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1. Orgány ČOV
Složení Pléna Českého olympijského výboru
Řádní členové
Sporty zařazené na program OH
Český atletický svaz

Karel PILNÝ

Český badmintonový svaz

Zdeněk MUSIL
Michal KRAUS

od 20. 5. 2010

Zdeněk MUSIL

od 19. 4. 2011

Česká basketbalová federace

Jiří ZEDNÍČEK

Česká asociace stolního tenisu

Zdeněk JIRÁSEK
Zbyněk ŠPAČEK

Česká boxerská asociace

Radim MASNÝ
Svatopluk ŽÁČEK

Fotbalová asociace ČR

Alexander KÁROLYI

Česká golfová federace

Miroslav HOLUB
Luboš KLIKAR

Česká gymnastická federace

od 29. 3. 2012

od 6. 4. 2012

Jiří KUBIČKA
Roman SLAVÍK

Česká jezdecká federace

Jaroslav PECHÁČEK

Česká rugbyová unie

Pavel CHALOUPKA
Bruno KUDRNA

Česká triatlonová asociace

od 4. 4. 2011

od 19. 4. 2012

od 19. 4. 2012

Václav BUNC
Antonín BAUER

Český svaz biatlonu

Václav FIŘTÍK

Český svaz bobistů a skeletonistů

Milan SEJKORA

Český svaz curlingu

Jan LÉTAL

Český svaz cyklistiky

Jan KOPAČ
Pavel BÉM

Český svaz házené

Jaroslav CHVALNÝ

Český svaz jachtingu

Karel BAUER

od 27. 4. 2011

od 5. 6. 2009
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Český svaz juda

Ladislav MALÝ

Český svaz kanoistů

Jaroslav POLLERT

Český krasobruslařský svaz

Kateřina KAMBERSKÁ

Český svaz ledního hokeje

František ČERNÍK

Český lukostřelecký svaz

Zdeněk HORÁČEK

Český svaz moderní gymnastiky

Lenka HYBLEROVÁ – OULEHLOVÁ

Český svaz moderního pětiboje

Jan HRDINA

Český svaz plaveckých sportů

Vladimír SRB

Český svaz pozemního hokeje

Jan VYMAZAL

Český svaz rychlobruslení

Ondřej BRADA

Českomoravská sáňkařská asociace

Drahoslav HUŠEK

Český šermířský svaz

František JANDA

Český střelecký svaz

Jaroslav PEKAŘ

do 18. 4. 2012

Petr BAROCH

od 19. 4. 2012

Český svaz taekwondo WTF

Petr HULINSKÝ

Český tenisový svaz

Ivo KADERKA

Český veslařský svaz

Jiří KEJVAL

Český svaz vodního póla

Jaromír REITINGER
Peter HOLEŠ

Český volejbalový svaz

Antonín LÉBL
Zdeněk HANÍK

Český svaz vzpírání

Petr KROL

Svaz lyžařů ČR

Milan JIRÁSEK

Svaz zápasu ČR

Belo SVITEK

Složky ČOV
Český klub olympioniků

od 20. 4. 2009

Oldřich SVOJANOVSKÝ
Jiří ADAM
Pavel BENC
Imrich BUGÁR
Jiří DALER
Karel ENGEL
Ivan SATRAPA

od 7. 6. 2010
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Český klub fair play

Květoslava PECKOVÁ
Martin DOKTOR
Karel MALINA
Lumír PROPPER
Pavel KOVÁŘ
Helena SUKOVÁ
Jiří VÍCHA

Česká olympijská akademie

Antonín RYCHTECKÝ
Josef DOVALIL
Pavel HLADÍK
František KOLÁŘ
Jaroslav KOUKAL
Jiří KYNOS

Individuální členové

Štěpánka HILGERTOVÁ
Jan KŮRKA
Kateřina NEUMANNOVÁ
Jiří RAŠKA
Dana ZÁTOPKOVÁ
Robert ZMĚLÍK
Jan ŽELEZNÝ

do 7. 12. 2011
od 7. 12. 2011

zemřel 20. 1. 2012
od 19. 4. 2012

Přidružení členové
Aeroklub ČR

Jiří DODAL

Asociace těl. jednot a sport. klubů

Jaroslav NOVÁK

Autoklub ČR

Roman JEČMÍNEK

Asociace Sport pro všechny

Jiří LAURENC

Asociace školních sportovních klubů

Václav LEŠANOVSKÝ

Česká asociace univerzitního sportu

František DVOŘÁK

Česká asociace squashe

Tomáš FOŘTER
Miroslav VALENTA

Česká baseballová asociace

od 8. 7. 2009

Petr DITRICH

Česká nadace sportovní reprezentace Jan LINGER
Česká unie bojových umění

Český svaz tělesné výchovy

Slavomír SVOBODA
Jozef REGEC

od 25. 6. 2012

Pavel KOŘAN

do 21. 2. 2012

Miroslav JANSTA

od 19. 4. 2012

Česká florbalová unie

Filip ŠUMAN

Česká kuželkářská a bowlingová fed.

Vladimír TLAMKA
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Česká obec sokolská

Jan ULRICH

Česká softbalová asociace

Gabriel WAAGE

Českomoravský billiardový svaz

Štěpán HOVORKA
František NEJEDLO

Český svaz karate

Jiří BOČEK

Český korfbalový svaz

Jan MYNAŘÍK
Milan SCHWARZ

Český svaz metané

Josef RICHTER

Český svaz orientačních sportů

Ivan MATĚJŮ

Český svaz tanečního sportu

Petr ODSTRČIL
Eva BARTUŇKOVÁ

Český svaz vodního lyžování

Hana LEDVINOVÁ

Český svaz sumó

Jaroslav POŘÍZ

Klub sportovních novinářů ČR

Vladimír DRBOHLAV

Ministerstvo obrany ČR

Kateřina NEUMANNOVÁ
Michael HRBATA

od 17. 4. 2012

od 31. 8. 2011

od 16. 4. 2012

od 28. 6. 2012

Ministerstvo školství, mládeže a TV

Jan KOCOUREK

Ministerstvo vnitra ČR

Jaromír VODEHNAL

do 19. 4. 2012

Jaroslav HRUŠKA

od 28. 6. 2012

Orel

Ladislav ŠUSTR
Miluše MACKOVÁ

Sdružení sportovních svazů

Zdeněk ERTL

Svaz potápěčů ČR

Pavel MACURA

Šachový svaz ČR

Vlastimil SEJKORA
Marek VOKÁČ

Unie armádních sportovních klubů ČR Miroslav MÁLEK
Unie těl. organizací Policie ČR

Josef HAUPT

YMCA

Jaroslav HYNEK

od 12. 4.2012

od 27. 6. 2011
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Plenární zasedání ČOV dne 14. ledna 2009 zvolilo pro období 2009 – 2012 nové složení řídících
orgánů:
Výkonný výbor
předseda
Milan JIRÁSEK

Svaz lyžařů ČR

místopředseda pro olympismus
Josef DOVALIL

ČOA

místopředseda pro sport
František DVOŘÁK

ČAUS

místopředseda pro ekonomiku a marketing
Jiří KEJVAL

Český veslařský svaz

členové výkonného výboru
František ČERNÍK

Český svaz ledního hokeje

Jan HRDINA

Český svaz moderního pětiboje

Petr HULINSKÝ

Český svaz taekwondo WTF

František JANDA

Český šermířský svaz

Alexander KÁROLYI

Fotbalová asociace ČR

Pavel KOŘAN

ČSTV

Ladislav MALÝ

Český svaz juda

Květoslava PECKOVÁ

ČKFP

Jaroslav PEKAŘ

Český střelecký svaz

Karel PILNÝ

Český atletický svaz

Jaroslav POLLERT

Český svaz kanoistiky

Antonín RYCHTECKÝ

ČOA

Oldřich SVOJANOVSKÝ

ČKO

Jiří ZEDNÍČEK

Česká basketbalová federace

Jan ŽELEZNÝ

člen MOV

Funkci generálního sekretáře vykonával Petr HRUBEC.

do 21. 2. 2012

do 18. 4. 2012

do srpna 2012
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Řídící orgány složek ČOV
Český klub olympioniků
předseda

Oldřich SVOJANOVSKÝ

místopředsedové

Jiří ADAM, Pavel BENC, Imrich BUGÁR, Jiří RAŠKA (zemřel
20. 1. 2012, funkce zůstala neobsazena)

členové

Jiří ČTVRTEČKA, Jiří DALER, Martin DOKTOR, Tomáš DVOŘÁK,
Karel ENGEL, Václav CHALUPA, Šárka KAŠPÁRKOVÁ, František
POSPÍŠIL, Ivan SATRAPA, Dana ZÁTOPKOVÁ

Český klub fair play

předsedkyně

Květoslava PECKOVÁ

místopředsedové

Martin DOKTOR, Pavel KOVÁŘ

členové

Jan ČENSKÝ (od 7. 12. 2011), Vladimír DRBOHLAV, Josef HEGYES,
Jan KLAPÁČ, Lenka KOVÁŘOVÁ (od 7. 12. 2011), Jiří KRAUSKOPF,
Karel MALINA, Radomír NOVÁK, Lumír PROPPER (do 7. 12. 2011),
Tomáš SLAVATA (od 7. 12. 2011), Helena SUKOVÁ, Jaroslav ŠÁLEK
(zemřel 23. 1. 2010), Jan ŠVÉD, Jiří VÍCHA

Česká olympijská akademie
předseda

Antonín RYCHTECKÝ

místopředsedkyně

Hana HAVRÁNKOVÁ

místopředseda

Jaroslav KOUKAL

členové

Pavel BELŠAN, Josef DOVALIL, Vladimír DRBOHLAV, Pavel HLADÍK,
Anna HOGENOVÁ, František KOLÁŘ, Jiří KYNOS, Bedřich POLÁK,
Libuše SZUTÁKOVÁ, Jan TUPÝ, Marek WAIC, Karel WENDL,
Zdeněk ZIKMUND (do r. 2010), Václav JALOVECKÝ (od r. 2011)
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Komise ČOV pro období 2009 - 2012
Výkonný výbor ve smyslu Stanov ČOV zřizuje stálé nebo dočasné komise a pracovní skupiny.
V období 2009 – 2012 pracovaly uvedené komise a pracovní skupiny v následujícím složení:
Legislativní komise
předseda

Alexander Károlyi

členové

Petr Mlsna, Marcel Petrásek, Karel Poupě, Pavel Zpěvák, Jan Žák

Ekonomická komise
předseda

Jiří Kejval

členové

Karel Bauer, Petr Hulinský, Pavel Hladík, František Janda, Antonín Lébl,
Jan Létal, Jaroslav Pekař, Karel Pilný, Petr Soukup, Jiří Zedníček

Komise olympiády dětí a mládeže
předseda

Josef Dovalil

místopředsedové

Jan Boháč, Miloš Jon

členové

Josef Blecha, Jan Hrdina, Jaroslav Koukal, Ivan Matějů (od dubna 2011),
Květa Pecková, Jan Stluka, Libuše Tůmová (do září 2009), Veronika
Opršalová (od září 2009), Martin Platz – hl. m. Praha, Tomáš Pokorný Liberecký kraj, Jiří Steinbauer – Jihočeský kraj, Kateřina Fantová - Jihomoravský kraj, Radim Adamec – Karlovarský kraj, Petr Panovec - Kraj Vysočina,
Tomáš Záviský – Královéhradecký kraj, David Pavliska – Moravskoslezský
kraj, Jan Švec – Olomoucký kraj, Václav Schejbal – Pardubický kraj, Irena
Kroftová – Plzeňský kraj, Přemysl Landa – Středočeský kraj, Lubomír Linek Ústecký kraj, Josef Slovák – Zlínský kraj, Danuše Netolická – Národní institut
dětí a mládeže

Komise pro sociální otázky
předseda

Oldřich Svojanovský

členové

Petr Hulinský, Jiří Kejval, Jan Klapáč, Ivan Satrapa, Jaroslav Větvička
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Komise pro sport
předseda

František Dvořák

členové

Karel Bauer, Martin Doktor, Václav Fiřtík, Jan Hrdina, František Janda,
Pavel Kořan (do 21. 2. 2012), Ladislav Malý, Jaroslav Pekař, Václav Píša,
Viktor Podloucký, Jaroslav Pollert, Jan Stluka, Vladimír Srb, Jaromír Vodehnal

Komise pro Světové hry
předseda

Milan Schwarz

členové

Tomáš Březina, Jiří Dodal, Ivan Matějů, Petr Odstrčil, Filip Šuman, Vladimír
Zeman, Jan Stluka

Komise Sport žen
předsedkyně

Naďa Knorre

členové

Jan Boháč, Vladimír Dostál, Anna Hogenová, Štěpánka Hilgertová, Ilona
Hlaváčková, Alena Kindová, Jana Pokorná

Komise Sport a životní prostředí
předseda

Jaroslav Pollert

členové

Vlastimil Kostkan, Richard Nový, František Nykles, Jan Winkler

Komise sportovců ČOV
předseda

Jan Železný

členové

Pavel Benc, Štěpánka Hilgertová, Miroslav Januš, Zuzana Kocumová, Hana
Netrefová, Kateřina Neumannová, Helena Suková, Jan Sychra

Lékařská komise
předseda

Jaroslav Větvička

členové

Miloš Barna, Milan Handl, Pavel Kolář, Martin Koldovský, Karel Martínek,
Jana Martinková, Jiří Neumann, Marcel Staša
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Mezinárodní komise
předseda

Jiří Zedníček

členové

Martin Doktor, Petr Hrubec, Milan Jirásek, Kateřina Neumannová, Helena
Suková

Revizní komise
předseda

Jan Létal

členové

Petr Ditrich, Drahoslav Hušek

Rozhodčí komise
předseda

Gerhardt Bubník

členové

Vladimír Balaš, Aleš Hušák (do 19. 4. 2012), Vít Horáček, Marián Štetina

Pracovní skupina Sport pro všechny
předseda

Jiří Laurenc

členové

Vladimír Dostál, Jaroslav Němec, Aleš Procházka

Sekretariát ČOV
Petr HRUBEC

generální sekretář

Jaroslava FRIDRICHOVÁ

mzdová a devizová účetní - pokladní

Jan HRDINA

ředitel sportovního úseku

Helena JELÍNKOVÁ

sekretářka

František KOLÁŘ

ředitel Olympijského studijního a informačního centra

Jiří KYNOS

ředitel ekonomického úseku

Lenka MALINOVÁ

sekretářka

Václava PLOCICOVÁ

účetní

Zdeněk PŘIKRYL

správce budovy

Jan STLUKA

referent sportovního úseku

Ivana TOMISOVÁ

ředitelka mezinárodního úseku
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2. Program ČOV 2009 - 2012
Nově zvolený Výkonný výbor vypracoval počátkem roku programový dokument na léta 2009-2012,
který byl schválen plénem dne 22. 4. 2009.
I. V oblasti sportovní politiky
•

Respektovat Olympijskou chartu, posilovat olympijské hnutí v ČR, aktivně vystupovat proti
všemu, co sport ohrožuje (doping, násilí, korupce, komerční podřízenost sportu aj.),
prosazovat sport v duchu olympismu jako faktor lidského rozvoje a jako kulturní hodnotu.

•

Důsledně prosazovat myšlenky a principy olympismu (fair play, porozumění, solidaritu,
toleranci, rovnost příležitostí atd.). Podporovat a zdokonalovat projekt Olympiády dětí
a mládeže všech úrovní.

•

Prosazovat sport jako zcela integrální a respektovanou součást kultury života v ČR.

•

Chránit svou nezávislost, důstojnost, autoritu, jednotu a akceschopnost.

•

Využívat autority ČOV ve společnosti a v souladu s ostatními subjekty sportovního prostředí
vystupovat aktivně v jednání s politickými a státními orgány s cílem zlepšit postavení a prestiž
sportu v ČR, jeho řízení a financování a předkládat návrhy na koncepční a systémová
opatření, která mají vliv na český sport a státní sportovní reprezentaci ve všech jejich sférách.

•

Usilovat o zajištění úspěšné přípravy a účasti České republiky zejména na Zimních
olympijských hrách (ZOH) 2010 ve Vancouveru a XXX. Hrách Olympiády v roce 2012
v Londýně (OH), Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) 2009 a 2011,
Olympijských hrách mládeže YOG 2010 a 2012.

•

Spolupracovat při přípravě a organizaci zimního EYOF 2011 v Liberci.

•

V případě uchazečství hlavního města Prahy o pořádání olympijských her podporovat tento
projekt.

•

Komerční činnost prostřednictvím agentury Česká olympijská a.s. orientovat především ve
prospěch sportu a sportovců.

•

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.

•

Podporovat požadavek na vytváření podmínek pro rovnoprávné postavení žen ve sportu
včetně jejich aktivní účasti v řídících orgánech.

•

Zdokonalovat komunikaci a spolupráci se sportovními svazy olympijských sportů
a s Mezinárodním olympijským výborem (MOV), Asociací národních olympijských výborů
(ANOC), Evropskými olympijskými výbory (EOV) a jejich složkami, s národními olympijskými
výbory (NOV) a s mezinárodními sportovními federacemi.

•

Zpracovat strategii založenou na snaze o zvýšení zastoupení v MOV, ANOC a EOV, to
znamená vyhledávat a vychovávat vhodné adepty pro funkce v orgánech i v aparátu
mezinárodních sportovních organizací.

•

Podporovat opatření směřující k další demokratizaci mezinárodního olympijského hnutí, a to
jak v MOV, tak v ANOC, v EOV a dalších strukturách.
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•

Aktivně vystupovat proti autokratickému řízení v mezinárodním olympijském hnutí a v tomto
duchu předkládat návrhy a podněty.

•

Ve spolupráci se sportovními svazy vytvořit databázi českých zástupců v mezinárodních
sportovních federacích a spolupracovat s nimi na společných cílech, jako je zejména
získávání pořadatelství významných sportovních podniků pro ČR.

•

Úzce spolupracovat s národními olympijskými výbory ze zemí střední a jihovýchodní Evropy,
které společně tvoří neformální seskupení.

•

Připravovat racionální program mezinárodních styků, v jeho rámci zkvalitňovat bilaterální styky
s evropskými NOV. Podle možností se účastnit významných mezinárodních akcí (konferencí,
seminářů apod.) a ucházet se o jejich pořádání v České republice.

•

Ve spolupráci se sportovními svazy svojí autoritou podporovat pořádání významných
sportovních akcí v České republice, přispívat k pečlivé přípravě a aktivní prezentaci
příslušných návrhů.

•

Aktivně spolupracovat s nově zřízenou Kanceláří EOV v Bruselu, za účelem ovlivnění
sportovní legislativy EK, a také za účelem zmapování možností získání finančních prostředků
z fondů EU na pomoc sportovnímu prostředí ČR.

•

Spolupracovat s odborným aparátem MOV, Olympijského muzea, Olympijské solidarity
a Agentury televizních a marketingových služeb MOV.

•

Úzce spolupracovat na výměnných programech sportovců a trenérů, zejména se Slovenským
olympijským výborem, ale i s ostatními olympijskými výbory.

II. V oblasti sportu a olympijské reprezentace
•

Vypracovat Rozvojový olympijský program na období 2009-2012 (ROP) jako formu konkrétní
podpory specifické sportovní olympijské přípravy (zásady, kritéria a prováděcí pokyny pro
financování olympijské přípravy) na ZOH 2010 ve Vancouveru a OH v Londýně 2012
a prvních dvou let ZOH 2014 v Soči. Dodržovat jeho přísně účelový charakter s
transparentním přidělováním finančních prostředků podle stanovených kritérií. Ve struktuře
rozpočtu na fiskální rok zohlednit poskytování finančních příspěvků zimním olympijským
sportům, jejichž závodní sezóna přechází z jednoho kalendářního roku do druhého (listopad –
březen).

•

V úzké součinnosti s organizačními výbory, olympijských her Vancouver 2010, Londýn 2012,
zimních a letních olympijských festivalů evropské mládeže - EYOF 2009 a 2011 a letních a
zimních Olympijských her mládeže (YOG) 2010 Singapur, 2012 Innsbruck, připravovat
sportovně technické podmínky pro účast na těchto akcích, organizačně zajistit účast českých
výprav, včas předávat organizační a sportovně technické informace k sportovním svazům,
připravovat podmínky pro tréninkové kempy v místě konání a realizovat další projekty určené
na specifickou olympijskou přípravu. Při respektování kvalifikačních kritérií MOV, EOV
a pravidel mezinárodních sportovních federací vypracovat pro jednotlivé sportovní akce
kvalifikační kritéria a zásady nominací ČOV.

•

S ohledem na účast mladých sportovců v soutěžích EYOF a YOG, posílit finanční prostředky
programu ROP (Olympijské naděje) na trenéry mládeže. Příspěvek poskytnout diferencovaně
všem olympijským sportům.

•

V rámci ROP umožnit špičkovým sportovcům (1. – 8. /6./ místo z OH a MS) čerpat
nadstandardní účelovou podporu na sportovní přípravu na OH. Na základě smlouvy s ČOV
o podmínkách čerpání finančních prostředků z tohoto projektu více zapojit sportovce do
propagace ČOV.
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•

Inovovat program pro zabezpečení sportovně technického a zdravotnického servisu
spojeného s problematikou přípravy a technických úprav sportovního materiálu, vybavení,
nářadí, náčiní a testování stavu a připravenosti organizmu sportovce k výkonu.

•

Uplatnit specifický přístup k podpoře sportovních her. Všem sportům poskytnout
diferencovaně finanční příspěvky pro kvalifikační soutěže na OH. Příspěvky ČOV a podporu
z Olympijské solidarity MOV na tréninkové kempy směřovat pouze kvalifikovaným sportům na
závěrečnou přípravu.

•

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.

•

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy upřesnit platnost a výklad stávající legislativy, včetně směrnic upravujících
zdravotnické zabezpečení, zvláště ve vrcholovém sportu. Tyto kroky koordinovat s Českou
společností tělovýchovného lékařství.

•

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 zabezpečit účast českých sportovců na
Olympijských hrách, na Olympijském festivalu evropské mládeže (EYOF) a Olympijských
hrách mládeže (YOG). Jmenovat pracovní štáby pro přípravu a pro vlastní účast na těchto
akcích.

•

Ve spolupráci s MŠMT napomáhat při organizačním a sportovně-technickém zabezpečení
účasti kvalifikovaných neolympijských sportů na Světových hrách. Zabezpečit činnost Komise
pro Světové hry. Důsledně uplatňovat Zásady nominace na Světové hry přijaté ČOV.

•

Pro přípravu koncepčních materiálů ČOV a tvorbu zásad pro financování olympijské přípravy
a zásad nominací na OH, EYOF a YOG zajistit činnost Komise ČOV pro sport; do ní zapojit
s konkrétními úkoly členy VV ČOV, experty sportovních svazů a rezortů MŠMT, MO a MV.

•

Ve spolupráci se sportovními svazy a návaznosti na účast na EYOF a YOG podporovat
soutěže olympijských nadějí a péči o talentovanou mládež ve sportovních třídách, sportovních
střediscích, sportovních gymnáziích 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 projekty Olympijské solidarity MOV a dohody s národními olympijskými výbory.
Formou kurzů a stáží umožnit trenérům seznamovat se s novými trendy v přípravě sportovců.

•

Pokračovat v modernizaci a přijetí konkrétních opatření v oblasti organizační a administrativní,
navázat na plně elektronickou komunikaci se sportovními svazy a organizačními výbory OH,
EYOF a YOG.

•

Ve spolupráci s mezinárodními institucemi (MOV, Mezinárodní sportovní federace, Světová
antidopingová agentura WADA), Antidopingovým výborem ČR a sportovními svazy
pokračovat v boji proti dopingu. Pro realizaci Antidopingového programu ČOV vypracovat
Antidopingová pravidla ČOV, napomáhat udržení mezinárodní akreditace české Laboratoře
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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.
III. V oblasti olympismu
•

Důsledně prosazovat hlavní myšlenky a principy olympismu.

•

Podporovat a koordinovat činnost svých složek: Českého klubu olympioniků, v jeho sociálním,
kulturním, výchovném a propagačním programu, České olympijské akademie jako vědeckého,
výchovného, propagačního zdroje teoretického rozvoje olympismu včetně mezinárodní
spolupráce s Mezinárodní olympijskou akademií (MOA) a národními olympijskými akademiemi
a Českého klubu fair play, v jeho propagačním a výchovném působení mezi sportovci a ve
sportovní veřejnosti.

•

Připravit důstojné připomenutí 110. výročí založení ČOV.

•

Posilovat aktivní kontakt s Evropským hnutím fair play, ucházet se o pořádání Evropského
kongresu fair play v roce 2010 v Praze.

•

Připravovat návrhy a podávat projekty na využití prostředků Olympijské solidarity MOV a EOV,
v programech „kultura a výchova“ a „olympijské dědictví NOV“.

•

Udělovat kromě Ceny Jiřího Gutha-Jarkovského (Za nejhodnotnější sportovní výkon dosažený
českým sportovcem nebo kolektivem za uplynulý rok), také Cenu Věry Čáslavské (Ocenění
ženy za aktivitu ve sportu a v olympijském hnutí) a Cenu Oty Pavla (Za celoživotní propagaci
sportu a olympismu v publicistice). Podávat MOV návrhy na udělení Cen MOV osobnostem,
které se zasloužily o rozvoj olympijského hnutí v ČR.

•

Vyvíjet publikační činnost ČOV (např. Oficiální publikace z OH, Olympijská knihovnička,
Galerie olympijských vítězů atd.).

•

Při výchově mládeže v duchu olympijských myšlenek nadále zdokonalovat projekt ODM,
novelizovat Manuál ODM a konzultačně napomáhat ODM školní, místní, krajské i republikové
úrovně.

•

Napomáhat při školení sportovních funkcionářů, trenérů a rozhodčích, dbát, aby vzdělávací
projekty přispívaly k propagaci základních principů olympismu, spolupracovat s vysokými
tělovýchovnými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, využívat nabídky Mezinárodní
olympijské akademie a vysílat posluchače a lektory, novináře, olympijské medailisty do kurzů
MOA.

•

Po úspěšném zařazení témat olympismu do Rámcových vzdělávacích programů škol iniciovat
a podílet se na zpracování metodických a didaktických materiálů. V rámci smluv
s univerzitními institucemi (FTVS UK FTK UP, FSS MU) zařadit a akcentovat témata
olympismu a olympijské výchovy v akreditovaných studijních programech.

•

Připravovat, vyhlašovat a organizovat (případně se spolupodílet na organizaci) aktivity
odborného, vědeckého či uměleckého typu (literární, výtvarné a fotografické soutěže, soutěže
odborných a vědeckých studentských prací s olympijskou tématikou, výstavy) zvláště těch,
které je možné využít při výchovném působení a propagaci českého olympismu a přihlašovat
je do soutěží MOV.

•

Pokračovat v praxi udělování patronátů vybraným sportovním soutěžím, zvláště ve sportu pro
všechny, děti a mládež; akcentovat při tom olympijské hodnoty a principy.

•

Napomáhat aktivitám sportu pro všechny, zvláště prostřednictvím Informačního střediska
Sportu pro všechny při ČOV (Zátopkovy štafety, Plavecká soutěž měst, Běh olympijského
dne), podílet se na informačním servisu pro tuto oblast, podněcovat zájem o aktivní
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sportování, podle možností spolupracovat s občanskými sdruženími, členy pléna ČOV, která
mají tuto činnost jako hlavní náplň (Sokol, Česká asociace sport pro všechny, Orel, Asociace
školních sportovních klubů).
•

Podporovat aktivity spojené s řešením problémů vztahu sportu a životního prostředí a vytvářet
k tomu potřebné podmínky.

•

V rámci informací o ZOH 2010 a LOH 2012 zdůrazňovat také širší, společenský, kulturní
a výchovný význam her.

IV. V oblasti sociální
•

Věnovat pozornost dalšímu zkvalitnění sociální pomoci olympionikům v důchodovém věku
a hledat další cesty k pomoci v řešení jejich ekonomické situace.

•

Usilovat o morální a finanční ocenění olympijských medailistů a jejich uzákonění.

•

Nabízet zdravotní servis vrcholovým sportovcům i po skončení aktivní činnosti.

•

Zabezpečovat zdravotní péči bývalým olympionikům, členům ČKO.

•

Společně s Českou nadací sportovní reprezentace napomáhat českým reprezentantům po
ukončení jejich sportovní kariéry při získávání rekvalifikace v rámci projektů Evropského
sociálního fondu.

•

Ve spolupráci s Komisí sportovců a mezinárodní personální agenturou ADECCO napomáhat
českým sportovním reprezentantům při zajištění jejich budoucnosti po ukončení aktivní
kariéry.

V. V oblasti ekonomické a marketingové činnosti
•

Pracovat ve prospěch zlepšení financování českého sportu.

•

Využitím expertů ze sportovního a ekonomického prostředí vytvořit silnou a efektivně pracující
ekonomickou komisi.

•

Prohloubit spolupráci se státními institucemi, s ohledem na to, že stát je nejsilnějším
finančním partnerem ČOV a sportovních svazů.

•

Dále realizovat marketingovou strategii ČO a.s., s cílem vybudovat silnou společnost,
schopnou samostatně provádět marketing produktů ČOV, zvyšovat jejich hodnotu.

•

Ve spolupráci s ČO a.s. vytvářet nové produkty a marketingové projekty, které budou
generovat další prostředky pro ČOV.

•

Intenzivně pracovat na PR ve prospěch ČOV a sportu.

•

Aktivně vyhledávat další možné finanční a marketingové partnery.

•

Inovovat internetové stránky – hlavní komunikační kanál mezi ČOV, sportovním prostředím
a sportovní veřejností a médii.

•

Aktivně spravovat majetkové účasti.

•

Rozšířit použití fondu návratných příspěvků ve prospěch financování nejen investičních, ale
i neinvestičních projektů olympijských sportovních svazů.

•

Usilovat o uzákonění ocenění olympijských medailistů.
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•

Navýšit odměny za zisk olympijských medailí.

•

Zabezpečit prostředky pro Rozvojový olympijský program pro olympijský cyklus 2009–2012.

•

Zabezpečit finanční prostředky pro zajištění účasti českých sportovců na ZOH 2010 a LOH
2012, na soutěžích EYOF 2009 a 2011 a YOG 2010 a 2012.

•

Zajistit kontinuitu finančních příspěvků sportovním svazům na přelomu dvou volebních období.

•

Zajistit finanční prostředky pro činnost složek a komisí ČOV.

•

Zajistit finanční prostředky k podpoře ODM.

•

Získat finanční prostředky pro řešení sociálního programu olympioniků v důchodovém věku.

3. Rozvojový olympijský program ČOV
Rok 2009 byl prvním rokem realizace Rozvojového olympijského programu (ROP) - komplexního
systému financování dlouhodobé specifické sportovní olympijské přípravy, který byl vypracován na
základě zkušeností s podobným programem z minulého olympijského cyklu. Program byl zcela
transparentním a vyváženým, obsahující motivační prvky především výkonnostního charakteru.
Dostatečně zohledňoval i hledisko solidarity pro méně úspěšné sportovní svazy a tím oslovil všech 36
českých olympijských sportovních svazů, ať se nacházely aktuálně v jakékoliv výkonnostní úrovni. Od
lednového Pléna 2010 byl program podpory rozšířen na 38 olympijských sportů (přibyl golf a rugby
sedmiček, oba sporty budou do dlouhodobé přípravy v rámci ROP zařazeny přijetím dodatku k tomuto
programu).
V roce 2009 bylo na specifickou sportovní přípravu sportovním svazům včetně naturálního plnění
a příspěvků Olympijské solidarity MOV poskytnuto celkem více než 51 mil. Kč.
Na přímé příspěvky bylo v roce 2009 vyplaceno 22 mil. Kč, na svazové projekty více než 12 mil. Kč
a na projekty mládeže více než 14 mil. Kč
Do projektu nadstandardní podpory sportovců bylo v roce 2009 zařazeno celkem 27 sportovců z 5
sportů (biatlon, boby, krasobruslení, lyžování – AD, AL, BD, SK, SL, rychlobruslení). V projektu bylo
vyplaceno téměř 1,3 mil. Kč.
V roce 2009 v projektu olympijské solidarity MOV pro Vancouver 2010 čerpalo finanční příspěvek ve
formě stipendia 9 sportovců z 5 sportovních svazů.
Český svaz házené a Český svaz ledního hokeje v roce 2009 využily další granty Olympijské solidarity
pro kolektivní sporty ve výši více než 1 mil Kč.
Čerpání finančních prostředků v roce 2010 na specifickou olympijskou přípravu využily všechny
sportovní svazy olympijských sportů dle zásad a prostřednictvím ROP ČOV poskytl příspěvky v celkové
výši přesahující 58 mil. Kč.
Některé projekty ROP byly v začátku roku 2010 výrazněji zaměřeny na podporu finální sportovní
přípravy na ZOH. Dle rozpočtu ČOV a vypsaných svazových projektů ROP se podařilo zajistit i další
zdroje od Olympijské solidarity MOV. 9 sportovcům zimních sportů byla přidělena olympijská stipendia,
která od přidělení v roce 2009 byla v celkové výši téměř 2 mil. Kč. Sportovní úsek pak ještě, pro
závěrečnou etapu přípravy na ZOH, navýšil mimořádně příspěvky především na realizaci
předolympijských tréninkových kempů v Kanadě těsně před ZOH ve výši 784 tis. Kč.
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Dobré hospodaření ČOV ve třech kvartálech roku 2010 umožnilo v říjnu poskytnout mimořádný
příspěvek na olympijskou sportovní přípravu pro 31 letních sportů v celkové výši 4,5 mil. Kč.
Dále v rámci ROP a na základě "Zásad nadstandardní účelové podpory na ZOH 2010 ve Vancouveru"
pro medailisty ze ZOH a MS bylo dalších 9 sportovců zařazeno do jmenovité podpory. Tato forma byla
v roce 2010 dotována částkou 1 758 tis. Kč.
Pro podporu olympijských nadějí a na sportovní přípravu na zimní EYOF v Liberci 2011 se podařilo
prostřednictvím Olympijské solidarity MOV a ze zdrojů ČOV zajistit finanční prostředky na tréninkové
kempy v celkové výši 1 306 tis. Kč.
ČOV dále pro přípravu olympijských nadějí poskytnul v roce 2010 celkem 6,9 mil. Kč na trenéry
mládeže a dále podpořil finančním příspěvkem účast našich mladých sportovců na soutěžích
olympijských nadějí států Visegrád celkem ve 22 sportech částkou ve výši 1 949 tis. Kč.
ČOV podpořil přípravu na I. olympijské hry mládeže v Singapuru prostřednictvím Olympijské solidarity
MOV finančními příspěvky ve výši 473 000,- Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty svazům, které se
přihlásily do projektů identifikace talentů, příprava a účast na kvalifikačních soutěžích.
V programu ROP „Speciální projekty“ bylo v roce 2010 čerpáno sportovními svazy celkem 7 135 tis.
Kč, ČOV v rámci tohoto projektu nabídnul svazům možnost čerpání příspěvku na software Dartfish,
kterou využilo 6 svazů.
Realizace ROP v roce 2011 probíhala v souladu s ročním rozpočtem.
Na olympijskou sportovní přípravu sportovním svazům, včetně naturálního plnění a příspěvků
Olympijské solidarity MOV, bylo poskytnuto více než 69 milionů Kč.
Finální podpora kvalifikovaným sportům/sportovcům na OH 2012 v Londýně byla realizována podle
„Zásad pro udělování finančního příspěvku za získání účastnického místa na OH 2012 v Londýně“.
Za každé získané účastnické místo byl načítán finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Příjemcem
získané sumy byl sportovní svaz, příspěvek je účelově vázán na finální olympijskou přípravu sportovců.
Pokračovalo čerpání přidělených projektů od Olympijské solidarity MOV - ve formě stipendia pro 11
sportovců z 10 sportovních svazů.
Sportovní svazy ještě využily další granty Olympijské solidarity. Celkový příspěvek Olympijské solidarity
MOV tak činil 3,4 mil. Kč.
Vedle standardního přidělování finančních příspěvků byly v rámci rozpočtu prostřednictvím ROP
sportovním svazům poskytnuty ještě příspěvky ve výši 1,2 mil. Kč na odebrání doplňkové výživy
a nápojů od firmy NUTREND.
ČOV po šesti letech zvítězil ve sporu s Budějovickým Budvarem, který neoprávněně použil olympijskou
symboliku pro svou reklamu. Získané finanční prostředky byly využity formou stipendií na podporu
mladých sportovců v jejich úsilí kvalifikovat se a úspěšně reprezentovat na OH 2012: byla vyčleněna
celková částka 1,2 mil. Kč, z toho v roce 2011 byla čerpána částka 555 tis. Kč. do programu bylo
zařazeno 10 sportovců.
Rok 2012 byl posledním rokem olympijského cyklu 2009 – 2012, a tedy i posledním rokem realizace
ROP. Vzhledem k tomu, že je zpráva připravována v průběhu kalendářního roku 2012, jsou veškeré
částky uváděny v rozpočtované výši. Částky ve skutečně čerpané výši budou uvedeny v hodnocení
roku 2013.
Na olympijskou sportovní přípravu sportovním svazům, včetně naturálního plnění a příspěvků
Olympijské solidarity MOV, se počítá s poskytnutím více než 59 000 tis. Kč.
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Na přímé příspěvky bylo v roce 2012 rozpočtováno 24 mil. Kč, na svazové projekty více 23,5 mil. Kč
a na projekty mládeže téměř 12 mil. Kč. (více než 2 mil. Kč na YOG).
Podle „Zásad pro udělování finančního příspěvku za získání účastnického místa na OH“ byly rozděleny
další částky, příspěvek je vázán na získání účastnického místa, za každé místo je načítán finanční
příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Vzhledem k závěrečné nominaci 133 sportovců se v tomto projektu
počítá s vyplacení celkem 13,3 mil. Kč, v roce 2012 10,4 mil. Kč.
Pokračovalo čerpání přidělených projektů od Olympijské solidarity MOV - ve formě stipendia pro 11
sportovců z 10 sportovních svazů. Prostřednictvím tohoto programu se vyplatí 1 mil. Kč.
Vedle standardního přidělování finančních příspěvků byly v rámci plnění rozpočtu 2011 prostřednictvím
ROP sportovním svazům poskytnuty ještě příspěvky ve výši 700 tis. Kč na odebrání doplňkové výživy
a nápojů od firmy NUTREND.
Získané finanční prostředky z vítězného soudního sporu (2011) s Budějovickým Budvarem se ČOV
rozhodl využít také v roce 2012 na podporu mladých sportovců v jejich úsilí kvalifikovat se a úspěšně
reprezentovat na OH. ČOV vypsal nový projekt „Národní olympijská stipendia OH Londýn 2012“
s částkou 1,2 mil. Kč (z toho v roce 2011 byla čerpána částka 555 tis. Kč, v roce 2012 bude
sportovcům vyplacena zbývající částka tohoto projektu, tedy 625 tis. Kč. Dle schválených kritérií bylo
do tohoto programu zařazeno 10 sportovců.

4. Olympijské hry, Evropské olympijské festivaly mládeže
4. 1. XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru
Závěrečná etapa komplexní přípravy a budoucího pobytu české olympijské výpravy na ZOH byla
zahájena v roce 2009. Až do zahájení činnosti štábu vykonával nezbytnou činnost v přípravě naší
účasti včetně průběžného kontaktu s VANOC, sportovní úsek ČOV. Především byl zpracován návrh
"Zásady nominace sportovců a členů doprovodu na ZOH 2010 ve Vancouveru" včetně kvalifikačních
kritérií a "Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH 2010 ve
Vancouveru". Po jmenování Štábu (šéf mise F. Dvořák, 11 členů) byl vypracován harmonogram úkolů
a prací až do odjezdu výpravy (doprava osob a materiálu, ekonomika a financování příprav a pobytu na
ZOH, vybavení mise a zajištění další techniky včetně komunikačního systému, akreditace a přihlášky
do soutěží, ubytování zdravotnické zabezpečení, oblečení a další vybavení, kontakt s akreditovanými
novináři apod. Pro výběr kolekce oblečení olympijské výpravy byla ustavena zvláštní Komise,
olympijskou kolekci včetně doplňků zajistila firma Alpine Pro. Spolupráce na přípravě ZOH byla
zahájena Seminářem pro zimní olympijské sporty dne 29. 4. 2009. kde byly vyčerpávajícím způsobem
podány nezbytné informace, proběhla ještě řada konzultací a schůzek se všemi zimními sportovními
svazy. Na základě průběžného plnění kvalifikačních kritérií a jednání se svazy byly vytvořeny varianty
předpokládaných počtů účastníků a po jednání s VANOC byl upraven tzv Long Listu. V průběhu roku
2009 se uskutečnily ještě další návštěvy Vancouveru (informace k organizaci ZOH, prohlídky sportovišť
a olympijských vesnic). Sportovní úsek ve spolupráci s Českou olympijskou a.s. vypracoval Smlouvy
o účasti reprezentantů a členů doprovodu na ZOH a Smlouvu se sportovními svazy o spolupráci při
zajištění účasti na ZOH.
Dne 21. ledna 2010 nominovalo plenární zasedání ČOV olympioniky a jejich doprovody (sportovci ze 7
sportovních svazů: biatlon, boby, krasobruslení, lední hokej, lyžování, rychlobruslení, saně). Na ZOH
reprezentovalo ČR 92 sportovců (70 mužů a 22 žen). Doprovod tvořilo 93 osob, celkově tak čítala
naše oficiální výprava 185 osob.
Sportovní vystoupení české delegace na XXI. ZOH 2010 bylo velmi úspěšné. Sportovci dosáhli
historicky nejlepších výsledků, když získali celkem šest medailí (dvě zlaté a čtyři bronzové), což jsou
výsledky lepší než na všech předchozích hrách (samostatná česká i československá účast).
Rychlobruslařka M. Sáblíková získala dvě zlaté medaile na 3000 m a 5000 m a jednu bronzovou na
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1500 m. Běžec na lyžích L. Bauer si odvezl dvě bronzové medaile, za třetí místo na 15 km a ve štafetě,
Š. Záhrobská získala bronzovou medaili ve slalomu na lyžích.
Bodové hodnocení (neoficiální hodnocení národních olympijských výborů za 1. – 8. místo) představuje
pro naši výpravu zisk 64 bodů. Do Vancouveru se nekvalifikovali naši sportovci pouze ve dvou
disciplínách, ve skeletonu a curlingu.
Na celkovém bodovém zisku 64 bodů se podíleli nejvíce lyžaři (získali celkem 36 bodů, z toho běžci 17
bodů, alpští lyžaři 10 bodů, severská kombinace 5 bodů a skokané na lyžích 4 body; akrobaté
a snowboardisté nebodovali), zásluhou M. Sáblíkové získalo rychlobruslení na dlouhé dráze 24 bodů
a do celkové bilance také přispěli vždy po 2 bodech hokejisté a biatlonisté.

4. 2. Hry XXX. Olympiády Londýn 2012
Podobně jako v případě ZOH probíhala příprava české účasti na Hry XXX. olympiády 2012- kontakty
s LOCOG, získávání informací, ROP, Štáb, oblečení, nominační proces, stipendia, dokumenty
(„Zásady nominace českých sportovců a členů doprovodu na OH 2012 v Londýně“ „Smlouva
o spolupráci při zajištění účasti na Hrách XXX. olympiády v Londýně 2012“. „Smlouvy o účasti na OH
2012 pro sportovce a členy doprovodu“,„Závazek sportovce ve věci dopingu“. „Zásady ocenění
sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na OH 2012 v Londýně“), akreditace, doprava,
spolupráce s médii apod.
Olympijské soutěže OH proběhly v 18 dnech, uskutečnila se klání ve 26 sportech, 39 disciplínách, 628
soutěží (včetně kvalifikací, o 59 více než v Pekingu) a bylo předáno 302 sad medailí, na hry přijeli
reprezentanti 204 NOV, bylo akreditováno 10 722 sportovců, 5 969 mužů a 4 753 žen.
Za sportovní přípravu na OH a plnění kvalifikačních kritérií odpovídaly jednotlivé sportovní svazy, které
předložily ČOV návrh jmenovitých nominací. Celkově Českou olympijskou výpravu na OH v Londýně
tvořilo 273 osob, z toho 133 sportovců a 140 osob doprovodu (včetně představitelů ČOV, člena
MOV a členů štábu, trenérů, zdravotnických pracovníků, střídajících osob, expertního týmu, osobních
trenérů a náhradníků). Rozsah výpravy byl třetí největší od vzniku samostatné ČR (v Atlantě 117,
v Sydney 122, v Aténách 142 a v Pekingu 134 sportovců). Vysláno bylo také 110 osob doprovodu.
Vystoupení české výpravy jako celku, jak po stránce výkonnostní, tak i společenské a reprezentační je
možno hodnotit jako velmi úspěšné. Naši olympionici získali v Londýně 10 medailí (4 zlaté,
3 stříbrné a 3 bronzové), tři čtvrtá místa, čtyři pátá místa, 3 šestá, osm sedmých míst a 2 osmá
místa a dosáhli tak druhého nejlepšího medailového zisku v historii samostatné České republiky.
Našimi nejúspěšnějšími sportovci se v Londýně stali medailisté – zlato Barbora Špotáková (hod
oštěpem), Mirka Knapková (skif), David Svoboda (moderní pětiboj) a Jaroslav Kulhavý (MTB).
Stříbrné medaile Ondřej Synek (skif), Vavřinec Hradilek (vodní slalom K1) a Andrea Hlaváčková
s Lucií Hradeckou (čtyřhra tenis). Bronz získali Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan
Štěrba (v kategorii K4 na 1000 m), atletka Zuzana Hejnová (400 m překážek) a sportovní
střelkyně Adéla Sýkorová (sportovní malorážka 3x20 ran).
Řada medailových šancí ve finálových soutěžích našim sportovcům těsně unikla buď vlivem vnějších
faktorů, momentálního pochybení, absencí sportovního štěstí, těžkého losu či vlivem zdravotních
indispozic. Velmi blízko k medailím mělo několik dalších našich olympioniků.
Naši sportovci získali v Londýně celkem 30 umístění do 8. místa (o 6 umístění více než v Pekingu),
z toho 10 medailových umístění a 20 umístění mezi 4. až 8. místem; na tomto výsledku se podílelo
celkem 50 sportovců, což je 67% ze všech zúčastněných sportovců (o 8 více než v Pekingu). Dále
získali celkem 59 umístění do o 16. místa (v Pekingu to bylo 50 umístění a v Aténách také 59), na
kterých se podíleli 83 sportovci, což je 62 % všech účastníků (v Pekingu to bylo celkem 50
a v Aténách shodně 59 umístění).
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Z celkem 28 našich olympijských sportovních svazů se na OH vůbec nekvalifikovala třetina,
tj. v 9 sportech jsme na OH v Londýně neměli zastoupení.

4. 3. Příprava na XXII. ZOH 2014 v Soči
Bezprostředně po hodnocení ZOH 2010 ve Vancouveru navázal sportovní úsek první kontakty
s Organizačním výborem ZOH 2014 a začal získávat základní informace o koncepci Her, klimatických
podmínkách, odborných kontaktech, o ubytování, atd. V termínu od 3. do 6. října 2011 se pak
uskutečnila první návštěva místa ZOH a Organizačního výboru. Na místě se uskutečnila prohlídka
budovaných olympijských objektů, sportovišť a související infrastruktury, byly získány informace
o sportovních a pobytových podmínkách jak v Soči (ledové sporty), tak i v horách v Krasnaja Poljana
(sněhové sporty). V sídle Organizačního výboru ZOH v Moskvě proběhla vstupní jednání o naší účasti
a podmínkách na ZOH.

4. 4. Olympijské hry mládeže (YOG)
I. Olympijské hry mládeže 2010 v Singapuru (14. - 26. srpna 2010)
MOV schválil záměr pořádat každé 4 roky letní a zimní Olympijské hry mládeže (YOG – Youth Olympic
Games, věk 14 – 18 let), prvním pořadatelským městem byl vybrán Singapur (pro hry zimní v roce
2012 Innsbruck). Sportovní úsek započal přípravy na jaře 2009. Celý projekt je mnohovrstevný, neboť
kromě své sportovní části naplňuje záměr MOV rozšířit mezi mládeží zájem o olympijské myšlenky, fair
play, olympijské vzdělávání a pocit sounáležitosti všech lidí naší planetě, přičemž mladí lidé by se měli
stát nositeli (ambasadory) těchto hodnot. Je hrazen hlavně z prostředků MOV a organizačního výboru
YOG.
Projekt má také doplňkové programy, místní a regionální vzdělávání mládeže (formou soutěží,
zábavných programů, poznávání nejmodernějších technologií, atd.), a také dva projekty mezinárodní,
nazvané Friends@YOG a International Sport Camp. ČR se do projektů zapojila studenty gymnázia
Truhlářská v Praze a gymnázia z Vrbna pod Pradědem. Podle informací našich účastníků byl
mezinárodní kemp (s účastí zástupců ze 140 zemí světa) velmi úspěšný; program byl pestrý, kromě
sportovní části byly připraveny výlety, soutěže a vzdělávání, a to vše bylo prováděno ve skupinkách
mládeže z různých zemí a kontinentů. Mladí lidé z celého světa si ze Singapuru odvezli mimořádné
zážitky.
Českou účast projednával opakovaně VV, podrobná informace byla prezentována členům Pléna.
Českou delegaci na YOG 2010 tvořilo celkem 60 osob, z toho 38 sportovců (16 dívek a 22 chlapců),
a 22 osob doprovodu. Českou republiku reprezentovali zástupci šestnácti olympijských sportů:
atletika, basketbal, box, cyklistika, gymnastika, judo, kanoistika, lukostřelba, moderní pětiboj,
plavání, stolní tenis, střelba, šerm, tenis, triatlon a veslování.
Sportovní vystoupení naší výpravy na I. ročníku YOG lze hodnotit jako velmi úspěšné. Čeští
reprezentanti získali celkem sedm medailí: 2 zlaté: D. Pulkrábek - judo, J. Veselý – tenis, 2 stříbrné:
P. Zástěrová – kanoistika, G. Vognárová – střelba a 3 bronzové: J. Mazgal – disk, J. Prskavec –
kanoistika a B. Závadová – plavání. Mladí olympionici získali celkem 15 umístění do 8. místa, 36
umístění do 16. místa.
Nový formát olympijské soutěže akci přinesl množství otazníků, obav a pochyb. Zástupci některých
NOV sledovali přípravy na YOG s vysokou mírou skepticismu a k projektu vyjadřovali mnohé výhrady.
Vlastní organizace YOG, propojení sportovního a kulturně-vzdělávacího programu, záměr přizpůsobení
projektu určité věkové kategorii, úroveň organizace a celkový dopad akce v regionu i v celém světě
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však na mnohé otázky přinesly odpověď a většinu obav rozptýlily. Úvodní ročník, kterého se zúčastnilo
204 NOV, byl v celém souhrnu podle názoru sportovních odborníků, většiny zástupců NOV a přímých
účastníků jednoznačně úspěšný a bude zcela jistě v gesci MOV pokračovat.
I. Zimní olympijské hry mládeže v Innsbrucku (13. - 22. ledna 2012)
Na program zimní YOG bylo zařazeno všech 7 zimních olympijských sportů, soutěže o olympijské
medaile se uskutečnily v celkem 63 disciplínách. Oproti ZOH bylo zařazeno 14 nových disciplín, např.
smíšená družstva ve sjezdovém lyžování, štafeta sáňkařů, smíšená štafeta chlapců a děvčat v biatlonu
a běžeckém lyžování, smíšená skokanská soutěž (skokan, skokanka, sdruženář), smíšená družstva
(mix pohlaví i zemí) v krasobruslení, short tracku a v curlingu, slopestyle ve snowboardingu, U-rampa
v akrobatickém lyžování, skoky děvčat, rychlobruslení s hromadným startem, soutěž individuálních
dovedností pro chlapce i dívky v ledním hokeji.
Paralelně se sportovním programem probíhal i Kulturní a vzdělávací program (CEP - Culture
& Education Programme), rozdělený do 21 projektů a aktivit.
Vlastní organizace zimních YOG, propojení sportovního a kulturně-vzdělávacího programu, záměr
přizpůsobení projektu určité věkové kategorii, úroveň organizace a celkový dopad akce v regionu
i v celém světě dopadly nad očekávání dobře.
ČOV podpořil zúčastněné sportovní svazy prostřednictvím Olympijské solidarity MOV finančními
příspěvky ve výši 50.000,- USD. Tyto prostředky byly poskytnuty svazům a disciplínám, které se
přihlásily do projektu tréninkových kempů před YOG.
YOG v Innsbrucku se zúčastnilo celkem 69 NOV z celého světa. Do soutěží zasáhlo 1021 sportovců
(556 chlapců a 464 děvčat), kteří byli podporováni 536 členy doprovodu. Celkem bylo tedy
jednotlivými NOV akreditováno 2108 sportovců, šéfů misí, osob doprovodu, mladých ambasadorů
a hostů NOV.
Českou delegaci na prvních zimních YOG 2012 tvořilo celkem 49 osob, z toho 24 sportovců (12 dívek
a 12 chlapců), a 25 osob doprovodu. V Innsbrucku reprezentovali Českou republiku zástupci dvanácti
olympijských sportů/disciplín: akrobatické lyžování, alpské lyžování, běžecké lyžování, biatlon, curling,
krasobruslení, rychlobruslení, rychlobruslení – dlouhá dráha, saně, severská kombinace, skoky na
lyžích, snowboard.
Náročné kvalifikace (či postavení na žebříčku) byly příčinou neúčasti některých našich sportů. Jednalo
se často o kontinentální či světové soutěže pro příslušnou věkovou kategorii, ve kterých získávali
kvalifikační místa (kvóty) pouze ti nejlepší. Do Innsbrucku se neprobojovali naši zástupci v těchto
sportech a disciplínách: lední hokej, boby a skeleton.
Sportovní vystoupení naší výpravy na I. zimním ročníku YOG v Innsbrucku 2012 lze hodnotit
jako úspěšné. Čeští reprezentanti zde získali celkem dvě medaile, z toho 1 zlatou a 1 stříbrnou.
V soutěžích YOG získali naši mladí olympionici celkem 16 umístění do 8. místa. V šesti případech
soutěžilo v těchto disciplínách méně než 16 účastníků. Naše výprava zaznamenala 34 umístění do
16. místa.
Organizace soutěží byla zajištěna na velmi dobré úrovni, rakouské sportovní kluby poskytly dostatečný
počet kvalifikovaných a zkušených rozhodčích a organizátorů; v oblasti Tyrolska jsou často pořádány
soutěže nejvyšší světové kategorie (např. SP) a také v dalších sportech, pro tuto oblast ne vždy
typických (krasobruslení, curling), probíhaly soutěže na odpovídající úrovni.
YOG 2012 splnil své olympijské poslání v oblasti sportovní, společenské, kulturní i výchovné. Přispěli
k tomu mladí sportovci z téměř 70 zemí světa i jejich rakouští vrstevníci, místní studenti i dobrovolníci
z celého světa, kteří se na organizaci YOG podíleli.
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4. 5. Olympijské festivaly evropské mládeže (EYOF, EYOWF)
IX. Zimní olympijský festival evropské mládeže 2009 v Śląsku-Beskidy (14. – 21. 2. 2009)
Soutěže se uskutečnily ve skocích na lyžích, severské kombinaci, snowboardingu, alpském lyžování,
běžeckém lyžování, biatlonu, ledním hokeji, curlingu a krasobruslení. Celkem se mladí sportovci utkali
ve 28 samostatných medailových soutěžích; dvě soutěže v alpském lyžování – Super G chlapců
a dívek se neuskutečnily. Zúčastnilo se celkem 46 evropských NOV, které vyslaly do soutěží na 1065
sportovců; doprovod tvořilo asi 550 akreditovaných činovníků.
Českou delegaci na EYOF 2009 tvořili 42 sportovci (z toho 16 dívek a 26 chlapců) a celkem 30
oficiálně akreditovaných členů doprovodu. Reprezentovali ve sportech: biatlon, běžecké lyžování,
sjezdové lyžování, skoky na lyžích, závod sdružený, curling, snowboarding, krasobruslení.
Sportovní vystoupení naší výpravy lze hodnotit v porovnání s předchozím ročníkem (bez medaile) jako
úspěšné. Běžec J. Gräf a taneční pár G. Kubová a P. Seknička dovezli stříbrnou a bronzovou medaili.
Uznání si zaslouží i čtvrté místo družstva curlerů. Naši sportovci získali v Polsku celkem devět umístění
do 8. místa a dvacet šest umístění do 16. místa. K úspěšnému vystoupení našeho týmu napomohly
závěrečné přípravné tréninkové kempy, které svazy pro své nominované sportovce uspořádaly
s finančním příspěvkem ČOV (240.000,-Kč) z prostředků Olympijské solidarity MOV
Organizace soutěží byla zajištěna spíše na průměrné mezinárodní úrovni, některé disciplíny trpěly
menší zkušeností pořadatelů či omezenými technickými možnostmi. Celkově byla organizace EYOF
připravena v nižším standardu oproti předchozím EYOF. Několik soutěží a slavnostní ceremoniály
zahájení a zakončení přenášel živě či ze záznamu Eurosport 2 a pravidelné zpravodajství a některé
vybrané přenosy zajišťovala také polská televize.

X. Olympijský festival evropské mládeže, Tampere (18. – 25. 7. 2009)
Koordinaci veškeré přípravy prováděl sportovní úsek ČOV ve spolupráci se zástupci sportovních
svazů, ekonomickým a mezinárodním úsekem ČOV a s pracovníky ČO a.s. ČOV zajistil pro
zúčastněné sportovní svazy prostřednictvím Olympijské solidarity MOV finanční příspěvky ve výši
15.000,- USD, byly poskytnuty na organizaci výběrových a přípravných kempů před odjezdem.
EYOF se zúčastnilo všech 49 evropských NOV. Do soutěží se přihlásilo 2429 sportovců (1295 chlapců
a 1140 děvčat) a 948 členů doprovodu. Českou delegaci tvořilo celkem 79 osob, z toho 49 sportovců
(15 dívek a 34 chlapci), a 30 osob doprovodu. Z historického pohledu to byla jedna z našich
nejpočetnějších účastí na letních soutěžích EYOF. Reprezentovali zástupci atletiky, basketbalu,
cyklistiky, gymnastiky, juda, plavání a tenisu.
Sportovní vystoupení naší výpravy lze hodnotit v porovnání s předchozími ročníky (Bělehrad 2007
pouze 3 medaile) jako úspěšné. Čeští reprezentanti zde získali celkem sedm medailí, z toho 2 zlaté,
3 stříbrné a 2 bronzové, dále 17 umístění do 8. místa a dalších 11 umístění do 16. místa.
V neoficiálním hodnocení národů podle zisku medailí jsme obsadili 15. místo (podle „kvality“ zisku
medailí), resp. 18. místo podle celkového počtu získaných medailí; tím jsme se zařadili mezi první
třetinu zemí dle úspěšnosti.

X. Zimní olympijský festival evropské mládeže, Liberec (12. - 20. února 2011)
ČOV vzhledem k tomu, že se EYOWF konal poprvé v ČR, počítal s plným obsazení sportů
v maximálně možných počtech sportovců i doprovodu: 102 osob - 62 sportovců (45 chlapců
a 17 děvčat) a 40 osob doprovodu (trenéři, servis, štáb). Startovali v ledním hokeji, krasobruslení,
biatlonu, běhu na lyžích, v alpských disciplínách, skoku na lyžích, v severské kombinaci a ve
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snowboardingu. Sportovní přípravu podpořil ČOV z vlastních zdrojů a na přípravné kempy a materiální
vybavení ve výši 1 mil. Kč. (V roce 2011 obdržel ČOV na kempy dalších 306 tis. Kč od Olympijské
solidarity MOV). Účastníci bojovali o medaile v osmi sportech: v ledním hokeji, krasobruslení, běhu na
lyžích, skoku na lyžích, severské kombinaci, alpském lyžování, snowboardingu a biatlonu. Celkem se
této vrcholné sportovní akce zúčastnilo 1 511 osob ze 44 zemí Evropy. Akreditovalo se 174 novinářů
z celé Evropy, pravidelné zpravodajství přinášela také česká média, významné místo bylo věnováno
i návštěvě předsedy MOV J. Rogga. Účastníci EYOWF měli přímo na místě možnost čerpat aktuální
informace z festivalového deníku „Cool News“ vydávaného a distribuovaného organizačním výborem,
a to v českém i anglickém jazyce.
Sportovní vystoupení naší výpravy bylo v porovnání s předchozím ročníkem úspěšné. Naši sportovci
získali dvě zlaté medaile (snowboard E. Ledecká a krasobruslař P. Coufal), jedno páté (E. Ledecká
ve snowboardcrossu a dvě šestá místa (běžkyně P. Nováková). Naši sportovci získali celkem devět
umístění do 8. místa a sedmnáct umístění do 16. místa. K úspěšnému vystoupení napomohly
i závěrečné přípravné tréninkové kempy, které svazy pro své nominované sportovce uspořádaly
s finančním příspěvkem ČOV (1 mil. Kč z vlastních zdrojů v roce 2010 + 306 000,-Kč z prostředků
Olympijské solidarity MOV).
Součástí EYOWF bylo ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci uspořádání mezinárodní
vědecké konference.
EYOWF v Liberci byl, podle našich i zahraničních ohlasů, zorganizován na vysoké úrovni.
XI. Olympijský festival evropské mládeže, Trabzon ( 23. – 30. 7. 2011)
EYOF v tureckém Trabzonu se zúčastnilo všech 49 evropských NOV. Do soutěží v 9 sportech zasáhlo
asi 2500 sportovců. Českou delegaci tvořilo celkem 60 osob, z toho 39 sportovců (19 dívek a 20
chlapců) ve sportech atletika, cyklistika, gymnastika, judo, plavání, tenis a 21 osob doprovodu. Žádný
náš týmový sport nebyl bohužel zařazen (uskutečnily se turnaje chlapců a dívek v basketbalu, házené
a volejbalu) k účasti byly vybrány NOV podle aktuálních žebříčků v příslušných věkových kategoriích.
Sportovní vystoupení naší výpravy lze hodnotit jako historicky nejúspěšnější. Čeští reprezentanti
nastoupili do celkem 61 disciplín a získali ve čtyřech sportech celkem devět medailí - 2 zlaté (diskař
D. Košař, tenistky K. Siniaková a K. Roučková), 2 stříbrné (plavec J. Micka na 1500m, tenisový debl
Štaubert a Vondrášek) a 5 bronzových (sprinter M. Bakalář na 100 a 200m, plavec J. Micka na 400m,
M. Holčáková v judu, tenistka K. Siniaková). Dále získali 18 umístění do 8. místa a dalších 17 umístění
do 16. místa (v souhrnu získali 35 umístění do 16. místa).
ČOV zajistil pro zúčastněné sportovní svazy prostřednictvím Olympijské solidarity MOV finanční
příspěvky ve výši 15 000,- USD. Tyto prostředky byly poskytnuty reprezentačním týmům na organizaci
výběrových a přípravných kempů.

4. 6. Světové hry
VIII. Světové hry 2009 se konaly od 13. do 28.7 2009 ve městě Kaohsingu na Taiwanu. Do programu
8. SH bylo zařazeno 26 oficiálních sportů a 5 ukázkových sportů.
Česká republika vyslala podruhé v historii společnou výpravu, kterou tvořilo 48 osob – 37 sportovců
a 11 členů doprovodu v 8 sportech: in line hokej, korfbal, orientační běh, taneční sport, silový trojboj,
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kulturistika, parašutismus, plavání s ploutvemi. Počet vyslaných sportovců byl limitován splněním
kvalifikačních kritérií stanovených jednotlivými mezinárodními sportovními federacemi. Účast také
výrazně ovlivnila finanční situace jednotlivých sportovních svazů, protože náklady na dopravu
sportovců a doprovodu byly v jejich režii. Společná výprava odjela pod patronací ČOV, který se na
zabezpečení účasti podílel především materiálním vybavením (oblečení výpravy), finančním
příspěvkem na dopravu pro zúčastněné sporty a také financováním pobytu štábu výpravy. Ostatní
náklady hradily národní sportovní svazy a v některých případech i mezinárodní sportovní federace.
Vystoupení české výpravy jako celku, jak po stránce výkonnostní, tak i společenské a reprezentační
bylo úspěšné: jedna medaile (in line hokej - bronzová), jedno čtvrté a jedno páté místo, dvě šestá, dvě
sedmá, dvě osmá a dvě devátá místa. Celkově se Česká republika umístila na 56. – 61. místě
v medailovém hodnocení národů, ale na 29. místě při hodnocení umístění (1. – 8.).

5. Olympiády dětí a mládeže České republiky
ČOV považuje pro podporu olympismu za podstatné, aby se sportující (a nejen sportující)
s olympijskými ideály identifikovali a měli k nim pozitivní vztah. Vedle informací a vědomostí má na
této cestě mimořádnou cenu 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, tedy přijetí olympismu a ztotožnění se s ním, mohou být lépe dosahovány při praktické aktivní
účasti. Živá účast ve sportu, zvláště jsou-li při sportovních událostech akcentovány hodnoty a principy
olympismu, je nejpřirozenější praktickou cestou i možností ovlivňování vztahu ke sportu, sportovního
i mimo sportovního chování.
Tyto záměry naplňuje už desetiletí projekt Českého olympijského výboru Olympiáda dětí a mládeže
(ODM). Jeho součástí jsou hry školní, lokální, krajské a hry republikové, které se poprvé uskutečnily
v roce 2003. Republikové ODM se konají pod přímou patronací ČOV každoročně, v liché roky letní
a v sudém roce zimní hry. 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. Český klub fair play uděluje na ODM za rytířské činy Ceny fair play. Účastníci,
sportovci z různých krajů ČR, tak mohou prožít emotivní atmosféru velmi podobnou skutečným
olympijským hrám. Pravidelně bývají přítomni také členové Českého klubu olympioniků, mladí
sportovci se tak mohou potkat s předními českými olympijskými legendami. Pro uspořádání
republikových her poskytuje ČOV v rámci svých marketingových aktivit účelovou dotaci a také právně
chrání v souladu se zákonem o ochraně olympijských symbolik č. 60/2000 Sb. V jeho duchu byla
vytvořena také pravidla pro olympiády dětí a mládeže (označení akce a její prezentace, propagace,
komerční využití aj.). Projekt finančně podporuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, kraje České republiky, které byly důležitým prvkem při zrodu projektu a samozřejmě další partneři.
V pořadí čtvrtou ODM 2009 připravil Jihočeský kraj a pořadatelství se ujalo město Tábor (23. - 28.
června 2009). Přihlášku podalo a zúčastnilo se všech 14 krajů České republiky. Na sportovištích
v Táboře a okolí bojovalo o medaile 1979 sportovců, doprovod tvořilo 382 trenérů a funkcionářů. Na
programu byly individuální i týmové sporty:
•
•

atletika, cyklistika, karate, moderní gymnastika dívky, plavání, rychlostní kanoistika, tenis,
triatlon,
basketbal dívky, beach volejbal, florbal chlapci, fotbal chlapci.

Součástí olympijského programu byla také fotografická a výtvarná soutěž (korespondenční formou).
Ani v Táboře nechyběly zajímavé doprovodné poznávací a zábavné aktivity.
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Hry páté olympiády dětí a mládeže 2011 organizoval Olomoucký kraj (21. – 27. června 2011). Na
sportovištích v Olomouci, Prostějově, Kostelci na Hané, Velké Bystřici a Čechách pod Kosířem se
představilo za doprovodu 676 trenérů a funkcionářů 3531 sportovců ze všech krajů. Dosud
nejrozsáhlejší sportovní program s řadou premiérových sportů naplnily:
•
•

atletika, box, cyklistika, golf, judo, kanoistika, karate, orientační běh, plavání, sportovní
gymnastika, tenis, triatlon, zápas,
baseball, basketbal, fotbal, házená, nohejbal, volejbal.

Součástí olympijského programu byly také soutěže ve zpěvu populárních písní a taneční soutěž street
dance. Tradičně měli účastníci příležitost využít bohaté nabídky pro volný čas - poznávacích
i zábavných aktivit.
Hry čtvrté zimní ODM 2010 uspořádal Liberecký kraj ( 31. 1. – 5. 2. 2010). Soutěže se kromě Liberce
konaly v Jablonci, České Lípě, Harrachově a Rejdicích.
Sportovní program: biatlon, krasobruslení, lední hokej, lyžování - alpské disciplíny, běh na lyžích,
severská kombinace, skok na lyžích, snowboarding, rychlobruslení.
Soutěžilo se rovněž ve společenských tancích a ve výtvarném umění.
Všechny kraje České republiky vyslaly na akci 917 mladých sportovců a 233 osob doprovodu. Tradiční
součástí olympijských dnů byla jako v minulosti přitažlivá nabídka kulturního vyžití.
Pořadatelství páté zimní ODM 2012 získal ve výběrovém řízení Moravskoslezský kraj (29.1. – 3.2.
2012). Hostiteli soutěží byly Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm, Bílá a Trojanovice. Program tvořily
jako v minulosti především zimní sporty: biatlon, krasobruslení, lední hokej, lyžování – alpské
disciplíny, běh na lyžích, severská kombinace, skok na lyžích, snowboarding, rychlobruslení, doplnila
ho i soutěž šachistů. Pořadatelé vypsali také soutěž disco dance a připravili fotografickou
korespondenční soutěž. Všechny kraje vyslaly do olympijského klání celkem 1026 sportovců,
doprovod čítal 279 osob. Také při této ODM byla naplněna tradice a soutěžící mohli využít široké
nabídky poznávacích i zábavných akcí.
Jako pořadatele šesté letní ODM schválil VV ČOV dne 15. června 2011 Zlínský kraj (23. – 28. června
2013).
Pořadatelem šesté zimní ODM byl VV ČOV dne 27. června 2012 schválen Kraj Vysočina (26. – 31. 1.
2014).
Dosavadní ročníky republikových her ODM se staly skutečným svátkem sportu a praktickou
demonstrací olympismu v kategoriích žáků. Sportovní akce celostátního významu a úrovně ve všech
směrech předčila očekávání. 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. Zažít
emotivní olympijskou atmosféru na hrách republikové úrovně dosud mohlo 19 126 účastníků (letní
ODM 14 794, zimní ODM 4 332) z celé České republiky. Přítomnost na hrách, soutěže, kulturní
prostředí i přátelské kontakty pro ně znamenaly mimořádný sportovní i emocionální prožitek.
Nezapomenutelná atmosféra u startujících posilovala sportovního ducha a motivovala je k dosahování
dobrých výkonů, přátelství a jednání v duchu fair-play. Krajské reprezentace výrazně přispívají
zdůrazněním symbolů jednotlivých krajů (včetně jednotného oblečení) ke ztotožnění soutěžících
s krajem, projevuje se to lokálně patriotickou hrdostí na tuto příslušnost. V dosavadní historii ODM byl
na letních hrách nejúspěšnějším krajem kraj Jihomoravský, na zimních hrách kraj Liberecký.
Projekt ODM se postupně prosazuje a získává tradici nejen v republikovém měřítku. V posledních
letech se úspěšně konaly např. krajské hry Ústeckého kraje, Pardubického kraje, městské hry v Kutné
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Hoře, Neratovicích, Postoloprtech, Boskovicích, Blansku, Velkých Opatovicích, Rožnově pod
Radhoštěm, Novém Boru, Blansku, Slaném, Liberci, Chrastavě, Pardubicích, Děčíně, Třebonicích,
Chomutově, Ostravě, Mariánských Lázních, Smržovce, Karlových Varech, Nové Bystřicí, Němčicích,
Jáchymově, Mladé Vožici a jinde. Školní případně okresní ODM ve své koncepci ve spolupráci s ČOV
propaguje a podporuje Asociace školních sportovních klubů ČR, která k tomu vyzvala (namísto
dosavadních olympijských dnů) své organizační jednotky.
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. Sport pro všechny
ČOV dlouhodobě spolupracuje s Informačním centrem Sportu pro všechny (vedeného
A. Procházkou), podílí se tak na propagaci, informacích a podpoře sportu pro všechny. Tradičními
aktivitami byly opět každoroční korespondenční Zátopkovy štafety - smíšené štafety žáků základních
a středních škol na tratích, na nichž E. Zátopek vybojoval zlaté olympijské medaile. V roce 2012 byl
Informačním centrem pořádán už 21. ročník. Nejúspěšnější školy obdržely poháry, diplomy a věcné
ceny, odměněno bylo také několik vylosovaných štafet – bez ohledu na jejich umístění, šlo
o symbolické naplnění hesla „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Podobně centrum každoročně organizuje Plaveckou soutěž měst (2012 už 21. ročník) - kondiční
plavání je příležitostí zaplavat si v přihlášených bazénech na čas trať 100 metrů a získanými body
přispět k co nejlepšímu umístění svého města v republikovém pořadí. Každoročně plavalo 9 – 10 tisíc
rekreačních plavců ve více jak dvou desítkách měst.
ČOV dílčím způsobem spolupracoval v letech 2011 a 2012 na přípravě principiálně podobné, ale širší
akce – Evropského plaveckého dne. Hlavním organizátorem byla Plavecká škola Atlantik Augustin
Andrle a vedení Krytého bazénu Vysoké Mýto, dále spolupracovaly Asociace plaveckých škol ČR,
Český svaz plaveckých sportů Praha a Česká asociace sport pro všechny. Také tato akce SPV
přilákala tisíce plavců.
Centrum se průběžně soustřeďovalo také na nabídku pozvánek pro školy a zájemce o veřejně
přístupné turistické a sportovní akce. Na jeho webových stránkách se objevily rady lékařů
rekreačním sportovcům, tipy na netradiční pohybové aktivity atd. a také Olympijská vědomostní
soutěž.
Stěžejní vlastní akcí ČOV a pevnou součástí červnového sportovního pořadu v ČR je již dlouhou
dobu Běh olympijského dne (v roce 2012 se konal už 26. ročník) spojený s připomínkou založení
MOV. Ředitelem závodu je Imrich Bugár, na organizaci v jednotlivých regionech se podíleli členové
ČKO, přispěli i svojí přítomností na akci. Dlouhodobě se počet účastníků pohybuje mezi 11 – 13 000
běžců v 15 českých městech. Při akci spolupracovala firma McDonald’s kompletním zajišťováním
pitného režimu a také partneři Českého olympijského týmu (propagační předměty).
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7. Sportovní politika, koncepční činnost ČOV
V programovém dokumentu Českého olympijského výboru pro roky 2009- 2012 je uloženo využívat
autority Českého olympijského výboru ve společnosti a v souladu s ostatními subjekty sportovního
prostředí vystupovat aktivně v jednání s politickými a státními orgány s cílem zlepšit postavení
a prestiž sportu v České republice, jeho řízení a financování a předkládat návrhy na koncepční
a systémová opatření, která mají vliv na český sport a státní sportovní reprezentaci ve všech jejich
sférách.
V tomto duchu vyvíjel ČOV iniciativu hned od prvních měsíců 2009. Pod vedením místopředsedy
J.Kejvala byl vytvořen expertní tým, složený z představitelů ČOV, MŠMT, ČSTV, akademické sféry
a regionů, který vypracoval Analýzu financování sportu v České republice.
Studie ukázala, jaký objem veřejných financí se ročně vynakládá na podporu sportu, jak se tato
podpora mění v čase, zda je sport čistým příjemcem nebo plátcem do státního rozpočtu a porovnala
veřejné výdaje na sport v kontextu Evropské unie. Bylo možno jednoznačně uzavřít, že sport je
v České republice podfinancován.
V návaznosti na tuto studii
ČOV inicioval a významně se podílel ve spolupráci s MŠMT
a s představiteli dalších občanských sdružení na zpracování materiálu Koncepce státní podpory
sportu v České republice.
Tento široce pojatý materiál se zabýval kapitolami jako Legislativně právní rámec sportu, Sport pro
všechny, Systém péče o talentovanou mládež, Státní sportovní reprezentace, Ekonomické podmínky
sportu a způsob financování, Spolupráce a harmonizace s EU, Vzdělání, věda a výzkum, školní
tělesná výchova, Sport na školách, Sportovní lékařství, Boj proti dopingu a Pořádání sportovních akcí
mezinárodního významu. Byly zde definovány cíle a priority státní politiky ve smyslu aktuální i budoucí
podpory a financování sportu. Veškerá tato problematika by měla získat legislativní rámec v podobě
nového Zákona o podpoře sportu.
Český olympijský výbor byl také hlavním iniciátorem a organizátorem konference Sport a stát, která
se konala ve dnech 4. - 5. 4. 2010 pod záštitou premiéra a za účasti mnoha vrcholných představitelů
politického a veřejného života.
Konference se zaměřila na témata Význam sportu pro společnost, Sport a mládež, Sportovní
reprezentace České republiky, Podmínky pro sport v České republice, Ekonomika sportu
v České republice a Sport a legislativa v České republice. Smyslem konference bylo přesvědčit co
nejširší politické spektrum, že se společnosti z mnoha důvodů vyplatí investovat do sportu, a že jeho
potenciál není společností plně využit.
Velká část tohoto olympijského cyklu byla v českém sportovním prostředí poznamenána zhoršujícím
se financováním zejména v souvislosti s pádem akciové společnosti Sazka.
ČOV se jako 2% akcionář snažil po celou dobu odvrátit hrozící krizi této akciové společnosti a vyvíjel
velké úsilí, aby se situaci podařilo pozitivně vyřešit. K tomu přijal VV ČOV 19. 1. 2011 zásadní
usnesení a veškeré jeho další kroky z tohoto usnesení důsledně vycházely. Nebylo však v moci ČOV,
jako 2% akcionáře, tento přístup, i za součinnosti s minoritními akcionáři, vůči majoritnímu akcionáři
prosadit.
Přes rezervovaný postoj respektoval ČOV požadavek MŠMT a souhlasil s institucionalizací
Všesportovního kolegia ČR včetně získání právní subjektivity. Orientace na řešení struktury
a financování sportu v ČR cestou Všesportovního kolegia byla však ze strany MŠMT přechodná.
Na svém zasedání 30. listopadu 2011 schválil Výkonný výbor ČOV vznik široké pracovní skupiny
ČOV pro restrukturalizaci sportu. Všichni členové skupiny se shodli na tom, že při zachování
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autonomie jednotlivých subjektů, které zastupují, souhlasí s tím, aby se ČOV stal střešním orgánem
všech sportovních organizací v ČR a tím i zásadním partnerem pro jednání se státními orgány. S tímto
řešením souvisí i novelizace Stanov ČOV, která byla schválena na plenárním zasedání ČOV v dubnu
letošního roku.

8. 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. Další smlouvy mají ekonomický charakter a jsou
uvedeny na jiném místě. K 30. září 2012 jsou v platnosti smlouvy s těmito subjekty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní olympijský výbor
Olympijská solidarita
Organizační výbor Olympijských her 2012 (LOCOG)
Organizační výbor Zimních olympijských her 2014
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Město Nymburk
ELTON hodinářská, a.s.
Ochranný svaz autorský
Intergram o.s.
FoneRent Ltd.
Česká televize
Nadace ČEZ
Call Servis s.r.o.
Hotel InterContinental Praha
Hotel Courtyard by Marriott Prague
Český svaz cyklistiky
British Airways Plc
Microsoft s.r.o.
Národní muzeum
Nadace České sportovní reprezentace
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Vysoká škola ekonomie a managementu
Masarykova univerzita
Asociace školních sportovních klubů ČR
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Česká pošta, s. p.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Česká společnost tělovýchovného lékařství
Hlavní město Praha
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Adecco, Česká republika
Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace

V roce 2007 navázal ČOV spolupráci s Informačním centrem OSN.
ČOV 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 a Podvýborem pro sport Senátu ČR.
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ČOV 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.

9. Mezinárodní vztahy a sportovní diplomacie
2009
Na začátku října se člen MOV J. Železný společně s místopředsedou J. Kejvalem zúčastnili 121.
zasedání MOV v Kodani a byli tak přímými aktéry boje světových velkoměst o pořadatelství letních
olympijských her v roce 2016. I přes přítomnost prezidenta Spojených států Baracka Obamy vypadlo
Chicago již v prvním kole. Ve druhém kole jej pak následovalo Tokio a v souboji evropského Madridu
a jihoamerického Rio de Janeira dali členové MOV přednost Riu, čímž se pořadatelství olympijských
her poprvé v historii ocitne na kontinentu Jižní Ameriky. Na zasedání MOV se rozhodovalo o dalším
důležitém bodu, a to, které dva nové sporty rozšíří program OH v roce 2016 a 2020. Členové MOV
respektovali doporučení exekutivy a jednomyslně odhlasovali zařazení golfu a sedmičkového rugby
do programu OH, čímž došlo k vyřazení softballu a baseballu.
Poté bylo zasedání MOV přerušeno a začal XIII. Olympijský kongres, kterého se zúčastnili předseda
M. Jirásek a generální sekretář P. Hrubec. Samotnému zasedání předcházel tzv. virtuální olympijský
kongres, který umožnil zasílat na předem daná témata písemné příspěvky jednak členům olympijské
rodiny, ale i široké veřejnosti. Organizátorům tak přišlo 1 319 příspěvků od veřejnosti, 453 od členů
mezinárodního olympijského hnutí a 32 od zaměstnanců MOV. Český olympijský výbor se na
tomto počtu podílel 4 příspěvky a Česká olympijská akademie 3 příspěvky. J. Železný se poté
zúčastnil zasedání Komise sportovců MOV a 4. mezinárodního fóra sportovců v Marakeši.
Generální sekretář se společně s olympijskou vítězkou K. Neumannovou zúčastnil III. volebního
shromáždění evropských sportovců v Moskvě, kde byla K. Neumannová zvolena místopředsedkyní
Komise sportovců Evropských olympijských výborů a současně byla jmenována do Komise EOV
pro přípravu OH.
Na návštěvu ČOV přijel předseda Britského olympijského výboru Lord Colin Moynihan, který se
také setkal na pražské radnici s primátorem P. Bémem a také nově zvolený předseda Dánského
olympijského výboru Niels Nyygard.
V rámci českého předsednictví v Radě EU se generální sekretář podílel jako člen pracovní skupiny
MŠMT na obsahové přípravě a také se aktivně zúčastnil dubnového zasedání ředitelů odboru
sportu zemí EU (DG Sport) v Kongresovém centru v Praze, které bylo všemi účastníky hodnoceno
jako velmi úspěšné.
V květnu ČOV slavil 110. výročí svého založení a tak do staroslavné auly Karolina pozval na
slavnostní zasedání Pléna ČOV předsedu EOV P. Hickeyho a předsedy olympijských výborů
sousedních států. Pozvání přijali: předseda Rakouského olympijského výboru a člen MOV L. Wallner,
předseda Polského olympijského výboru P. Nurowski, předseda Slovinského olympijského výboru J.
Kociancicz a předseda Slovenského olympijského výboru F. Chmelár. Při této příležitosti byl M.
Jirásek vyznamenán nejvyšším sportovním vyznamenáním Olympijským řádem, který mu předal
P. Hickey společně s J. Železným. Medaili Pierre de Coubertina převzal z rukou předsedy EOV a J.
Železného také bývalý předseda ČOV, prof. Emanuel Bosák.
M. Jirásek, F. Dvořák a P. Hrubec společně jednali na 38. volebním Valném shromáždění EOV
v Lisabonu, kde pro další volební období zůstalo vedení Evropských olympijských výborů ve stejném
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složení - předseda P. Hickey, místopředseda A. Kozlovski, generální sekretář R. Pagnozzi a pokladník
K. Lazarides. V ostatních členech exekutivy nastala obměna a díky podpoře reginálního sdružení NOV
států střední a jihovýchodní Evropy byli na další čtyři roky zvoleni předsedové polského, tureckého
a slovinského NOV a nově zvoleni předsedové chorvatského a rumunského olympijského výboru.
V rámci bilaterální spolupráce mezi ČOV a Slovenským olympijským výborem pozval v červnu ČOV
pracovníky sekretariátu SOV na společný sportovně-kulturní pobyt do Prahy a Nymburka a oplatil jim
tak akci pořádanou SOV ve Vysokých Tatrách před dvěma lety.
2010
Člen MOV J. Železný se zúčastnil 122. zasedání MOV ve Vancouveru a zasedání Komise sportovců
MOV v Lausanne.
Během ZOH ve Vancouveru došlo k mnoha bilaterálním jednáním jak se zástupci MOV, tak i EOV,
ale i se členy dalších výprav.
V rámci příprav na OH mládeže se šéf výpravy J. Hrdina zúčastnil v březnu Semináře šéfů misí
v Singapuru, kde měl možnost jednat s vedoucími všech důležitých úseků SYOG a prohlédnout si
sportoviště a olympijskou vesnici.
V rámci EOV se zástupci ČOV aktivně zúčastnili práce odborných komisí, jejímiž jsou členy.
K. Neumannová se zúčastnila schůze Komise sportovců v Římě, J. Zedníček nově ustavené Komise
Marketing a komunikace taktéž v Římě a P. Hrubec zasedání Komise EU v Bruselu.
V říjnu pak ČOV, Česká olympijská a.s. a Český klub fair play společně uspořádaly Kongres
Evropského hnutí fair play v Praze.
M. Jirásek a P. Hrubec zasedali společně se zástupci 204 národních olympijských výborů na
17. Valném shromáždění Asociace národních olympijských výborů, po kterém následovala
1. Mezinárodní olympijská sportovní konference za účasti ministrů sportu. Na VS ANOV byli na
další čtyřleté volební období znovu zvoleni Mário Vasquez Raňa předsedou této organizace
a Gunilla Lindberg její generální sekretářkou.
M. Jirásek, F. Dvořák a P. Hrubec společně jednali na 39. Valném shromáždění EOV v Bělehradu.
Mezi hlavní témata zasedání patřily hodnotící zprávy o ZOH ve Vancouveru a o OH mládeže
v Singapuru. Nově byla zřízena cena EOV pro nejlepšího evropského juniorského sportovce. Byla
zvolena pořadatelská města pro Evropský olympijský festival mládeže pro zimní a letní edici roku
2015. Bohužel město Brno prohrálo proti gruzínskému Tbilisi a město Sarajevo s rakouskolichtenštejnským projektem, který reprezentovalo rakouské město Voralberg.
2011
Člen MOV J. Železný se zúčastnil 123. zasedání MOV v Durbanu (JAR), zasedání Komise sportovců
MOV v Lausanne a společně s vedením ČOV doprovázel předsedu MOV J. Rogga při jeho
návštěvě Liberce u příležitosti konání 10. ročníku zimní edice EYOF.
Předseda ČOV M. Jirásek se zúčastnil v září zasedání exekutivy EOV v Minsku, kde byl kooptován
za člena exekutivy na místo tragicky zesnulého předsedy Polského olympijského výboru
P. Nurowského.
Zástupci ČOV se aktivně zúčastnili odborně zaměřených akcí - 16. Kongres ECSS o sportovních
vědách v Liverpoolu, Debriefingu k EYOWF v Liberci v Římě, EU Sport Fórum v Budapešti,
Konference Evropské ženy a sport v Londýně, Semináře MOV „Women Leaders in Europe“ v Minsku
či Symposia k 20. výročí ISOH v Berlíně.
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Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka Organizačního výboru pro pořádání zimního EYOWF v Liberci,
byla jmenována v sekretariátu EOV do nově zřízené pozice jako manažerka pro Evropské
olympijské festivaly mládeže (EYOF).
Členové předsednictva Českého klubu olympioniků M. Doktor a P. Benc se zúčastnili Valného
shromáždění Světové asociace olympioniků (WOA) v Lausanne, resp. evropského Valného
shromáždění WOA v Aténách.
Regionální sdružení států střední a jihovýchodní Evropy pořádalo další setkání v Bratislavě. Tématy
setkání byla příprava na OH v Londýně, výměna informací o Národních domech během OH a příprava
hlasovací strategie pro nadcházející VS EOV.
V říjnu navštívila delegace ČOV a ČO a.s. dějiště zimních olympijských her v Soči, kde jednala
s vedoucími jednotlivých úseků organizačního výboru SOCOG a prohlédla si jednak sportovní haly na
lední hokej, krasobruslení, curling a rychlobruslení v tzv. přímořském clusteru, tak také sportoviště pro
boby a saně a sněhové sporty v tzv. horském clusteru ve středisku zimních sportů Rosa Chutor.
M. Jirásek, F. Dvořák a P. Hrubec zasedali společně se zástupci 48 národních olympijských výborů na
40. Valném shromáždění Evropských olympijských výborů v Soči, kde byla předložena tzv. studie
proveditelnosti firmy Deloitte o možnosti pořádat Evropské hry v roce 2015. Byly oznámeny
kandidatury na pořadatelská města pro Evropský olympijský festival mládeže pro zimní a letní edici
roku 2017, kterými jsou Sarajevo a Györ. Poté se delegáti VS EOV letecky přesunuli do Moskvy, kde
se zúčastnili gala představení k 100. výročí založení Ruského olympijského výboru za účasti
předsedy vlády V. Putina.
2012
Člen MOV J. Železný se zúčastnil 124. zasedání MOV v Londýně. Během Olympiády mládeže
v Innsbrucku a OH v Londýně došlo k mnoha bilaterálním jednáním jak se zástupci MOV, tak i EOV,
ale i se členy dalších výprav.
V dubnu se M. Jirásek a P. Hrubec zúčastnili mimořádného zasedání Valného shromáždění EOV
a XVIII. Valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů v Moskvě. Klíčovým
tématem obou zasedání bylo odstoupení dosavadního předsedy ANOV M. V. Rani a zvolení nového
kandidáta, předsedy Asijské asociace národních olympijských výborů, šejka A. Al Sabaha z Kuvajtu.
Na zasedání ANOC byly změněny stanovy a zřízena funkce 1. místopředsedy, do které byl zvolen
předseda EOV Patrick Hickey. Předsedou ANOV na dva roky byl zvolen A. Al Sabah, do funkce
generální sekretářky G. Lindberg.
U příležitosti předsednictví Rady EU se konala v Kodani Konference Sportvision 2012 a v Nikósii
EU Sport Fórum 2012, kterých se zúčastnil generální sekretář. Na obou fórech byl zdůrazněn
ekonomický i zdravotní přínos sportu pro společnost. Ze zde prezentovaných vědeckých
výzkumů vyplynulo, že tělesná nečinnost je nejen škodlivá pro zdraví, ale také negativně ovlivňuje
ekonomiku. S nedostatkem tělesného pohybu jsou přímo spojena závažná onemocnění jako
ischemická nemoc srdce, mozková mrtvice, rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a cukrovka. Léčení
těchto nemocí znamená vícenáklady na lékařskou péči a také sníženou produktivitu práce a sníženou
práce schopnost. Dobré zdraví má přímý pozitivní vliv na ekonomický růst. Prodloužení doby
průměrné délky života o 1 rok znamená zvýšení ekonomického výkonu o 4%.
MUDr. Jaroslav Větvička byl kooptován do Lékařské a antidopingové komise EOV.
Uplynutím 8 let po OH v Aténách skončilo členství J. Železného v Komisi sportovců MOV. Komise
aktivních sportovců ČOV proto navrhla a VV ČOV schválil kandidaturu olympijské vítězky z OH
v Pekingu oštěpařky Barbory Špotákové. Bohužel olympionici během OH v Londýně B. Špotákovou
do Komise sportovců MOV nezvolili.
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Účast na akcích pořádaných MOV

2009

121. zasedání MOV (Kodaň, DEN)
13. Olympijský kongres (Kodaň, DEN)
8. světová konference MOV Sport a životní prostředí (Vancouver, CAN)
4. mezinárodní fórum sportovců (Marakeš, MAR)
4. fórum Athletes Career Programme (Lausanne, SUI)
Zasedání Komise sportovců (Lausanne, SUI)
Tábor mládeže před Youth Olympig Games (Singapur)
Jednání na MOV (Lausanne, SUI)
Cena MOV za rok 2009 „Sport a boj proti dopingu“ byla udělena G. Bubníkovi

2010

122. zasedání MOV (Vancouver, CAN)
21. zimní olympijské hry (Vancouver, CAN)
1. letní Youth Olympic Games a seminář šéfů misí (Singapur, SIN)
Světová konference žen ve sportu (Sydney, AUS)
5. fórum Athletes Career Programme (Lausanne, SUI)
Cena MOV za rok 2010 „Sport a životní prostředí“ byla udělena T. Doležalovi

2011

123. zasedání MOV (Durban, RSA)
Zasedání Komise sportovců (Lausanne, SUI)
Youth Olympic Games 2012 - seminář šéfů misí a setkání mladých velvyslanců
(Innsbruck, AUT)
Návštěva předsedy MOV v rámci EYOF Liberec 2011
Cena MOV za rok 2011 „Sport a společenská odpovědnost“ byla udělena T. Slavatovi

2012

124. zasedání MOV (Londýn, GBR)
Hry 30. olympiády v Londýně
1. zimní Youth Olympic Games (Innsbruck)
Udělení medaile J. A. Samaranche za olympijské sběratelství J. Petráskovi (Lausanne,
SUI)
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6. fórum Athletes Career Programme (Lake Placid, USA)
Na Cenu MOV za rok 2012 „Sport a trvale udržitelný rozvoj“ byl navržen J. Pollert

Účast na akcích ANOV

2010

17. VS ANOV (Acapulco, MEX)

2012

18. VS ANOV (Moskva, RUS)

Účast na VS EOV

2009

38. – Lisabon (POR)

2010

39. – Bělehrad (SRB)

2011

40. – Soči (RUS)

2012

41. – Eilat (ISR)

Účast na Seminářích EOV

2009

30. – Dubrovník (CRO)

2010

31. – La Valetta (MAL)

2011

32. – Portorož (CRO)

2012

33. – Budapešť (HUN)

Účast na EYOF

2009

9. zimní - Slask-Beskidy (POL)
10. letní - Tampere (FIN)

2011

11. zimní - Liberec (CZE)
12. letní - Trabzon (TUR)
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Účast na schůzích komisí, seminářích a dalších akcích EOV

2009

5. fórum evropských sportovců (Moskva)
Schůze Technické komise EOV (Řím, ITA)
Schůze Komise EOV „Evropská unie“ (Brusel, BEL)
Otevření kanceláře EOV při EU (Brusel, BEL)
Seminář šéfů misí k EYOF 2009 v Tampere

2010

Schůze komise EOV „Marketing a komunikace“ (Řím, ITA)
Schůze Komise EOV „Evropská unie“ (Brusel, BEL)
Schůze Komise sportovců EOV(Řím, ITA)
Seminář šéfů misí k EYOF 2011 v Liberci (Liberec, CZE)
Evropské symposium o sportu (Madrid, ESP)
EOC-EU Orientation Meeting (Bratislava, SVK)
Mezinárodní technický seminář „Týmové sporty“ (Řím, ITA)

2011

Zapálení ohně EYOF Liberec 2011 (Atény, GRE)
Debriefing k EYOF Liberec 2011 (Řím, ITA)
6. fórum evropských sportovců (Lecco, ITA)
Zasedání VV EOV (Minsk, Soči)
Schůze komise EOV „Marketing a komunikace“ (Řím, ITA)
Schůze Komise EOV „Evropská unie“ (Brusel, Budapešť)
Schůze Komise sportovců EOV (Řím, ITA)
Schůze Komise EOV OH (Budapešť, HUN)
Seminář šéfů misí k EYOF 2011 v Trabzonu (Trabzon, TUR)
EU Sport Forum 2011 (Budapešť, HUN)
Konference Evropské ženy a sport 2011 (Londýn, GBR)
Seminář „Women Leaders in Europe“ (Minsk, BLR)
Regionální marketingový seminář (Bělehrad, SRB)
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2012

Zasedání VV EOV (Reykjavík, Budapešť, Andorra, Eilat)
Schůze komise EOV „Marketing a komunikace“ (Řím, ITA)
Schůze Komise EOV „Evropská unie“ (Kodaň, Nikósie)
Konference Sportvision 2012 (Kodaň, DEN)
EU Sport Forum 2012 (Nikósie, CYP)

Různé

2009

8. Světové hry (Kaoshiung, TPE)
Peace and Sport International Forum (Monte Carlo, MON)
Schůze NOV střední a JV Evropy (Budva, Portorož)
Oslava 90. výročí založení NOV Polska (Varšava, POL)
14. kongres o sportovních vědách (Oslo, NOR)
Seminář šéfů misí - ZOH Vancouver 2010
Bezpečnostní seminář - ZOH Vancouver 2010
Mezinárodní konference sportovního lékařství k ZOH 2010
Pre-Delegation Registration Meeting -ZOH Vancouver 2010 (Frankfurt, GER)
NOC Open Day - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
Jednání mezirezortní pracovní skupiny - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)

2010

Schůze NOV střední a JV Evropy (Sarajevo)
Peace and Sport International Forum (Monte Carlo, MON)
School Games 2010 (Goiania, BRA)
15. kongres o sportovních vědách (Antalya, TUR)
Jednání k Whereabouts/Adams a vyhodnocení fungování systému při ZOH Vancouver
2010 (Lausanne, SUI)
Jednání s LOCOG - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
2. World Press Breefing - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
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2011

5. VS Světové asociace olympioniků WOA (Lausanne, SUI)
Kongres WOA – Europe (Atény, GRE)
Schůze NOV stř. a JV Evropy (Bratislava, SVK)
Jednání se SOV (Bratislava, SVK)
100. výročí NOV Ruska (Moskva, RUS)
20. výročí NOV Slovinska (Ljubljana, SLO)
Oslava výročí NOV Rakouska a T. Sailera (Vídeň, AUT)
30. výročí Olympijského kongresu (Baden-Baden, GER)
16. kongres o sportovních vědách (Liverpool, GBR)
Sympozium k 20. výročí založení ISOH (Bonn, GER)
Seminář šéfů misí - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
Bezpečnostní konference - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
Jednání s LOCOG - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
3. World Press Breefing - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
ME ve fotbale do 21 let – kvalifikace na OH Londýn 2012 (Kodaň, DEN)
Návštěva a jednání s organizačním výborem ZOH Soči 2014 (Soči, Moskva, RUS)

2012

Global Forum 2012 (Düsseldorf, GER)
Oslava 100. výročí založení NOV Lucemburska (Luxembourg, LUX)
Předolympijský kongres ISCEMIS (Glasgow, GBR)
17. kongres o sportovních vědách (Bruggy, BEL)
Jednání s LOCOG k ubytování - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
Pre-delegation Registration Meeting - OH Londýn 2012 (Londýn, GBR)
Účast na zapálení olympijského ohně - OH Londýn 2012 (Olympia, GRE)
Propagační akce k Českému domu (Londýn, GBR)
World Press Breefing - ZOH Soči 2014 (Soči, RUS)

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)
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10. Olympismus
ČOV se ve svých Stanovách ztotožňuje se základními principy olympismu, jako ho definuje
Olympijská charta. Proto se péče o olympismus, jeho tvůrčí rozvíjení, šíření olympijských myšlenek
a mravního kodexu stává trvalou a neoddělitelnou součástí práce ČOV.
Tvůrčí teoretické rozvíjení olympismu (shromažďování, analýza a studium nejrůznějších
dokumentů, výzkumy, publikace, programové materiály, kampaně apod.) naplňovaly konference,
semináře, odborné diskuse a podstatnou měrou publikační činnost. Dominantní roli zde sehrává
Česká olympijská akademie a Olympijské studijní centrum (podrobnější informace o nich přinášejí
samostatné kapitoly). Publikační činnost je podrobně dokumentována v kapitole České olympijská
akademie. Ke stěžejním teoretickým činnostem patřilo nové zpracování základních témat
olympismu pro internetové stránky ČOV v celkovém rozsahu 148 stran.
V říjnu 2009 se sešel XIII. Olympijský kongres. ČOV se zapojil do diskuse k aktuálním otázkám
olympijského hnutí sedmi příspěvky. Vyslovil se ke změně systému hlasování při volbě členů MOV
a sportovců do Komise sportovců MOV, podal návrhy, aby MOV v zájmu šíření olympijských myšlenek
působil na změnu pravidel mezinárodních sportovních federací pro pořádání mezinárodních soutěží
a aby se MOV oficiálně distancoval od medailového hodnocení států podle zisku medailí na OH.
V dalších příspěvcích byla podána informace o zkušenostech ČOV s olympijskými hodnotami
v českém výchovném konceptu a o akcích ODM jako vhodném způsobu přijímání těchto hodnot
mladými sportovci. Byl podán i návrh na vytvoření nového univerzálního výtvarného symbolu fair play
a jeho přijetí v mezinárodním olympijském hnutí.
Mimořádnou událostí a příležitostí při teoretickém rozvíjení olympismu byl svým způsobem
16. evropský kongres fair play 2010. Program připravovala komise složená z členů Rady ČOA
a předsednictva ČKFP, většina z nich zpracovala také referáty, např. „Výchova k fair play-integrální
součást života a výchovy člověka“. (J. Pelikán), „Vnímání principů fair play mezi školní mládeží“ (M.
Doktor, K. Pecková a kol.), „Výchova k fair play jako součást olympijského vzdělávání na sportovních
školách.“(A. Rychtecký, J. Dovalil).
Členové ČOA (J. Dovalil a A. Rychtecký) se výrazně podíleli na projektu (téma, výběr referujících)
mezinárodní konference Europa - Youth – Olympism v rámci zimní EYOWF v Liberci 2011.
V rovině praktické se olympismus spojoval s různými opatřeními, sportovními, kulturními
a společenskými aktivitami a ovlivňování sportovní i mimo sportovní veřejnosti.
Nejvýznamnějším tématem olympismu v roce 2009 bylo výročí 110 let od založení ČOV. Bylo
příležitostí připomenout historii, tradice českého olympijského hnutí, jeho sportovní a společenský
přínos v minulosti i současnosti. Stalo se dalším impulsem k šíření olympijských myšlenek a jejich
výchovného a vzdělávacího poslání. Slavnostní zasedání ČOV se za přítomnosti asi 300 účastníků –
členů pléna, úspěšných olympioniků, zástupců složek a sponzorů, domácích a zahraničních hostů
uskutečnilo 25. května 2009 ve Velké aule Karolína. Význam zasedání podtrhla i účast delegace EOV.
vedená jeho předsedou P.Hickeym.
Výročí provázela zesílená publikační činnost. Byl vydán oficiální reprezentační bulletin 110 let
Českého olympijského výboru (text a obrazovou dokumentaci zpracoval F. Kolář). Vyšly i samostatné
odborné statě (Tělesná výchova a sport mládeže),
Ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem a za účasti ČOV bylo vysíláno několik
speciálních pořadů a diskusí (např. Na slovíčko, Začalo to u Černého koně), řadu rozhovorů k tématu
poskytl předseda, místopředsedové ČOV a ředitel OSIC. Mediální prezentace byla podložena pečlivě
připravenými tiskovými konferencemi, odrazilo se to v adekvátní prezentaci výročí v mediích.
Dostatečný prostor poskytly i Internetové stránky ČOV. Česká národní asociace pro olympijskou
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a sportovní filatelii Olympsport připravila k výročí zdařilou virtuální filatelistickou výstavu sportovních
a olympijských exponátů OLYMPSPORT ´09. Olympsport inicioval k výročí ruční příležitostné razítko,
propagační štoček ČOV, připraven byl přítisk na dopisnici a příležitostná R-nálepka.
Na jaře 2009 podepsali předseda ČOV M. Jirásek a generální ředitel Národního muzea M. Lukeš
novou smlouvu o spolupráci na další olympijský cyklus. V rámci smlouvy pak NM přispělo muzeum
také k olympijskému jubileu roku 2009 : v prosinci byla v nové budově ve spolupráci s ČOV otevřena
výstava Významné osobnosti českého olympismu. Výročí připomněly výtvarně dobře řešené jubilejní
odznaky.
V rámci svých kulturních aktivit a ve vztahu k výročí připomenul ČOV některé vybrané olympijské
události filmovými dokumenty. V říjnu 2009 to byla za účasti řady osobností (M. Forman, V. Havel)
úspěšné obnovené uvedení snímku Viděno osmi, osobitý umělecký pohled osmi režisérů na OH 1972
v Mnichově. Film byl opětovně promítán v prosinci, kdy spolu s ním měla veřejnost možnost shlédnout
francouzský dokument o ZOH 1968 v Grenoblu a historické záznamy z OH 1908 a 1932.
V rámci propagace olympismu ČOV znovu představil veřejnosti olympioniky, kteří reprezentovali
na hrách v roce 1960 (Řím a Squaw Valley), od nich uplynulo půl století. Na Hry v České televizi
a v přímém studiovém přenosu zavzpomínaly tři desítky českých sportovců. Výprava 120 sportovců
přivezla z Říma 8 medailí (3 zlaté), a ze Squaw Valley, kam odjela málo početná výprava, jen jediné
stříbro.
V roce 2011 uplynulo 150 let od narození spolutvůrce novodobých olympijských her a zakladatele
ČOV Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského. Výročí důstojně připomenula ve spolupráci ČOV, ČOA,
Českého výboru Pierre de Coubertina, Olympijského studijního centra a Oddělení dějin tělesné
výchovy a sportu Národního muzea řada akcí. V Nové galerii na Pražském hradě se za finanční
podpory Olympijské solidarity konalo sympozium s mezinárodní účastí (8. – 9. 4.). Z příspěvků na
symposiu byl vydán jako číslo Olympijské knihovničky dokumentární sborník. Ve vestibulu stanice
metra Muzeum byla Oddělením dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea uspořádána
informační výstava. ČOV vydal výpravnou biografii Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v českém
a anglickém jazyce (autor F. Kolář), ve spolupráci s Českou televizí vznikl film Tajemství GuthaJarkovského. Výročí připomenulo i několik rozhovorů v Českém rozhlase (Jirásek, Kolář, Dovalil).
Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze v rámci výročí a spolupráce s ČOV
slavnostně otevřela auditorim Gutha - Jarkovského.
Olympismus je neoddělitelně spojen s vlastní sportovní aktivitou. Při praktickém propagování
a prosazování olympismu ČOV považuje za rozhodující identifikaci sportujících s olympijskými ideály
a utváření kladných postojů k nim. Podstatnou součástí je přitom prožívání vlastního jednání
a chování v souladu s principy a normami olympismu. Významnou součástí českého olympismu jsou
proto samotné soutěže, jejich organizace, iniciace, podpora a propagace. Již desetiletí v tomto
směru úspěšně pokračují Olympiády dětí a mládeže jako, jejich další ročníky 2009-2012 (viz
samostatná část zprávy) opět potvrdily, že jde o jedinečný svátek sportu a výsostně praktickou
demonstraci olympismu.
V národním i mezinárodním měřítku je výrazem podpory olympismu příprava a účast reprezentace
ČR, zajišťovaná ve spolupráci se sportovními svazy, na olympijských hrách a dalších soutěžích EOV
a MOV. Korektní vystupování našich sportovců v olympijském duchu a jejich mediální prezentace,
pozitivní sportovní vzory, patří nepochybně k mocným a přitom přirozeným prostředkům šíření
olympismu. V tomto směru bylo připravováno a uskutečnilo se i vystoupení našich sportovců na XXI.
ZOH ve Vancouveru, Hrách XXX.olympiády v Londýně a také olympijských soutěžích mládeže - I.
olympijských hrách mládeže 2010 v Singapuru, I. zimních olympijských hrách mládeže v Innsbrucku
2012, Olympijských festivalech evropské mládeže 2009 a 2011 včetně medializace OH a olympijských
hodnot (Olympijské studio z Vancouveru a z Londýna).

42
Dlouhodobě při šíření olympismu působí ČKO (viz dále samostatná zpráva). Jeho členové se jako
patroni nebo hosté zúčastnili mnoha soutěží (např. ODM, Odznak všestrannosti olympijských vítězů,
který inicioval R. Změlík, a který se stal příležitostí pro školáky základních škol zkusit sportovní
začátky podobnou formou, jaká se v minulosti osvědčila olympijským vítězům), besed, autogramiád,
relací i pořadů a interview, v nichž prezentovali olympijský sport a jeho osobnosti. V podobném
duchu podporuje olympismus v praktické rovině ČKFP (viz rovněž samostatná zpráva). Na jedné
straně řada besed a diskusí, na druhé straně četné mediální relace a pořady.
K prostředkům propagace olympismu patří také patronáty sportovních a dalších akcí. V letech 2009 –
2012 udělil ČOV četné patronáty (např. Běžecký přespolní běh 76. Velká Kunratická, Městské hry
ODM v Kutné hoře, Pražský maraton PIM, Projekt a kampaň „Hraj golf, změň život – 100 000 golfistů
v ČR“ České golfové asociace, Žákovské závody Memoriálu J. Odložila, Mikulášský běh v Jičíně,
Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Evropský plavecký den) a také patronáty předsedy ČOV
(např. Mistrovství světa v baseballu v Praze, ISF Světový pohár v softballu dívek v Praze, Euro Hry
Doksy, Lyžařské závody Skiinterkritérium Říčky, České akademické hry, ME ve sportovním aerobiku,
Projekt na podporu dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných, Evropský týden sportu
a relaxace žen v Hluboké nad Vltavou, Závody v moderní gymnastice Grand Prix Brno, Festival sportu
v Brandýse nad Labem, Mezinárodní symposium „The Prague Arthroscopy Symposium On Cartilage
Surgery“ v Praze). Podobně byly v uplynulém období udělovány patronáty ČKFP (Mezinárodní
fotbalový turnaj mládeže v Přelouči, Mezinárodní florbalový turnaj Chance Prague Cup, MSJ ve
veslování v Račicích, Mistrovství světa v karate v Liberci, Mistrovství Evropy v házené dorostenek ve
Zlíně) a ČKO (např. Fortuna mítink v desetiboji na Kladně, Běh rodným krajem E. Zátopka v Rožnově
pod Radhoštěm, Veslařské závody Chalupa Cup v Jindřichově Hradci, Festival sportu pro děti
Sporťáček v Praze).
Propagaci olympismu slouží také původní 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“. Jejími laureáty se v uplynulém období stali:
•
•
•

2009 vítěz Velké pardubické J. Váňa
2010 dvojnásobná vítězka ZOH M. Sáblíková
2011 vítězka prestižní tenisové soutěže Wimbledon P. Kvitová

Na základě návrhu ČOV za příkladný přístup k reprezentaci, který je inspirativní jak pro sportující
mládež, tak pro mládež obecně, obdržel cenu MOV 2011 „Sport – inspirace pro mládež“ hokejista
J. Jágr (svůj postoj demonstroval mimo jiné před loňským mistrovstvím světa v Německu při diskusích,
které doprovázely účast hráčů působících v zahraničních soutěžích v české reprezentaci).
Ve snaze mediálně akcentovat myšlenky a hodnoty olympismu Výkonný výbor inicioval v roce 2008
novou cenu ČOV - Cenu Oty Pavla Za propagaci sportu a olympismu v publicistice. Jejím prvním
nositelem se v roce 2009 stal novinář, dlouholetý člen předsednictva ČKFP a myšlenkám fair play
oddaný novinář J. Šálek. V roce 2010 cenu obdržel dlouholetý sportovní redaktor Českého rozhlasu K.
Malina, v roce 2011 novinář – dlouholetý sportovní redaktor ČT a šéfredaktor Redakce sportu O.
Černý a v roce 2012 dlouholetý sportovní novinář a zakládající člen Českého klubu fair play Lumír
Propper.
Jeden z bodů Stanov ČOV ukládá “péči o rozvoj kultury a umění v oblasti sportu a olympismu“. Také
tomu byla v uplynulém období v rámci možností věnována pozornost. Ve spolupráci s Klubem
sportovních novinářů a ČO a.s. se v jednotlivých letech za podpory Magistrátu hl. města Prahy
v prostorách Staroměstské radnice konaly další ročníky výstavy Sport foto. Návštěvníci mohli
zhlédnout jak fotografie předních českých profesionálních fotografů, tak i vítězné snímky fotografické
soutěže Sport amatér foto, které se opakovaně zúčastňovalo až několik set amatérských fotografů.
Výstava byla s úspěchem prezentována také na dalších místech republiky (např. v Plzni, Olomouci
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a Klatovech). Tradičně ČOV vydával umělecké kalendáře jednak v návaznosti na Sporto foto
a následně s kolekcí historických plakátů OH. Charakter drobných umělecká artefaktů měly také
známky s portréty olympioniků, dopisnice a obálky, razítka z produkce Olympsportu.
ČOV dlouhodobě podporuje mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec, jeho
zástupci (F. Kolář, F. Dvořák, A. Kliment, P. Benc) byli členové odborné poroty.

ČOV se připojil k literární soutěži Sport a literatura (2009), kterou vyhlásil MOV – jeho Komise pro
kulturu a olympijskou výchovu a zorganizoval národní kolo soutěže. Vítězná práce D. Kneře byla
zaslána do mezinárodní soutěže v Lausanne.
ČOV tak jako v minulosti (2000, 2004, 2008) reagoval na výzvu komise pro kulturu a olympijskou
výchovu MOV k účasti v mezinárodní soutěži Sport a umění 2012: Sport a olympijské hodnoty –
zdokonalování, přátelství, respekt a vyhlásil národní kolo této soutěže. Přihlásilo se 23 výtvarníků.
Vítěz v kategorii obrazy P. Fiala postoupil do závěrečného kola MOV.
Z dalšího lze uvést autorský i účastnický podíl na pořadu České televize (F. Kolář a M. Waic) - díly
cyklu Historie.cs věnované olympijskému hnutí, podíl na výstavách Národního muzea „Významné
osobnosti českého olympismu“ a Marathon 2500 (2500 let od bitvy u Marathonu a běhu Feidipida do
Atén, maratonský vítěz 1952 E. Zátopek a Pražský mezinárodní maratón).
V listopadu 2009 ČOV vyslal H. Sukovou na světový kongres organizace „Peace and Sport“ v Monaku
(440 delegátů z 85 zemí) Jejími cíli jsou mj. pomocí sportu, coby vlajkové lodi tolerance, respektu
a spolupráce, nabídnout intervenci a pomoc s dlouhodobým dopadem v post-konfliktních zónách,
extrémně chudých oblastech a oblastech postrádajících sociální soudržnost. Projekty probíhaly
v různých krizových oblastech (např. Pobřeží slonoviny, Burundi, Izrael-Palestina, Timor Leste,
Kolumbie) H. Suková byla za sportovce zvolena ambasadorkou (vyslankyní) i na dalším
mezinárodním kongresu 2010 (500 delegátů z 90 zemí). Jednalo se o programech pomoci rozvojovým
zemím, spolupráci, možnostech financování projektů „Role vlád ve výchově k míru sportem“, „Sport
jako odpověď při krizích a nouzi“, „Jak může profesionální sport pomoci k míru“.
V dějišti prvního ročníku Youth Olympic Games (Singapur 2010) se konal v prosinci mezinárodní
sportovní kemp. Podle výběru ČOV Českou republiku reprezentovali studenti sportovních gymnázií
J. Vašíček (Zlín) a M. Onderková (Vrbno pod Praděděm). Účastníci zvaní organizačním výborem YOG
měli možnost seznámit se programem připravovaných her mládeže, absolvovali semináře
s olympijskou tématikou či fair play a setkali se se známými sportovci. Tábor pod heslem Friendship,
Excellence a Respect byl zaměřen na podporu a celosvětové udržení olympijských hodnot. Podle
svědectví českých účastníků byli všichni „jedna velká rodina nehledě na rozdíly kultur či náboženství,
byl to nezapomenutelný zážitek na celý život“.
Významný příspěvek olympismu znamenal v uplynulém období dosud největší propagační projekt
ČOV - kampaň „Žijeme Londýnem“. Projekt (v týmové režii J. Kejvala, A. Kindové a A. Klimenta) měl
za cíl podporu Her XXX. olympiády v Londýně 2012 i Českého olympijského týmu a současně znovu
zprostředkovat téma olympismu a jeho myšlenek širší veřejnosti, zejména mládeži. Kampaň byla po
důkladných přípravách zahájena v květnu 2011 a trvala až do září 2012. Celkem se s ní seznámilo na
milion návštěvníků. Během čtrnácti měsíců se projekt představil ve všech krajích ČR. Kampani udělila
záštitu Asociace krajů ČR. Podpořila ho i řada ministerstev - školství, mládeže a tělovýchovy, kultury,
průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a zahraničí.
Na financování se podíleli partneři ČOT i MOV. Akcí se zúčastnili krajští představitelé, aktivní
sportovci a členové ČKO (např. V. Čáslavská, O. Svojanovský, T. Dvořák, M. Doktor, V. Růžičková,
V. Chalupa, Š. Kašpárková, K. Pecková, J. Daler, J. Kůrka, V. Martinec, F. Pospíšil). Projekt tvořily tři
hlavní části – výstava velkoformátových olympijských fotografií, vzdělávací program pro školy
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a putování originálního anglického doubledeckeru. Venkovní expozice fotografií připomněla slavné
okamžiky české sportovní historie. Představila se ve 24 městech a přilákala přes 761 tisíc
návštěvníků. Vzdělávací program s názvem „Každý může být vítězem“ byl zaměřen na žáky
6. a 7. tříd. Jeho součástí byly filmové sestřihy významných olympijských okamžiků z historie, beseda
s olympijskou legendou či představení významných osobností nejen ze světa sportu. Děti se
zúčastnily interaktivního programu se znalostními kvízy a soutěžemi z oblasti sportu, zeměpisu,
historie, ekologie a zdravého životního stylu, celkem program absolvovalo 9 320 žáků. Anglický
doubledecker byl vybaven špičkovou multimediální technikou, jejímž prostřednictvím mohli
návštěvníci získat nejrůznější olympijské informace OH, olympijské historii a také poslat vzkaz svému
oblíbenému sportovci. Při 89 zastávkách si ho prohlédlo víc jak 138 tisíc fanoušků.
ČOV inicioval a podílí se v gesci A. Klimenta na přípravě Olympijského magazínu, který byl
pravidelně každý týden vysílán Českou televizí od února 2011 na ČT4. Jeho rubriky Olympijské
minuty, Volá Londýn, Fair play, Když se řekne olympismus…, Olympijské příběhy, Žijeme Londýnem,
Olympijské legendy atd. přitahují značnou pozornost a magazín dlouhodobě zaznamenává vysokou
sledovanost – týdně přes 200 tisíc diváků. Celkem bylo dosud odvysíláno 60 dílů.

11. Antidopingový program ČOV 2009 - 2012
Český olympijský výbor (ČOV) jako představitel olympijského hnutí a nositel fair play ve sportu na
území ČR si byl plně vědom nebezpečí, které představuje doping ve sportu. Boj proti němu považoval
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. V tomto smyslu ČOV v plném rozsahu odmítal po celé
olympijské období praktiky dopování ve sportu tak, jak je uvádí obecná definice dopingu.
ČOV spolu s dalšími subjekty sportovního prostředí byl a je významnou součástí institucionální
podpory boje proti dopingu v České republice. Vědom si důležitosti boje za čistotu sportu
a s odpovědností signatáře Světového antidopingového kodexu zformuloval ČOV svůj samostatný
„Antidopingový program ČOV“. Byl vydán na celé olympijské období 2009 – 2012 v souladu
s oficiálními dokumenty na podporu boje proti dopingu ve sportu přijatými ve světě i u nás. Tento
dokument přijalo Plénum ČOV 14. 1. 2009 a aktualizován byl na plenárním zasedání 21. 3. 2012.
Program vycházel ze základních myšlenek olympijského hnutí a z dokumentů přijatých ve světě –
mezinárodní Olympijské charty proti dopingu, nového Světového antidopingového kodexu, Seznamu
zakázaných látek a metod dopingu a Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Vymezoval
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.
Vzhledem ke svému postavení realizoval ČOV ve sféře své působnosti takové formy a metody boje
proti dopingu, které odpovídají jeho specifické činnosti. V boji proti dopingu ve sportu úzce
spolupracoval se státní správou, sportovními svazy, Antidopingovým výborem ČR a s mezinárodními
sportovními a dalšími institucemi. Obsahově a finanční podporou se zaměřil na koncepční činnost,
průběžnou prevenci, osvětu a dominantně na uplatňování konkrétních opatření proti dopingu v období
konání OH. V tomto smyslu vydal, jako přílohu Antidopingového programu ČOV, speciální
„Antidopingová pravidla ČOV“ týkající se období OH, tj. uplatnění pravidel při vlastních olympijských
soutěžích. Pravidla byla vydána jak pro ZOH 2010 ve Vancouveru, tak i pro OH 2012 v Londýně.
Dalším konkrétním opatřením bylo začlenění materiálu „Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu“
do podmínek nominace na OH. Každý sportovec ucházející se o účast na OH svým podpisem
deklaroval přijetí a ztotožnění se s obsahem tohoto dokumentu. Lékařská komise ČOV a medicínský
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realizační tým olympijských výprav průběžně sledoval antidopingovou problematiku, administroval
potřebné předávání údajů a informací a pomáhal sportovcům při realizaci mimosoutěžních
i soutěžních dopingových kontrol na OH. Vynaložená pozornost problematice dopingu ve sportu
a vlastní formy činnosti v této oblasti se odrazily do skutečnosti, že v uplynulém olympijském období
2009 – 2012 se na žádné akci ČOV nevyskytl dopingový případ či jiné pochybení.

12. Český klub olympioniků
K 30. 9. 2012 má ČKO 818 členů.
Na veřejnosti se ČKO prezentoval především účastí svých členů na sportovních akcích. Nad
nejvýznamnějšími z nich přebírá patronáty. Jsou to tradičně: Olympijský den, konaný v 15 městech
republiky, mezinárodní mítink v desetiboji v Kladně, Memoriál L. Daňka v Turnově, Pardubický
půlmaratón, který je mistrovstvím republiky. V letech 2011 a 2012 vznikly Odznak všestrannosti
olympijských vítězů – sportovní akce, která probíhá po celý školní rok na základních školách po celé
republice a vrcholí celorepublikovým finále v Praze na Strahově, l. Sportovní hry mateřských škol
a Sporťáček – akce pro veřejnost v Praze, která prezentuje sport i jeho zázemí především rodičům
s dětmi. Kromě sportovců jsou přítomni i psychologové, trenéři a další sportovní činovníci, kteří, Běh
rodným krajem Emila Zátopka v Rožnově pod Radhoštěm a Kopřivnici a Chalupa Cup, veslařské
závody v Jindřichově Hradci.
ČKO se podílel na organizaci memoriálů bývalých významných olympijských medailistů
M. Kojdeckého, E. Bosákové, J. Tormy, V. Moravce, J. Gajdoše a M. Bednaříka. Vítězům těchto
soutěží věnuje speciálně zhotovené poháry, které předávají členové P-ČKO.
Členové ČKO jsou pravidelně zváni na vyhlašování nejlepších sportovců rezortů i regionů a na řadu
sportovních soutěží a besed po celé republice. Úzce spolupracují s ČOV a jeho dalšími složkami.
Účastí i vystoupením se členové ČKO podíleli na celorepublikové kampani Žijeme Londýnem.
ČKO organizoval pro své členy řadu společenských akcí. Nejvýznamnější z nich je pravidelné
celorepublikové Společenské setkání olympioniků, které se koná v měsíci březnu v Praze, kam jsou
zváni i rodinní příslušníci členů ČKO a nejvyšší představitelé sportovních a společenských institucí.
Navazuje na tradici plesů společenských setkání pořádaných bez přerušení od vzniku ČSKO v roce
1975. Na podzim každého roku se v Praze konalo výroční setkání členů ČKO a v prosinci vánoční
setkání olympioniků- medailistů-seniorů.
Český klub olympioniků se ve spolupráci s Valašským muzeem v Rožnově pod Radhoštěm staral
o hroby olympioniků na Valašském Slavíně (L. Daněk a E. Zátopek, J. Raška).
V rámci ČKO vzniklo postupně 7 regionálních klubů – nejstarší jsou Jihomoravský se sídlem v Brně
(předsedkyně Š. Kašpárková), Jihočeský se sídlem v Českých Budějovicích (předseda A. Procházka),
Severomoravský se sídlem v Ostravě (předsedou byl až do své smrti Jiří Raška, poté A. Depta),
Severočeský se sídlem v Liberci (předseda P. Benc), RKO Pardubice, Hradec Králové a Vysočina
(předseda J. Augusta), Západočeský RKO se sídlem v Plzni (předseda V. Jarý).
V Brně a Českých Budějovicích se pořádají plesy olympioniků, které patří k nejvýznamnějším
společenským událostem v příslušných krajích. Všechny RKO organizují jednou ročně společenské
setkání svých členů.
Kromě podílu na sportovním i společenském dějí dění v kraji, se regionální kluby snaží pomáhat
bývalým reprezentantům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Za tím účelem zřídily nadační fondy
olympioniků, do kterých se snaží získat prostředky od místních přispívatelů.
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ČKO je členem Světové asociace olympioniků (WOA) pod vedením prezidenta, bývalého atleta
D. Fosburyho. Zástupci ČKO se pravidelně zúčastňují zasedání asociace a prezentují zde činnost
klubu. ČKO je jedním z nejstarších klubů olympioniků a patří k nejpočetnějším a nejlépe
organizovaným.
30. 7. 2012 se uskutečnil Evropský kongres olympioniků v Aténách, pod záštitou Světové asociace
olympioniků a Řeckého olympijského výboru. Kongresu se zúčastnili zástupci 25 zemí. Za ČR to byl
Pavel Benc, který předložil prezentaci činnosti ČKO. Diskutovalo se o práci s mládeží, sociálních
programech olympioniků a projektu rekvalifikace sportovců po ukončení aktivní činnosti.

13. Český klub fair play
V uplynulém funkčním období došlo ve složení Předsednictva KFP k několika změnám: v prosinci
2011 byla znovu zvolena do čela K. Pecková. Funkce místopředsedů na vlastní žádost opustili
K. Malina a J. Vícha. Na jejich místa byli navrženi a posléze i řádně zvoleni P. Kovář a M. Doktor.
Nově byli do předsednictva zvoleni L. Kovářová-Radová, T. Slavata a J. Čenský. V průběhu
uplynulého funkčního období zemřel čestný předseda KFP M. Doležal a dlouholetý člen J. Šálek.
Klub fair play ČOV zapsal do povědomí veřejnosti především oceňováním rytířských činů a tradičními
patronáty mládežnických turnajů. Jeho posláním je však především k čestnému jednání vychovávat,
dávat tím dětem a mládeži správné příklady. Proto se snaží působit v co nejširší míře v oblasti
školního vzdělávání.
Výraznou akcí klubu bylo organizování 16. Evropského kongresu fair play v Praze /říjen 2010/
s mottem a aktuální tématem kongresu: „Fair play ve školách:všichni jsme zodpovědní“. Díky
spolupráci s ČOA se podařilo velmi dobře zvládnout především odbornou část kongresu, přednášeli
i členové ČKFP (např. M. Doktor, který prezentoval referát: „Vnímání principů fair play českou
mládeží“). Na základě údajů, které byly získány z testů fair play, odvozených od našeho „desatera“,
byly zpřesněny poznatky o situaci na základních a středních školách. Pokračováním bylo
vypracování jednoduché metodiky, která by měla pomoci těm učitelům, kteří se chtějí na tuto tématiku
zaměřit. Dalším krokem je i snaha o výraznější zapojení konkrétních učitelů, o možnost zařazení fair
play i do ostatních vyučovacích předmětů.
Stěžejní každoroční akcí Klubu bylo vyhlašování ceny FP, společně se „Školní cenou FP“. Za
poslední období se však škála spolupráce s různými subjekty natolik rozrostla, že se dá jen velmi
těžko časově i personálně zvládnout.
K. Pecková přednášela o problematice fair play na FTVS a PF UK.
Opakovaně byl vydán kalendář s tematikou fair play a rozeslán do všech základních škol v republice.
Dařila se i spolupráce se Sportovní redakcí České televize, např. záznamy vyhlášení cen FP, pořad
„Na slovíčko“ s tématikou fair play, příprava instruktážní DVD pro výuku k fair play ve školách. Před
LOH v Londýně se na prosazování myšlenek fair play a správných hodnost zaměřil i jeden z partnerů
ČOV, Plzeňský Prazdroj. Byla natočena a následně odvysílána série rozhovorů s bývalými i aktivními
sportovci, kde bylo fair play prezentováno právě jejich prostřednictvím.
Obdobně vyústila i spolupráce s Českým rozhlasem, který se problematice fair play věnuje poměrně
často (např. diskusní pořady na toto téma). Spolupráce s MF Dnes pomáhala vyhledávat činy FP.
Místopředseda P. Kovář průběžně zpracovává a doplňuje přehled činnosti Klubu FP za celou dobu
jeho existence pro publikaci Olympijské knihovničky.
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Aktivity klubu byly prezentovány i během letních olympijských her 2012 v Londýně. V Českém domě
byl promítán videoklip s tématikou fair play, sportovci měli ve své výbavě drobnost (závěs na klíče),
připomínající zásady FP. Desatero fair play bylo zmíněno i v příručce Antidopingového výboru.
Klub pokračoval ve spolupráci s komerčním partnerem - Nadací ČEZ, která byla navázána již v roce
2007. Společný projekt zaměřený na mládež finančně výrazně pomohl Klubu FP rozšířit a obohatit
svou činnost. Projevilo se to navýšením počtu patronátů (viz kapitola Olympismus) nad různými
soutěžemi a také účastí zástupců KFP na mezinárodních akcích konaných v ČR (např. ODM, Běh
olympijského dne).
Na základě podepsané dohody dále úspěšně pokračovala spolupráce s ASŠK. Účast na
republikových finále ve sportech atletika, košíková, odbíjená, florbal, stolní tenis, vybíjená se již také
stává tradicí.
V rámci snahy oslovit co nejširší škálu sportující mládeže se klub zapojili i do akce fair play proti
násilí ( fotbalový turnaj 6-7 tříd,akce Středočeského kraje).
Pokračovala participace Klubu na projektu Státního zdravotního ústavu „S pohybem každý den“.

14. Česká olympijská akademie
Olympismus, Olympijská výchova
V oblasti Olympijské výchovy byly v souvislosti s YOG (YOUTH OLYMPIC GAMES) v letech 2009 2010 zpracovány “Olympijské kapitoly“, které jsou integrovaným přehledem základních informací
o Olympismu a Olympijském hnutí. Byly adaptovány pro české účastníky letních YOG 2010 a zimní
YOG 2012 a OH 2012. Témata: OHM – YOG, Olympismus, Pierre de Coubertin, Antické olympijské
hry, Olympijské hnutí, Olympijské hry, Olympijské symboly a ceremoniály, Olympijské hry v českých
zemích, Český olympijský výbor, Fair play, Sport pro všechny, ekologická dimenze olympismu,
Olympismus a umění. Obsahem kapitol jsou hlavní myšlenky k danému tématu, provázené
zajímavými obrazovými dokumenty. Obdobný, částečně rozšířený obsah bude mít i projektovaná
publikace určená pro učitele ZŠ a SŠ.
Pro vysoké tělovýchovné školy na univerzitách a pro pedagogické fakulty je určena stať: „Místo a role
olympismu v terciárním vzdělávání“, zpracovaná A. Rychteckým, kterou jako hlavní řečník přednesl na
„10th Joint international session for presidents and directors of national Olympic academies and
officials of national Olympic committees” v Antické Olympii 12.5. – 19.5. 2010. Text příspěvku byl
publikován jak Americkou sportovní akademii http://www.thesportjournal.org/article/place-and-roleolympism-higher-education tak i v Litevským vědeckým časopisem Sporto Mokalas – Sport science.
Na tělovýchovných fakultách byl od roku 2009/2010 zařazen do curricula studia předmět Olympijská
výchova, jako součást bloku volitelných či povinně volitelných předmětů, určených zejména pro
studenty tělesné výchovy, ale i studenty jiných studijních oborů, např. Sportovního managementu. Pro
studenty postgraduálního studia, kteří si již po delší dobu mohou volit kredit „Olympijská výchova“
a i pro pregraduální studenty byla doplněna studijní literatura: Naul, R. (2008). Olympic education.
Oxford: Mayer & Mayer, 189 s. Naul, R., Gessmann, R. & Wick, U. Olimpishe Erziehung in Schule und
Verein, Frankfurt am Main: Deutsche Olympischen Akademie Willi Daume, 277 s. Obě publikace jsou
k dispozici v ÚTK, FTVS Praha.
ČOA zahájila práce na připravovaném didaktickém materiálu „Historie a současnost olympijského
hnutí“, včetně námětů na obsah a formy dalšího vzdělávání učitelů v této oblasti.
Dr. J. Tupý, obsahový konzultant Výzkumného ústavu pedagogického MŠMT Praha, zodpovědný za
RVP a jejich realizaci na ZŠ a SŠ, byl kooptován do Rady ČOA. Ve spolupráci mezi VÚP Praha
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a ČOA se koncipuje a již zpracovává tento potřebný dokument. Cílem tohoto pedagogického
dokumentu je seznámit žáky, studenty základních a středních škol i učitele s hlavními principy
olympismu, pochopením jejich významu, společenské reflexe, s přihlédnutím k reálným podmínkám
škol, učitelů a převažující orientaci žáků při získávání informací. Navrhovaný projekt s projekcí DVD,
nebo www. Portálu, jak na stránkách ČOA, tak i VUP by měl obsahovat následující tematické kapitoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vznik olympismu a olympijského hnutí (Olympijská Charta, olympijské symboly)
Historie olympijského hnutí až do současnosti
Jak nahlížet na sport a sportovní výkony a olympijské hodnoty
Význam olympijského hnutí v naší současnosti
Negativní jevy, provázející současný sport
Podstata sportovní soutěže
Významné osobnosti naší sportovní historie i současnosti
Význam sportu pro všechny.

V r. 2012 je v prestižním britském nakladatelství ROUTLEDGE u příležitosti konání LOH v Londýně
v tiskové přípravě mezinárodní publikace: "Teaching Olympic Education - a World Wide Review" do
které samostatnou kapitolou: „Olympic Education in the Czech Republic“ přispěla i ČOA
(A. Rychtecký).
V roce 2011, k 50. výročí založení Mezinárodní Olympijské Akademie byl předseda ČOA spolu
s dalšími představiteli Národních olympijských akademií a významných osobností v celosvětovém
Olympijském hnutí vyzván k napsání příspěvku k tomuto výročí. Stať: „Mezinárodní Olympijské
Akademii je 50 let“, byla publikována v Almanachu: „50 Years International Olympic Academy –
Inspiration & Memories“, který k 50. výročí vydala MOA a MOV.
Literární soutěž SPORT a LITERATURA 2009
Počátkem roku 2009 vyhlásila Česká olympijská akademie, pod patronací Českého olympijského
výboru a Komise pro kulturu a olympijskou výchovu Mezinárodního olympijského výboru, národní kolo
mezinárodní soutěže SPORT a LITERATURA 2009. Tematicky soutěž měla reflektovat prožitky ve
sportu a radost z vynaloženého úsilí, fair play ve sportu a v životě, sportování – harmonie těla
a ducha, tolerance a respektování ostatních, úsilí o sebezdokonalování ve sportu. Účastníci si mohli
k vybranému tématu podle vlastního uvážení zvolit i formu literárního zpracování (báseň, povídku,
úvahu, novelu a jiné). Předložená díla byla posuzována komisí ustanovenou ČOA, nejlepší práce byly
zaslány MOV a jejich autoři obdrželi diplomy od MOV, vítězná práce Davida Kneře byla v originálním
jazyce publikována ve sborníku MOV.
Patronátní Gymnázium Pierra de Coubertin v Táboře
V období 2009 - 2012 byly aktivity – sportovní akce G Pd C zaměřeny jak na studenty, tak i absolventy
a rodičovskou i občanskou veřejnost, ve kterých v souladu s 16. Evropským kongresem Fair play šlo
o podporu principů a zásad fair play, tolerance, spolupráce a divácké podpory.
Příklady vybraných akcí:
•
•
•
•

Volejbalový turnaj pro studenty, rodiče a absolventy školy.
Turnaj ve florbalu pro 1. – 2. ročníky, Článek a foto na web školy
„Přibližme se Šupčíkovi“ – soutěž ve šplhu družstev připomíná studentům počátky
novodobých OH a účast českých sportovců na této vrcholné události.
Setkání škol Pierre de Coubertin v Pekingu. Od roku 1997 se pod záštitou CIPC koná
každé dva roky Mezinárodní Fórum škol Pierra de Coubertina. Studenti gymnázia se poprvé
setkání zúčastnili v roce 2001 a od té doby se zúčastňují pravidelně těchto soutěžních
setkání. Získat medaili PdC, znamená zvládnout sportovní disciplíny – běh, hod, skok,
plavání, cross, odpovědět správně na otázky vědomostního testu z historie OH, života a díla
Pierra de Coubertina, předvést umělecké vystoupení s prezentací olympijských hodnot
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a zapojit se dlouhodobě do veřejně prospěšné činnosti v místě bydliště. 8. setkání škol Pierre
de Coubertina v Pekingu se zúčastnilo 20 týmů ze 4 kontinentů.

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea
•

V r. 2010 probíhala v nové budově Národního muzea výstava Významné osobnosti českého
olympismu, zaměřená na 110. výročí založení Českého olympijského výboru. Prezentovala
předsedy a generální tajemníky ČOV a ČSOV, české členy MOV, předsedy složek ČOV
a cenné trofeje jejich aktivní sportovní kariéry. Odborná veřejnost výstavu hodnotila velmi
pozitivně, návštěvnický ohlas byl kladný. Komisařka J. Schůtova, autorky J. Schůtová,
H. Havránková, odborný poradce F. Kolář, statistiky P. Hladík.

•

výstava Marathon 2500 byla uspořádána v Nové budově Národního muzea. Cílem bylo
připomenout 2500 let od bitvy u Marathonu a běhu Feidipida do Atén, olympijského vítěze
maratonu z roku 1952 Emila Zátopka a Pražský mezinárodní maraton, jehož patronem
v prvních ročnících byl Emil Zátopek. Komisařka: H. Havránková, autorky: H. Havránková,
J. Schůtová, D. Langová, statistika P. Hladík.

•

V roce 2010 byla vydaná publikace Signované plastiky a sportovní trofeje ve sbírce tělesné
výchovy a sportu Národního muzea (autorky Jitka Schůtová, Hana Havránková, Vlasta
Saurová).

•

Pro Českou olympijskou byl připraven výběr trojrozměrných předmětů a fotografií z historie
českého olympijského hnutí pro výstavu, pořádanou ve spolupráci s firmou Alpine Pro
v galerii Harfa.

•

V záři 2012 byla otevřena výstava „Sportsmeni“. Výstava mapuje počátky sportů v našich
zemích do konce Rakousko-Uherské monarchie.

•

Pracovníci úseku připravovali zápůjčky pro instituce, pořádající výstavy ke 150. výročí Sokola
/ Vojenské historické muzeum, Sokol Říčany, ČOS - výběr předmětů na fotografování pro
kalendář a publikaci, Dům umění města Brna, Sokol Vysočany/.

•

Ve spolupráci s IAAF byla připravena zápůjčka předmětů Emila Zátopka a Jana Železného
na výstavu do Barcelony.

•

Dokončeny byly opravy a doplňky olympijské statistiky; dokončené CD bylo rozdáno na
nominačním plénu ČOV v letošním roce. (P. Hladík).

Český výbor Pierre de Coubertin
Akce k 150. výročí narození zakladatele českého olympijského hnutí Jiřího Stanislava GuthaJarkovského, proběhly v roce 2011. Finančnímu zajištění připravovaných akcí pomohl grant
Olympijské solidarity, o který ČOV požádal. Výsledkem byly:
•
•
•
•

Publikace o protagonistovi v českém a anglickém jazyce;
Film o Jiřím Stanislavovi Guthovi-Jarkovském, který vyrobí Česká televize;
Výstava v podchodu metra Muzeum, kterou připraví pracovníci sbírky Tělesné výchovy
a sportu Národního muzea;
Mezinárodní konference, která zhodnotila různé stránky činnosti Gutha-Jarkovského
a představila jeho nejbližší české i zahraniční spolupracovníky.
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Další aktivity:
• Kristýna Jakubcová, František Kolář a Marek Waic se účastnili česko-německého fóra
historiků na téma Sport und Gesselschaft v bavorském Bad Wiessee s hlavním referátem.
• Autorský i účastnický podíl na několika pořadech České televize (František Kolář a Marek
Waic), cyklu Historie.cs věnované olympijskému hnutí či sokolské a skautské organizaci;
aktivní účast v mediální popularizaci olympijských ideálů a zimních olympijských her 2010 ve
Vancouveru v České televizi a Českém rozhlase.

Kongresy
16th European Congress of Fair play. ČOA se podílela na přípravě kongresu. Jak ve fázích příprav,
tak i v jeho realizaci.
ČOA ve spolupráci s UK Pedagogickou fakultou UK uspořádala Mezinárodní konferenci na téma:
Symbol ve výchově, sportu a umění (účast Německa, Anglie, Ruska, Slovenska); výstupem byla
kolektivní monografie.
Výběr z publikační činnosti
•

Rychtecký, A., Dovalil, J. & Tilinger, P. (2010). Jak rozdílně vnímají situace Fair-play hráči
kontaktních sportovních her a ostatní sportovci. Česká kinantropologie, 14, (3): 20 -31.

•
•

Dovalil, J. & Rychtecký, A. (2010) Budoucnost olympismu. Studia Sportiva, 4 (1), 59-70.
Rychtecký, A. (2010). The renewal of the Olympic education in the Czech educational
systém. In: Z. Žukowska & R. Žukowski: Fair Play in Sport and Olympism. Oportunity or
Utopia. Warsaw: Club Fair Play PKO1 and Publishing House Estrella: 163-172. ISBN: 97883-62045-04-4.
Rychtecký, A. (2010). The place and role of Olympism in higher education. Sporto Mokslo
Teorija – Theory of Sport Science 61, (3): 7-13.
ODM v České republice – reálná cesta identifikace s olympijskými ideály (J. Dovalil)
O smyslu olympijských her (TVSM) (J. Dovalil)
Doping na olympijských hrách (text pro Olympijskou knihovničku)
Význam sportu ve společnosti (součást materiálu ČOV Analýza financování sportu v ČR)
(J. Dovalil); Věda ve sportu (A. Rychtecký)
Současnost a budoucnost olympismu (textu pro Tělesná kultura, UP Olomouc)
Autonomie sportu, podklad pro zasedání ředitelů odborů v rámci Českého předsednictví v EK
v oblasti sportu (A. Rychtecký, P. Hrubec)
Olympismus – současnost a budoucnost (J. Dovalil, A. Rychtecký)
Vnímání olympijských her a olympijských principů mládeží a olympioniky ČR (Česká
kinantropologie) (A. Rychtecký, J. Dovalil, P. Tilinger)
Olympic Days for Children and Youth “ODCY” in the Czech Republic, předneseno na
zasedání předsedů NOA v Olympii. (A. Rychtecký, J. Dovalil)
„Éthos ve výchově, umění a sportu“ – sborník z mezinárodní konference z 15. 5. 2008,
konané na Ped.F, ve spolupráci s ČOA (A. Hogenová)
Imaginace ve výchově, umění a sportu (2010) (A. Hogenová)
Zvaná přednáška na konferenci "Sport a společnost v českých zemích a Československu",
s názvem "Menšina jako dominující většina - německé organizace zimních sportů", která se
zabývá z velké části podílem sudetoněmeckých lyžařů na československé olympijské
reprezentaci na ZOH 1924, 1928 a 1936. Konferenci pořádala Historická komise pro české
země Colegia Carolina v Drážďanech 24. - 26. 4. 2009 (M. Waic).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•

•

•

•

Rychtecký, A. (2011). Fair Play education as part of Olympic education at sport universities.
In: Fair Play education in schools: a shared responsibility. Prague: Olympia – Sportprint, 72 –
89.
Rychtecký, A. (2011). To the anniversary of the International Olympic Academy. In: 50 years
International Olympic Academy: Inspiration & Memories, Athens: Petros Ballidis & Co.
Graphic Arts.
Rychtecký, A. (2011). Vliv aktivní účasti české mládeže ve sportu na její vnímání
olympijských ideálů a získávání základních znalostí o olympijském hnutí (Effect of active
participation of Czech youth in sport at its perception of Olympic ideals and acquisition of
basic knowledge about the Olympic Movement). Česká kinantropologie, 15 (3), 130-138.
Rychtecký, A., Dovalil, J., Tilinger, P.& Kříček, J. (2011). Participation in sport, knowledge of
Olympic facts and assessment of Olympic vaues in Czech young people. AUCKinanthropologica, 47, (1), 108-118.
Rychtecký, A. (2012). Knowledge, desirable and real values in Olympic Movement. Sporto
Mosklas (Sport science, indexed in Copernicus), 68, (2): 19 – 22.

Přednášky předsedy ČOA na Mezinárodních zasedání NOAs
Rychtecký, A. & Dovalil, J. (2009) The concept of Olympic Education in the Czech schools.
Rychtecký, A. (2010). The place and role of Olympism in higher education.
Rychtecký, A. (2011). The influence of participation in sport on Olympic knowledge and the perception
of Olympic Ideals in Czech youth 2011
Rychtecký, A. (2012). Olympic values and their assessment by Czech youth
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.
Výběr některých aktivit Olympsportu v letech 2009-2012
•
•
•
•
•
•
•
•

Virtuální propagační filatelistická výstava OLYMPSPORT ´09 ke 110. výročí založení ČOV.
Byla a je dosud prezentována na http://www.japhila.cz/olympsport09
Ruční příležitostné razítko k 110. výročí založení ČOV; přítisk na dopisnici, příležitostná
R-nálepka, propagační štoček.
Brožura k 110. výročí ČOV obsahující, filatelistický materiál, historie a současnost českého
olympijského hnutí.
V roce 2010, kromě 4. čísel zpravodaje a 2 monotematických knihovniček, byl připraven
propagační štoček k ZOH.
Se souhlasem medailistů ZOH 2010 byly připraveny tzv."personal stamps" /osobní známky/
s jejich portréty, včetně přetiskových dopisnic a obálek.
Vydáno bylo 26 poštovních razítek, dle úspěchů našich olympioniků na ZOH 2010, MS
v basketbalu a ledním hokeji a persekuci hokejistů v letech 1950.
Setkání IMOS - OLYMPSPORT 2011, k 75. výročí přenosu olympijského ohně přes naše
území: PETROVICE / HELLENDORF 30. - 31. 7. 2011;
45. výročí Olympsportu

52
•
•

Den filatelie, se konal 10. 11. 2011 v Poštovním muzeu.
22. 1. 2011 pošta v Praze 6 používala poštovní strojové razítko u příležitosti 150. výročí
narození Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, propagátora sportu a olympijské myšlenky.
Příležitostný razítkovací štoček byl dán do provozu z iniciativy České asociace pro
olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT, součásti Svazu českých filatelistů.

•

K tisku je připravena 200 stránková publikace pojednávající o sportovních a olympijských
razítkách vydaných v ČSR od nejstarších po současné.
Aktuální známky olympijských medailistů LOH Londýn 2012.

15. Olympijské studijní a informační centrum
Olympijské studijní a informační centrum (sídlo i depozitář na FTVS) působilo po celý olympijský
cyklus pod vedením F. Koláře, který byl zároveň jeho jediným pracovníkem.
V uvedeném období byl největší důraz kladen jednak na významná výročí českého olympijského hnutí
– 110 let od založení Českého olympijského výboru a 150. výročí narození zakladatele českého
olympismu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, jednak na obě hlavní události mezinárodního
olympijského hnutí, tj. XXI. zimní olympijské hry 2010 ve Vancouveru a XXX. olympijské hry 2012
v Londýně.
•

K 110. výročí založení ČOV byla vydána publikace F. Kolář, Sto deset let Českého
olympijského výboru, Praha 2009, ve spolupráci s Českou televizí připraven film Začalo to
U Černého koně a a ve spolupráci s Národním muzeem byla uspořádána výstava.

•

Obdobně k 150. výročí narození Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského byla v české a anglické
verzi vydána publikace o životě a díle této zakladatelské osobnosti českého olympijského
hnutí – F., Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Praha 2011, která získala ocenění International
Society of Olympic Historians, dále v dubnu 2011 uspořádáno mezinárodní sympozium
o Guthovi-Jarkovském a jeho přátelích a protivnících, jehož příspěvky byly vydány
v Olympijské knihovničce 48, Praha 2011, ve spolupráci s Českou televizí natočen film
Tajemství Gutha-Jarkovského a ve spolupráci s Národním muzeem uspořádána výstava ve
stanici metra Muzeum.

•

XXI. zimní olympijské hry 2010 – autorský a editorský podíl F. Koláře na oficiální publikaci
Vancouver 2010, Praha 2010.

•

XXX. olympijské hry 2012 – autorský podíl F. Koláře na oficiální publikaci Londýn 2012, Praha
2012. Zároveň byla opět v anglické a české verzi připravena publikace s pracovním názvem
Olympijští vítězové (autoři J. Dovalil, P. Feldstein, F. Kolář, P. Kolář, P. Kovář), jejíž vydání se
plánuje na podzim 2012.

K uvedeným výsledkům je třeba připočítat i řadu vystoupení k uvedeným tématům v České televizi
a Českém rozhlase a v řadě tištěných médií (Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny,
Respekt, Reflex, Instinkt ad.).
Širší přesah měly i pořady České televize vysílané v cyklu Historie.cs, v nichž vystupoval F. Kolář Olympijské politické hry, Olympijské fauly či Vlasti služ, tělo tuž! (o sokolském hnutí). V roce 2010 se
rovněž autorsky podílel na pořadu České televize 50 let od olympiády 1960 v Římě a Squaw Valley.
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Z oblasti výzkumu nutno zmínit ještě vystoupení na konferencích Collegia Carolina v Bad Wiessee
(duben 2010 - hlavní referát F. Koláře o národním a státním principu v olympijském hnutí, plus další
vystoupení K. Jakubcové a M. Waice), na seminářích České olympijské akademie (listopad 2010 –
Trend MOV „Jeden stát – jedno muzeum sportu“, říjen 2011 – Olympijská historiografie) či FTVS UK
Praha (prosinec 2010 – Bojkoty olympijských her, listopad 2011 – Československé olympijské hnutí
1945-89). Podstatným pro šíření znalostí o mezinárodním a českém olympijském hnutí mezi studenty
FTVS UK byl každoroční seminář F. Koláře Minulost a současnost olympismu.
V oblasti dokumentace byla dokončena katalogizace knih, brožur a časopisů, dále katalogizace filmů
na VHS a DVD 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.
V oblasti informací byla hlavní pozornost věnována webovým stránkám ČOV, které procházely –
a opět procházejí - zásadní proměnou. Kromě kontroly a aktualizace řady témat spojených
s olympijským hnutím, byly doplněny do archivu výsledků údaje ze ZOH 2010 a OH 2012. Pravidelně
byla poskytována služba badatelům a novinářům z České republiky i ze zahraničí a odpovídáno na
dotazy jak ze zahraničí, tak z domova. Pro budoucnost Olympijského studijního a informačního centra
je důležitá mezinárodní spolupráce, kterou se v uvedeném období podařilo dílem prohloubit –
s Mezinárodním olympijským centrem v Lausanne, jednak navázat – s LA 84 Foundation v Los
Angeles, s pracovním kolektivem International Society of Olympic Historians vedeným B. Malonem,
který pro MOV připravuje databázi všech účastníků olympijských her – www.sports-reference.com
(OSIC se podílí na pravidelném doplňování dosud neznámých údajů a kontrole dat týkajících se
českých a československých účastníků olympijských a zimních olympijských her).
Z dalších aktivit je třeba zmínit tiskové přípravy dalších svazků Olympijské knihovničky či pravidelné
působení F. Koláře ve funkci předsedy poroty festivalu sportovních filmů Sportfilm v Liberci.

16. Komunikace a spolupráce s médii
Tiskové oddělení ČOV prošlo v olympijském cyklu 2009 – 2012 výraznými změnami. Na jaře 2009
nahradil J. Martinka na pozici mluvčího a manažera komunikace A. Kliment. Dlouhodobým cílem
úseku je poskytovat nezbytný servis novinářům a zástupcům ČOV a také proaktivně vyhledávat
příležitosti v mediální komunikaci a zviditelňovat aktivity ČOV ve veřejném prostoru v průběhu
celého čtyřletého období.
Velkou výzvou je pronikání sportu do ostatních odvětví lidské činnosti. Mimořádnou publicitu
zaznamenal projekt Českého domu v Londýně – celkově na 1 800 výstupů. V době her se objevoval
v 69 zmínkách denně. Média široce referovala o spolupráci ČOV se slavným britským hercem Johnem
Cleesem, který natočil před olympijskými hrami 2012 deset reklamních spotů exkluzivně pro Český
olympijský tým. Víc jak šest desítek novinářů sledovalo odhalení olympijské kolekce oblečení pro
Londýn v Malé dvoraně Národní galerie. Už na podzim roku 2009 se sportovní i kulturní rubriky
věnovaly promítání filmu Viděno osmi, kterého se osobně zúčastnili tři spolužáci: režisér Miloš
Forman, prezident Václav Havel a předseda ČOV Milan Jirásek.
Olympijskému výboru se dařilo pronikat i do zahraničních médií. Prostor českým tématům, ať už
psychedelickému nástupovému setu ve Vancouveru, Českému domu v Londýně nebo slavným
holínkám a oblečení inspirovaném dílem Františka Kupky, poskytly televizní kanály SkyNews,
Eurosport či NBC, deníky Daily Telegraph či The Sun nebo světově uznávaná agentura AP.
Stejně důležité bylo zajistit úspěšnou PR podporu aktivit ČOV mezi olympijskými hrami přímo v ČR.
Klíčová byla kampaň Žijeme Londýnem, která atraktivní formou seznamovala veřejnost s hodnotami
olympismu. Tiskové oddělení se zaměřilo na rozhodující média na regionální a mikroregionální úrovni,
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která měla potenciál informovat o jednotlivých zastávkách kampaně. Celkově se projektu věnovalo 38
celostátních a přes 500 lokálních titulů v celé ČR.
V průběhu olympijského cyklu bylo zapotřebí zajistit hladký průběh akreditačního procesu pro české
novináře na olympijské hry. Díky vytrvalému lobbingu se podařilo navýšit počty přidělených akreditací
pro ČR. Do Vancouveru se vydalo 30 žurnalistů, do Londýna ještě o 10 více.
V době OH pak pracovníci tiskového oddělení ČOV zprostředkovávali kontakt mezi sportovci, MOV,
zahraničními a českými novináři. V Českém domě při hrách ve Vancouveru i Londýně bylo otevřeno
tiskové středisko. Komunikace, zejména při letních olympijských hrách, se zaměřovala nejenom na
česká média, ale i na zahraniční a lokální tituly. Velký důraz byl v Londýně kladen na sociální sítě,
prostřednictvím kterých se fanoušci dozvídali o oslavách úspěchů sportovců, návštěvách slavných
hostů či koncertech v Českém domě.
Dlouhodobým tématem ČOV je ochrana olympijských symbolik. Informace o vítězství ve sporu
s Budějovickým Budvarem proběhla všemi hlavními médii. Současně vznikla microsite webu
Olympic.cz věnovaná užití symbolik. Před OH jsou vydavatelské domy i jednotliví novináři znovu
upozorňováni na závazná pravidla a související zákonnou úpravu. I díky této osvětě se podařilo snížit
zneužití symbolik na minimum.
V průběhu olympijského cyklu raketově rostla oblíbenost sociálních sítí. ČOV rozšířil komunikaci
i tímto směrem. Vedle exkluzivních zpráv souvisejících s OH se zaměřil i na další novinky
z olympijského hnutí, mimo jiné na velké akce mládeže (YOG, EYOF, ODM). V současné době
eviduje facebooková stránka Českého olympijského týmu 34 tisíc příznivců, což je čtyřikrát více oproti
slovenským sousedům a srovnatelně s Německou olympijskou sportovní konfederací. Poprvé v historii
se hlavní komunikační platformou s novináři stal oficiální profil ČOV na Twitteru.
ČOV v médiích dlouhodobě poukazuje na špatnou situaci ve financování českého sportu. Iniciuje
veřejnou diskuzi k vybraným tématům (zákon o sportu, loterijní zákon a další).ČOV prostřednictvím
dostupných PR nástrojů vytváří trvalý tlak, který má vést ke zlepšení postavení sportu ve společnosti.
Jedním z příkladů je kampaň Hvězdy nepadají z nebe.
PR komunikace ČOV probíhá ve spolupráci s mediálními partnery, především s Českou televizí. ČT
a ČOV daly společně vzniknout novému týdeníku s názvem „Olympijský magazín“. Do konce roku
2012 odvysílá ČT4 celkem 60 dílů. Pořad zaznamenává dlouhodobě vysokou sledovanost, týdně si ho
naladí víc jak 200 tisíc diváků.

17. Komise ČOV
17. 1. Legislativní komise
Legislativní komise je odborným a poradním orgánem Výkonného výboru ČOV ve věcech týkajících se
právních otázek činnosti ČOV a jeho vnitřní legislativy.
•

Projednává a posuzuje znění nových řádů a předpisů ČOV, novely stanov a dosavadních
předpisů, vyjadřuje k nim své připomínky a dává doporučení Výkonnému výboru ČOV.

•

V případech, kdy ji o to Výkonný výbor ČOV požádá, anebo z vlastní iniciativy zpracovává
návrhy řádů a předpisů, případně znění smluv a dohod, jejichž účastníkem je ČOV;
zpracovává pro Výkonný výbor ČOV výklad Stanov, řádů a předpisů ČOV.

•

Formuluje právní problémy činnosti ČOV a jeho členů, zajišťuje jejich konzultace s odbornými
pracovišti a vydává stanoviska a doporučení k jejich řešení.
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•

Sleduje vydávání obecných předpisů a předpisů EU a jejich dopad do činnosti ČOV, je
konzultačním místem pro otázky uplatnění právních předpisů v individuálních případech.

•

Na požádání příslušných orgánů ČOV vyjadřuje svá stanoviska k právní stránce sporů uvnitř
ČOV, případně k aplikaci Stanov, řádů a předpisů ČOV v jednotlivých případech.

•

Legislativní komise ČOV spolupracuje s Legislativní radou ČSTV, Legislativním odborem
Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Odborem vládní legislativy Úřadu vlády
ČR, MŠMT a dalšími institucemi.

Legislativní komise ČOV se ve volebním období 2009 - 2012 aktivně podílela na zpracování
a posouzení materiálu Analýza financování sportu ČR z legislativního hlediska, posoudila a projednala
návrh na novelizaci Stanov ČOV a legislativně zpracovala Statut fondu návratných příspěvků ČOV. LK
ČOV v uplynulém volebním období zpracovala i právní analýzu rozsudku Obvodního soudu pro Prahu
10 ve věci disciplinárního a rozhodčího řízení pana Stanislava Pešáta ze Svazu kulturistiky, připravila
a zpracovala stanovisko legislativní žádosti České baseballové asociace i návrh zástupců Rozhodčího
soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR v oblasti arbitrážního řízení. Projednala i některé novely
vnitřních předpisů ČOV. LK ČOV aktivně spolupracovala se všemi orgány, složkami i komisemi ČOV.
Legislativní komise ČOV v uplynulém volebním období rovněž posoudila, projednala, zpracovala a
následně předložila VV ČOV návrh na novelizaci Stanov ČOV, který vyplynul z usnesení Pléna ČOV
dne 22. 4. 2009. Plénum ČOV předmětný materiál schválilo.
LK ČOV vypracovala legislativně – právní rozbor případné transformace Dopingové laboratoře
z hlediska jejího dalšího využití v podmínkách nejenom českého sportu.
Legislativní komise ČOV zpracovala legislativní posouzení možnosti zřízení funkce sportovního
ombudsmana v rámci Českého olympijského výboru, pro pomoc a rady sportovním subjektům
a sportovcům. Posoudila stanovisko odboru kompatibility Úřadu vlády ČR k omezení počtu hráčů ze
členských států EU v soutěžích vodního póla v ČR.
LK ČOV zpracovala pro Antidopingový výbor ČR výklad rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ve
věci rozhodnutí Rozhodčí komise ČOV v kauze Pešát. Posoudila a projednala rovněž právní
a legislativní podmínky, pro přijetí nových členů ČOV, resp. plnění podmínek Stanov ČOV pro jejich
případné přijetí.
Legislativní komise poskytovala právní konzultace pro členy a složky ČOV, především v oblasti
sportovních předpisů a jejich subsidiární aplikace v právních normách České republiky.
Legislativní komise ČOV posoudila a projednala věcný záměr „Zákona o podpoře sportu“ a svoje
stanovisko předložila VV ČOV.
LK ČOV zpracovala legislativní posouzení návrhu „Dohody“ v otázce zdravotnické techniky, uzavřené
mezi ČOV a MŠMT.
Posoudila žádost prezidenta Autoklubu ČR, ve věci výkladu obsahu dopisu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy pro FIM. LK ČOV svoje stanovisko předložila předsedovi ČOV.
LK ČOV průběžně posuzovala pro místopředsedu ČOV pro ekonomiku a marketing příslušné
legislativní kroky, související s problematikou Sazka a.s.
Legislativní komise se prostřednictvím svého předsedy aktivně podílela na práci Pracovní skupiny pro
restrukturalizaci českého sportu.
LK ČOV ve volebním období 2009 – 2012 posoudila, projednala, zpracovala a předložila VV ČOV
novelu Stanov ČOV, kterou Plénum ČOV dne 19. 4. 2012 jednomyslně schválilo. Následně novelu
schválil Mezinárodní olympijský výbor a vzalo na vědomí Ministerstvo vnitra České republiky.
Komise předkládala v uplynulém volebním období právní vyjádření ke všem materiálům Pléna a VV
ČOV, ve kterých bylo z hlediska obsahu nutné zaujmout právní stanovisko.
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17. 2. Komise pro sport
Po volebním Plénu ČOV v lednu 2009 došlo k personálním změnám v komisi. V novém obsazení se
sešla 13. 3. 2009 a podílela se na přípravě základních dokumentů a materiálů pro VV (Zásady
nominace na ZOH a Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH) a na
připomínkování smluv o účasti členů olympijské výpravy na OH. Dále na svém zasedání schválila
koncepční a prováděcí dokumenty, týkající se realizace ROP v roce 2009:
•
•
•
•

Strategie diferencovaného financování olympijské sportovní přípravy v roce 2009.
Sumární dělení finančních prostředků ROP na rok 2009.
Rozdělení finančních prostředků na speciální projekty na rok 2009.
Nadstandardní podpora špičkových sportovců (aktualizace seznamu, smlouvy).

Komise se podílela na vypracování dalších dokumentů k nominacím na ZOH 2010 a na YOG 2010,
a to především v oblasti financování sportovní přípravy. Schválila koncepční a prováděcí dokumenty,
týkající se realizace ROP v roce 2010 :
•
•
•
•
•
•

Strategie diferencovaného financování olympijské sportovní přípravy v roce 2010.
Sumární dělení finančních prostředků ROP na rok 2010.
Výběr sportovců na zařazení do programu Olympijské solidarity MOV – olympijská stipendia
Londýn 2012.
Návrh nominace na I. olympijské hry mládeže 2010 (YOG) v Singapuru.
Rozdělení finančních prostředků na speciální projekty na rok 2010.
Nadstandardní podpora špičkových sportovců na ZOH 2010 ve Vancouveru (aktualizace
seznamu a vypracování smluv).

Komise se dále podílela na vypracování základního dokumentu pro OH 2012 v Londýně – „Zásady
nominace českých sportovců a osob doprovodu na Hry XXX. Olympiády v Londýně 2012“ včetně
výkonnostních limitů pro nominaci českých atletů a plavců a na připomínkování návrhu smluv o účasti
členů olympijské výpravy na OH. Zásady nominace na OH 2012 byly schváleny Plénem ČOV
21. dubna 2011.
Komise také připravila a schválila návrh na přidělení Národních olympijských stipendií OH Londýn
2012, kdy ze 44 navržených sportovců vybrala 10 a tři náhradníky. Návrh Komise byl přijat a schválen
VV ČOV 20. dubna 2011 a následně realizován.
Na základě přijatého rozpočtu ČOV na rok 2011 a schváleného Rozvojového olympijského programu
na období 2009-2012 členové komise pro sport korespondenční formou projednali a odsouhlasili
návrh na rozdělení finančních příspěvků na projekt ROP 3.2.6. Speciální projekty na rok 2011. Ze
žádostí od 35 sportovních svazů ve výši 21 mil. Kč komise rozdělila rozpočtovanou částku na rok
2011, tj. 4 mil. Kč. Členové komise byli též přizváni na zásadní vstupní seminář pro sportovní svazy
týkající se komplexních informací k OH 2012 v Londýně, který se konal 15. listopadu 2011.
Náplní práce komise v roce 2012 bylo navržení čerpání finančních příspěvků dle ROP na rok
jednotlivé roky, zpracování návrhu Zásad ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí
na OH 2012 v Londýně. Dne 25. 6. 2012 komise připravila pro VV ČOV návrh nominace členů
olympijské výpravy na OH 2012 v Londýně a též zpracovala návrh na přidělení olympijských stipendií
MOV pro sportovce zimních sportů na ZOH 2014 v Soči.
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17. 3. Lékařská komise
Komise pracovala ve stálém složení jako v minulých letech, pouze kooptovala v roce 2010 nového
člena, MUDr. J. Neumanna, šéflékaře svazu atletiky. Funkci jejího sekretariátu plnilo Centrum
zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace.
Začátkem roku 2009 byly stanoveny úkoly a zaměření činnosti na následující olympijský cyklus.
Kromě stálých aktivit přibyla nově snaha ve spolupráci s MZd ČR, popř. MŠMT upřesnit platnost
a výklad stávající legislativy, včetně směrnic upravujících zdravotnické zabezpečení, zvláště ve
vrcholovém sportu. Tyto kroky byly koordinovány s ČSTL směrem k legislativnímu odboru MZd. Byla
projednávána nová vyhláška MZd ČR o Specifických zdravotních službách, do jejíhož rámce spadá
značná část zdravotní péče o vrcholové sportovce. Zahájeny byly také práce na kapitole o zdravotním
zabezpečení sportu při přípravě věcného záměru Zákona o podpoře sportu.
Byla zpracována a na úrovni vedení ČOV a úseku tělovýchovy MŠMT úspěšně projednána rozšířená
koncepce zdravotní péče v ČR o nová pracoviště (pracoviště Sever a Morava v rámci CZZSR)
a připraven návrh spolupráce s Centrem pohybové medicíny, Kinmedica a.s., který doznává
v současné době jasnějších obrysů.
Byly zahájeny přípravné práce na rozšíření činnosti LK o agendu úrazů a úmrtí při sportovní činnosti,
jejímž posláním bude zavedení a průběžná evidence, rozbor příčin a prevence úrazů a úmrtí při
sportu. K tomu jsou využívány zkušenosti z práce bývalé komise úrazové zábrany ČSTV. Začátkem
této aktivity byla spolupráce s Ústavem soudního lékařství v Nemocnici na Bulovce, kde byly analýzou
pitevních protokolů zpětně posuzovány příčiny úmrtí ve sportu. Byly zpracovány pitevní protokoly z let
2005 až 2010.
Vrcholem činnosti komise byla především podpora zdravotního zabezpečení olympijských her
2010 a 2012, Olympiád mládeže a Evropských olympijských festivalů mládeže.
LK se zejména podílela přípravou dvou odborných předolympijských seminářů pro lékaře a další členy
realizačních týmů s aktuální tématikou ZOH 2010, týkající se časového posunu a hrozící pandemie
chřipky. Tomu předcházela účast předsedy komise na světovém předolympijském kongresu MOV
v červnu 2009 právě ve Vancouveru. Předolympijský seminář v březnu 2012 před OH se mohl
vzhledem k očekávaným nevýrazným a nespecifickým vlivům prostředí soustředit i na širší témata
zdravotního zabezpečení vrcholového sportu. Ještě krátce před oběma olympiádami se komise sešla
s nominovanými zdravotníky na koordinační setkání.
Předseda LK působil jako člen Štábu pro OH 2010 a 2012, kde plnil úkoly spojené s přípravou
zdravotnického zabezpečení Českého olympijského týmu a během Her vykonával funkci šéflékaře
ČOT (administrativa směrem k organizačním výborům, strategie zdrav. zabezpečení v místě Her,
komunikace se svazy, lékařské prohlídky, příprava vybavení, whereabouts a antidoping)
LK se podílela na organizaci zdravotnického zabezpečení mladých olympioniků při zimním festivalu
mládeže EYOWF 2009 a 2011 i letním EYOF 2009 a 2011, první olympiádě mládeže YOG 2010
a 2012. Předseda komise při liberecké akci (2011) zastával vedle lékaře českého junior týmu také
funkci komisaře EOV pro zdravotní zabezpečení a antidoping.
V létě 2010 byl předseda LK na výzvu MOV vyslán k zastupování ČOV při výměně zkušeností
a nastavení dalšího postupu na semináři pořádaném Lékařskou komisí MOV v Lausanne. Šlo
o problematiku whereabouts, kde ČR zastupovala středně velké výpravy na OH (vedle zástupce
velkých NOC - SRN a malých NOC - Dánska). V této souvislosti je nutno zdůraznit také vynikající
spolupráci s Antidopingovým výborem ČR (Dr. Chlumský), a to i v průběhu samotných olympiád.
Jednalo se zejména o oblast terapeutických výjimek, konzultace k farmakoterapii a řešení agendy
informací o místech pobytu olympioniků (whereabouts).
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V roce 2011 byla na světovém olympijském lékařském kongresu v Monaku přijata odborná sdělení
členů LK M. Handla a J. Větvičky, což byla po dlouhých letech opět aktivní česká účast na tomto
nejvyšším lékařském sportovním fóru.
LK se dále podílela na snaze konsolidovat činnost Laboratoře dopingové kontroly. I přes značné úsilí,
jednání na úrovni ředitelky VFN i odboru MZd ČR však nebyla ze strany těchto institucí dostatečná
snaha LDK zachránit.
LK v roce 2011 projednala metodický materiál vyžádaný ze strany ČSTV, který připravilo CZZSR,
Doporučení Lékařské komise Českého olympijského výboru a České společnosti tělovýchovného
lékařství k rozmístění a používání automatizovaných externích defibrilátorů na sportovištích, wellness
a fitness centrech.
Předseda komise J. Větvička byl v roce 2012 jmenován členem Lékařské komise EOV.

17. 4. Komise Olympiády dětí a mládeže
Komise působí jako poradní a konzultační orgán ČOV, propaguje a koordinuje projekt ODM.
Ve své práci komise 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 a její užití,
úpravy Manuálu ODM (čtvrté vydání),
výklad a záměr marketingové strategie ČOV o spolupráci s partnery ČOT (exkluzivita, apod.),
internetové stránky a registraci internetové domény ODM,
smlouvy s pořadateli ODM,
mediální prezentaci ODM (tištěná media, TV, informační letáky),
kontakty s Asociací krajských školních radních (hlasy na podporu projektu, ale i hlasy kritické).

Zástupci komise se jako členové Řídících a organizačních výborů podíleli významně na přípravě Her
IV. ODM 2009 v Jihočeském kraji, IV. ZODM 2010 v Libereckém kraji, V. ODM 2011 v Olomouckém
kraji a V. ZODM v Moravskoslezském kraji. Pravidelně se jako delegáti komise zúčastňovali dalších
regionálních, místních, školních ODM.

17. 5. Komise pro Světové hry
Základním úkolem komise je příprava a zajištění účasti české výpravy na Světových hrách.
Komise navázala na předchozí úspěšné období let 2005-2008 a řádně připravila účast české výpravy
na 8. Světových hrách, které se konaly v červenci 2009 na Tchaj-wanu ve městě Kaohsiung. Česká
republika vyslala podruhé v historii společnou výpravu (48 osob – 37 sportovců a 11 členů doprovodu)
v 8 sportech: in-line hokej (15), korfbal (16), orientační běh (7), taneční sport (2), silový trojboj (2),
kulturistika (1), parašutismus (1), plavání s ploutvemi (1). Celková účast na SH: 3 246 aktivních
sportovců ze 103 zemí, dále zhruba 1 800 ostatních účastníků (rozhodčí, jury, trenéři, technický
doprovod, lékaři a ostatní). Počet českých sportovců ve výpravě byl limitován splněním kvalifikačních
kritérií mezinárodních federací. Naši účast výrazně ovlivnila finanční situace jednotlivých sportovních
svazů, protože hradily náklady na kvalifikace, přípravu i dopravu sportovců, podařilo se zajistit malý
finanční příspěvek svazům na účast doprovodu. Náklady na pobyt zabezpečovaly částečně ČOV
společně s MŠMT, ale hlavně národní sportovní svazy a ojediněle i mezinárodní federace.
V některých případech se na úhradě podíleli i sami reprezentanti. Vystoupení české výpravy po
stránce výkonnostní i společenské bylo úspěšné: jedna medaile (inline hokej - bronzová), jedno čtvrté
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místo, jedno páté, dvě šestá, dvě sedmá, dvě osmá a dvě devátá místa. Celkově se Česká republika
umístila na 56. – 61. místě v medailovém hodnocení národů (ze 103 zemí), ale na 29. místě při
hodnocení umístění (1. – 8.). Česká veřejnost byla, díky České televizi, o průběhu SH pravidelně
informována.
Následně, vzhledem k přetrvávajícím problémům financování českého sportu, a to především toho
neolympijského, komise utlumila svoji činnost do doby vyjasnění situace.
Jistý obrat k lepšímu byl zaznamenán v roce 2012, kdy se, po vleklých problémech se Sazkou
a postavením ČSTV, sportovní prostředí začalo konsolidovat.
Komise tedy obnovila svoji činnost, aby začala s přípravami na 9. Světové hry, které se uskuteční
v roce 2013 v Kolumbii ve městě Cali. Komise předložila projekt na zajištění účasti české výpravy
k projednání VV ČOV.

17. 6. Pracovní skupina Sport pro všechny
Skupina sportu pro všechny (SPV) ČOV vyvíjela činnost v souladu s doporučeními a programovými
dokumenty výkonného výboru, podle kterých ČOV není hlavním celorepublikovým koordinátorem
aktivit spadajících do oblasti sportu pro všechny. Průběžně byla v centru pozornosti analýza
současného stavu a vývojových tendencí v této oblasti sportu ve světě a propagaci a podporu akcí,
jejichž garanty jsou jednotlivé sportovní organizace, případně svazy.
Z výsledků SWOT (2010) analýzy lze vybrat nejdůležitější znaky:
Silné: tradice sportu v ČR, solidní úroveň organizátorů SPV,
Slabé: minimální podpora státu, mizivá propagace zdravého životního stylu ze strany
státu,
Příležitosti: modernizace programu SPV, zvýšení pozornosti zdravotním aspektům SPV, zvýšení
kvality pedagogické a organizační činnosti, orientace na děti a na seniory, větší podpora ze strany
státu, dlouhodobé kampaně propagující SPV, přenos poznatků z ciziny,
Hrozby: úbytek dobrovolníků, orientace „aktivních“ občanů na soukromé aktivity, obezita, zhoršení
kondice a zdravotního stavu.
V návaznosti na tuto analýzu byly ve sledovaném období shromážděny další údaje charakterizující
stav a vývoj pohybových aktivit a úroveň pohybové gramotnosti české populace. Podařilo se spojit
úsilí několika organizací zabývajících se pohybem v různých obměnách a z různých úhlů pohledu,
např. České asociace Sport pro všechny, Asociace školních sportovních klubů a tří univerzit - FTVS
UK v Praze, FSS MU v Brně a FTK UP v Olomouci a uspořádat na půdě Senátu a Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky odborné semináře o sportu a pohybových aktivitách a jeho
zdravotních aspektech. Vyplynuly z toho závěry:
•

V ČR je zjišťována nízká motivace k provádění pohybových aktivit, u všech věkových skupin,
výrazně u mládeže. Ta je přitom důležitým faktorem při přípravě programů a strategií
zaměřených na zvýšení úrovně pohybové aktivity a zdatnosti u dětí.

•

V ČR se objektivně zhoršuje zdravotní stav a fyzická zdatnost populace, dramaticky
u mládeže. Nedostatečná úroveň pravidelné pohybové aktivity a sedavý životní styl
jsou přitom klíčovými faktory pro vznik hromadných neinfekčních onemocnění, jako jsou
nadváha a obezita, kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus 2. typu či některé typy
nádorových onemocnění nebo také deprese a úzkost.

•

Pravidelná účast dětí a mládeže v povinné i volnočasové pohybové aktivitě příznivě ovlivňuje
její provádění ve středním i seniorském věku.
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•

Sport je důležitým fenoménem v každé vyspělé společnosti, pomáhá řešit její problémy,
prospívá zdraví, výchově a vzdělání, pečuje o kultivaci mladých lidí a reprezentuje ji mnoha
způsoby. Přináší státu prokazatelný, významný, přímý i nepřímý ekonomický profit.

•

Chce-li stát podporovat celostní rozvoj všech svých občanů, musí také z veřejných zdrojů
podporovat sportovní hnutí v jakékoli formě.

•

V České republice, tak jako ve vyspělých zemích, by se státní podpora sportu realizovaná
vládou měla týkat všech oblastí sportovních pohybových aktivit a sportu, které prioritně
přispívají k zdravému životnímu stylu obyvatel. Podpora by měla být právně zakotvená,
systémová a stabilní, zajišťující trvalý rozvoj podmínek pro pohybové aktivity občanů.

Při sledování zahraničních trendů byly využívány osobní kontakty se zahraničními partnery, aktivní
účast na jednáních mezinárodních organizací, např. ISCA. Řadu podnětů pro SPV, byť v obecné
rovině, přinesl 13. kongres SPV, pořádaný MOV v roce 2010 červenci za účasti 585 delegátů z 92
zemí ve finském Jyväskyla, jehož se mohl český zástupce zúčastnit. Kongres vyzval sportovní hnutí,
aby převzalo vedoucí úlohu při přímé činnosti vedoucí k redukci klesající a nedostatečné úrovně
fyzické aktivity občanů.
Sport pro všechny se v posledních letech vyvinul do souboru forem, které obsahují vedle klasických
sportů i zcela nové atraktivní pohybové činnosti, které by mohly přispět ke zvýšení zájmu o sportování.
Nositelem nových přístupů k problematice sportu pro všechny jsou různě zaměřené tělovýchovné
a sportovní organizace. Bylo by nevhodné omezovat jakýmkoli způsobem jejich činnost. Významným
faktorem rozvoje sportu pro všechny jsou kvalitní organizátoři, instruktoři a cvičitelé. Jejich kvalitní
odborná příprava je nutnou podmínkou pro trvalou udržitelnost SPV. I do budoucna bude řídící
a organizační činnost postavená převážně na práci dobrovolníků, které je proto nutné ze strany státu
podporovat. Nezbytně nutná je materiální podpora sportovních aktivit pro mládež, využívaná ke
zlepšování podmínek sportovního prostředí. Uplatňování principu, postaveném na tvrzení, že podpora
sportu pro všechny je pouze věcí krajů, měst a obcí je zjednodušující, nesprávné a neodpovídající
realitě. Změny v grantové politice MŠMT v neprospěch sportu pro všechny spočívající ve výrazném
omezení podmínek pro využití Programu III. jsou negativním zásahem do financování sportu pro
všechny. K propagaci zdravého životního stylu u veřejnosti se jsou celkem úspěšně využívány dílčí
akce pořádané v rámci projektů „Česko se hýbe“, „EuroVolNet“, „PATHE“ „MOVE WEEK“ atd. Tuto
praxi je vhodné uplatňovat, rozvíjet a ze strany ČOV podporovat v celé šíři i v budoucnu.

17.7. Pracovní skupina pro restrukturalizaci sportu
Na svém zasedání dne 30. listopadu 2011 schválil Výkonný výbor ČOV vznik Pracovní skupiny ČOV
pro restrukturalizaci sportu ve složení: K. Bauer (jachting), J. Boháč (ČSTV), J. Dobeš (MŠMT), Z. Ertl
(Sdružení sportovních svazů), M. Hájek (ČAES), Z. Haník (ČVS), P. Hrubec (ČOV - sekretář),
M. Jansta (ČBS), I. Kaderka (ČTS), A. Károlyi (Legislativní komise ČOV), J. Kejval (ČOV - předseda),
R. Kumpošt (ČSL), L. Malý (ČSJ), H. Moučková (ČOS), K. Pecková (ČKFP), O. Svojanovský (ČKO),
F. Šuman (ČFU), L. Varhaník (ČAS), J. Zedníček (ČOV) a J. Železný (ČOV). Cílem ustavení skupiny
bylo předložit návrh na restrukturalizaci sportu, včetně definice ČOV jako vedoucí organizace českého
sportu, další postup a filozofii. Ustavující schůze skupiny se sešla na půdě Senátu dne 20. prosince
2011, kde diskutovala o paragrafovaném znění Zákona o podpoře sportu a o návrhu organizační
struktury ČOV. Všichni členové skupiny se shodli na tom, že při zachování autonomie jednotlivých
subjektů, které zastupují, souhlasí s tím, aby se ČOV stal střešním orgánem všech sportovních
organizací v ČR, a tím i partnerem pro jednání se státními orgány.
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K dalšímu jednání Pracovní skupiny došlo dne 26. ledna 2012 v prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Tématy jednání byly: lobbistická akce „Hvězdy nepadají z nebe“, která měla upozornit
zákonodárce na špatný stav financování sportu ze strany státních orgánů, změna zákona o loteriích,
sjednocení sportovních subjektů pod střešní organizaci ČOV, vybudování nové organizační struktury
sportu, potřeba jednotného registru členů ve sportovních organizacích, zásady podpory sportu,
rozpracování jednotlivých oblastí obsažených v materiálu MŠMT „Koncepce rozvoje sportu“, návrh
změny Stanov ČOV obsahující rozšíření počtu členů výkonného výboru a dvě nové funkce místopředsedu pro přidružené členství a ombudsmana.

17. 8. Komise Sport žen
Komise Sportu žen pracuje při ČOV od roku 1997. Hlavním cílem činnosti komise bylo od samotných
začátků předkládat odborné veřejnosti specifika sportu žen, přinášet informace a nové poznatky ze
všech oborů zabývajících se sportem žen, monitorovat příslušná data nejen ze sportovních organizací
působících na národní úrovni, ale i z regionů ČR, upozorňovat na nízké zastoupení žen v řídících
a rozhodovacích pozicích českého sportu. V posledních letech se činnost komise neustále rozrůstá
a zkvalitňuje, přibývá akcí komisí přímo pořádaných či podporovaných, komise má zastoupení
i v mezinárodních organizacích sportu žen.
Aktivity komise - činnost v ČR
Trenérka/cvičitelka roku, Praha
Od roku 2007 připravuje Komise každoroční slavnostní setkání úspěšných trenérek a cvičitelek. Za
svou práci věnovanou sportovní činnosti jsou vždy oceněny trenérky a cvičitelky z celé České
republiky, které jsou nominovány jednotlivými sportovními svazy a organizacemi. Za uplynulé čtyřleté
období již převzalo čestné ocenění z rukou předsedy ČOV MUDr. Milana Jiráska celkem 109
úspěšných trenérek a cvičitelek.

Karlův běh – dámská jízda, Boží Dar
Tradiční Karlův běh, který se již po téměř čtyřicet let koná pravidelně v prvních měsících roku,
doplňuje od roku 2003 závod v běhu na lyžích určený výhradně pro ženy. Velké množství žen bere
tuto akci jako relaxační den určený jen a výhradně pro ně samotné. Závod si získává stále více
příznivkyň. Zatímco první ročník jelo zhruba dvacet účastnic, v roce 2012 jich bylo již 190!
V uplynulém období se akce uskutečnila 4x.
Den s golfem pro ženy
Komise iniciovala vznik a podpořila v rámci svých aktivit i Ladies Golf Day, akce zaměřené na
popularizaci aktivního sportovního vyžití žen všech věkových kategorií. Pro začátečnice byla vždy
připravena golfová akademie, kde profesionální golfoví trenéři seznamují účastnice se základními
golfovými údery, ale i pravidly golfu. Pro aktivní golfistky byly připraveny golfové turnaje v roce 2009
v Ústí nad Labem, v roce 2010 v Bechyni, v roce 2011 v Bechyni a Jaroměři, v roce 2012
v Beřovicicích, v Bechyni a Jaroměři.
Rozšířené zasedání Komise s pozvanými hosty, 2009 Praha
Zúčastnila se K. Fasting z Norska s prezentací "News in Women and Sport area in the world"
(Výzkumy realizované v Norsku, praxe v oblasti zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve sportu na
národních úrovních sportovních organizací, prezentace výzkumu OSN, prezentace výsledků
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doporučení MOV v oblasti sportu žen), mezinárodní rozhodčí H. Novotná (skoky do vody),
L. Rolečková (kanoistika), K. Záhorcová (volejbal).
Evropský týden sportu žen, 2010 Hluboká n/Vlt.
Ve spolupráci s Komisí sportu žen se konal druhý ročník, zaměřený na zapojení co největšího počtu
žen do aktivních pohybových aktivit. Účast přes 450 žen.
Spolupráce s europoslankyní Z. Roithovou, Praha 2010
Z. Roithová byla seznámena s aktivitami komise, byla dohodnuta vzájemná spolupráce, komise
využila záštitu europoslankyně na vybrané akce a nabídku vyslat dvě osoby na zájezd do Bruselu.
Prezentační mítink mezinárodního projektu WILD, Praha, 2011
Uspořádání prezentačního mítinku mezinárodního projektu WILD v Praze bylo součástí role Komise
sportu žen ČOV jako pozorovatelského účastníka projektu. Setkání se uskutečnilo na půdě ČOV,
organizátorem byla Komise sportu žen ČOV na náklady mezinárodního projektu WILD. Účelem bylo
seznámit s programem WILD v domácím prostředí pozorovatelského účastníka projektu prezidenta
ČOV M. Jiráska a generálního sekretáře P. Hrubce, členy Komise a další strany. Byla prezentována
historie, vznik a vývoj projektu WILD, jeho hlavní cíle, průběh, uskutečněné aktivity a výsledky
(S. Barker, Sport and Recreation Alliance, UK), osobní zkušenost s WLDP (Women Leadership
Development Programme) a pozicemi žen v řídících pozicích sportu (S. Hornby -British Canoe Union APG Development Director), dosavadní švédská účast na projektu a osobní zkušenost v rámci
působení ve výkonném výboru Švédské judistické federace (Kristiina Pekkola - Swedish Judo
Federation).
Národní seminář WILD, 4. – 5. 7. 2011 Hluboká nad Vltavou
Seminář byl uspořádán ve spolupráci s občanským sdružením Výchova ke zdraví v rámci Evropského
týdne sportu a relaxace žen, zaměřil se na osobní a profesní rozvoj žen zapojených do oblasti sportu.
Dvoudenní program, kterého se zúčastnilo třicet šest žen, devět lektorů a hosté ČOV, zahrnoval
přednášky, workshopy, prezentace účastnic a panelovou diskusi zástupkyň a zástupců českého
a slovenského sportu. Cílem semináře bylo poskytnout účastnicím prostor pro získání informací
a rozvíjení dovedností v oblasti managementu, organizace sportu, osobní analýzy, vztahu s médii
a psychologie. Součástí programu byly i aktivity souběžně probíhajícího Evropského týdne sportu
a relaxace žen.
Mezinárodní činnost
Mezinárodní konference ECSS (Evropská konference sportovních věd)
Členové komise se pravidelně zúčastňují Evropské konfekce sportovních věd (2009 Oslo, 2010
Antalya, 2011 Birmingham, 2012 Brugges). Na každé konferenci je vždy prezentován příspěvek
o činnosti komise a zároveň do ČR se dostávají informace o současných výzkumech a projektech
v oblasti sportu žen.
Světová konference sportu žen, 2010, Sydney
Účast Naďa Knorre. Organizátor IWS (International Women Sport)
Prezentace ČOV: From Research to the Social Change. Prezentace + Poster
Evropský projekt WILD (Women International Leadership Development)
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Komise sportu žen ČOV se od ledna 2010 účastnila mezinárodního programu zaměřeného na
přípravu žen pro vedoucí pozice ve sportu. Program WILD organizace ENGSO, realizovaný britskou
CCPR a spolufinancovaný z evropských fondů zahrnoval celkem devět partnerů, a to z České
republiky, Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Itálie, Srbska, Švédska a Velké Británie. Česká účast
spočívala v roli partnera pro evropská školení, což představovalo účast zástupkyň Komise sportu žen
ČOV (J. Pokorná, M. Krejčí, I. Šimůnková) na evropských školeních, distribuci a uplatnění výsledků
projektu v ČR.
Publikační činnost
Fasting, K. Norwegian School of Sport Sciences, Oslo; Brackenridge, C. Centre for Youth Sport and
Athlete Welfare, Brunel University UK; Knorre, N. Czech Olympic Committee,Women in Sport and
Physical Aktivity Journal, Volume 19, No. 1, Spring 2010.
Fasting, K., Chroni S., Hervik SW.E., and Knorre N. Sexual harassment in sport toward females in
three European countries. International Review for the Sociology of Sport first published on August 12,
2010
From Research to Social Change. Poster
Fasting, K. Norwegian School of Sport Science, Knorre, N., Czech Olymp. Committee
5th Working Conference Women and Sport, May 2010, Sydney.
Performance Level and Sexual Harassment Prevalence Among Female Athletes in the Czech
Republic
Evropská konference sportu žen, 2011. Londýn
Účast N. Knorre, J. Pokorná. Organizátor EWS (European Women and Sport Group).
Women Sport International
Od 1. 9. 2011 byla N. Knorre zvolena členkou vedení mezinárodní organizace Women Sport
International. Tato organizace je od srpna 2011 stálým členem Ekonomické a sociální rady OSN.
Předolympijský kongres MOV
Skotsko, Glasgow, 19. – 22. 7. 2012, účast N. Knorre, prezentace činnosti komise.
Projekt EU
V roce 2012 byla předsedkyně komise N. Knorre vybrána EK do mezinárodního týmu expertů
připravujících pro EU projekt Prevention of sexualized violence in sports – Impulses for an open,
secure and sound sporting environment in Europe. Projekt bude zakončen v listopadu 2012
mezinárodní konferencí Safer, better, stronger v Berlíně.
Aktivity komise plně korespondují s celoevropským pohledem na postavení žen ve společnosti
i s činností evropských institucí kompetentních v této oblasti.
Veškeré informace o akcích a činnosti komise jsou pravidelně uveřejňovány a aktualizovány na
webových stránkách komise. Tím je naplňován i jeden z hlavních dlouhodobých úkolů komise, tedy
možnost otevřené diskuse o všech otázkách sportu žen, možnost účasti stále většího počtu žen jak na
samotných akcích komise, tak i na řídících a rozhodovacích procesech českého sportu. O činnosti
komise jsou pravidelně informována i média.
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17. 9. Komise Sport a životní prostředí
Práce komise jakožto poradní orgán VV ČOV plynule navázala na aktivity minulého funkčního období
2004 – 2008 a koordinovala aktivity k zodpovězení témat současného sportu ve vztahu k životnímu
prostředí.
Základním principem činnosti bylo prosazovat a naplňovat v rámci českého olympijského
a sportovního hnutí úsilí MOV a následně i ČOV o co nejvyšší přenos ekologického vnímání
a opatření v oblasti sportu. Z pohledu celého hodnoceného funkčního období je nutné konstatovat, že
zájem MOV o vlastní problematiku životního prostředí klesá pravděpodobně z ekonomických důvodů
(viz program a závěry konference MOV o životním prostředí v Kataru 2011 – žádný příspěvek z oblasti
čisté ochrany životního prostředí) úměrně s celosvětovým útlumem těchto aktivit. Přesto aktivity na
národní úrovni zůstávají a neklesají.
Komise rozvíjela v celém období svou činnost vždy ad hoc k řešení aktuálních problémů na základě
vyžádané konzultace a při přípravě metodických pokynů v následných hlavních oblastech kdy
sportovní činnost a události mohou ovlivnit životní prostředí a naopak:
•
•
•
•
•
•

Klimatické změny, doprovodné emise sportovní událostí, odpady a jejich recyklace
Vliv dopravy na velké sportovní události
Energetické požadavky na velké sportovní události
Materiály pro sportovní stavby z hlediska životního prostředí
Zajištění kvalitní pitné vody, dokonalé odkanalizování, znovu využití odpadní vody a vody
dešťové
Obrana proti hluku, atd.

Hlavními výsledky činnosti byly konzultace a poskytnutí materiálů pro vysokoškolskou učebnici
„Sportovní stavby“, kterou vydala Fakulta architektury ČVUT v Praze. Další významnou činností bylo
pokračování přípravy územního plánu Praha – Radotín pro rekreačně-sportovní využití zátopového
území na soutoku Vltavy a Berounky a také pro využití celého toku Vltavy pro sportovní plavbu
v úseku Praha – České Budějovice. Neméně důležitou prací byla příprava rekreačně-sportovního
areálu „Park vodních sportů Troja“ kde zejména otázky životního prostředí v přírodním brownfieldu
vyžaduje citlivé skloubení sportovně-rekreačních zájmů se zájmy přírodní architektury a ekologických
prvků. Důležitou a velmi citlivou oblastí byla problematika sportovní plavby na horní Vltavě v oblasti
Národního parku Šumava, kde byla vedena jednání ke skloubení obou složek využívajících vzácnou
část přírody.
Součástí ekologické výchovy a osvěty ve sportovním prostředí bylo seznámení veřejnosti s otázkami,
které byly projednávány na 8th World Conference on Sport and the Environment s názvem „Innovation
and Inspiration Harnessing the Power of Sport for Change“ ve Vancouveru v roce 2009. Přednášky na
kongresu se jasně zabývaly problémem jak skloubit pohled na sport a jeho postavení v globalizované
společnosti „multi-billion dollar business“ s trvale udržitelným rozvojem přírodního prostředí při malých
i velkých sportovních událostech. Kongres dal také i určité návody jak organizace zajišťující sport, ale
výrobci sportovního oblečení, nářadí a náčiní mohou pomoci zachovat zdravé a nezničené přírodní
prostředí. Velký důraz byl kladen na ekologickou výchovu sportujících dětí, které mohou silně tlakem
na rodiče pomoci zachovat trvale udržitelný rozvoj životního prostředí. Komise uvedené hlavní záměry
ve své činnosti v uplynulém období plně uplatňovala.
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17. 10. Komise pro sociální otázky
Sociální komise pracovala ve složení:
předseda
členové

Oldřich Svojanovský
Jiří Kejval, Jaroslav Větvička, Petr Hulinský, Jan Klapáč, Ivan Satrapa.

Činnost komise vycházela z pracovního programu na období 2009 - 2012 schváleného Plénem ČOV.
Zdravotní péče byla zajišťována prostřednictvím Lékařské komise ČOV pod vedením MUDr.
Jaroslava Větvičky a Centra zabezpečení státní sportovní reprezentace. Bývalí reprezentanti mají ve
sportovních zdravotnických zařízeních po celé republice zajištěnu speciální zdravotní péči vhodnou
pro sportovce, včetně operací a rehabilitací.
Lázeňská péče byla smluvně garantována v lázních v Třeboni. Každý měsíc v roce jsou k dispozici
2 místa pro členy ČKO, po dohodě je možné i navýšení. Žádosti projednávalo předsednictvo ČKO dle
příslušné směrnice ČOV a postupovalo je ke schválení VV ČOV.

Český klub olympioniků, předložil Poslanecké sněmovně již několik návrhů na uzákonění renty ke
starobnímu nebo invalidnímu důchodu pro bývalé významné reprezentanty, držitele olympijských
medailí nebo světových titulů. Přes podporu řady poslanců tyto návrhy sněmovnou neprošly. ČOV se
angažoval v analýze a novelizaci Zákona o sportu.
Zástupci ČKO jsou v představenstvu České nadace sportovní reprezentace.
Všechny regionální kluby olympioniků založily samostatné nadační fondy, ze kterých podporují své
členy, kteří se dostali do tíživé životní situace. Prostředky získávají vlastními silami a od místních
přispěvatelů.
V úzké spolupráci s vybranými školami řešil ČOV Projekt rekvalifikace sportovců po ukončení
aktivní sportovní činnosti a studijní stipendia.

17.11. Mezinárodní komise
Mezinárodní komise byla ustavena v roce 2009 a byla z definice poradním orgánem předsedy a VV
ČOV. Členy komise se stali M. Jirásek, P. Hrubec, H. Suková, K. Neumannová a M. Doktor,
předsedou komise jmenoval VV ČOV J. Zedníčka. Na ustavujícím zasedání komise připravila
a následně předložila VV ČOV návrh některých cílů činnosti ČOV v mezinárodním styku, které VV
schválil. Jde zejména o snahu zvýšit zastoupení ČOV v orgánech MOV a EOV a v této souvislosti
o vyhledání vhodných adeptů zejména z řad sportovců končících nebo blížících se konci kariéry
a o jejich prosazení do mezinárodních orgánů. Dalším cílem byl výběr, kandidatura a pořádání
vhodných mezinárodních akcí v ČR. V roce 2010 to byl Evropský kongres Fair Play, který dostal
Český klub Fair Play přidělený kromě jiného i díky aktivitě své předsedkyně Květy Peckové.
Úspěchem v roce 2009 bylo zvolení Kateřiny Neumannové za místopředsedkyni Komise sportovců
EOV. Komise rovněž doporučila účast Heleny Sukové v projektu Forum International Peace and
Sport, organizovaném NOV Monaka pod záštitou prince Alberta a podporovaném MOV. Tato účast
byla úspěšná a Helena Suková byla zvolena „ambasadorkou hnutí Peace and Sport“. Na návrh
předsedy M. Jiráska ze dne 19. 1. 2011 VV ČOV činnost mezinárodní komise ukončil s tím, že její
činnost převedl na Poradu předsedy s místopředsedy.
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17.12. Komise pro ekonomiku a marketing
Komise ČOV pro ekonomiku a marketing se v olympijském cyklu 2009 – 2012 sešla na jedenácti
zasedáních. Věnovala se nejen běžnému hospodaření Českého olympijského výboru a jeho dceřiné
společnosti Česká olympijská a.s., ale i dalším tématům s ekonomickými aspekty.
K hlavním tématům jednání komise tradičně patřilo sestavování, sledování a vyhodnocování
finančních plánů ČOV či hodnocení ekonomického zabezpečení účasti české výpravy na hrách ve
Vancouveru a Londýně včetně posuzování dalších materiálů s finančním dopadem vztahujících se ke
hrám. Komise se podílela na tvorbě nového statutu Fondu návratných příspěvků ČOV.
Komise byla pravidelně informována o hospodaření ČO a.s., o aktuálním stavu partnerských smluv
a o marketingových aktivitách společnosti. Velký prostor byl věnován financování hospitality programů
pro hry ve Vancouveru a Londýně, finančnímu zajištění historicky prvního Českého domu pro
veřejnost v Londýně a marketingového projektu Žijeme Londýnem, realizovaného na území ČR
v letech 2011 a 2012. Komise dále spolurozhodovala o využití finančních prostředků získaných
vítězstvím v soudním sporu s Budějovickým Budvarem, který porušil pravidla o použití olympijské
symboliky v roce 2006.
Vedle své hlavní činnosti komise věnovala velký prostor problematice financování sportu v ČR,
zabývala se koncepcí státní podpory sportu v ČR a dalším směřováním Českého olympijského výboru
v ekonomické oblasti. Velkým tématem byla krize v a. s. Sazka, které komise věnovala samostatné
zasedání.
Komise projednala i další otázky jako fungování dopingové laboratoře nebo hodnotila ekonomické
aspekty pořízení speciální magnetické rezonance, umístěné v Centru pohybové medicíny.

17. 13. Revizní komise
Stěžejním úkolem Revizní komise je především provádět pravidelnou kontrolu hospodaření
sekretariátu ČOV a jeho složek (zejména ČKO, ČOA a Českého klubu fair play) a to včetně správného
účtování a dále pak kontrolu hospodaření tzv. velkých akcí jako jsou OH, olympiády dětí a mládeže,
evropské olympijské festivaly mládeže (EYOF) a v tomto období nově i Olympijské hry mládeže
(YOG). Revizní komise také pravidelně provádí kontrolu správnosti rozdělení příspěvků sportovním
svazům na základě kritérií Rozvojového olympijského programu (ROP).
V období 2009-2012 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, zaúčtování
příslušných dokladů. Taktéž při dodržování kritérií ROP mohla Revizní komise konstatovat, že finanční
prostředky jsou rozdělovány v souladu se schválenými kritérii. Po celé volební období pak komise
striktně sledovala dodržování termínu stanoveného pro předkládání žádostí na tzv. Speciální projekty,
které byly vyhlášeny na základě ROP. Pokud došlo k situaci, že příslušný svaz nepředložil svou
žádost v řádném termínu, pak byl vyřazen a na rozdělení prostředků z těchto projektů se již nepodílel.
Komise také upozornila na pozdní čerpání prostředků ze Speciálních projektů u některých svazů
a vyzvala k přísnějšímu posuzování těchto pochybení.
Bez výraznějších problémů také proběhly kontroly hospodaření s Fondem návratných příspěvků,
svazy v souladu s uzavřenou smlouvou dodržely termín i výše splátek. Pouze v jednom případě se
vyskytl problém s vrácením poskytnutých prostředků. V tomto případě se ČOV s příslušným svazem
dohodl na splátkovém kalendáři, který byl poté plně dodržen.
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17.14. Rozhodčí komise
Na volebním plénu v lednu 2009 byla zvolena komise v novém složení, její posílení o další zkušené
právníky bylo nutné, neboť znalost, aplikace a interpretace složitého a obsáhlého právního předpisu,
jakým je antidopingový kodex, je i pro právníka náročná a pro laika prakticky nemožná.
V průběhu období došlo, jak obecně známo, k složité situaci kolem Sazky a A. Hušák přestal v komisi
pracovat. V dubnu 2012 ho pak Plénum ČOV z komise odvolalo. Náhradník nebyl zvolen, neboť se
blížil konec volebního období a vzhledem k tomu, že komise rozhoduje v tříčlenných senátech, byl
počet členů dostačující. Způsob rozhodování v tříčlenných senátech zavedený novelou Jednacího
řádu v r. 2008 se velice osvědčil, zejména se ulehčilo hledání termínu pro jednání komise.
Důležitou událostí v uplynulém období bylo vstoupení v platnost revidovaného Světového
antidopingového kodexu dnem 1.1.2009. Antidopingový výbor ČR pořídil překlad do češtiny, na
kterém se podílel i předseda komise G. Bubník, a na jeho základě byla vydána nová Směrnice pro
kontrolu a postih dopingu v ČR. Jednou z nejdůležitějších změn bylo připuštění i nepřímých důkazů,
z nichž významné místo zaujímá dlouhodobě sledovaný krevní profil sportovců. (tzv. biologický
pasport).
Pro olympijské hnutí je velice významné nedávné průlomové rozhodnutí Arbitrážního soudu pro sport
v Lausanne, které se týká čl. 45 Olympijské charty. Tento článek zakazoval start na letní i zimní
olympiádě sportovcům, kteří byli uznáni vinnými z porušení antidopingových pravidel, a kteří dostali
trest zákazu činnosti delší 6 měsíců, a to i po vypršení trestu a obnovení závodní činnosti. Arbitrážní
soud prohlásil tento článek Olympijské charty za neplatný a to se projevilo již na olympiádě v Londýně,
kde startovali i sportovci, kteří byli minulosti potrestání za doping.
Některá media a někteří odborníci (např. MUDr. Hnízdil) zpochybňují celý boj proti dopingu a jeho
smysl. Přitom překrucují principy, na kterých stojí antidopingový kodex a matou sportovce i veřejnost.
Komise prosazovala stanovisko, že je naprosto lživé tvrzení, že kodex stojí na principu presumpce
viny. Stejně jako v trestním právu, platí presumpce neviny i v dopingových věcech. Teprve, když
existují důkazy o porušení antidopingových předpisů, ať již pozitivní nález při analýze vzorku nebo
věrohodná svědectví nebo i nepřímý důkaz v podobě opakovaně abnormálního krevního profilu,
přechází důkazní břemeno na sportovce, jestliže chce dosáhnout zproštění viny nebo alespoň snížení
trestu. Dopingová situace u nás není zdaleka uspokojivá, i když počet provinění není nijak závratně
vysoký. Co je neuspokojivé, je postoj některých funkcionářů sportovních svazů a někdy i přímo
svazových orgánů k boji proti dopingu a ke konkrétním případům provinění sportovců.
Stále se vykytují případy, že disciplinární komise a často i výkonné výbory svazu, které někdy fungují
jako svazové odvolací orgány, se snaží dopingové provinění zamést pod stůl, a když to nejde úplně,
tak sportovce potrestat jen symbolicky, aby mohl opět co nejdříve závodit. Dále byly případy
pochybení z důvodů, že disciplinární komise svazu nemají ve svých řadách kvalifikované právníky,
kteří by znali a uměli aplikovat složitý antidopingový kodex. Velké nedostatky konstatuje komise
v osvětové práci svazů a to i u těch největších. Komise např. řešila případ ligového fotbalisty a v jeho
průběhu bylo zjištěno z rozhodnutí svazové odvolací komise, že ani v rámci reprezentačních celků ani
na úrovni klubů, nejsou prováděna žádna školení, přednášky, ani rozdávány písemné informace jak si
má sportovec počínat, když je nemocný ani Směrnice o boji proti dopingu či Seznamy zakázaných
látek a Seznamy zakázaných leků. Spolupráce sportovců s reprezentačními a klubovými lékaři
v případech nemocí a užívání léků a v případech užívání potravinových doplňku, je minimální.
V minulém období komise projednala celkem 15 případů odvolání. Z toho 5 rozhodnutí svazových
orgánů potvrdila, 5 změnila (a to vždy tak, že musela zpřísnit uložený trest) a pětkrát řízení z různých
procesních důvodů zastavila.
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Předseda komise připravil další odborný seminář o právní problematice Směrnice pro předsedy
a členy disciplinárních komisí sportovních svazů. Přehledná počítačová presentace této problematiky
pak byla dána všem svazům k dispozici na webových stránkách ČOV. Člen komise Dr. Balaš
zorganizoval celodenní odborný seminář o právní problematice boje proti dopingu, kterého se
zúčastnili mládí právníci zabývající se teorií nebo praxí v oboru sportovního práva.
Předseda Komise dr. Bubník a další člen dr. Horáček, kteří jsou rozhodci Arbitrážního soudu pro sport
v Lausanne, se zúčastnili odborného semináře, který tento soud pořádal v listopadu 2011 v Montreux
ve Švýcarsku. Dr. Horáček se zúčastnil ještě dalšího takového semináře v červenci t..r. a dále u tohoto
soudu rozhodoval jako člen rozhodčího senátu o odvolání WADA proti rozhodnutí Českého svazu
cyklistiky o dopingovém provinění české cyklistky J. Horákové. Arbitrážní soud změnil rozhodnutí DK
Svazu a potrestal jmenovanou zákazem činnosti na 2 roky.

18. Ekonomika a marketing
(Údaje roku 2012 jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem podle skutečnosti k 15. 9. 2012. Konečné
vyhodnocení rozpočtu roku 2012 může být provedeno až po účetní závěrce.)

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 projednány Komisí ČOV pro ekonomiku a marketing, která tyto koncepční materiály
posuzovala a podílela se na jejich přípravě. Vyhodnocení hospodaření bylo vždy před schválením
plénem ČOV podrobeno nezávislému auditu.
V cyklu 2009 – 2012 činily celkové finanční a naturální příjmy ČOV 460 742 tis. Kč, celkové finanční
a naturální výdaje 458 156 tis. Kč. Z uvedených údajů vychází kladný hospodářský výsledek ve výši
2 586 tis. Kč.
Celkové příjmy ČOV
Na celkových příjmech ČOV se velkou měrou podílel stát, který poskytl dotace v celkové výši 261 062
tis. Kč, což představuje 55,6 % z celkových příjmů. Významným způsobem se na celkové částce
podílela Česká olympijská a. s., a to 119 329 tis. Kč, což v procentním vyjádření činí 25,9 %. Příjmy od
MOV dosáhly 60 543 tis. Kč, tedy 13,1 %. Podíl na výtěžku Sazky dosáhl 9 038 tis. Kč (2 %).
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Struktura příjmů ČOV v olympijských cyklech 2005 - 2008 a 2009 - 2012

7 026
10 824
9 044
18 172
45 066
10 320
14 814
13 929
21 480
60 543

16 403
19 159
28 289
33 567
97 418
18 093
28 623
28 349
17 545
92 610

1 468
7 085
3 589
9 344
21 486
1 700
4 799
1 200
10 620
18 319

57
57
0
0
114
0
0
0
0
0

0
0
1 800
2 500
4 300
4 500
4 600
4 600
2 100
15 800

0
5 650
3 041
0
8 691
5 736
5 400
0
0
11 136

0
0
0
0
0
0
0
0
16 760
16 760

Celkem skutečnost

2 000
2 000
2 200
2 200
8 400
2 200
2 490
2 516
5 500
12 706

Pojištění sprotovních svazů,
OSA, Intergram

Ostatní

Členské příspěvky

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

Sponzorské příspěvky
svazům cestou ČO a.s.

Podíl na výtěžku Sazky
14 078
18 420
16 291
9 100
57 889
3 512
4 782
0
744
9 038

Sociální program

1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
1 000
1 000
2 000
1 000
5 000

Dotace CZZSR, Kinmedica

22 000
34 000
31 000
20 000
107 000
23 000
24 800
30 130
35 640
113 570

MOV (TOP, Solidarita,
ostatní)

11 880
16 000
5 500
32 000
65 380
19 896
23 310
19 984
38 700
101 890

Dotace na ODM

442
602
985
1 410
3 439
1 028
703
639
1 000
3 370

Dotace sportovním svazům

Dotace na OH, EYOF, SH a
činnost ČOV

2005
2006
2007
2008
Celkem
2009
2010
2011
2012
Celkem

Úrokové výnosy

ROK / STŘEDISKO

v tis. Kč

76 354
114 797
102 739
129 293
423 183
90 985
115 321
103 347
151 089
460 742

Komentář:
Naturální plnění:

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

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)
1 700 tis. Kč (Nutrend)
4 539 tis. Kč (Alpine Pro ZOH), 269 tis. Kč (Alpine Pro YOG)
1 200 tis. Kč (Nutrend)
LOH: 6480 tis. Kč (AP), 3012 tis. Kč (Prim), 300 tis. Kč (Nutrend), YOG: 728 tis. Kč (AP), 100 tis. Kč (Nutrend)

Ostatní:

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Nadace ČEZ pro ČKFP
Nadace ČEZ pro ČKFP
nadace ČEZ pro ČKFP (2 500 tis. Kč), ČO a. s. pro ODM (2 000 tis. Kč)
nadace ČEZ pro ČKFP (2 500 tis. Kč), ČO a. s. pro ODM (2 100 tis. Kč)
nadace ČEZ pro ČKFP (2 500 tis. Kč), ČO a. s. pro ODM (2 100 tis. Kč)
ČO a.s. pro ODM

Sociiální program:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5 650,- tis. Kč (ČO a.s.)
3 041,- tis. Kč (ČO a.s.)
hrazeno z vlastních zdrojů
dotace MF ČR
dotace MF ČR
hrazeno z vlastních zdrojů
hrazeno z vlastních zdrojů

Celkové výdaje ČOV
Z celkové částky 458 156 tis. Kč použil ČOV na příspěvky sportovním svazům na přípravu v souladu
Rozvojovým olympijským programem částku 238 657 tis. Kč (52,1 %). Na zabezpečení zimních a
letních olympijských her vynaložil ČOV částku 72 228 tis. Kč (15, 8 %). Provozní náklady na činnost
ČOV za celé čtyřleté období tvořily 61 588 tis. Kč (13,4 %). ČOV pokračoval i v tomto olympijském
cyklu v nastaveném sociálním programu pro seniory - držitele olympijských medailí. Na sociální
program ČOV uvolnil 23 605 tis. Kč (5,2 %).
Do struktury výdajů bylo zařazeno v letošním roce nové středisko Pojištění sportovních svazů, OSA,
Intergram. Jedná se o pojištění sportovců sdružených v ČSTV a ČASPV.
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Struktura výdajů ČOV v olympijském cyklu 2009 ‐ 2012
Sportovní svazy (finanční a
naturální plnění)
48,90%

OH (finanční a naturální
plnění)
15,76%

Komise ODM
2,97%

EYOF/YOG (finanční a
naturální plnění)
3,19%

Komise sportu žen
0,22%

Světové hry
0,17%

Sport pro všechny
0,35%

Sociální program
5,15%

Lékařská komise (vč.
CZZSR)
2,80%

OSIC
0,09%
ČKFP
ČOA
1,75%
0,23%

ČKO
0,95%

Pojištění sprotovních svazů
(OSA, Intergram)
3,66%

Provozní náklady
13,44%

110 let, výročí J. G.
Jarkovského, Kniha
Olympijští vítězové
0,38%

Struktura výdajů ČOV v olympijských cyklech 2005 - 2008 a 2009 - 2012

Komentář:
Rok 2008:

Sportovní svazy

355
213
196
146
910
83
74
89
150
396

2 118
2 065
2 538
2 210
8 931
2 292
2 513
2 516
5 500
12 821

400
400
401
400
1 601
400
404
400
400
1 604

352
159
31
140
682
182
241
274
290
987

1 072
1 068
1 173
1 142
4 455
3 122
3 142
4 136
3 200
13 600

8 103
23 506
2 238
37 728
71 575
9 719
22 539
3 110
36 860
72 228

38 531
54 665
63 385
63 900
220 481
46 066
56 583
64 192
57 188
224 029

6 120
0
6 442
0
12 562
5 159
1 640
5 751
2 078
14 628

912
0
0
38
950
783
0
0
0
783

1 880
5 874
5 861
5 599
19 214
5 900
5 545
6 060
6 100
23 605

0
0
0
0
0
356
0
572
800
1 728

0
0
0
0
0
0
0
0
16 760
16 760

Celkem skutečnost

Pojištění sprotovních
svazů (OSA,
Intergram)

110 let, výročí J. G.
Jarkovského, Kniha
Olympijští vítězové

Sociální program

Světové hry

EYOF/YOG (f inanční a

naturální plnění)

plnění)

Sportovní svazy
(finanční a naturální

plnění)

OH (finanční a naturální

Komise ODM

Komise sportu žen

Sport pro všechny

501
442
423
355
1 721
303
238
201
300
1 042

Lékařská komise ( vč.

307
219
1 831
2 559
4 916
2 509
2 503
2 599
400
8 011

CZZSR)

ČOA

878
984
1 051
1 172
4 085
1 045
1 103
1 098
1 100
4 346

OSIC

ČKFP

16 791
15 848
15 694
15 694
64 027
15 503
14 916
15 169
16 000
61 588

ČKO

2005
2006
2007
2008
Celkem
2009
2010
2011
2012
Celkem

Provozní náklady

ROK /STŘEDISKO

v tis. Kč

78 320
105 443
101 264
131 083
416 110
93 422
111 441
106 167
147 126
458 156

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

Vývoj vlastních disponibilních finančních prostředků
Na začátku olympijského cyklu 2009 – 2012, tj. 1. 1. 2009, dosahovala výše vlastních disponibilních
finančních prostředků 48 843 tis. Kč. Usnesením Pléna ČOV z roku 2003 je ČOV zavázán udržovat
tyto prostředky na minimální hranici 45 000 tis. Kč. Navzdory významnému poklesu a postupně až
ztrátě příjmů z a.s. Sazka se ČOV podařilo udržet stabilní úroveň vlastních disponibilních finančních
prostředků v průběhu celého čtyřletého období a ke konci roku 2012 odhaduje jejich výši na
53 800 tis. Kč.
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tis. Kč
č

Vývoj dispon
nibilních prostřředků ČOV v le
etech 2001- 2012

80 000

60 445
60 000

51 224

2
64 682

7
52 712

53 800

3
46 362
37 487

50 030

48 843

48 457

40 000

40 113

20 000
2002

20
003

2004

2005

20
006

2007

2008

20
009

2010

2011

2012

Příspěvky sportovn
ním svazům
m svazům tv
voří ve výdaj ích ČOV dom
minantní položku. Rozhoodující část příspěvků
p
Příspěvkky sportovním
(86,9 %) je poskyto
ována podle Rozvojovéh
ho olympijsk
kého program
mu. Z tabulkky je patrné, že proti
ostly o více než
n 15 mil. Kč.
K
předcházzejícímu cykklu celkové příspěvky vzro
Přísp
pěvky sportovním svazům
s
porovnání cyklu 2005 - 2008 a 2009 - 2012
v tis. Kč
Mimo rozvojo
ový olympijský pro
ogram

Roz
zvojový olympijský
ý program
rok
2005
2006
2007
2008
CELKEM
2009
2010
2011
2012
CELKEM

ČO a.s.

ČOV

16 403
128
19 159
1 506
28 289
1 981
33 567
4 185
97 418
7 800
18 093
3 273
28 623
3 160
28 349
3 402
17 545
3 313
92 610 13 148

stát

22 000
34 000
31 000
20 000
107 000
23 000
24 800
30 146
35 640
113 586

EYOF,
YOG
finančně

4 652
0
4 968
0
9 620
5 159
1 371
6 846
1 250
14 626

adidas,
Alpine
Pro

1 468
0
789
0
2 257
0
269
0
728
997

Klimatex

0
0
384
1 508
1 892
0
0
0
0
0

ostatní
Nutrend OH,
adidas OH,
(Nutrend, Mezisoučet
O
Klimatex OH
Prim OH
Alpine Pro
Lenovo)

0 44 651
0 54 665
2 416 69 827
634 63 900
3 050 233 043
1 700 51 225
0 58 223
1 200 69 943
800 59 276
3 700 238 667

0
5987
0
6010
11 997
0
4 530
0
6 480
11 010

0
98
59
0
71
77
1 36
69
0
0
0
0

0
500
0
421
921
0
269
0
3 312
3 581

Škod
da

227
2
4
454
4
454
4
454
1 589
5
0
0
0
0
0

Mercedes

odměny za
medaille

0
89
179
179
447
179
179
179
179
716

0
7 450
4
0
6 536
5
13 986
9
0
7
6 780
0
13 800
8
20 580
5

CELKEM
44 878
69 743
70 460
74 265
259 346
51 404
69 981
70 122
83 047
274 554

Na finan
ncování rozvo
ojového olym
mpijského pro
ogramu se podílí MŠMT, Česká olym
mpijská a. s. a ČOV.
ásledujícího grafu:
Jednotlivvé podíly jsou patrné z ná
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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 50 % prostředků
poskytováno formou přímého finančního příspěvku, který mohou svazy využít na olympijskou přípravu
podle vlastních potřeb. Zbývajících 50 % je rozdělováno podle kritérií pro jednotlivé projekty. Z tabulky
vyplývá, že ve srovnání s předchozím cyklem došlo u tohoto programu k nárůstu prostředků
o
5,6 mil. Kč.
Přehled rozdělení prostředků na Rozvojový olympijský program v období 2009 - 2012

Sportovní svazy

Přím ý
příspěvek
MŠMT

Atletika
Badminton

ČO a. s.

Kem py
Vancouver
2010

Kem py NadstandardV
Kvalifikovaní
Londýn
ancouver
na LOH 2012
2012
2010

Závěrečná
Tým ové
příprava na
sporty
ZOH 2010

Speciální
projekty

10732

1537

3100

595

291

9

200

435

Soutěže Trenéři Stipendia
EYOF
OH nadějí m ládeže a granty
OS MOV

299

600

850

1156

YOG

Naturální
plnění

317

90

800

61

Národní Mim ořádný
CELKEM
CELKEM
stipendia příspěvek 2009 - 2012 2005 - 2008

120

315

19591

18854

75

1991

1363

198

8800

8035

2944

2410

97

2668

3016

3136

2538

14516

16922
2251

Baseball

5214

Basketbal

3385

Biatlon

1200

3471

900

Boby

979

480

Box

752

Curling

633

Cyklistika

8769

Fotbal

636

Golf

125

Gymnastika

629

Jachting

1180

100

1468

700

Lukostřelba
Moderní gymnastika

600

396

955

413

195

302

800

340

75
39

2384

104
1003

239

800

251

184

356

10

780

600

606

419

173

66

270

100

800

90

150

3128

215

600

30

75

1070

514

800

359

86

5135

5444

800

1821

40

150

4230

3685

600

298

62

97

800

1029

505

263

800

11

794

42

786

363

457

600

64

82

248

102

4336

2128

435

12300

12666

375

800

218

450

320

600

1122

1325

1224

3656 1357

800
586

600

42

475

286

800

248

438

300

592

248

600

1219

529

900

464

450

14

Pozemní hokej

611

580

267

Rugby

250

50

330

Rychlobruslení

4087

510

162

Saně

256

164

9

400

875

363
206

62

120

9069

261

448

777

4
900

41

355

415
2501

8412

121
42

665

495

1100
100

1871

800

445

2432

237
2190

240

325

250

2036

272

2408

547

89

552

335

12078

Moderní pětiboj

269

342

10591

Plavání

106

300

5

Lyžování

148

400

511

3643

756

180

315

Lední hokej

158

457

1174
1633

600

1352

Jezdectví

Krasobruslení

364

25

Judo
Kanoistika

165

308

981

Házená

426
150
194

1720

3695

75

2730

1519

100

4512

3852

382

16338

19766

240

61

75

749
30

883

3907

61
62

75

1769

1152

26402

24936

2155

1875

297

62

120

165

7131

7711

86

67

120

120

6041

5697
3257

800

59

150

2830

600

40

150

1420

234

365

600

240

231

103

7138

75

325

800

258

143

65

2095

1355

800

9

42

61

120

101

2947

1334

106

82

240

288

12955

8903

105

42

88

2446

1642

30

90

2195

1836

Softball

4750
4326

Stolní tenis

969

Střelectví

5532

Šerm

473

Taekwon-do WTF

501

Tenis

2419

Triatlon

450

Veslování

7886

Vodní polo

394

Volejbal

927

2713

180

200

465

1373

1000

665

356

600

455

238

800

430

278

800

66
985
2954

245

722

800

495

800

118

64

64

150

7074

7378

154

400

485

257

800

298

457

42

61

83

3030

2893

2335

1200

745

287

600

546

132

83

369

17137

14506

568

600

6

320

361

800

40

150

2071

2852

642

408

170

800

63

155

4333

4055

Vzpírání

882

361

100

415

259

800

61

94

2972

2966

Zápas

2678

359

100

495

245

600

61

120

127

4785

7211

17056

7859

27050

3600

1200

4500

238667

233043

CELKEM

95416

9984

4260

13786

3577

12950

1784

7384

11538

#### 4813
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Projekt Žijeme Londýnem
Marketingový projekt Žijeme Londýnem, jenž byl realizován v letech 2011 a 2012, měla v gesci Česká
olympijská a.s. Na financování projektu se podílely následující subjekty: Česká olympijská a. s.,
Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj,
Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Mezinárodní olympijský výbor a partneři ČOT. Vzhledem
k tomu, že ČO jako akciová společnost nemohla být příjemcem některých finančních prostředků, byly
tyto prostředky deponovány na účtu Českého olympijského výboru. Středisko Žijeme Londýnem bylo
vytvořeno jako mimorozpočtové a veškeré příjmy a výdaje byly evidovány na zvláštních účtech, jak
požadovaly metodiky jednotlivých poskytovatelů dotací.
Celkové výdaje projektu v obou letech činily 18 920 tis. Kč. Z této částky uhradil ČOV výdaje v celkové
výši 8 311 tis. Kč, které byly pokryty příjmy od MK ČR, krajů ČR a MOV. Rozpis příjmů i výdajů ČOV
naleznete v přiložené tabulce, přičemž rozpis jednotlivých položek výdajů roku 2012 je odhadem
a struktura výdajů se v konečném vyúčtování může změnit.

PŘÍJMY
Ministerstvo kultury
Olomoucký kraj
Ústecký kraj
Královéhradecký
Jihomoravský kraj
Liberecký kraj
Karlovarský kraj
Plzenský kraj
MOV
Z vlastních zdrojů
Součet

2011
Kč
2 000 000
1 000 000
1 000 000
200 000
900 000
125 000
200 000
0
495 757
2 495
5 923 252

2012
Kč
0
350 000
600 000
200 000
0
0
600 000
500 000
137 916
2 387 916

VÝDAJE
Propagace, tiskoviny
Cestovné tuzemské
Doprava
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Nájemné
Montáž a demnontáž výstavy
Dohody o provedení práce

2011
Kč vč. DPH
1 442 004
34 530
1 368
168 000
2 158 142
542 808
1 484 400
92 000

5 923 252

2012
Kč vč. DPH
11 580
8 381
0
6 877
1 210 688
333 990
806 400
10 000

2 387 916

Pořízení magnetické rezonance G Scan
ČOV se v průběhu roku 2011 podařilo mimo plánovaný rozpočet získat investiční prostředky na nákup
magnetické rezonance GS Scan v celkové hodnotě 14 312 tis. Kč. Tento přístroj je umístěn na
pracovišti společnosti Kinmedica a.s., které vede Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. ČOV tím získá
možnost v rámci tohoto pracoviště poskytovat expresní vyšetření a diagnostickou péči pohybového
ústrojí vrcholovým sportovcům z české národní reprezentace.
Tento přístroj je veden v majetku ČOV obdobně, jako tomu bylo u zařízení dopingové laboratoře,
a bude odepisován.

Výtěžek Sazka za rok 2011
Na účtu ČOV je deponovaná částka 39 486 400 Kč jako výtěžek Sazky za rok 2011, která bude
rozdělena mezi sportovní subjekty po zvolení nového vedení ČOV.

76
18.2. Česká olympijská a.s.
Česká olympijská a.s. (ČO) a její orgány pracují na základě stanov. Podle těchto stanov má dozorčí
rada 3 členy, předsedu a dva členy. Nyní pracuje ve složení Karel Pilný (předseda), Ladislav Malý
a Jaroslav Pollert (členové). Představenstvo pro hodnocené období pracovalo ve složení Jiří Kejval
(předseda), Jiří Kynos (člen) a Alena Kindová (členka), která zároveň působila na pozici ředitelky
společnosti.
V průběhu olympijského cyklu 2009 – 2012 skupinu partnerů ČOT tvořily:
Generální partneři

ČEZ, Plzeňský Prazdroj, RWE, Škoda Auto

Oficiální partneři

Alpine Pro, Česká pojišťovna, Česká pošta, GE Money Bank,
Zentiva, Lesy ČR (od 2012)

Hlavní mediální partneři

Česká televize, Český rozhlas-Radiožurnál, iDNES, DNES

Mediální partneři

Euro, Xantypa, Outdoor Akzent

Dodavatelé ČOV

Nutrend, Prim (od 2011), Lasvit (od 2012), AVmedia (od
2012)

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. Tato smlouva upravuje vzájemnou
spolupráci mezi ČOV a ČO, zejména závazek ČOV pověřit ČO k tomu, aby svým jménem zařizovala
pro ČOV a na jeho účet kompletní obchodní, marketingovou, reklamní a propagační činnost.
ČO za tímto účelem v olympijském cyklu 2009 - 2012 podepsala smlouvy s výše uvedenými partnery
a její činnost spočívala v realizaci těchto smluv s cílem zajištění maximálního objemu finančních
prostředků pro olympijskou přípravu určených svazům, což je její základní poslání.
V první polovině olympijského cyklu byla činnost ČO zaměřena na přípravu reklamní kampaně k ZOH,
na přípravu a zajištění Českého domu a hospitality programu při ZOH ve Vancouveru 2010. Kromě
olympijských her realizovala ČO celou řadu dalších akcí pro ČOV se zaměřením na prezentaci
partnerů ČOT – Olympiádu dětí a mládeže v Liberci, setkání Českého klubu olympioniků, Olympijský
den a další.
Druhá polovina olympijského cyklu byla plně věnována realizaci kulturně vzdělávacího projektu Žijeme
Londýnem, přípravě Českého domu na Hrách XXX. olympiády v Londýně 2012 a realizaci smluvních
vztahů s partnery Českého olympijského týmu.
24. května 2011 spustil v Brně Český olympijský výbor rozsáhlou vzdělávací interaktivní kampaň
Žijeme Londýnem, která se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Projekt Žijeme Londýnem tvořily tři
hlavní části – venkovní výstava velkoformátových fotografií připomínající slavné okamžiky české
sportovní historie, vzdělávací program pro školáky a putování originálního anglického doubledeckeru
vybaveného špičkovou multimediální technikou. Alespoň jeden z těchto pilířů se během sedmi měsíců
představil ve dvanácti krajích České republiky – Jihomoravském, Jihočeském, Ústeckém,
Olomouckém, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Karlovarském,
Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském.
Výstavy fotografií se vždy konaly v centrech krajských českých a moravských měst. V první části
kampaně se výstava podívala do jedenácti měst a přilákala 534 936 návštěvníků.
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Nejviditelnějším pilířem projektu Žijeme Londýnem byl originální londýnský doubledecker, který během
sedmiměsíčního turné absolvoval 50 jednodenních zastávek ve větších i menších městech v Čechách
a na Moravě. Moderní interiér autobusu, který se proměnil na multimediální centrum s velkoplošnou
obrazovkou a počítači, si prohlédlo 89 300 zájemců hlavně z řad dětí.
Třetí z doprovodných aktivit se zaměřila na školáky. Prostřednictvím besed s mottem „Každý může být
vítězem“ se žáci 6. a 7. tříd základních škol po celé České republice setkávali se známými sportovci.
Edukačního programu se během deseti zastávek zúčastnilo na 5 020 žáků.
V přípravě na Hry XXX. olympiády v Londýně 2012 ČO a.s. zajišťovala vstupenky pro OH, prostor
pro Český dům a jeho program, ubytování pro hospitality program a další aktivity směřující
k úspěšnému naplnění rozsáhlé prezentační akce ČR a českého sportu v Londýně.
ČO z pozice ticket agenta uzavřela smlouvy s prodejci vstupenek a zájezdů na olympijské hry. Byly to
firmy - Čedok, IB Travel, Slantour a Ticketstream. Prodej byl oficiálně zahájen 15. března 2011. Pro
tyto hry se intenzivním diplomatickým jednáním a odborně sestavenou objednávkou vstupenek
podařilo zajistit rekordní množství vstupenek, téměř 30.000 kusů. Během prvních dvou měsíců byly
volné vstupenky z 90% vyprodány.
Směrem k zabezpečení Českého domu probíhala během celého roku jednání o uzavření co
nejvýhodnější nájemní smlouvy s majiteli a managementem vybraného objektu Business Design
Centre v Londýně ve čtvrti Islington.
Současně ČO koordinovala přípravu architektonického řešení interiéru Českého domu, výběr
programu a jeho následnou realizaci.
Ve spolupráci s oficiálním partnerem ČOT Alpine Pro se ČO a.s. spolupodílela na vývoji a přípravě
oblečení sportovců pro Hry XXX. olympiády v Londýně 2012. Podle námětu akademického malíře
docenta Milana Jaroše byl zpracován motiv inspirovaný obrazem Františka Kupky Dvoubarevná fuga.
Tento obraz pochází z roku 1912, tzn., že v roce olympiády slaví přesně 100 let svého vzniku.
Vyvrcholením aktivit ČO v tomto olympijském cyklu byl Český dům v Londýně 2012. V průběhu OH
dům navštívilo cca 80 tis. návštěvníků. V jeho programu se v souladu s předem stanoveným cílem
snoubila prezentace českého sportu, kultury z mnoha oblastí (výtvarné umění, fotografie, design,
hudba), vzdělávání a moderního průmyslu. Na úspěšné realizaci se podílela řada firem a institucí.
Dle smluvních podmínek se stávajícími partnery zahájila ČO přípravu partnerských smluv na příští
olympijský cyklus 2013 – 2016. Již v prvním čtvrtletí 2012 byla zahájena i příprava zimních
olympijských her v Soči 2014. Do konce května 2012 ČO objednala vstupenky, ubytovací kapacity
u organizačního výboru her a zahájila výběr prostor pro Český dům.
V roce 2011 - 2012 ČO v rámci svých smluvních povinností vůči partnerům ČOT pořádala či
spolupořádala řadu dalších akcí. Vždy kladla důraz na prezentaci svých komerčních partnerů a další
zhodnocování unikátní značky Českého olympijského týmu.
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19. Přehled jednání a rozhodnutí Pléna a Výkonného výboru ČOV
19. 1. Pléna ČOV
14. ledna 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předání cen MOV Sport a komunita a Sport a mládež
Předání ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2008
Schválení návrhu Jednacího a Volebního řádu P-ČOV
Hodnocení účasti české výpravy na Hrách XXIX. Olympiády v Pekingu
Návrh Antidopingového programu ČOV
Zpráva o činnosti ČOV za období 2005-2008
Zpráva o hospodaření ČOV za období 2005-2008
Zpráva Revizní komise ČOV
Volba předsedy, místopředsedů, členů VV ČOV, předsedy a členů Revizní komise
a členů a náhradníků Rozhodčí komise ČOV na období 2009-2012
Vyhlášení výsledků voleb

22. dubna 2009
• Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2008
• Návrh Programu ČOV 2009-2012
• Návrh rozpočtu na rok 2009
• Rozvojový olympijský program 2009-2012
• Zásady nominace sportovců a členů doprovodu na ZOH 2010
• Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH 2010
• Analýza financování sportu v ČR
• Informace o ODM v Táboře a o výběrovém řízení na rok 2011
• Informace o oslavách k 110. založení ČOV
21. ledna 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předání ceny J. Gutha-Jarkovského za rok 2009
Předání diplomu MOV Sport a životní prostředí
Přijetí nových členů ČOV - České golfové federace a České rugbyové unie
Návrh dodatku Rozvojového olympijského programu
Informace o XIII. Olympijském kongresu v Kodani
Návrh nominace sportovců na XXI. Zimní olympijské hry ve Vancouveru
Návrh plánu práce VV ČOV a P-ČOV na rok 2010
Návrh provizorního rozpočtu na rok 2010
Informace o IV. ODM v Liberci

28. dubna 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předání Reglementu světové federace s registrací planetky
Předání ceny Oty Pavla
Předání diplomu MOV Sport a životní prostředí
Předání ceny MOV Boj s dopingem
Zpráva o činnosti ČOV za rok 2009
Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2009
Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2009
Návrh novely Stanov ČOV
Zpráva o účasti olympijské výpravy na XXI. ZOH ve Vancouveru
Návrh rozpočtu na rok 2010
Zpráva o přípravách na Youth Olympic Games 2010 v Singapuru
Zpráva o přípravách na EYOF 2011 v Liberci
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21. dubna 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocenění medailistů YOG 2010 v Singapuru a EYOWF 2011 v Liberci
Předání ceny Jiřího Gutha-Jarkovského za rok 2010
Předání ceny Oty Pavla
Zpráva o činnosti ČOV za rok 2010
Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2010
Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2010
Návrh rozpočtu ČOV na rok 2011
Zásady nominace českých sportovců a osob doprovodu na Hry XXX. olympiády
v Londýně 2012
Návrh plánu práce VV ČOV a P-ČOV na rok 2011
Zpráva o X. zimním olympijském festivalu mládeže v Liberci
Informace o projektu „Žijeme Londýnem“
Různé: a) Aktuální informace o situaci v Sazka a.s.
b) Informace o oslavách 150. výročí narození J. Gutha-Jarkovského

19. dubna 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace o I. zimních olympijských hrách v Innsbrucku a ocenění medailistů
Předání diplomu MOV „Žena a sport“
Předání ceny Jiřího Gutha-Jarkovského za rok 2011
Předání ceny Oty Pavla za rok 2011
Zpráva o činnosti ČOV za rok 2011
Zpráva o hospodaření ČOV za rok 2011
Zpráva Revizní komise ČOV za rok 2011
Návrh rozpočtu ČOV na rok 2012
Návrh novely Stanov ČOV
Zásady kompenzace za vynaložené úsilí a vícenáklady spojené se sportovní přípravou
olympijských medailistů a jejich realizačních týmů na OH 2012 v Londýně
Informace o přípravách na OH 2012 v Londýně
Návrh kalendářního plánu práce VV ČOV a P-ČOV na rok 2012
Informace o projektu „Žijeme Londýnem“

19. 2. Výkonný výbor
13. ledna 2009
• Zařazení sportovců do nadstandardní účelové podpory olympijské přípravy na ZOH 2010 ve
Vancouveru
• Zpráva z 37. VS EOV v Istanbulu
• Antidopingová pravidla ČOV
• Stav příprav na volební plénum ČOV
•
Informace o přípravách oslav 110. výročí založení ČOV
•
Různé
14. ledna 2009
•
•
•

Organizační záležitosti
Jmenování generálního sekretáře
Různé
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4. února 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodnocení Pléna ČOV
Schválení návrhu jmenovité nominace sportovní výpravy na zimní EYOF2009 - Szczyrk,
Polsko
Příprava Programu ČOV na období 2009 – 2012
Návrh na složení komisí a jmenování předsedů komisí ČOV
Projednání návrhu Rozvojového olympijského programu
na období 2009-2012
Projednání Zásad nominace sportovců a členů doprovodu na ZOH 2010
Projednání Zásad ocenění sportovců a členů realizačních týmů
za zisk medailí na ZOH 2010
Informace o oslavách k 110. výročí ČOV
Různé

25. března 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh Programu ČOV na období 2009 - 2012
Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009
Rozvojový olympijský program 2009-2012
Zásady nominace sportovců a členů doprovodu na ZOH ve Vancouveru 2010
Jmenování šéfa mise a jeho zástupce, ustavení štábu pro přípravu ZOH 2010
Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH 2010
Analýza financování sportu v ČR
Informace o činnosti Praha olympijská, o.p.s.
Antidopingová pravidla ČOV
Informace o ODM: Tábor 2009, výběrové řízení na pořádání ODM v roce 2011
Zpráva a hodnocení účasti na zimním EYOF 2009 ve Szczyrku
Schválení složení a programu komisí ČOV
Návrh programu Pléna ČOV
Zpráva o přípravách na slavnostní zasedání k 110. výročí založení ČOV
Různé

21. dubna 2009
•
•
•
•
•
•

Zpráva o připravenosti Pléna ČOV
Harmonogram úkolů pro přípravu na ZOH 2010 ve Vancouveru
Zpráva o přípravách na slavnostní zasedání k 110. výročí založení ČOV
Informace o stavu hospodaření ČO a.s. za rok 2008
Jmenování výběrové komise pro V. ODM
Různé

17. června 2009
•
•
•
•
•
•

Hodnocení Pléna a slavnostního zasedání ČOV
Předběžná informace o stavu hospodaření ČO a.s.
Výběr pořadatele V. ODM v roce 2011
Zpráva z 30. semináře EOV
Vyhodnocení spolupráce ČO a.s. se sponzory ČOT
Různé

23. září 2009
•
•

Informace o Anti-dopingové laboratoři
Hodnotící zpráva z ODM Tábor

81
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodnocení účasti na X. letním EYOF, Tampere, Finsko
Hodnocení účasti na Světových hrách, Kaoshiung, Taiwan
Hodnocení čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2009
Informace o stavu hospodaření ČO a.s.
Různé
Informace o České nadaci sportovní reprezentace
Informace o materiálu Koncepce rozvoje sportu v ČR
Schválení hlasování Per Rollam
Návrhy kandidátů na členství v EOV
Informace o Evropském fóru sportovců v Moskvě

18. listopadu 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Představení nových internetových stránek ČOV
Informace o přípravách na IV. ODM v roce 2010 a 10. EYOWF v roce 2011 v Liberci
Hodnocení účasti na Světových hrách, Kaoshiung,Taiwan
Podklady pro zprávu o činnosti ČOV 2009
Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s a spolupráce s partnery ČOT
Zpráva o XIII. Olympijském kongresu v Kodani
Informace o inspekční cestě do Vancouveru
Zpráva o Evropském kongresu Fair play v Baku
Návrh plánu činnosti na rok 2010
Návrh na udělení Ceny Gutha-Jarkovského za rok 2009
Různé
Přehled jednání a rozhodnutí Pléna ČOV a Výkonného výboru ČOV

20. ledna 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodnocení složek a komisí v roce 2009
Zpráva z 38. VS EOV v Lisabonu
Návrh nominace sportovců na XXI. ZOH ve Vancouveru
Zpráva o přípravách na ZOH ve Vancouveru
Informace o závěrečných přípravách ODM v Liberci
Návrh provizorního rozpočtu na rok 2010
Návrh dodatku ROP
Přidělení finančních prostředků ROP v roce 2010
Příprava nominačního Pléna ČOV
Různé

17. března 2010
•
•
•
•
•
•
•

Hodnocení Pléna ČOV
Informace o IV. ODM v Liberci
Budoucí ODM
Informace o XXI. ZOH ve Vancouveru
Návrh Zprávy o činnosti ČOV za rok 2009
Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
Různé

21. dubna 2010
•
•
•

Zpráva o činnosti ČOV za rok 2009
Vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
Merchandising ČOV a reprezentační mini-kolekce
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpráva o připravenosti Pléna ČOV
Zpráva o účasti olympijské výpravy na ZOH 2010
Stanovisko Legislativní komise k novele Stanov ČOV
Doporučení Olympijského kongresu
Zpráva o IV. ODM v Liberci
Informace o konferenci Sport a stát
Zpráva o přípravách na EYOF 2011 v Liberci
Různé
Informace o stavu příprav na Youth Olympic Games

19. května 2010
•
•
•
•
•

Hodnocení Pléna ČOV
Zhodnocení konference Sport a stát
Vyhodnocení spolupráce s ČO a.s. a sponzory ČOT
Různé
Schválení složení komise pro výběr pořadatele V. ODM v r. 2012

23. června 2010
•
•
•
•
•
•

Schválení nominace na Youth Olympic Games 2010 v Singapuru
Předložení návrhu kandidatur na pořadatelské město V. ODM
Informace o některých aspektech financování SAZKA, a.s.,
občanského sdružení ZELENÝ OSTROV a BESTSPORTU a.s.
Zpráva o činnosti Olympijského studijního a informačního centra
Zpráva z XXXI. Semináře Evropských olympijských výborů
Různé

3. července 2010
Mimořádné zasedání Výkonného výboru ČOV
•

Situace v SAZKA, a.s.

22. září 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace o účasti výpravy na Youth Olympic Games 2010
Informace o přípravách V. ODM v Olomouci
Informace o přípravách na EYOF 2011
Informace o přípravách na Evropský kongres Fair Play
Rozhodnutí o zapůjčení mikrobusu ČOV
Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2010
Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
Informace o marketingovém konceptu k OH v Londýně
Různé
Informace o programu Dartfish

24. listopadu 2010
•
•
•
•

Hodnocení složek a komisí ČOV v roce 2010
Finanční vyhodnocení účasti české výpravy na I. Youth Olympic Games
Informace o projektu „Žijeme Londýnem“
Informace o 16. Evropském kongresu fair play v Praze
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace o přípravách na EYOF v Liberci 2011
Podklady pro zprávu o činnosti ČOV 2010
Návrh plánu činnosti na rok 2011
Spolupráce s ČO a.s. a partnery ČOT
Informace o Valném shromáždění ANOC
Návrh na udělení Ceny Gutha-Jarkovského za rok 2010
Různé
Návrh na schválení půjčky ČMSA
Návrh na prodloužení lhůty splatnosti ČSS

19. ledna 2011
•
•
•
•
•
•
•

Hodnocení komisí v roce 2010
Verze rámcového rozpočtu na rok 2011
Zpráva z 39. Valného shromáždění EOV v Bělehradu
Návrh nominace sportovců a vedení výpravy na X. EYOF v Liberci
Informace o přípravách na oslavy 150. výročí narození J. G. Jarkovského
Návrh na udělení Ceny Oty Pavla
Různé

23. března 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpráva o české účasti na X. EYOWF v Liberec
Národní olympijská stipendia OH Londýn 2012
Vyhodnocení rozpočtu roku 2010
Návrh rozpočtu na rok 2011
Informace o přípravách V. ODM v Olomouci
Informace o harmonogramu výběrového řízení
na pořadatele VI. ODM v roce 2013
Posouzení žádostí o přidružené členství v ČOV
Návrh Zprávy o činnosti ČOV za rok 2010
Informace o přípravách Pléna ČOV
Různé: Informace o aktuální situaci v Sazka a.s.

20. dubna 2011
•
•
•
•
•
•
•

Zásady nominace českých sportovců a osob doprovodu na Hry XXX. olympiády v Londýně
2012
Projednání a schválení seznamu sportovců do programu
Národní olympijská stipendia
Zpráva o připravenosti Pléna ČOV
Informace o projektu „Žijeme Londýnem“
Schválení Návrhu Zprávy o činnosti za rok 2010
Různé: a) Aktuální informace o situaci v Sazka a.s.
b) Schválení hlasování Per rollam

18. května 2011
•
•
•
•
•
•

Informace o přípravách ODM v Olomouci
Informace o projektu „Žijeme Londýnem“
Informace o přípravách na EYOF 2011 v Trabzonu
Hodnocení Pléna ČOV
Informace o situaci v SAZKA, a.s. a OSZO
Různé
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15. června 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Závěrečná informace o přípravách V. ODM v Olomouci
Rozhodnutí o pořadateli VI. ODM 2013
Návrh nominace a složení výpravy na EYOF v Trabzonu
Zásady pro udělování finančního příspěvku za získání
účastnického místa na OH 2012 v Londýně
Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
Zpráva o činnosti OSIC
Zpráva z XXXII. Semináře EOV
Vyhodnocení spolupráce ČO a.s. a sponzory ČOT
Informace o situaci v Sazka a.s., OSZO a Bestsport a.s.
Různé: Schválení hlasování Per rollam

21. září 2011
•
•
•
•
•
•
•

Zpráva o účasti české výpravy na EYOF 2011 v Trabzonu
Hodnocení V. ODM v Olomouci
Postup a další směřování ČOV
Informace ze seminářů šéfů misí pro OH v Londýně
a YOG v Innsbrucku
Ustavení přípravného štábu na OH 2012 v Londýně
Informace o situaci v Sazka a.s., OSZO a Bestsport a.s.
Různé: Schválení hlasování Per rollam

30. listopadu 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola a schválení zápisu
Kontrola úkolů
Návrh plánu činnosti ČOV na rok 2012
Návrh provizorního rozpočtu na rok 2012
Informace o situaci v Sazka a.s. a novela loterijního zákona
Návrh na složení pracovní skupiny
Projekt národního olympijského centra
Informace o situaci v OSZO a Bestsport a.s.
Hodnocení V. ODM v Olomouci
Návrh na jmenování nového předsednictva ČKFP
Hodnocení složek a komisí ČOV v roce 2011
Podklady pro zprávu o činnosti ČOV 2011
Návrh nominace na Youth Olympic Games 2012 do Innsbrucku
Návrh na udělení Ceny Gutha-Jarkovského za rok 2011
Různé a) Úprava kvalifikačních kritérií v atletice pro OH v Londýně
b) Informace ze zasedání Marketingové komise EOV

28. června 2012
• Zahájení a schválení programu
• Předání diplomu MOV „Žena a sport za rok 2011“
• Volba mandátové a návrhové komise
• Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání P-ČOV
• Přestávka
• Nominace české výpravy na XXX. Hry olympiády v Londýně
• Diskuse
• Představení nástupového oblečení na OH 2012 v Londýně
• Různé
• Usnesení
• Závěr
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25. ledna 2012
• Informace o přípravách zimní ODM 2012 v Ostravě
• Informace z I. zimních Olympijských her mládeže (YOG)
• Návrh rozpočtu ČOV na rok 2012
• Informace o projektu „Žijeme Londýnem“
• Informace z Pracovní skupiny ČOV restrukturalizace sportů
• Návrhy na udělení Ceny Jiřího Gutha-Jarkovského
• Informace o OSZO a Bestsport
• Návrh kandidáta na členství v MOV
• Návrh na udělení Ceny Oty Pavla
21. března 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpráva o české účasti na I. zimních Olympijských hrách mládeže
Informace o ODM v Ostravě 2012
Výběrové řízení na pořadatele ZODM 2014
Vyhodnocení rozpočtu roku 2011
Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh Zásad ocenění sportovců a realizačních týmů za zisk medailí
na OH 2012
Informace z Pracovní skupiny pro restrukturalizaci
Informace ze Sazky a.s., Bestsportu, a.s. a OSZO
Návrh Zprávy o činnosti ČOV za rok 2011
Informace o přípravách Pléna ČOV
Různé
a) Odstoupení P. Kořana z VV ČOV
b) Situace ve Všesportovním kolegiu

18. dubna 2012
• Schválení upravených podmínek, výkonnostních limitů
• a nominačních kritérií pro nominaci českých atletů
• na OH 2012 v Londýně.
• Zpráva o připravenosti Pléna ČOV
• Informace o přípravách na Olympijské hry v Londýně 2012
• Informace o projektu „Žijeme Londýnem“
• Schválení Návrhu Zprávy o činnosti ČOV za rok 2011
27. června 2012
• Zpráva ze zasedání VS ANOV v Moskvě
• Zpráva z XXXIII. semináře EOV v Budapešti
• Návrh nominace a složení výpravy na OH 2012 v Londýně
• Návrh nominace sportovců na olympijská stipendia k ZOH 2014
• Informace o připravenosti nominačního pléna
• Návrh harmonogramu příprav volebního pléna
• Návrh statutu ombudsmana ČOV
• Informace o ČO a.s. a partnerech ČOT
• Výběr pořadatele zimní ODM 2014
• Informace o olympijských sportovních centrech
• Informace o programu Českého domu v Londýně
26. září 2012
•
•
•

Informace o účasti české výpravy na OH 2012 v Londýně
Informace Pracovní skupiny pro restrukturalizaci sportu
Informace o připravenosti volebního Pléna ČOV
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•
•
•
•
•

Návrh Volebního řádu P-ČOV
Návrh Zprávy o činnosti ČOV za období 2009 – 2012
Hodnocení čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2012
Informace o stavu hospodaření ČOV a ČO a.s.
Informace o přípravách na zimní edici 11. EYWOF v Brašově

