
28 289
37 500
101 351

ČOV

2 499
5 124
1 689
22 418
31 730
128
1 506
1 981
4 178
7 793

stát

20 332
22 500
21 800
23 000
87 632
22 000
34 000
31 000
20 000
107 000

EYOF
finančně

4 427
0
4 422
0
8 849
4 652
0
4 968
0
9 620

adidas

1 400
0
1 221
0
2 621
1 468
0
789
0
2 257

mimo rozvojový olympijský program
Klimatex

0
0
0
0
0
0
0
384
1 700
2 084

ostatní
(Nutrend, Mezisoučet
Lenovo)

0
0
0
450
450
0
0
2 416
600
3 016

adidas OH

41 157
47 965
59 139
62 199
210 460
44 651
54 665
69 827
63 900
233 043

0
5806
0
6730
12536
0
5987
0
6000
11 987

Klimatex OH Nutrend OH

0
0
0
0
0
0
598
0
503
1 101

0
0
0
0
0
0
500
0
325
825

Škoda

124
498
498
498
1 618
227
454
454
454
1 589

Mercedes

odměny za
medaile

0
0
0
0
0
0
89
179
179
447

0
2 450
0
5 200
7 650
0
7 450
0
6 500
13 950

CELKEM
41 281
56 719
59 637
74 627
232 264
44 878
69 743
70 460
77 939
263 020

Komentář:
Ve sloupci ČOV je za rok 2005 zahrnut příspěvek svazu jachtingu a členské příspěvky svazům.
Ve sloupci ČOV rok 2006 jsou nasčítány členské příspěvky sportovním svazům (57,- tis. Kč), stipendia (820,-tis.Kč) a příspěvek na trenéra mod. pětiboje (629,- tis. Kč).
Ve sloupci ČOV pro rok 2007 jsou nasčítána stipendia ve výši 1 122,- tis. Kč a příspěvky sportovním svazům ve výši 859,- tis. Kč (z toho cyklistika 230,- tis. Kč,
moderní pětiboj 462,- tis. Kč a softball 167,- tis. Kč)
Ve sloupci naturální plnění Škoda auto se jedná o 4 auta pro svazy v cyklu 2001 - 2004 i v cyklu 2005 - 2008, o nich se nikde neúčtuje.
Výpočet byl provedem odečtením zůstatkové ceny ve výši 30% od celkové hodnoty vozů a ta byla rozpočítána na počet měsíců, kdy byla vozidla v užívání, stejně tak
u Mercedesu.
Ve sloupci naturální plnění ostatní je zahrnuto Lenovo a Nutrend:

rok 2007 (Nutrend - 1010,-, Lenovo - 1406,- tis. Kč)
rok 2008 (Nutrend - 600,- Kč)

Na financování Rozvojového olympijského programu se podílí MŠMT, Česká olympijská a. s.
a ČOV. Jednotlivé podíly jsou patrné z následujícího grafu:
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ROP dává při rozdělování finančních prostředků všem sportům stejné možnosti a
rozhodujícím kritériem pro získání finančních prostředků je úspěšnost. Podle pravidel
programu je 55% prostředků poskytováno formou přímého finančního příspěvku, který
mohou svazy využít na olympijskou přípravu podle vlastních potřeb. Zbývajících 45% je
rozdělováno podle kritérií pro jednotlivé projekty. Z tabulky vyplývá, ve srovnání
s předchozím cyklem došlo u tohoto programu k nárůstu prostředků o 23 mil. Kč.
Přehled rozdělení prostředků na Rozvojový olympijský program v období 2005 - 2008

Sportovní svazy
Atletika
Badminton
Baseball
Basketbal
Biatlon
Boby
Box
Curling
Cyklistika
Fotbal
Gymnastika
Házená
Jachting
Jezdectví
Judo
Kanoistika
Krasobruslení
Lední hokej
Lukostřelba
Lyžování
Moderní gymnastika
Moderní pětiboj
Plavání
Pozemní hokej
Rychlobruslení
Saně
Softball
Stolní tenis
Střelectví
Šerm
Taekwon-do WTF
Tenis
Triatlon
Veslování
Vodní polo
Volejbal
Vzpírání
Zápas
různé *
CELKEM

Přímý
příspěvek
MŠMT
9314
400
2610
3433
4171
713
1205
586
8503
754
1896
571
1342
394
952
9505
651
7139
312
11607
325
2958
2235
615
1904
307
2107
492
4804
462
471
3912
1137
6957
472
1180
1123
3481

ČO a. s.
1528
32
458
494
678
120
112
101
1677
119
338
63
163
50
122
1719
127
1329
32
2134
39
435
338
108
415
42
352
51
773
44
52
606
129
1249
62
149
157
560

101000

16938

Kempy Turín,
Nadstandard Týmové Speciální Kurzy
Peking, Vancouver
Turín,
sporty projekty trenérů
Peking
MŠMT ČO a. s.
705

1211

2000
552
824

1677
590
206

400

1617

837

500
691

990
130

475

168

225

200

2655
572

1800

3899
60
500
440

1395

822
100

100

1060

138
1090

1500

60
279
449

400
760

366
59
431
59
371
131
794

95
795
125
815
250
2075

700

1225
774
824

167
278

255
747

499

6000

20206

9556

8150

1328
220
616
150
935
410
693
370
1585
50
537
650
650
303
620
1387
365
209
25
2413
315
928
421
675
582
298
389
73
478
350
470
820
478
780
538
652
367
489

170

22619

1623

80
115

70
125
160
100

80
70
100

70
70
80

70

73
90
100

Závěrečná
EYOF
Soutěže
Trenéři Stipendia
Naturální
příprava před
OH nadějí mládeže a granty
plnění
OH Peking
OS MOV Finančně Naturálně
ČO a. s.
ČOV
232
808
271
268
885
134
480
78
150
3
286
480
132
449
2360
183
27
226
120
645
180
37
480
60
37
208
480
112
146
480
189
59
37
398
291
341
114
212
510
21
178
429
480
275
374
126
117
160
7
296
655
234
156
203
317
125
245
57
480
108
100
4
203
480
261
564
190
117
130
5
466
331
104
146
450
13
50
254
72
37
1924
528
37
480
78
155
572
470
1835
504
37
253
480
155
108
236
1656
121
190
8
21
331
659
221
182
380
20
456
480
163
236
480
50
94
30
37
480
50
78
256
480
249
57
67
164
58
121
150
4
226
164
510
22
103
480
78
153
480
78
214
71
145
320
14
173
275
125
190
5
153
331
199
530
113
386
480
140
343
569
180
158
203
480
112
102
182
480
275
117
100
3
7561

9120

7576

9620

2942

4415

5000

717

CELKEM
2005 - 2008

CELKEM
2001 - 2004

18854
1363
5214
8035
9069
2410
3016
2538
16922
2251
5444
3685
3695
1519
3852
19766
2128
12666
1152
24936
1875
7711
5697
3257
4750
1355
4326
1334
8903
1642
1836
7378
2893
14506
2852
4055
2966
7211

19571
873
5228
6894
8171
1169
3680
2150
9707
6302
3795
4488
2754
907
4299
16942
1429
14481
894
14225
1333
6240
6607
2368
1334
504
4829
2339
10358
1294
1397
5244
4664
8824
1999
7071
3090
4318
7689
209461

233043

Procentní vyjádření podílu jednotlivých sportovních svazů na celkovém objemu finančních
prostředků rozdělovaných prostřednictvím ROP je patrné z následujícího grafu:
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Podíl čerpání prostředků sportovními svazy podle ROP v období 2005 - 2008

Volejbal
1,74%
Triatlon
1,24%

Vodní polo
1,22%

Badminton
0,58%
Zápas
3,09%

Tenis
3,16%
Taekwon-do WTF
0,79%

Vzpírání
1,27%

Atletika
8,09%

Baseball
2,24%

Basketbal
3,45%

Veslování
6,22%

Šerm
0,70%

Biatlon
3,89%

Střelectví
3,82%

Boby
1,03%
Box
1,29%

Stolní tenis
0,57%

Curling
1,09%

Softball
1,86%

Cyklistika
7,34%

Saně
0,58%
Fotbal
0,97%

Rychlobruslení
2,04%
Pozemní hokej
1,40%Plavání
2,44%

Házená
1,58%

Lyžování
10,70%

Moderní pětiboj
3,31%
Moderní gymnastika
0,80%
Lukostřelba
0,49%

Kanoistika
8,48%
Lední hokej
5,43%

Krasobruslení
0,91%

Gymnastika
2,33%
Jachting
1,58%

Jezdectví
0,65%
Judo
1,65%

18.3. Česká olympijská a.s.
Česká olympijská a.s. (ČO) a její orgány pracují na základě stanov. Podle těchto stanov má
dozorčí rada předsedu a dva členy. Nyní pracuje ve složení K. Pilný (předseda), L. Malý a T.
Hluštík (členové). Do těchto funkcí byli uvedeni 1.3.2005. Představenstvo pro hodnocené
období bylo ustaveno 15.2.2005 ve složení J. Zedníček (předseda), J. Kejval a J. Kynos
(členové). Ředitelkou společnosti v období 2005 – 2008 byla A. Kindová.
V průběhu olympijského cyklu 2005 – 2008 skupinu partnerů Českého olympijského týmu
(ČOT) tvořili:
4 generální partneři

Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, ČEZ , RWE

6 oficiálních partnerů

adidas, Česká pojišťovna, Skanska, Unipetrol, Zentiva,
Živnostenská banka (2004-2007) – nahrazena GE Money
Bank (2008)

4 hlavní mediální partneři

Česká televize, Český rozhlas, iDNES, MF Dnes

3 mediální partneři

Euro, Xantypa, Railreklam (2005-2006) nahrazen
Outdoor Akzent (2007-2008)

3 dodavatelé ČOV

Klimatex, Lenovo, Nutrend

Činnost České olympijské a.s.
ČO uskutečňuje na základě smlouvy o spolupráci kompletní obchodní, marketingovou,
reklamní a propagační činnost pro ČOV, který ji za tímto účelem založil.
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ČO za tímto účelem v olympijském cyklu 2005 -2008 podepsala smlouvy s výše uvedenými
partnery a po dobu celého cyklu se věnovala jejich aktivnímu naplňování. její činnost
spočívala v realizaci těchto smluv s cílem zajištění maximálního objemu finančních
prostředků pro olympijskou přípravu svazům, což je její základní poslání.
V průběhu olympijského cyklu byly průběžně realizovány reklamní kampaně a celá řada akcí
určených pro prezentaci partnerů. ČO zajišťovala hospitality program a Český olympijský
dům při ZOH Turín v roce 2006 a při LOH Peking v roce 2008. Obě tyto akce byly z hlediska
jejich organizace velmi pozitivně hodnoceny a byly úspěšné i ekonomicky. Změnou jejich
koncepce se podařilo značně snížit ekonomickou ztrátu, kterou Hospitality program končil
v předchozích letech a tím uvolnit další prostředky pro podporu sportovní přípravy i pro další
činnosti, za které ČO odpovídá. ČO v zájmu zvýšení hodnoty partnerství s ČOV a ČOT
permanentně usiluje o prohloubení prezentace partnerů, zvýšení prestiže jednotlivých
pořádaných akcí a přináší nové nápady při jejich realizaci. S velmi pozitivním ohlasem se
setkalo nově zavedené vydávání Olympijských zážitků pro účastníky Hospitality programu.
Vydávání „Post Event Report“ po každé realizované akci a elektronický monitoring
poskytovaný průběžně partnerům rovněž nově zavedené, jsou základními nástroji pro práci
s partnery. V oblasti propagace ČOV se jako úspěšné prokázalo vydávání signované
číslované série kalendářů našich fotografických legend. Projekt Olympiády dětí a mládeže se
dále ve spolupráci s komisí ČOV rozšiřuje a zkvalitňuje a podařilo se v něm zajistit účast
všech krajských výprav jak na zimní, tak i na letní období.
Samostatně se profiluje výstava Sport Foto, kterou Česká olympijská nově realizovala jako
putovní po krajských městech. Tato výstava má i své renomé u MOV.
ČO spolupracuje s Českým klubem fair play při akcích pro smluvní Nadaci ČEZ. Touto
spoluprácí se podařilo zajistit pro činnost Klubu prostředky umožňující podstatné rozšíření i
zkvalitnění jeho činnosti a tyto prostředky jsou zajištěny i na období 2009 – 2012.
Výsledky hospodaření
Hospodaření ČO skončilo za olympijský cyklus 2005 – 2008 ziskem cca 10,7 mil Kč.
Přehled výdajů ČO a.s. v olympijských cyklech 2001 - 2004 a 2005 - 2008

Rok

2001
2002
2003
2004
Celkem
2005
2006
2007
2008
Celkem

Agentura

Daň z
příjmu

Prez. v
mediích

4 644
4 648
4 992
4 257
18 541
5 228
5 606
6 715
7 000
24 549

185
793
599
2 620
4 197
642
1 697
1 574
2 400
6 313

22 469
55 420
31 948
70 163
180 000
32 952
50 126
38 200
77 340
198 618

Prezentace Hospitality Partneři
partnerů
program
naturálně
(stř. 2, 3, 4, 5,
OH
(oblečení)
7)
5 938
10 211
11 541
5 707
33 397
7 329
10 080
7 489
7 900
32 798

12 924
19 672
13 779
30 027
76 402
29 004
10 863
16 538
58 138
114 543

0
2 610
0
3 499
6 109
0
3 442
0
3 190
6 632

Ostatní
naturální
plnění
0
0
0
0
0
0
798
767
1 565

Svazy
finančně

Svazy
naturálně
(oblečení)

12 499
20 341
30 007
16 331
79 178
16 403
19 159
28 298
37 500
101 360

1 400
5 806
1 221
6 730
15 157
1 468
6 585
1 173
8 203
17 429

v tis. Kč

DPH za
Škoda
Svazy
vybavení
Auto
naturálně
(adidas, naturálně
(ostatní)
Škoda) (2 x ČO a.s.)
0
0
0
0
0
500
2 416
925
3 841

1 339
1 143
650
1 790
4 922
268
1 160
300
1 300
3 028

2 471
2 994
2 941
2 808
11 214
544
576
566
570
2 256

Škoda Auto:
2001 - 2004 - jedná se o zapůjčení aut ČO a ČOV, jež měla ČO ve smlouvě
2005 - 2008 - jedná se o zapůjčení aut pouze ČO, o kterých je účtováno, ČOV má vlastní smlouvu a nemůže se objevovat v přehledu příjmů/výdajů ČO
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ODM

304
21
2 273
2 016
4 614
2 000
1 901
2 195
2 056
8 152

Ve
prospěch
Komerční
ČOV a
aktivity
sociálního
programu

1 750
1 750
1 750
3 450
8 700

0
476
7 035
3 016
560
11 087

Celkem

64 173
123 659
99 951
145 948
433 731
98 064
121 278
110 230
211 299
540 871

Přehled příjmů ČO a.s. v olympijských cyklech 2001 - 2004 a 2005 - 2008
v tis. Kč
Rok

Naturální partneři

Media

adidas
2001
2002
2003
2004
Celkem
2005
2006
2007
2008
Celkem

22 469
55 420
31 948
70 163
180 000
32 952
50 126
38 200
77 340
198 618

5 013
4 419
2 112
9 722
21 266
1 468
9 304
789
8500
20 061

Klimatex
0
0
0
0
0
723
384
2893
4 000

Škoda
Auto
2 471
2 994
2 941
2 808
11 214
544
576
566
570
2 256

Lenovo
0
0
0
0
0
0
798
1406
296
2 500

Navýšení
Finanční základního Hospitality
partneři vč. kapitálu a
program
ČSA
snížení
OH
Nutrend
účetní ztráty
0
0
0
450
450
0
500
1010
990
2 500

43 310
53 020
45 170
54 380
195 880
51 068
51 456
63 956
40 256
206 736

0
0
1 000
3 500
4 500
0
0
0
0
0

287
9 771
0
9 620
19 678
14 685
14 533
8 050
69 906
107 174

Ostatní
příjmy

0
0
4 500
2 700
7 200
716
2 666
144
140
3 666

Komerční
aktivity

574
73
70
49
766
964
749
1 244
1 138
4 095

Celkem

74 124
125 697
87 741
153 392
440 954
102 397
131 431
115 749
202 029
551 606

Komentřář:
Škoda Auto:
2001 - 2004 - jedná se o zapůjčení aut ČO a ČOV, jež měla ČO ve smlouvě
2005 - 2008 - jedná se o zapůjčení aut pouze ČO, o kterých je účtováno, ČOV má vlastní smlouvu a nemůže se objevovat v přehledu příjmů/výdajů ČO
Ostatní příjmy:
2003 - ODM od Clever a Smart 2 500,- tis. Kč, Samsung 115. zasedání MOV 2 000,- tis. Kč
2004 - ODM od Clever a Smart 2 700,- tis. Kč
2005 - plnění pojišťovny za havarovaná auta v roce 2004 v Aténách
2006 - Clever a Smart - ODM 607,- tis. Kč, přefakturace ČOV 1 584,- tis. Kč (letenky Turín a nadváha), 475,- tis. Kč (ostatní)
2007 - přefakturace ČOV - 144,- tis. Kč
2008 - přefakturace ČOV - 140,- tis. Kč
Komerční aktivity:
2001 - 2004 představují příjmy z Plesů ČKO
2005 - Společenské setkání (ples) ČKO - tržba 261,- tis. Kč, příjmy za přefakturaci letenek (560,- tis. Kč) a různé příjmy (143,- tis. Kč)
2006 - Společenské setkání (ples) ČKO - tržba 122,- tis. Kč, Falke - licenční smlouvy 597,- tis. Kč, McDonald - BOD 30,- tis. Kč,
2007 - Společenské setkání (ples) ČKO - tržba 94,- tis. Kč, pronájem a tisk billboardů FP - 1 150,- tis. Kč
2008 - Společenské setkání (ples) ČKO - tržba 98,- tis. Kč, McDonald - BOD 40,- tis. Kč, tisk a pronájem billboardů FP - 1 000,- tis. Kč

Svou činnost směřovala ČO a.s. především k zajištění svého hlavního poslání zabezpečit
prostřednictvím sportovních svazů olympijskou přípravu sportovců. V olympijském cyklu
2001-2004 zajistila pro svazy ve finančním plnění 79 178 tis. Kč a v cyklu 2005 – 2008
101 360 tis Kč, což je nárůst o 22 mil Kč (27,8%). V naturálním plnění došlo k nárůstu
z 15,607 mil. Kč na 22,859 mil. Kč (46,4%).
Příspěvky sportovním svazům cestou ČO a.s (v tis. Kč)

140 000
22 859

120 000
100 000

15 607
naturálně

80 000
60 000
40 000

101 351

finančně

79 178

20 000
0
2001 - 2004

2005 - 2008

Kromě těchto prostředků přispěla ČO ve prospěch sociálního programu pro olympioniky
– medailisty částkou 8,7 mil Kč (v částce jsou započítané odvedené daně ve výši 1 673,tis. Kč).
Tyto pozitivní výsledky ovlivnil především aktivní komerční přístup k Hospitality
programu, jenž přinesl výnosy, které umožnily snížení nákladů na tento program
oproti předcházejícímu cyklu. Hospitality program na ZOH v Turíně skončil se ztrátou
sníženou na 10,6 mil Kč oproti 22,5 mil Kč v Salt Lake City. LOH v Pekingu skončily
dokonce ziskem cca 3,3 mil Kč oproti ztrátě 34,1 mil Kč v Aténách.
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Účast partnerů na OH 2001 - 2004
ZOH Salt Lake City
LOH Atény
2001
2002 CELKEM 2003
2004 CELKEM
287
9 771
10 058
0
9 620
9 620
12 924 19 672
32 596 13 779 30 027
43 806
-22 538
-34 186

Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Účast partnerů na OH 2005 - 2008
ZOH Turín
LOH Peking
2005
2006 CELKEM 2007
2008 CELKEM
14 685 14 533
29 218
8 050 69 906
77 956
29 004 10 863
39 867 16 538 58 138
74 676
-10 649
3 280

I nadále se tedy potvrzuje jako správné rozhodnutí zajišťovat marketing ČOV cestou vlastní
agentury, která má ovšem možnost spolupracovat s externími partnery.
ČO a.s. se podařilo zvýšit podílu sportovních svazů na celkovém objemu získaných
finančních prostředků od partnerů ČOT, a to o 8,6 %.
Procentní porovnání příspěvků ČO a.s. sportovním svazům
oproti celkovým získaným finančním prostředkům ČO a.s. od partnerů
v tis. Kč

Rok
2001
2002
2003
2004
Celkem
2005
2006
2007
2008
Celkem

Finanční příspěvky
svazům
12 499
20 341
30 007
16 331
79 178
16 403
19 159
28 289
37 500
101 351

Finanční příjmy od
% oproti finančním
partnerů získané ČO
příspěvkům
a.s.
43 310
28,86
53 020
38,36
45 170
66,43
54 380
30,03
195 880
40,42
51 068
32,12
51 456
37,23
63 956
44,23
40 256
93,15
206 736
49,02

Poznámka: příjmy od partnerů jsou v roce 2008 sníženy o 6 000,- tis. Kč od GE Money,
které jsou časově rozlišeny do roku 2009

Podíl sportovních svazů na celkových finančních
příjmech ČO a.s. od partnerů v cyklu 2001 - 2004

Podíl sportovních svazů na celkových finančních
příjmech ČO a.s. od partnerů v cyklu 2005 - 2008

svazy
40,42%

svazy
49,02%

ostatní
59,58%

ostatní
50,98%

19. Přehled jednání a rozhodnutí Pléna a Výkonného výboru ČOV
19. 1. Pléna ČOV
11. ledna 2005
 Cena J. Gutha-Jarkovského za rok 2004
 Schválení návrhu Jednacího řádu a Volebního řádu
 Schválení návrhu změn Stanov ČOV
 Hodnocení účasti české výpravy na Hrách XXVIII. Olympiády 2004 v Aténách
 Zpráva o činnosti ČOV za období 2001 – 2004
 Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2004 a návrh rozpočtového provizoria do schválení novým
plénem
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Zpráva revizní komise ČOV
Diskuse k předneseným zprávám
Volba předsedy ČOV, místopředsedů, členů VV ČOV, předsedy revizní komise, členů revizní
komise a členů rozhodčí komise ČOV na období 2005 – 2008
 Návrh na přijetí nových členů ČOV
20. dubna 2005
 Předání Ceny J. Gutha-Jarkovského
 Slavnostní podpis přihlášky na ZOH 2006 v Turínu
 Volba mandátové a návrhové komise
 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání pléna ČOV
 Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2004 a rozpočet na rok 2005
 Programový dokument ČOV na období 2005 – 2008
 Rozvojový olympijský program na období 2005 – 2008
 Návrh zásad nominace sportovců na ZOH 2006 v Turínu
 Návrh zásad ocenění českých sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH
2006 v Turínu
 Návrh plánu činnosti ČOV na rok 2005 a kalendář akcí na rok 2005
19. ledna 2006
 Vyhlášení ceny Gutha-Jarkovského za rok 2005
 Předání ceny MOV Fair-Play za rok 2005 ČKFP
 Návrh rozpočtu na rok 2006
 Nominace české výpravy na ZOH Turín 2006
 Prezentace oblečení na ZOH 2006 OP Prostějov, Adidas
27. dubna 2006
 Volba mandátové a návrhové komise
 Předání Ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2005
 Zpráva o činnosti ČOV za rok 2005
 Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2005
 Návrh Plánu práce pléna a VV ČOV na rok 2006
 Novela Stanov ČOV
 Zpráva o hodnocení účasti olympijské výpravy na ZOH 2006
 Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2005 a návrh definitivního rozpočtu na rok 2006
26. dubna 2007
 Předání Ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2006
 Zpráva o činnosti ČOV za rok 2006
 Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
 Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2006
 Zásady nominace a ocenění na OH 2008
 Informace o projektu Praha olympijská
 Návrh Plánu práce Pléna a VV ČOV na rok 2007
24. dubna 2008
 Předání Ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2007
 Zpráva o činnosti ČOV za rok 2007
 Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2007
 Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2007
 Zpráva o přípravě na OH 2008 v Pekingu
 Návrh rozpočtu na rok 2008
 Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
 Antidopingový program ČOV
 Návrh Plánu práce Pléna a VV ČOV na rok 2008
16. července 2008
 Nominace české výpravy na LOH v Pekingu 2008
 Informace o kandidatuře Prahy na pořádání OH
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19.2. Přehled jednání a rozhodnutí Výkonného výboru ČOV
10. ledna 2005
 Příprava volebního pléna ČOV
 Přijetí nových členů ČOV
 Návrh rozpočtového provizoria ČOV na období do zasedání nového pléna
 Nominace ČOV na VII. Ročník zimního EYOF 2005 v Monthey
2. února 2005
 Hodnocení pléna ČOV 11. 1. 2005
 Vyhlášení výběrového řízena na generálního sekretáře ČOV
 Schválení statutu Rozhodčí komise ČOV
 I. verze Programového dokumentu ČOV na období 2005 – 2008
 Návrh komisí a pracovních skupin ČOV
 Návrh plánu práce VV ČOV na rok 2005 a schválení kalendáře akcí na rok 2005
 Informace o současném stavu ekonomiky a marketingu ČOV
30. března 2005
 Programu plenárního zasedání ČOV 20. 4. 2005
 Schválení složení komisí ČOV a komise oblečení ZOH 2006
 Programový dokument ČOV na období 2005 – 2008
 Rozvojový olympijský program na období 2005 – 2008
 Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2004 a rozpočet na rok 2005
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Návrh zásad nominace sportovců na ZOH 2006 v Turínu
 Návrh zásad ocenění českých sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH
2006 v Turínu
 Zásady nadstandardní účelové podpory olympijské přípravy na ZOH 2006 v Turíně podle
nového rozvojového programu (ROP) na období 2005 – 2008
 Jmenování šéfa mise pro ZOH 2006 a ustavení štábu pro přípravu ZOH 2006 v Turíně
 Veřejná zakázka na dodavatele pro českou olympijskou výpravu na ZOH 2006 v Turíně
 Zpráva o účasti české delegace na ZEYOF 2005 v Monthey
 Zpráva ze semináře šéfů misí – Turín, ZOH 2006)
8. května 2005
 Jmenování generálního sekretáře ČOV
8. června 2005
 Prezentace partnerské komunikační agentury Mark BBDO/Event Concept
 Kontrola plnění úkolů z plenárního zasedání ČOV 20. 4. a minulých zasedání VV ČOV
 Hodnocení plenárního zasedání ČOV 20. 4. 2005
 Informace o činnosti komisí ČOV za 1. pololetí 2005
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Stav příprav na ODM
 Jednací řád VV ČOV
14. září 2005
 Sport žen v ČR – závěrečná zpráva
 Hodnocení II. letní ODM v Brně + video
 Hodnocení čerpání rozpočtu k 31. 8. 2005
 Zpráva o výsledku hospodaření ČO a.s. a výroční zpráva ČO a.s. za rok 2004
 Informace o činnosti ČOA a ČKO za 1. pololetí 2005
 Hodnocení EYOF v Lignanu
26. října 2005
 Závěrečná zpráva z II. Letní ODM v Brně
 Výběr pořadatele III. Letní ODM
 Návrh novelizovaných Stanov ČOV a Statutu Rozhodčí komise
 Metodika užívání olympijské symboliky
 Informace o celkových nákladech EYOF
 Zpráva o činnosti Českého klubu Fair-play
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s
 Příprava nominačního pléna na ZOH 2006
 Logo ČOV
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6. prosince 2005
 Informace o činnosti a prezentace ČO a.s. a Mark/BBDO
 Konečné znění novelizovaných Stanov ČOV
 Žádost Českého svazu triatlonu o návratný příspěvek
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Koncept Zprávy o činnosti za rok 2005
 Stav příprav na ZOH Turín 2006
 Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2006
 Návrh na udělení Ceny Gutha-Jarkovského za rok 2005
18. ledna 2006
 Zpráva o české účasti na Světových hrách 2005
 Manuál k uspořádání olympiád dětí a mládeže
 Návrh konečného znění Stanov ČOV
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a. s.
 Návrh nominace olympijské výpravy na ZOH Turín
22. března 2006
 Hodnocení nominačního pléna
 Hodnocení Zimních olympijských her dětí a mládeže
 Hodnocení účasti olympijské výpravy na ZOH 2006
 Zpráva o činnosti ČOV za rok 2005
 Návrh exekutivního plánu VV ČOV – Sport žen v ČR
 Schválení Stanov ČOV
 Návrh plánu práce pléna a VV ČOV na rok 2006
 Návrh nového znění statutu fondu návratných příspěvků ČOV
 Informace o současném stavu ekonomiky a marketingu ČOV
26. dubna 2006
 Příprava Plenárního zasedání ČOV
 Zpráva o hodnocení účasti olympijské výpravy na ZOH 2006
 Závěrečná Zpráva z Her II. ZODM – Královéhradecký kraj
 Zpráva o hospodaření ČOV za r. 2005 a návrh definitivního rozpočtu na r. 2006
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s
 Informace z Valného shromáždění ANOC
 Stav příprav na III. LODM 2006 v Ústí nad Labem
21. června 2006
 Hodnocení činnosti složek a komisí ČOV za 1. pololetí 2006
 Hodnocení zasedání Pléna ČOV 27. 4. 2006
 Zásady přijímání nových členů ČOV
 Účast na EYOF 2007 v Bělehradu
 Zásady nadstandardní účelové podpory olympijské přípravy na OH 2008 v Pekingu podle
ROP na období 2005 – 2008
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Vyhodnocení spolupráce s ČO a.s. a sponzory ČOT
20. září 2006
 Zpráva o činnosti Olympijského studijního centra
 Zásady nadstandardní účelové podpory
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Aktuální stav příprav Semináře o postavení, organizacia financování sportu v ČR7.
 Stav příprav na III. LODM 2007 v Ústí nad Labem
 Prohlášení VV ČOV k dopingu
22. listopadu 2006
 Výběr pořadatele III. ZODM
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 a Návrh předběžného rozpočtu ČOV na rok 2007
 Návrh Plánu činnosti na rok 2007
 Informace o konferenci Postavení, organizace a financování sportu v ČR
 Žádosti o přidružené členství v ČOV
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17. ledna 2007
 Žádosti o přidružené členství ČOV
 Návrh nominace na WEYOF 2007 v Jace
 Zpráva z 35. Valného shromáždění EOV v Bruselu
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Hodnocení činnosti složek a komisí ČOV za 2. pololetí 2006
 Hodnocení a závěry konference Postavení, organizacea financování sportu v ČR
 Návrh Zprávy o činnosti ČOV za rok 2006
 Návrh na udělení ceny J. Gutha-Jarkovského na rok 2006
21. března 2007
 Zpráva o účasti české výpravy na ZEYOF v Jace
 Založení obecně prospěšné společnosti PRAHA OLYMPIJSKÁ, o.p.s.
 Příprava Pléna ČOV
 Zásady nominace a ocenění na OH 2008F
 Schválení smlouvy o spolupráci při zajištění účasti na OH 2008 a smluv s reprezentantem a
členem doprovodu o účasti na OH 2008
 Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
 Informace o hospodaření ČO a.s. za rok 2006
25. dubna 2007
 Zpráva o připravenosti Pléna ČOV
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Stav příprav na III. LODM 2007 v Ústí nad Labem
20. června 2007
 Hodnocení Pléna ČOV 26. 4. 2007
 Jmenování šéfa mise a jeho zástupce pro LOH 2008, ustavení štábu pro přípravu LOH 2008
v Pekingu
 Návrh nominace české výpravy na LEYOF v Bělehradě
 Návrh statutu Českého klubu Fair play
 Návrh na jmenování členů předsednictva ČKFP
 Návrh na jmenování Výběrové komise pro přípravu IV. ODM
 Hodnocení činnosti složek a komisí ČOV za 1. pololetí 2007
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Zpráva o činnosti OSIC
 Zpráva z 28. semináře GS a šéfů misí v Rize
 Vyhodnocení spolupráce s ČO a.s. a sponzory ČOT
19. září 2007
 Hodnocení III. LODM 2007 v Ústí nad Labem
 Hodnocení účasti české výpravy na LEYOF v Bělehradě
 Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2007
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
 Informace ze Semináře šéfů misí v Pekingu
 Výběrové řízení na pořadatele Her IV. LODM v roce 2009
 Výběrové řízení na Patronát MOV nad akcí sportu pro všechny v r. 2008
 Schválení upraveného loga ČKFP
 Postoj ČOV ke konání OH 2008 v Číně
21. listopadu 2007
 Harmonogram činnosti komise a příprava účasti na Světové hry 2009
 Zpráva a vyúčtování III. LODM 2007 v Ústí nad Labem
 Stav příprav na IV. ZODM 2008
 Informace o přípravách na OH 2008 v Pekingu
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
 Návrh plánu činnosti a rozpočtu ČOV na r. 2008
 Spolupráce s ČO a.s. a sponzory ČOT
16. ledna 2008
 Zpráva z 36. VS EOV ve Valencii
 Stav příprav na IV. ZODM 2008
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 Hodnocení složek ČOV
 Návrh na udělení Ceny Gutha-Jarkovského
 Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
 Příprava Zprávy o činnosti ČOV za rok 2008
 Návrh rozpočtu ČOV na rok 2008
 Informace o stavu hospodaření ČO a.s
19. března 2008
 Příprava Pléna ČOV
 Návrh Zprávy o činnosti ČOV za rok 2007
 Hodnocení III. ZODM Zlín
 Jmenování komise pro výběr pořadatele IV. ZODM 2010
 Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
 Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008
 Informace o stavu hospodaření ČO a.s. za rok 2007
23. dubna 2008
 Zpráva o připravenosti Pléna ČOV
- Návrh Antidopingového programu ČOV na období 2009-2012
- Stanovisko ČOV k účasti na OH v Pekingu
 Stav příprav IV. LODM 2009 v Táboře
 Zpráva ze XVI. Valného shromáždění ANOV
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
18. června 2008
 Hodnocení Pléna ČOV
 Příprava nominačního Pléna ČOV
 Schválení pořadatele IV. ZODM 2010
 Návrh na zřízení výročních ocenění ČOV
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Zpráva o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
 Zpráva o činnosti OSIC
 Informace z 29. semináře GS a šéfů misí
 Vyhodnocení spolupráce s ČO a.s. a sponzory ČOT
15. července 2008
 Zpráva o připravenosti nominačního Pléna ČOV
 Návrh nominace české výpravy na LOH Peking 2008
 Olympijská stipendia pro OH ve Vancouveru 2010
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
24. září 2008
 Hodnocení účasti české výpravy na LOH Peking 2008
 Návrh Statutu Komise pro Světové hry a Zásady nominace
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
19. listopadu 2008
 Stav příprav na IV. LODM 2009
 Hodnocení složek a komisí ČOV v roce 2008
 Podklady pro zprávu o činnosti ČOV 2005-2008
 Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
 Informace o činnosti Praha olympijská o.p.s.
 Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2009
 Spolupráce s ČO a.s. a sponzory ČOT
 Návrh na udělení Ceny Gutha-Jarkovského za rok 2008

10. prosince 2008




Příprava volebního pléna
Zpráva o činnosti ČOV 2005-2008
Antidopingový program ČOV
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