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1. ORGÁNY ČOV 
 
Plenární zasedání ČOV dne 19.12.1996 zvolilo pro období 1997 - 2000 
nové složení řídících orgánů: 
 
Výkonný výbor 
 
předseda ČOV    
Milan Jirásek       Svaz lyžařů ČR 
místopředseda pro ekonomiku a marketing  
Karel Bauer      Český svaz jachtingu 
místopředseda pro olympismus   
Josef Dovalil      Český svaz ledního hokeje 
místopředseda pro sport 
František Dvořák     Česká asociace universitního sportu 
 
Členové výkonného výboru 
Věra Čáslavská     Mezinárodní olympijský výbor 
Jan Železný   od prosince 1999  Mezinárodní olympijský výbor 
Jan Bělohlávek     Ministerstvo školství, mládeže a TV 
Ludvík Daněk  zemřel 15.11.1998  Český klub olympioniků 
Přemysl Herych     Český šermířský svaz 
Pavel Kořan      Český svaz triatlonu 
Jiří Kössl      Česká olympijská akademie 
Otakar Mareček     Český veslařský svaz 
Oldřich Novák     Českomoravský fotbalový svaz 
Jaroslav Pekař     Český střelecký svaz 
Karel Pilný      Český atletický svaz 
Jaroslav Pollert     Český svaz kanoistiky 
Ivan Satrapa      Český svaz házené 
Jaroslav Vacek     Český svaz juda 
Jiří Vícha      Český klub fair play 
Jiří Zedníček      Český basketbalový svaz 
 
 
Výkonný výbor jmenoval  do funkce generálního sekretáře ČOV  Karola Špačka. 
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Plénum ČOV    v letech 1997 – 2000 pracovalo ve složení: 

 
Zástupci sportovních svazů sportů zařazených do programu OH 
 
1. atletika  Karel Pilný 
2. badminton  Jan Létal 
3. baseball   Petr Ditrich 
4. basketbal  Jiří Zedníček   
5.  biatlon   Václav Fiřtík 
6. boby a skeleton Milan Sejkora 
7. box   Josef Němec 
8. curling   Radek Klíma  1997,    

Karel Kubeška   1998 - 2000 
9. cyklistika  Vladimír Holeček 
10. fotbal   Oldřich Novák   
11. gymnastika  Karol Špaček   1997-1999,    

Naďa Vlasáková   2000 
12. házená  Ivan Satrapa   
13. jachting  Karel Bauer    
14.  jezdectví  Jiří Kuška    1997-1998,  

Jaroslav Pecháček  1999 -2000 
15. judo   Jaroslav Vacek   
16. kanoistika  Jaroslav Pollert   
17. krasobruslení František Pechar  1997-1998,  

Jarmila Portová  1999-2000 
18. lední hokej  Josef Dovalil   
19. lukostřelba  Helena Kobzová  1997-1998,  

Zdeněk Horáček  1999 -2000 
20. lyžování  Milan Jirásek  
21. moderní gymnastika  Hana Sitnianská 
22. moderní pětiboj Zdeněk Kubec 
23. plavání  Jan Novotný 
24. pozemní hokej Antonín Pilát 
25. rychlobruslení Bohumil Svášek 
26. saně   František Nytra  1997-1999,   

Drahoslav Hušek   2000 
27. softbal   Tomáš Stöckel      1997-1998,   

Pavel Prachař   1999-2000 
28. stolní tenis  Ivan Fürbacher   1997-1999,   

Zdeněk Šváb   2000 
29. střelba  Jaroslav Pekař   
30. šerm   Přemysl Herych   
31. taekwon-do  Petr Hulinský   1997-1998,   

Jan Malchárek   1999, 
Bohuslav Hybrant   2000 

32. tenis   Jiří Lendl 
33. triatlon  Pavel Kořan   
34. veslování  Otakar Mareček   
35. vodní pólo  Jaromír Reitinger   1997,   

Pavel Dušek  1998 -2000 
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36. volejbal  Jan Hronek 
37. vzpírání  František Škarda 
38. zápas   Jiří Mudra  1997,   

Václav Scheiner   1997-2000 
 

Zástupci sportovních svazů  sportů  uznaných MOV, které nejsou na programu OH 
 
39. aeroklub  Miloš Fiala 
40. billiard   Štěpán Hovorka přijat  31.3. 1999  
41. golf   Hanuš Goldscheider 
42. karate      přijat  29. 3. 2000 
43. korfbal  Rudolf Mišurec 
44. kuželky  Vladimír Tlamka 
45. orientační běh Ivan Matějů 
46. potápění  Zdeněk Skružný   1997-1999,   

Oldřich Lukš   2000 
47. squash  Tomáš Cvikl 
48. šachy      přijat  31. 3. 1999 
49. taneční sporty Petr Odstrčil  přijat    9. 4. 1997 
50. vodní lyžování Zdeněk Kolman 
 
Tělovýchovné organizace a instituce 
 
51. Mezinárodní olympijský výbor  

Věra Čáslavská    
52. Mezinárodní olympijský výbor  

Jan Železný     od prosince 1999 
53.     Asociace sport pro všechny   

Miloslav Tempír 
54. Asociace školních sportovních klubů přijat 29. 3. 2000 

František  Táborský 
55. Asociace tělovýchovných jednot a sport. klubů   
 Jaroslav Korčák 
56.      Autoklub ČR     

Roman Ječmínek 
57. Česká asociace universitního sportu 
 František Dvořák    
58. Česká obec sokolská 
 Jiří Kubička       1997-1999,   

Věra Růžičková      2000 
59. Česká společnost tělovýchovného lékařství 
 Pavel Jurák 
60. Česká unie bojových umění 
 Karel Strnad 
61. Český svaz tělesné výchovy  
 Vladimír Srb 
62. Klub českých sportovních novinářů 
 Milan Macho 
63. Ministerstvo obrany 
 Tomáš Hluštík 
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64. Ministerstvo školství 
 Jan Bělohlávek  
65. Ministerstvo vnitra 

Josef Haupt      1997,   
Jan Vykoukal      1998 –1999,  
Oldřich David      1999 -2000 

66. Orel 
 Božetěch Kostelka 
67. Sdružení technických sportů a činností 
 Hynek Kohl  
68. YMCA 
 Michal Pretl       1997-1999,   

Pavel Stara       2000 
 
Složky 
Český klub olympioniků 
69. Imrich Bugár 
70. Karel Engel  
71. Ludvík Daněk      1997 - 1998 (zemřel),    

Petr Kment       1999 - 2000 
72. Božena Krejcarová     1997 (zemřela),    

Oldřich Svojanovský     1997 – 2000 
73. Jan Kůrka 
74. Jiří Kynos 
75. Jiří Králík 
76. Antonín Procházka 
 
Český klub fair play 
77. Miroslav Doležal 
78. Karel Malina 
79. Jiří Pelikán  
80. Lumír Propper 
81. Jaroslav Šálek 
82. Jiří Vícha   
 
Česká olympijská akademie 
83. Bohuslav Hodaň  1997,  Anna Hogenová  1998 -2000 
84. František Kolář 
85. Jiří Kössl   
87. Václav Müller 
88.  Marek Waic 
89. Josef Tošovský 
 
Během celého období byli do ČOV přijati : 
Český svaz teakwon-do WTF    9.4.1997  jako olympijský sport 
Český svaz tanečního sportu   9.4.1997 
Český billiardový svaz    31.3.1999 
Český šachový svaz  31.3.1999 
AŠSK     29.3. 2000  
Český svaz karate   29.3. 2000  
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Plénum ČOV nesouhlasilo s přijetím Českého svazu bridže a odložilo projednávání 
České motocyklové federace. 
 
Český paralympijský výbor dopisem dne 23.10.1997 zrušil své členství v ČOV 
(„Výkonné grémium rozhodlo zastoupení svých pracovníků v ČOV zrušit a tím 
ukončit první etapu své emancipace, důkazem toho je samostatné vystoupení na 
Paralympijských hrách v Atlantě 1996 a Deaflympiádě v Kodani 1997“). 
 
Revizní komise:  zvolena   29.4.1998 

O. Novák, I. Satrapa  
od 29.4.1998 předseda:  F. Pechar, členové : Z. Kubec, H. Kobzová  
od 31.3.1999 předsedkyně:   H. Kobzová, členové : A. Procházka, Z. Kubec 

 

Rozhodčí komise zvolena   31.3.1999 
předseda –  Gerhardt Bubník, členové: M. Košař, O. Pěkná, P. Kment, J. 

Pelikán   
(Gerhardt Bubník odstoupil v dubnu 2000 ze zdravotních důvodů) 

 
Řídící orgány složek 
 
Český klub olympioniků 

předseda:   I. Satrapa,  
místopředsedové:   I. Bugár, J. Králík, O.  Svojanovský 
členové předsednictva:  J. Adam K. Engel, P. Kment, J. Kůrka, 

     J. Němec, J. Kynos, A. Procházka, 
     M. Růžičková, D. Zátopková 
 
Český klub  fair play 

čestný předseda:  M. Doležal 
předseda:   J. Pelikán 
členové předsednictva: K. Malina, J. Vícha, A. Dlabačová, J. Hegyes, J. 

Klapáč, P. Kovář, M. Malý, K. Pecková, L. Propper, 
J. Somr 

 
Česká olympijská akademie 

předseda:   J. Kössl 
členové předsednictva: J. Beranová, P. Belšan, J. Dovalil, V. Drbohlav, 

P.Hladík, A. Hogenová, F. Kolář, V. Müller,  
L. Kašpar, B. Polák, A. Rychtecký, P. Slepička, 

     V. Štekr, J. Štumbauer, J. Tošovský, M. Waic 
 
 
Výkonný výbor ve smyslu Stanov ČOV zřizuje stálé nebo dočasné komise a pracovní 
skupiny. V uplynulém období pracovaly: 
 
Oblast sportovní politiky  / M. Jirásek/ 

 
poradní skupina zabývající se vztahy se státními orgány a sportovními svazy 

K. Bauer, J. Dovalil, F. Dvořák, V. Čáslavská, P. Herych, P. Kořan,  
J. Bělohlávek, koordinátor K. Špaček 
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Oblast olympismu   /J. Dovalil/ 

 
zástupci složek:  J. Kössl, J,Vícha, L. Daněk 
 
Pracovní skupina „Sport pro všechny“   předseda: A. Procházka + externí  

spolupracovníci 
 
Komise „Žena a sport“  předsedkyně: N. Vlasáková, členky: Š. Hilgertová,  

A. Hogenová, J. Pavlatová, H. Vacková 
 
Pracovní skupina  „Sport a životní prostředí“ předseda T. Doležal, členové:  

A. Navrátil,A. Hogenová, J. Flasar, B. Kučera, I. Rynda, J. Heller, F. Králík,  
R. Hošek 

 
Oblast legislativy  /K.Špaček/ 

 
Pracovní skupina pracovala ve složení F. Dvořák, P. Herych, J. Kössl, P. Kořan a  

připravila nové znění Stanov ČOV 
 
Oblast sportu   /F. Dvořák/ 
 
Komise zimních sportů  J. Dovalil, J. Pollert, M. Jirásek 
 
Komise letních  sportů  K. Pilný, J. Zedníček, I. Satrapa, J. Pekař, O. Mareček,  

P. Herych 
 
Komise mládeže  J. Bělohlávek, P. Kořan 
 
Lékařská komise  předseda : P. Jurák, členové: J. Chlumský. P. Kolář,  

P. Homolka, E. Znojemská  reorganizována k 23. 2. 2000  
nové složení: předseda :J. Větvička, členové:  P. Kolář, M. Handl, M. Staša, 
J. Chlumský, K. Martínek, M. Koldovský, P. Jurák 

 
Oblast ekonomiky a marketingu /K. Bauer/ 
 
Komise ekonomiky a marketingu   předseda: K. Bauer, členové: J. Vacek,  K. Pilný, 

J. Zedníček, L. Daněk (zemřel 15.11. 1998), J. Pekař, J. Kynos 
 
 
Sekretariát      (jména a zařazení dle smluv): 
 
Karol Špaček   generální sekretář 
Helena Jelínková  sekretářka 
Ivana Tomisová  úsek mezinárodní a marketingu 
Jan Hrdina   ředitel sportovního úseku 
Emanuel  Řehoř  sportovní analytik 
Lenka Malinová  sekretářka 
Jiří Kynos   ředitel ekonomického úseku 
Jaroslava Fridrichová mzdy + pokladna 
Dana Prokopová  účetní 
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Jiří Kössl  ředitel Olympijského studijního centra – detašované  
pracoviště 

Markéta Hanušová  pracovník pro složky a akce  (rozhodnutím VV ČOV dne  
8. 11 2000 při reorganizaci sekretariátu místo zrušeno) 

Zuzana Hubičková  překlady, Internet 
Zdeněk Přikryl  správce budovy 
V roce 1998 ukončila pracovní poměr dohodou sekretářka  Alice Tomková. 
 
 
 

2. PROGRAM   ČOV NA OBDOBÍ  1997 – 2000 
 
I.  V oblasti sportovní politiky 
 
Usilovat o celkové zvýšení prestiže sportu v naší společnosti s důrazem na aktivní 
sportovní činnost dospělých i mládeže a prosazovat sport jako zcela integrální, 
respektovanou a nikým  nezpochybňovanou součást kultury života v ČR. 
 
V rámci výročí 100 let ČOV připravit kandidaturu ČOV na pořádání valného 
shromáždění Evropských olympijských výborů v r. 1999. 
 
Připravit a realizovat výstavu „100 let českého olympismu“ v Olympijském muzeu 
v Lausanne v r. 1999. 
 
Připravit půdu ve vládních institucích i sportovních organizacích tak, aby bylo možné 
v budoucnu podat kandidaturu na pořádání olympijských her. 
 
Podílet se na realizaci závěrů konference „Tělesná výchova a sport na přelomu  
století“, která se konala v listopadu 1996, s důrazem na aktivní podporu dokončení 
transformace českého sportu. 
 
Zajistit komunikaci a spolupráci s MOV, ANOV, EOV a jejich složkami i s 
mezinárodními sportovními federacemi. 
 
Na základě uzavřených dohod s národními olympijskými výbory  
zintenzivnit a konkretizovat vzájemnou spolupráci. 
 
II. V oblasti sportu a olympijské reprezentace 

 
Vytvářet sportovně technické podmínky pro přípravu a vlastní účast českých 
sportovců na olympijských hrách a na olympijských dnech  evropské  mládeže 
(EYOD). 
 
Pomáhat sportovním svazům při plánování a hodnocení sportovní přípravy na  
olympijské hry. K tomu ustavit dvě komise - pro letní a zimní olympijské hry. Do nich  
zapojit s konkrétními úkoly členy VV ČOV a experty sportovních svazů. Pro všechny  
oblasti činnosti připravit koncepční materiály a zásady k dosažení cílů a úkolů  
olympijské sportovní reprezentace. 
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V úzké součinnosti s organizačními výbory olympijských her připravovat a včas  
předávat informace sportovním svazům. 
 
Ve spolupráci se sportovními svazy podporovat družstva juniorské reprezentace a  
olympijských nadějí a podporovat prohloubení péče o talentovanou mládež formou  
sportovních tříd a škol. 
 
Po dohodě se sportovními svazy precizovat praxi vědeckého servisu. Realizovat  
pravidelnou metodickou a vzdělávací činnost a pořádat ve spolupráci s odbornými  
fakultami TV a sportu odborné semináře. 
 
Ve spolupráci s mezinárodními institucemi (Mezinárodní olympijský výbor,  
mezinárodní sportovní federace, Rada Evropy),  Antidopingovým výborem ČR,  
oddělením dopingové kontroly Ústavu sportovní medicíny a dalšími pracovišti se  
aktivně podílet na boji proti dopingu. 
 
Využívat prostředků Olympijské solidarity a dohod s národními olympijskými výbory a  
formou kurzů a stáží umožnit trenérům seznamovat se s novými trendy v přípravě  
sportovců. 
 
III. V oblasti českého olympismu 

 
Připravovat důstojné připomenutí 100. výročí ČOV a jeho využití v propagační  
činnosti současného ČOV. 
 
Napomáhat aktivitám sportu pro všechny, zvláště prostřednictvím „Informačního  
střediska sportu pro všechny při ČOV“, patronovat vybrané sportovní soutěže pro děti  
a mládež a pro zdravotně postižené sportovce. 
 
Rozvíjet činnost České olympijské akademie jako vědeckého, dokumentačního,  
informačního a také propagačního zdroje českého olympismu.  Spolupracovat s 
Českým klubem olympioniků a Českým klubem fair play při naplňování jejich 
sociálního, kulturního, výchovného a propagačního programu. 
 
Rozvíjet tvůrčí a propagační činnost Olympijského studijního centra ve spolupráci s  
fakultou tělesné výchovy a sportu University Karlovy. 
 
V duchu mezinárodních dohod podporovat činnost komise „Žena a sport“. 
 
Rozvíjet vztah olympismu a umění v jejich mnohostranné podobě, tvorbu 
odborných a vědeckých prací s tématikou olympismu a usilovat o jejich využití v 
propagaci a výchovném působení na sportovní i mimosportovní veřejnost, v  
případě vynikajících děl je přihlašovat do soutěží MOV. 
 
IV. V oblasti ekonomické a marketingové činnosti 
 
Přispívat k rozvoji olympijských sportovních odvětví. K jejich úspěšné prezentaci na  
olympijských hrách a k podpoře a rozvoji olympismu v České republice vytvořit v  
součinnosti se sportovními svazy a státními orgány příslušné finanční zdroje. 
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Zajišťovat účast české výpravy na olympijských hrách, na olympijských dnech  
evropské mládeže EYOD  (případně na dalších sportovních soutěžích pod záštitou  
MOV). 
 
Na základě kriterií schválených plenárním zasedáním ČOV finančně přispívat  
jednotlivým sportovním svazům na přípravu olympijské reprezentace a na podporu  
talentované mládeže včetně grantů. 
 
Zabezpečovat vlastní rozpočet,  z něhož budou hrazeny náklady na aktivity v oblasti  
rozvoje olympismu, sportu pro všechny, administrativní činnost sekretariátu, 
 jednotlivých orgánů a komisí ČOV, mezinárodní styky a  rozpočty složek (Český klub  
olympioniků, Česká olympijská akademie,  Český klub fair play). 
 
Finanční zdroje bude ČOV získávat  z: 
 
1.  Vlastní marketingové a ekonomické činnosti  
 
Vlastní marketingová činnost jako nejvýznamnější zdroj příjmů bude založena na 
komerčním využití olympijských emblémů a výlučném postavení ČOV jako vrcholné 
sportovní organizace, zajišťující účast českých sportovců na OH.  Marketingovou 
činnost ČOV rozvíjet v souladu s pravidly Olympijské charty, s ekonomickými zákony 
ČR a v souladu se smlouvami uzavřenými s MOV a jeho marketingovou agenturou, 
sponzory a dalšími partnery. 
 
2.  Státních a nestátních finančních prostředků 
 
Významnou složkou finančních zdrojů ČOV jsou státní prostředky. Z nich bude 
hrazena účast české výpravy na olympijských hrách a částečně i olympijská příprava. 
V této oblasti bude cílem ČOV dále prohlubovat vzájemnou spolupráci s MŠMT ČR, s 
Parlamentem ČR a dalšími státními orgány a upevňovat tak státní podporu české 
olympijské reprezentaci, olympijskému hnutí a jeho idejím v ČR. 
 
3.  Příspěvků Mezinárodního olympijského výboru 
 
Finanční prostředky plynoucí z Mezinárodního olympijského výboru budou ČOV 
poskytovány prostřednictvím Olympijské solidarity a prostřednictvím marketingové 
agentury MOV Meridian. 
 
4.  Členských příspěvků 
 
Členské příspěvky uhradí řádní členové ČOV, t.j. sportovní svazy, které jsou  členy 
příslušných mezinárodních federací uznaných MOV. 
 
5.  Prostředků SAZKY 
 
6.  Dalších prostředků,  které mohou v rámci činnosti ČOV vzniknout. 
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3. ROZVOJOVÝ OLYMPIJSKÝ PROGRAM ČOV 
 
Pro uplynulé období 1997-2000 ČOV vytvořil po předchozích dobrých zkušenostech 
systém podpory olympijské přípravy nazvaný „Rozvojový olympijský program ČOV 
na období 1997-2000“, který byl schválen Plénem ČOV na jaře 1997. Jedná se o 
program finanční podpory, jehož filosofie navazuje na princip zodpovědnosti 

sportovních svazů za olympijskou sportovní přípravu a opírá se o objektivní kritérium 
sportovní výkonnosti. Současně zahrnuje prvky solidarity pro sporty s nižší aktuální 
výkonností a soustřeďuje se na složku přísné účelovosti navozující vyšší odbornost 
sportovního tréninku. 
 
Program vychází z toho, že specifická příprava na OH a soutěže mládeže (EYOD) 
vyžaduje také dostatečné množství finančních prostředků. Ty ČOV získává svou 
marketinkovou činností, významnými dotacemi od státu a z dalších zdrojů, jak 
dokumentují rozpočty uplynulého funkčního období.Sportovní úspěchy  ČR na OH a 
EYOD jsou státem chápány jako významná součást reprezentace, proto také 
sportovní reprezentaci podporuje morálně i finančně. Finanční prostředky 
poskytované ČOV sportovním svazům představují 61 % veškerých výdajů ČOV a 
jsou příspěvkem právě na specifiku sportovní přípravy na OH a EYOD.  
 
V tabulce č. 1  uveden přehled rozdělení prostředků v rámci rozvojového programu 
na jednotlivé sportovní svazy po jednotlivých projektech za období 1997 až 2000 a 
v grafu č. 1 je uveden pro srovnání také příspěvek příslušnému sportovnímu svazu 
v předcházejícím olympijském cyklu 1993 až 1996. Při porovnávání je nutné si 
uvědomit, že roli zde hraje výrazný nárůst prostředků rozdělovaný v rámci 
rozvojového programu, ale také úspěšnost sportovního odvětví, která se vždy 
posuzuje podle výsledků mistrovských soutěží. Toto kritérium je  pro výši podílu 
jednotlivých svazů zcela rozhodující. Všechny olympijské sporty mají tak stejné 
možnosti. Nejsou zde žádné priority či kategorie sportů. Dramatické rozdíly jsou 
způsobeny jedině velkou vahou výkonnostního kritéria Proto také mohlo dojít k tomu, 
že několik svazů nezaznamenalo očekávaný nárůst příspěvku a u jiných (převážné 
většiny)  byl nárůst značný, někdy hodně nad 100%.  
 
Souhrnné porovnání příspěvků svazům za poslední dva olympijské cykly je uvedeno 
v grafu č. 2. 
 
Celkový příspěvek olympijským sportovním svazům vzrostl ze 126,8 mil Kč 
v cyklu 1993-1996 na 208,4 mil Kč v cyklu 1997-2000. Nárůstu 81,6 mil. Kč bylo 

dosaženo zejména vyšší výtěžností z marketingového projektu TOP 10, a to i přes 
skutečnost, že prakticky celý cyklus zapadal do období hluboké ekonomické recese. 
Cíl rámcového čtyřletého programu předpokládající příspěvek svazům ve výši 200 
mil Kč byl tedy překročen o 8,4 mil Kč. Dále téměř o 10 mil Kč více bylo vyplaceno za 
medaile na OH.  
 
Rozvojový program po osmi letech své existence představuje dnes transparentní 
systém toku finančních prostředků s přísně účelovým charakterem a s cílem co 
nejefektivnějšího využití. Každý svaz  má dlouhodobý přehled i návod, kam své 
vlastní programy přípravy umístit a jakou pomoc může od ČOV očekávat.  
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S přihlédnutím k přijaté filozofii finančně pomoci všem olympijským sportovním 
svazům postihoval tři základní oblasti – přímé finanční příspěvky na sportovní 
přípravu, svazové projekty a projekty určené pro mládež. Výkonnostní kritérium 

se uplatňovalo u přímého příspěvku, tréninkových kempů, regeneračních pobytů a 
herních srazů. Princip solidarity se promítal do základního (paušálního) příspěvku, 
vědeckého servisu, kursů trenérů, ostatních svazových projektů a v celé oblasti 
mládeže s výjimkou výcvikových táborů juniorů. Pro využití všech forem dotace byla 
vypracována příručka, která obsahuje prováděcí pokyny a nezbytné administrativní 
kroky pro jejich realizaci. 
 
Rozvojový program ČOV, jehož strukturu znázorňuje graf č. 3  byl plně realizován 
podle plánu a stanovaného rozpočtu  v celkové částce  180 milionů korun pro 
sortovní svazy 
 
První oblast (53%) tvoří přímé finanční prostředky, které se skládají ze dvou částí – 

základního a výkonnostního příspěvku – kde svazy obdržely  93,714 mil. Kč. Výše 
základního příspěvku, který měl charakter paušální částky pro všechny svazy, se 
upravovala podle období před konáním OH a  pohybovala se v rozmezí 80 až 200 
tis. Kč ročně.  
 
Druhá oblast (28%) byla určena na svazové projekty, za uplynulé čtyřleté období 

dosáhla celkové částky 51,143 mil. Kč. 
 

Spolu s finančními příspěvky, které svazy využívaly pro olympijskou přípravu dle 
vlastních priorit a potřeb, staly se dominantní součástí sportovní přípravy na OH  
tréninkové  kempy a účast na testovacích soutěžích. Pro tyto účely bylo Českým 
olympijským výborem poskytnuto přes 25 mil. Kč. V současné době probíhají kempy 
zimních sportů se zaměřením na ZOH 2002. Organizačně i finančně  ČOV umožnil 
uspořádat kempy všem svazům, které  se později zúčastnily olympijských soutěží 
v Naganu a v Sydney. 
 
V souladu se závěry hodnocení ZOH v Naganu byla  v roce 1998 zahájena  
rozšířená podpora  medailistů z předcházejících OH a MS. Tento rozšiřující 

program se týkal 15 ti  sportovců letních sportů, z nichž na OH v Sydney úspěšně 
startovalo deset; podporu využili např. atleti J. Železný a Š. Kašpárková, vodní 
slalomáři Š.Hilgertová a dvojice Jiras-Máder,  kanoista M. Doktor, veslař V. Chalupa, 
střelec M. Januš, ale také boxer R. Kraj či zápasník D. Vala, neboť tito sportovci 
využívali rozšířenou podporu v rámci společného tréninku s partnery,  na jejichž 
přípravu byl příspěvek určen. Na zimní olympiádu 2002 se v rámci programu  
připravuje K. Neumannová. Dosažená efektivita rozšířené podpory, spolu 
s reklamními potřebami agentury Česká olympijská a.s., potvrzuje správnost zvolené 
metody, ale současně nás vede k hledání cest, jak ji ještě zdokonalit.   
 
Také všechny další projekty byly sportovními svazy využity. 
 
Pro regeneraci sil sportovců, jako důležité složky přípravy, byla vyčleněna částka ve 
výši téměř 5 mil. Kč, která byla využita  všemi  úspěšnými sporty. Po absenci 
týmových sportovních her na OH v Atlantě 1996 ČOV v uplynulém olympijském cyklu 
vyčlenil prostředky na podporu hráčů a na herní srazy.  Čtyřletá dotace zde 
představuje částku cca 4,3 mil. Kč. 
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ČOV pokračoval také v úsilí objektivizovat a modernizovat řízení tréninkového 
procesu. K tomu sloužily dva  projekty - vědecký servis a tzv. ostatní svazové 
projekty. 
  
Do vědeckého servisu bylo celkem investováno přes 7 mil. Kč. Sportovní svazy si 

mohly sami vybírat služby z nabídky osmi odborných pracovišť, zejména FTVS UK 
Praha, CASRI Praha a FTK UP Olomouc. Servisní odborná pomoc byla využívána ve 
všech hlavních  oblastech sportovní přípravy, zvláště sportovní motoriky, 
biomedicinské kontroly a psychologického poradenství. Osvědčila se zejména 
dlouhodobá návaznost a součinnost tréninku s odborným zázemím.  
 
V rámci  ostatních svazových projektů byl výrazně podpořen nákup zařízení a 
přístrojů pro modernizaci  řízení tréninkového procesu, a to částkou cca 7,3 mil. Kč . 
Například  sdružením  příspěvků pro atletiku, plavání a triatlon  byl  pořízen 
v milionové hodnotě běhací koberec, který umožňuje testovat  rychlostní a 
vytrvalostní předpoklady v podmínkách blízkých specifickému  tréninkovému a  
závodnímu zatížení. Běhací koberec je v provozu na odborném pracovišti FTVS UK 
a je k dispozici všem sportům. Pro rozbory herních činností a pohybových  analýz  
byl poskytnut svazům finanční  příspěvek na zakoupení videokamer a dalšího 
příslušenství.  
 
Důležitou součástí zvyšování kvality tréninkového procesu je pořádání kursů trenérů 
s finanční podporou Olympijské solidarity MOV. Za čtyřleté období proběhlo 21 

kursů v atletice, baseballu, basketbalu, biatlonu, curlingu, cyklistice, fotbalu, 
gymnastice, házené, jachtingu, judu, lyžování, moderní gymnastice, plavání, 
pozemním hokeji, rychlobruslení, softbalu, šermu, tenisu, triatlonu a volejbalu. 
 
Ve třetí oblasti (19%) věnoval ČOV nemalou pozornost reprezentačním zálohám, 
kde finanční příspěvky dosáhly celkové částky 35,274 mil. Kč. Projekty určené pro 
mládež představují výpomoc v oblasti, na kterou sportovním svazům se často 
nedostává finančních prostředků.  
 
Účast na mezinárodních soutěžích je součástí kvalitní přípravy, neboť závodní 
zkušenosti a změření sportovních schopností v mezinárodní konkurenci je 
vyvrcholením přípravy ve všech jejich etapách dlouhodobě koncipovaného tréninku. 
Proto ČOV plně organizačně i finančně zajišťoval účast na soutěžích  EYOD – 
Olympijských dnech evropské mládeže a WYG – Světových hrách mládeže. Za 
čtyřleté období spolu s příspěvkem svazů na soutěže olympijských nadějí byly 
vynaloženy finanční prostředky ve výši téměř 19 mil. Kč.  
 
ČOV podporoval nejen účast na soutěžích, ale také částkou přes deset milionů Kč 
přispěl na přípravu juniorských družstev formou výcvikových táborů. Umožnil tímto 
způsobem realizovat společnou přípravu juniorské reprezentace nejen v zařízeních 
ČR, ale také v zahraničí. Tuto pomoc oceňují především sporty, které jsou závislé na 
přírodních podmínkách a na kvalitních tréninkových partnerech. 
 
Od roku 1998 je pro sportovně méně úspěšné svazy realizován projekt „trenéři 
mládeže„. Do tohoto projektu  byla postupně zapojena řada olympijských svazů. 

Podle vyjádření představitelů svazů je projekt velmi oceňován, ve dvaceti svazech 
působilo na plný nebo částečný úvazek celkem 57 trenérů, jejichž činnost byla 
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průběžně hodnocena. Finanční příspěvek umožnil v některých případech získat 
kvalitní zahraniční trenéry. ČOV spolu se svazy věří, že profesionální práce 
s talentovanou mládeží povede k prvním úspěchům, a že finanční prostředky (v 
uplynulém období částka cca 6 mil. Kč) se v budoucnosti zúročí  návratem  do 
světové špičky.  
 
V tabulce č. 2 je finančně vyjádřeno čerpání prostředků na jednotlivé projekty 
rozvojového programu v jednotlivých rocích.  
 
V souhrnu můžeme na základě hodnotících podkladů sportovních svazů i vlastních 
poznatků považovat Rozvojový olympijský program ČOV za úspěšnou formu pomoci 
olympijským svazům. Dobré zkušenosti a výsledky nás vedou k tomu, abychom tuto 
cestu podpory doporučili i pro další olympijské období 2001-2004 s určitou mírou 
novelizace a úprav na základě aktuálních potřeb tréninkové praxe. 
 
 
 

4. OLYMPIJSKÉ HRY, EVROPSKÉ OLYMPIJSKÉ DNY MLÁDEŽE,  
    SVĚTOVÉ HRY MLÁDEŽE 
 
Dominantní činností ČOV je dlouhodobá příprava a vlastní realizace účasti na 
olympijských hrách (OH). V uplynulém funkčním období se jednalo o zimní 
olympijské hry (ZOH) 1998 v Naganu (Japonsko) a Hry letní olympiády 2000 
v Sydney (Austrálie) a také sportovně-technická a administrativní příprava na ZOH 
v Salt Lake City (Utah), které se budou konat v USA  8. - 24. 2. 2002. 
 
Značnou pozornost vyžaduje příprava a realizace účasti na Evropských olympijských 
dnech mládeže (EYOD) a na Světových hrách mládeže (WYG). Ve funkčním období 
1997-2000 zajišťoval sportovní úsek ve spolupráci se sportovními svazy celkem 5 
akcí pro naše olympijské naděje. V roce 1997 zimní EOYD v Sundsvall (Švédsko) a 
letní v Lisabonu (Portugalsko). V roce 1998 WYG v Moskvě. V roce 1999 zimní 
EYOD ve Vysokých Tatrách (Slovensko) a letní EYOD v Esbjerg (Dánsko). Od roku 
1999 byly zahájeny i přípravy na EYOD roku 2001 – zimní ve Vuokatti (Finsko) a 
Murcia (Španělsko).  
 
Širší a konkrétní sportovně-technickou a administrativní činnost přípravy na jednotlivé 
OH zajišťovaly přípravné štáby. Tyto štáby ustavené VV ČOV byly jmenovány jak 

z profesionálních pracovníků, tak i z externích spolupracovníků ČOV. Osvědčila se 
praxe, kdy přípravné štáby byly postupně převedeny na výkonné štáby českých 
olympijských výprav. Na hrách pak zajišťovaly provozní a servisní činnost české mise 
v olympijské vesnici i mimo ni. 
 
Pracovníci štábu a ČOV připravili v průběhu olympijského cyklu 1997-2000 pro 
potřeby sportovních svazů, médií, účastníků ZOH a OH a pro všechny další partnery 
několik informačních brožur a propagačních materiálů: 
- Japonsko a  XVIII. ZOH,  Nagano 1998 (Olympia, Praha, 1997) 
- Media Guide – Czech Olympic Team – Nagano 1998 a Sydney 2000 (Olympia, 

Praha 1998 a 2000) 
- Zásady práce štábu při ZOH 1998 a OH 2000 (ČOV, Praha, 1998 a 2000) 
- Pokyny pro účastníky ZOH v Naganu a OH v Sydney (ČOV, Praha, 1998 a 2000) 
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- Zpravodaj ČOV (byl vydáván VV ČOV periodicky v celém olympijském cyklu) 
- Bulletin ČOV (Praha, 1998) 
- Zásady aklimatizace pro OH v Sydney 2000 (Olympia, Praha, 1999) 
- Rozvojový olympijský program ČOV na období 1997 - 2000 (Olympia, Praha, 

1997) 
- Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmořské výšce (ČOV, Praha, 2000) 
- Sportovní hry - trénink, výzkum, perspektivy (Olympia, Praha, 2000) 
- Austrálie a Hry XXVII. olympiády, Informační zpravodaj ČOV (Olympia, Praha, 

2000) 
Pro účastníky ZOH 1998 byla také zakoupena publikace Japonsko – průvodce do 
zahraničí. 
 
4.1. XVIII. ZOH Nagano 1998 

 
Českou výpravu v Naganu tvořilo 120 osob, z toho 66 sportovců ( 52 mužů a 14 žen) 
a 54 členů doprovodu včetně štábu (36 osob řádného doprovodu a 18 členů 
mimořádného doprovodu ubytovaného mimo vesnici přímo v místech sportovišť). Na 
ZOH vyslalo své sportovce 5 českých sportovních svazů (hokej, lyžování, biatlon, 
boby, krasobruslení). Štáb výpravy tvořilo 6 osob vedení a 4 osoby technické 
skupiny. Zdravotnickou oblast mělo v péči 10 osob, z toho 5 lékařů. Za připomenutí 
stojí, že z Nagana podávalo obrazové, písemné či elektronické zpravodajství 45 
českých novinářů a pracovníků médií. Na ZOH 1998 se celkem zúčastnilo 2302 
závodníků, 1514 mužů a 788 žen v 68 sportech a disciplínách, ve kterých se 
předávaly medaile. Ze 72 zúčastněných zemí získalo medaile 24 států, přičemž 
Česká republika se umístila podle počtu a kvality získaných medailí na 14. místě.  
 
ČR získala  kompletní sadu olympijských medailí a další hodnotná umístění. Do 
historie českého sportu se naganské olympijské hry zapsaly jedinečnou zlatou 
medailí v ledním hokeji, dosaženou v tzv.  turnaji století, a dvěma dalšími medailemi 
– stříbrem a bronzem K. Neumannové v běhu na lyžích. Ta, jako jediná v početném 
startovním poli žen a v náročné konkurenci především s ruskými, norskými a 
italskými běžkyněmi, vybojovala hned v úvodu her první historickou zimní 
olympijskou medaili pro Českou republiku. Z dalších úspěchů je nutno jmenovat 
především dvě vynikající čtvrtá místa: biatlonistu I. Masaříka dělil od medaile 
v závodě na 20 km jediný milimetr, o který minul při poslední střelbě terč; akrobat na 
lyžích A. Valenta svým nejlepším osobním výkonem skončil rovněž čtvrtý, když až do 
pokusu posledního startujícího v soutěži byl na medailové pozici. Závodník severské 
kombinace M. Kučera skončil na skvělém pátém místě, úspěchem jsou i dvě šestá 
místa štafety žen v biatlonu a běhu na lyžích. Pěkné osmé místo nadějného skokana 
na můstku K 120 M. Doležala a sedmé místo družstva skokanů přispěly k naší 
úspěšné bilanci na ZOH. Ještě dvě další osmá místa skórovala pro celkové 
hodnocení výpravy. Příkladným bojem je získali bobisté P. Puškár a  J. Kobián. 
Bilanci uzavírá osmá příčka družstva v severské kombinaci, i když toto umístění bylo 
spíše ústupem z dobré výchozí pozice po skoku. 
 
Významné změny sportovní výkonnosti od Lillehammeru k Naganu se projevují v 
posunu od bodovaných míst směrem k medailovým úspěchům. V porovnání se ZOH 
1994 v norském Lillehammeru si naši reprezentanti v Naganu výrazně polepšili, a to 
v medailovém hodnocení o tři medaile a v bodovém hodnocení o 5 míst - z dvacáté 
(zisk 24 bodů) se posunuli na patnáctou příčku (47 bodů). Potěšitelný je hlavně 
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absolutní nárůst bodů. Celkem kritéria ČOV, tj. umístění do 16. místa v první polovině 
výsledkové listiny, popř. v první třetině startujících, naplnilo 67 % našich olympioniků.  
Vystoupení českých sportovců na XVIII. zimních olympijských hrách v Naganu bylo 
významným úspěchem a dobrou vizitkou České republiky.  
 
Lze konstatovat, že v Japonsku se při ZOH oproti očekávání  vyskytlo relativně málo 
problémů a celkovou organizaci Her je možno hodnotit jako dobrou. I doprava nebyla 
tak problematická, jak se původně očekávalo. Komplikace byly pouze v Hakubě a 
v samotném Naganu a při dopravě z některých hotelů. Nově zavedená kombinovaná 
karta, která měla usnadnit vstup do země a urychlit akreditaci, je v zásadě dobrá 
idea, avšak mnoho administrativy bylo přeneseno na NOV, neboť bylo požadováno 
zbytečně mnoho údajů s velkým předstihem. V Naganu se proti Atlantě zcela jistě 
zlepšil informační  a výsledkový systém, vzrostl význam Internetu a další možnosti 
prolínání médií. 
 
Venkovní sporty (tzv. „sporty na sněhu“ – což je nové označení od budoucích 
organizátorů ze Salt Lake City) byly ovlivněny velkými změnami počasí (husté 
sněžení, výkyvy teplot, vydatný déšť). Byl narušen program soutěží a podmínky pro 
některé závody byly na hranici regulérnosti.  
 
Dosažené sportovní výsledky zavazují zimní sporty k systematické přípravě na další 
ZOH. Příslibem do budoucna jsou někteří mladí závodníci, pro které bylo Nagano 
velkou zkušeností a ZOH v Salt Lake City by je měly zastihnout ve zralém 
sportovním věku. 
 
Pro úspěch na olympijských hrách je kromě sportovní přípravy nezbytné zabezpečit 
kvalitní a komplexní podmínky pro olympijský tým v místě konání Her. Od roku 1997 
byl vedle každodenní  práce sportovního úseku ustaven širší přípravný štáb na ZOH 
1998, který průběžně zajišťoval úkoly dle sestaveného harmonogramu, 
respektujícího požadavky a termíny japonského organizačního výboru a potřeby 
administrativního, technického a sportovního zajištění přípravy pobytu naší výpravy 
v Naganu. Důležitým úkolem bylo i systematické doplňování statistiky sportovních 
výsledků, jejich analýza a zpřesňování kritérií pro účast na OH. Přípravný štáb 
zajišťoval také tvorbu celkové koncepce naší účasti, jednotné oblečení, zlepšení a 
profesionalizaci technické přípravy, servisu, technického vybavení, informačního 
systému, sportovně-technického, dopravního, mediálního, propagačního a 
zdravotního  zajištění výpravy na  ZOH.  
 
Zástupci ČOV se zúčastnili seminářů šéfů misí ve Vídni a v Naganu, kde na místě 
zajišťovali pobyt naší výpravy včetně získání dalších nadstandardních podmínek pro 
naše sportovce a realizační týmy především v místech jednotlivých soutěží. Štáb pod 
vedením místopředsedy pro sport vedle vlastních porad organizoval i čtyři setkání se 
zástupci zimních sportovních svazů. Po celou dobu bylo sledováno plnění 
nominačních kritérií, z čehož byl vytvořen předpokládaný rozsah výpravy  včetně 
doprovodu (vedení výpravy, technický štáb, medicínské zajištění,    trenéři, servis, 
vedoucí týmů). Z toho se pak odvozovalo zajištění ubytování, letecké dopravy lidí a 
karga a dopravy místní, oblečení nástupového a sportovního, sportovně-technického 
vybavení (spojovací a informační technika, počet potřebných automobilů, léků a 
regeneračních prostředků, pitného režimu, prostředků pro administrativní činnost 
vedení výpravy, propagační a dárkové předměty a mnoho dalších nutných věcí, 
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zajišťujících optimální chod českého olympijského týmu po dobu trvání ZOH). Dále 
byly shromažďovány podklady  pro akreditace a  ve spolupráci se sportovními svazy 
připraven i návrh nominace sportovců na ZOH, který schválilo plénum ČOV 16. ledna 
1998. Důležitým úkolem také bylo vypracování smluv se sportovními svazy a 
reprezentanty o účasti v olympijském týmu. Tyto smlouvy vymezují práva a 
povinnosti obou stran po dobu konání olympijských her  a jejich podepsání, spolu s 
dokumentem organizačního výboru Eligibility Conditions, je podmínkou účasti na 
olympijských hrách. Obdobné smlouvy byly v tomto cyklu vytvořeny také pro OH v 
Sydney. Celkově lze účast ČR na ZOH v Naganu hodnotit jako velmi úspěšnou jak v 
dosažení sportovních výsledků, tak po stránce organizační ze strany štábu a celkové 
činnosti české mise. 
 
4.2. Hry  XXVII. olympiády Sydney 2000 

 
V roce l999 a 2000  probíhaly  intenzivní organizačně - administrativní  práce v  
přípravě podmínek pro naši účast,VV ČOV ustavil přípravný štáb výpravy. S ohledem 
na zkušenosti z organizace účasti na předchozích OH a ZOH byl ve všech oblastech 
zabezpečení zpracován podrobný postup. Strategii stanovil harmonogram přípravy 
naší účasti s  ohledem na termíny stanovené organizačním výborem OH. Naši 
zástupci se zúčastnili všech seminářů a porad k  účasti. S  velkým předstihem a ve 
spolupráci s českou komunitou i organizačním výborem v Sydney byli vybráni česky 
mluvící Čechoaustralané, kteří byli podle reglementu her naší výpravě oficiálně 
přiděleni k usnadnění organizace pobytu.  Byly navázány kontakty s velvyslancem 
ČR v Austrálii a především s  českým konzulem v Sydney.  
 

Od roku 1999 probíhaly kvalifikace dle schválených kritérií mezinárodních 
sportovních federací a nominačních zásad ČOV. K tomu se pojila nezbytná 
administrativa s MOV, MSF (mezinárodní sportovní federace) a SOCOG (organizační 
výbor OH v Sydney).  Pro tyto účely  byl uveden v činnost novelizovaný software 
Olympijský informační systém – OIS 2000, ve kterém byly registrovány ve spolupráci 
se sportovními  svazy  všechny potřebné a organizačním výborem v Sydney 
vyžadované údaje. Tento program byl postupně upravován a doplňován, aby 
odpovídal potřebám jednotlivých oblastí (např. doprava, oblečení, přihlášky, 
akreditace, informační materiály, atd.), a zároveň aby data byla snadno převoditelná 
do softwarových systémů SOCOG. Pro OH 2000 byl totiž poprvé použit elektronický 
systém sběru, uchování, tisku a přenosu dat o účastnících, dopravě, atd.  
 
Štáb v roce l999 uskutečnil výběrové řízení ke komplexnímu zajištění letecké 
dopravy české výpravy do Sydney a zpět podle termínových požadavků  jednotlivých 
svazů. Začátkem roku 2000 byl také dokončen výběr sportovního a společenského 
oblečení české olympijské výpravy. Sportovní oblečení podobně jako pro ZOH 1998 
dodala firma Adidas, nástupové oblečení a oblečení pro volný čas OP Prostějov.  
 
Sportovní i organizační příprava na Sydney byla projednána se sportovními svazy, 
spolupráce a konzultace se uskutečňovaly operativně v průběhu celého olympijského 
cyklu, zásadní dvoustranná jednání proběhla na přelomu listopadu a prosince roku 
1999. Vzhledem k předchozím velmi dobrým zkušenostem se zajišťováním 
aklimatizačních kempů před OH se v závěru roku 1998 uskutečnila studijní   cesta  
do   Austrálie   k   výběru a přípravě  tréninkových kempů, posloužila také k jednání 
se SOCOG,  k prohlídce sportovišť v  Sydney, ujasnění  činnosti  olympijského atašé 
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a dalších spolupracovníků  ČOV. Tréninkové aklimatizační kempy byly určeny 
především k poznání prostředí OH specifik australského kontinentu, klimatu, velkého 
časového  posunu atd. Program byl plně využit a celkem s organizační pomocí ČOV 
bylo realizováno 30 kempů pro 15 sportovních svazů s účastí 90 sportovců (někteří 
opakovaně) a 45 osob doprovodu.  
 
Na plenárním zasedání ČOV 31.3.1999 byly schváleny "Zásady nominace českých 
sportovců na LOH 2000 v Sydney",  tyto zásady byly dobře vyváženy ve vazbě na 
požadavky mezinárodních sportovních federací a nároky ČOV na požadovanou 
sportovní výkonnost. Splnily svůj účel a v jejich duchu byla i schválena konečná 
nominace na hry do Sydney. Na plenárním zasedání ČOV byly také přijaty "Zásady 
ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na OH v Sydney 2000", 
se kterými byli všichni účastníci OH seznámeni.  
 
Hry v Sydney byly skutečně nádherné, při nezbytné komercializaci sportovního 
prostředí byly především sportovní. Austrálie je zvláštní světadíl a neobvyklá země a 
snad proto uspořádala nevšední a úspěšné olympijské hry. Australané přidali k 
oslavě sportu i svou nezištnou pohostinnost, vstřícnost, ochotu pomoci a všechny 
účastníky strhli k umění radovat se ze sportu a života. 
 

Her XXVII. olympiády v Sydney se v době od 15.9. do 1.10.2000 zúčastnilo 11116    
sportovců (6862 mužů a 4254 žen) ze 199 zemí. O olympijské medaile soutěžili 
sportovci ve 28 sportovních odvětvích a 300 disciplínách. Celkem bylo předáno 523 
medailí mužům, 369 medailí ženám  a 36 medailí ve smíšených sportech. 
 

Dne 14. srpna 2000 nominovalo plenární zasedání ČOV celkem 125 olympioniků, ale 
tři  z  nich  se  na  OH  neakreditovali ( Z. Vacura a  J. Hruška pro pozitivní dopingový 
nález a A. Peterková pro zranění). Českou olympijskou výpravu tedy reálně vytvořili 
122 sportovci, z nichž 119 zasáhlo do olympijských soutěží. Nestartoval náhradník v 
cyklistice M. Hromádka a z osmnáctičlenné soupisky fotbalistů nenastoupili E. 
Brabec a J. Polák. 
 
Proces nominace sportovců jednotlivých sportů probíhal plynule a nekonfliktně podle 
zásad ČOV, až na schválení sestavy týmu fotbalu. Nominace hráčů úspěšného 
družstva do 21 let, které se skvělými výkony kvalifikovalo do olympijského turnaje, 
byla komplikována a protahována neochotou klubů hráče uvolnit. Tím došlo 
k nedodržení termínů odevzdání závazných podkladů pro akreditaci hráčů na OH, a 
proto bylo nutno tuto situaci řešit jako výjimku až na úrovní MOV. 
 
Možnost účasti na OH ve velmi náročných předolympijských kvalifikacích získalo 
celkem 17 českých sportovních svazů (atletika, box, kanoistika, cyklistika, fotbal, 
plavání,  gymnastika,  judo, veslování, jachting, střelectví, stolní tenis, tenis, triatlon, 
plážový volejbal, vzpírání a zápas), které prostřednictvím ČOV vyslaly do Sydney 89 
mužů a 33 žen. Ve srovnání s Atlantou (117 sportovců) byl počet sportovců 
v individuálních sportech v Sydney mírně nižší a na druhou stranu celkově vyšší 
počet sportovců v Sydney byl dán účastí jediného týmu – fotbalistů. 
 
Vzhledem k nesplnění kritérií MSF se OH nezúčastnily české sportovní svazy 
lukostřelby, vodního póla, šermu, házené, badmintonu, baseballu, basketbalu, 
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šestkového volejbalu, jezdectví, moderní gymnastiky, pozemního hokeje, moderního 
pětiboje, softballu a taekwonda. 
 

Na základě schválení plenárního zasedání vyslal ČOV v souladu s možnostmi 
Olympijské charty MOV na OH v Sydney celkem 75 osob doprovodu, z toho 4 trenéři 
byli akreditováni jako mimořádný doprovod (As) a dva činovníci v dalších kategoriích. 
Kromě této základní části se na servisním zajištění pobytu sportovců podíleli někteří 
další osobní trenéři či sparingpartneři (16 osob). Štáb české mise tvořilo 11 členů, 
kteří spolupracovali při organizačním zajištění pobytu s  asistenty a hosteskami, řidiči 
a vedoucími, trenéry a sportovci z jednotlivých týmů. Skupina zdravotního 
zabezpečení se skládala ze 7 lékařů a 7 fyzioterapeutů a masérů. Členové 
doprovodu zajišťovali veškerý sportovní a technický servis a další nezbytné 
podmínky. Reprezentací ČOV  byli pověřeni M. Jirásek, předseda, místopředsedové 
K. Bauer, J. Dovalil a K. Špaček, generální sekretář ČOV.  
 
Mezi nesporné úspěchy české olympijské výpravy patří zisk celkem 8 medailí (z toho 
2 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové) a 25 umístění do 8. místa. V hodnocení podle zisku 
bodů za    1. – 8. místo jsme získali 103 body a 27. pořadí v neoficiálním hodnocení 
jednotlivých zemí, dle celkového počtu medailí je to 28. místo. Oproti mimořádně 
úspěšným OH v Atlantě získali naši olympionici o tři medaile méně, avšak v bodovém 
hodnocení jsme udrželi relativně vysoký bodový standard z předchozích her. 
Pozitivní je také zjištění, že se výrazně snížil počet sportovců, kteří nedosáhli ani 
umístění odpovídající nominačnímu kriteriu (16. místo). 
 
V dlouhodobém porovnání (tabulka 3) je možno hodnotit naši účast na OH v Sydney 
jako úspěšnou. Počet získaných medailí byl obdobný jako např. v Soulu 1988, nebo 
Montrealu 1976, tehdy se však ještě jednalo o účast Československa. 
 
Nejlepšími českými olympioniky na OH v Sydney byli bezesporu J. Železný a Š. 
Hilgertová. Atlet Železný vítězstvím v oštěpu potvrdil svou mimořádně vysokou  a 
dlouhodobou sportovní úroveň a získal potřetí zlatou olympijskou medaili. V historii 
českého sportu se jedná o zcela ojedinělé postavení, neboť žádný český sportovec 
nezopakoval na třech olympiádách své prvenství, navíc již v Soulu byl stříbrný. 
Vysoce je také ceněna druhá zlatá medaile vodní slalomářky Š. Hilgertové. Její 
precizní jízdy  dokumentují skvělou technickou i sportovní úroveň českého slalomu. 
To také potvrdili třetím místem M. Jiras a T. Máder v závodě C2. Bronzová medaile 
triatlonisty J. Řehuly hned v úvodu her představuje první historickou olympijskou 
medaili českého triatlonu a nastartování zdravě soutěživé atmosféry v české výpravě. 
 Příkladným pozitivem jsou výsledky českých desetibojařů, když vynikajícím výkonem 
R. Šebrleho získali stříbro  a spolu s  6. místem T. Dvořáka dokázali udržet své 
postavení ve světovém sportu. Ač nečekaným, o to příjemnějším překvapením 
boxerských soutěží se stal   ve váze do 81 kg R. Kraj, který získal stříbrnou medaili. 
Již tradičně úspěšné vystoupení na OH potvrdili střelci, když zásluhou P. Málka ve 
skeetu a M. Tenka v libovolné pistoli obsadili druhé a třetí místo.  
 
Mezi další velmi úspěšné sportovce můžeme zařadit plavce P. Málka, atletky D. 
Bártovou, H. Fuchsovou, J. Buriánovou, H. Benešovou, L. Fickovou, N.Tomečkovou, 
atleta  V. Mašku, střelce V. Bečváře, D. Kosteleckého a M. Januše, vodní slalomáře 
I. Pavelkovou, O. Štěpánka, J. Volfa a T. Kobese, jachtařku L. Šmídovou i kanoistu 
M. Doktora, kteří svým umístěním skórovali pro celkové hodnocení výpravy. 
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Při celkovém bilancování naší účasti na ZOH a OH v právě uplynulém olympijském 
cyklu je třeba ocenit podíl trenérů a dalších členů doprovodu jednotlivých týmů, 
sekretariátů sportovních svazů, dobrovolníků v místě Her, pracovníků MŠMT, rezortů 
a sportovních center, partnerských organizací a České olympijské a.s. za potřebný 
servis. Celkově přispěli významně rovněž hosté a sponzoři ČOV, jejich povzbuzování 
na sportovištích  a  při setkáních v Českém olympijském domě bylo velkou oporou 
celé výpravě. 
 
4.3. Příprava na ZOH v Salt Lake City 2002 

 
V průběhu intenzivní přípravy na OH v Sydney bylo nutno také souběžně zajišťovat 
ZOH v Salt Lake City, které se budou konat v roce 2002. Probíhala průběžná 
korespondence s organizačním výborem her (SLOC) a také byla realizována první 
návštěva dějiště her, obhlídka sportovišť, terénu a prostředí. Projednány byly 
podmínky pobytu, ubytování ve vesnici i mimo ni. V návaznosti na tuto návštěvu byl 
uspořádám odborný seminář pro sportovní svazy na téma „Adaptace organismu na 
vyšší nadmořskou výšku, specifiky tréninku a podávání sportovního výkonu v tomto 
prostředí“. Právě vysoko položená sportoviště budou největším problémem 
budoucích zimních her v Utahu. 
 
Při návštěvě Salt Lake City byli vyhledáváni vhodní organizátoři, odborníci 
specializovaní na zimní sporty, žijící v oblasti budoucích ZOH. Jedná se především o 
česky mluvící krajany, s nimiž by bylo možné spolupracovat na zajištění tréninkových 
kempů a na organizační a technické přípravě pobytu naší olympijské výpravy. 
 
K přípravě na ZOH 2002 probíhají pravidelné konzultace sportovního úseku ČOV se 
sportovními svazy. V dvoustranných jednáních je připravována koncepce účasti 
v soutěžích, organizačně-technická zajištění, tréninkové kempy a financování 
sportovní přípravy. 
 
4.4.  Evropské olympijské dny mládeže    (EYOD)  

 
Český olympijský výbor věnuje pozornost také výchově a sportovní přípravě 
reprezentačních olympijských záloh. Již téměř desetiletá tradice zve každý lichý rok 
(od roku 1991) nejtalentovanější sportovce celé Evropy ve věku 15 až 18 let k 
porovnání sportovní výkonnosti při soutěžích EYOD. Tyto multisportovní soutěže 
mají charakter velmi obdobný jako olympijské hry. Mají také shodnou vnější 
symboliku, např. při ceremoniálu zahájení a zakončení (olympijský oheň, slib 
sportovců, olympijská vlajka, atd.).   
 
Začátkem února 1997 zorganizovalo švédské město Sundsvall již třetí zimní EYOD. 
Sportovní úsek ČOV spolu s českými svazy zajistil účast 59 členů delegace, přičemž 
poprvé byl do  zimních EYOD zařazen turnaj v ledním hokeji. V Sundsvallu jsme na 
soutěžích na sněhu získali 3 medaile, z toho 2 stříbrné v biatlonu a běhu na lyžích a 
1 bronzovou v běžecké mix štafetě).  
 
Letní EYOD 1997 se uskutečnily v portugalském Lisabonu. Ve výpravě čítající 45 
osob reprezentovalo naši zemi 32 mladých sportovců. Se ziskem 4 medailí jsme se 
zařadili mezi úspěšné země. Dominovali zde atleti, kteří do medailové sbírky přispěli 
3 medailemi. Cennou stříbrnou medaili získaly v Portugalsku naše basketbalistky. 
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V pořadí čtvrté zimní dny EYOD se konaly v roce1999 na Slovensku ve Vysokých 
Tatrách. Naše výprava byla, vzhledem ke snadné dosažitelnosti místa konání a tím i 
nižších nákladů, poměrně početná – vyslali jsme 81 osob. Naši talentovaní sportovci 
zde zasáhli do soutěží v 5 sportech a získali dvě bronzové medaile, a to v ledním 
hokeji a v běhu na lyžích na 10 km.  
 
Pátý ročník letních EYOD byl uspořádán v dánském  Esbjergu  v roce 1999. Česká 
výprava zde čítala 70 osob, přičemž naši mladí sportovci startovali v 8 sportech. 
Získali jsme celkem 4 medaile, zlato a stříbro v judo, stříbro a bronz v atletice.  
 
Někteří naši nejlepší sportovci z EYOD se v průběhu uplynulých let již úspěšně 
zařadili do kategorie seniorů a dokonce reprezentovali na OH či ZOH (např. M. 
Koukal, K. Beránková, K. Hanušová, Z. Kocumová, J. Komrsková, K. Svoboda). Na 
druhou stranu nelze přehlédnout, že z pohledu porovnání naší úspěšnosti s ostatními 
evropskými státy nevychází tato statistika pro naše sportovní naděje nejlépe. Při 
letních EYOD obsazují naši sportovci z pohledu počtu získaných medailí vždy místo 
okolo 20. pořadí. V zimních sportech je pro nás situace poněkud příznivější, neboť se 
v počtu získaných medailí řadíme na 8. až 14. místo. 
 
Od roku 1999 probíhají již také přípravy na další ročník zimních a letních EYOD - 
zimní se uskuteční ve Vuokatti (Finsko) a letní ve španělském městě Murcia.  
 
4.5. Světové hry mládeže 1998 V Moskvě   (WYG) 

 
Hry, později také neoficiálně označované jako olympijské hry mládeže. uspořádala 
Moskva pod patronací Mezinárodního olympijského výboru za účasti 137 zemí. 
Výprava, kterou vyslal ČOV, byla stočlenná, za účasti devíti českých sportovních 
svazů. Hry byly pro mladé účastníky nevšedním sportovním i životním zážitkem, měly 
vysokou sportovní, organizační i společenskou úroveň a účast na nich byla našimi 
trenéry velice pozitivně hodnocena. Přesto však vyvolaly jisté rozpaky a otázky. 
Mimo jiné i to, zda je účast na této až okázalé akci pro takovéto velmi  mladé 
sportovce vhodná z  výchovného hlediska a zda je  v  této věkové kategorii 
celosvětová výkonnostní  konfrontace nutná. Také otázka nákladů pro národní 
olympijské výbory i pořadatele jistě není zanedbatelná. Další osud tohoto pokusu  o 
jakési celosvětové hry mládeže není  proto dosud  zcela jasný. 
 
 
 

5. SPORTOVNÍ POLITIKA, KONCEPČNÍ ČINNOST ČOV 
 
Není sporu o tom, že dominující událostí let 1997 - 2000  byla mimořádně úspěšná 
účast  české reprezentace na ZOH v Naganu, která měla obrovský  ohlas v české 
veřejnosti i ve světě. I tento fakt přispěl k určitému pozitivnímu obratu v pozornosti  
politické sféry a státu k otázkám tělovýchovy a sportu.  Projevilo se to mimo jiné i ve 
spolupráci se sportovními svazy, se členy ČOV, s institucemi státní správy i 
samosprávy na všech úrovních. Úzká spolupráce byla realizována především 
s MŠMT, Antidopingovým výborem, ČSTV, FTVS, rezortními sportovními centry, ale 
také s Podvýborem pro TV a sport Parlamentu ČR. 
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ČOV jako jediná autorita pro olympijské hnutí na území ČR se snažil v uplynulém 
funkčním období průběžně iniciovat a ovlivňovat tvorbu koncepcí pro český 
sport, obnovit odbornost, výzkum a vědu pro oblast vrcholového sportu, a při 
všech změnách ve společnosti se podílet na legislativní činnosti týkající se 
sportovního prostředí. Cílem bylo realizovat sportovní politiku prospěšnou pro český 
sport a prezentovat ji vně vůči Mezinárodnímu olympijskému výboru, sdružení 
Evropských olympijských výborů  a mezinárodním sportovním federacím. 
 
ČOV přispěl ke tvorbě dokumentů MŠMT Koncepce státní politiky v tělovýchově a 

sportu v ČR (leden 1999), Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 
reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů (červenec 1999) a 
Národního programu rozvoje sportu pro všechny v ČR (leden 2000). Všechny 
uvedené dokumenty byly vládou ČR přijaty a stávají se významným nástrojem 
rozvoje sportu. 
  
Po úspěšných ZOH v Naganu 1998 ČOV upozornil na nutnost včasného obnovení 
systému výběru sportovních talentů a péče o ně. Iniciovali jsme revitalizaci 

činnosti sportovních tříd jako základního článku celé koncepce zabezpečení 
vrcholového sportu a péče o sportovní reprezentaci státu a činnosti sportovních 
center mládeže. Zásluhou MŠMT a náměstka pro sport dr. Malého proběhla první 
etapa, což je důležité především pro olympijské sporty. 
 
V duchu svého programu 1997 – 2000 výkonný výbor rozhodl o zahájení studijních 
prací o podmínkách a možnostech uspořádání OH v České republice. Současná 
ekonomická situace naší země takovouto akci v krátkodobém horizontu neumožňuje 
ale zároveň je zřejmé, že celý proces přípravy představuje perspektivu 16 – 20 let, 
ČOV cítí proto odpovědnost za to, že   některému z příštích výkonných výborů předá 
takové informace, které  umožní zahájit na téma uspořádání OH v ČR seriózní 
úvahy.  V gesci J. Zedníčka byly v prvním kroku shromážděny veškeré dostupné 
informace od pořadatelů minulých OH i od kandidátů pořadatelství.  Ve spolupráci s 
FTVS bylo zadáno zpracování dílčích okruhů otázek jako diplomových prací studentů 
sportovního managementu a marketingu. Stejným způsobem bude třeba do 
budoucna pokrýt co nejširší část spektra otázek spojených s pořádáním tak rozsáhlé 
akce. ČOV zahájil spolupráci s Magistrátem hl. Města Prahy a s Útvarem rozvoje 
města s cílem zahrnout pořádání významných světových a evropských soutěží do 
strategického plánu Prahy a iniciovat a ovlivňovat rozvoj až dosud zanedbávané 
sportovní infrastruktury, její vazby na ostatní funkce města. Tato práce je potřebná a 
nutná nejen pro výkonný výbor 1997 - 2000 ale i pro budoucí výkonné výbory proto, 
aby byla připravena půda pro možnost ucházet se i o největší sportovní soutěže 
světa. 
 
V oblasti vědecko odborné činnosti ČOV zorganizoval  se souhlasem a podporou 
MOV dva celodenní odborné semináře pro sportovní svazy a sdružení. 
 
První seminář byl zaměřen na problematiku časového posunu a aklimatizace 
vzhledem k OH v Austrálii, Sydney 2000. Ve druhé části semináře byla řešena 
problematika dopingu ve sportu a boje proti němu na základě nových přístupů, které 
byly prezentovány na konferenci v Lausanne. Semináře se zúčastnilo 194 odborníků, 
lékařů, trenérů a sportovců. Zájem o seminář a počet jeho účastníků ukazuje na 
pozitivní obrat v přístupu k odborným poznatkům.  
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Druhý seminář projednával téma adaptace na vyšší nadmořskou výšku a 
problematiku podávání sportovního výkonu v tomto prostředí. Ve druhé části 
semináře byla přednesena a diskutována problematika racionální výživy a doplňkové 
stravy vrcholových sportovců. Seminář byl opět velmi úspěšný a těšil se velkému 
zájmu. Zúčastnilo se ho celkem 264 osob a byl určen především zástupcům zimních 
sportů, vzhledem k podmínkám, které budou v dějišti budoucích ZOH v roce 2002 
v Salt Lake City.  
 
Do této řady patří dále seminář s názvem „Sportovní hry – trénink, výzkum, 
perspektivy, pokusil se o rozbor příčin opakované neúčasti týmů našich kolektivních 
sportovních her na LOH v Atlantě 1996 a Sydney 2000 (vyjma fotbalu) a dále na 
současné trendy ve sportovním tréninku her. 
 
ČOV usiluje o pokračování i obnovení metodické činnosti ve sportovních 
svazech. Účelová evidence sportovní přípravy je zde značně rozdílná a někde zcela 
chybí. ČOV proto inicioval např. tvorbu „Tréninkového deníku“ klasického i 
elektronického typu, přispívá finančně na doplňování odborné literatury v Ústřední 
tělovýchovné knihovně. Ve spolupráci se sportovními svazy formuluje základní 
témata pro aktuální potřeby OH i pro dlouhodobý vědecký výzkum v oblasti 
vrcholového sportu. 
 
Na základě programového prohlášení ČOV inicioval, jak na půdě vědecké rady FTVS 
UK Praha, tak i směrem k MŠMT, revitalizaci vědy a výzkumu ve vrcholovém 
sportu. Předložili jsme po vzájemných konzultacích návrh koncepce pro tuto oblast a 
navrhli i první nejaktuálnější témata k řešení. MŠMT vstřícně přijalo tento návrh a již 
na konci roku 1999 byly vyčleněny první prostředky pro tuto činnost. V dalších letech 
bude tato problematika řešena prostřednictvím vědecko-výzkumných grantů. 
 
Sportovní úsek také spolupracuje s MŠMT na tvorbě koncepce komplexní 
zdravotnické péče o českou sportovní reprezentaci. Tato činnost koresponduje 
s rozvojovým programem ČOV, s jeho projekty na regeneraci, vědecký servis a 
zkušenostmi ze zdravotní péče o olympioniky při ZOH a OH. V tomto smyslu se 
podle zkušeností z praxe přistoupilo k rekonstrukci lékařské komise a ustavení 
ortopedicko-rehabilitačního týmu ČOV. Na základě návrhů sportovních svazů byly 
provedeny personální změny v obsazení lékařské komise a byl upraven i obsah a 
rozsah její činnosti, aby více odpovídal specifickým potřebám praxe ČOV a zajištění 
zdravotní péče na OH a soutěžích mládeže. 
 
ČOV po celé funkční období úzce spolupracoval s Antidopingovým výborem a 

podílel se na  jeho transformaci při převodu z občanského sdružení na příspěvkovou 
organizaci MŠMT. Podpořil také činnost Antidopingové laboratoře zakoupením 
špičkového přístroje na analýzu, který byl podmínkou prolongace mezinárodní 
akreditace.  
 
V oblasti boje proti dopingu se ČOV zcela zásadově postavil proti snahám některých 
jedinců liberalizovat užívání dopingu ve sportu. Zástupci ČOV, Antidopingového 
výboru a státu se zúčastnili v únoru 1999 světové konference o dopingu v Lausanne. 
Na závěr konference jsme se připojili ke schválení "Lausannské deklarace o dopingu 
ve sportu", která nově vymezila antidopingový kodex olympijského hnutí a schválila 
ustavení Mezinárodní antidopingové agentury, která bude koordinovat a také 



 25 

realizovat nekompromisní boj proti dopingu. V duchu přijatého antidopingového 
kodexu ČOV nadále postupoval včetně eliminace pozitivně testovaných sportovců, 
kteří měli např. startovat na OH v Sydney. 
 
Velmi důležitým a nezastupitelným článkem sportovní přípravy našich reprezentantů 
– olympioniků jsou rezortní sportovní centra. ČOV zdůrazňuje jejich existenci a 
význam a chce aktivně přispět k jejich rekonstrukci. Především podporujeme jejich 
větší vzájemnou koordinaci a zavedení komplexního systému ve výběru sportů, 
zařazování sportovců a určitou unifikaci materiálních a finančních podmínek činnosti. 
 
ČOV se podílel na zpracování a prosazování Zákona o ochraně olympijské 
symboliky v Parlamentu ČR. Ve spolupráci se skupinou poslanců ve složení Bubník, 
Šustr, Doležal a Brousek a MŠMT byly uplatněny připomínky k paragrafovanému 
znění zákona v návaznosti na závazné dokumenty MOV pro tuto oblast. Zákon byl 
přijat 1. 5. 2000, jeho úkolem je chránit před především komerčním zneužitím 
olympijský symbol, vlajku, heslo, oheň, pochodeň, hymnu, olympijské emblémy 
včetně znaků ČOV a výrazy olympijský a olympiáda. Zákon dává ČOV  právní normu 
pro oblast olympismu a naši marketingovou činnost. 
 
ČOV se podílí i na přípravě Zákona o sportu, který již prošel prvním čtením 
v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Aktivně předkládáme pozměňovací návrhy 
při vzájemné konzultaci s poslanci – členy Podvýboru pro TV a sport. 
 
ČOV již delší dobu usiluje o zlepšení finanční situace olympioniků – důchodců. 
Zahájil jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o důchodovém zabezpečení 
olympioniků, kteří proslavili ČR a získali na OH medaili. V jednáních je snaha využít 
zkušeností NOV Polska a Maďarska, v těchto zemích je finanční příspěvek 
medailistů – důchodců uzákoněn. Rýsuje se možnost vytvoření zvláštního fondu 
ČOV se státním příspěvkem, ze kterého by pro toto uvažované zlepšení důchodů 
byly čerpány prostředky. 
 
 
 

6. SMLUVNÍ VZTAHY A SPOLUPRÁCE 
 
Český olympijský výbor má uzavřené dohody s řadou organizací a institucí. Plnění  
se každoročně projednává na společných setkáních a dohody se v případě nutnosti  
novelizují. 

 Dohoda o spolupráci mezi ČOV a FTVS uzavřena v r.1994, novelizována 
24.6.1997 

 Zásady spolupráce mezi ČOV a ČSTV,  1994 – novelizovány 4.6.1997 

 Smlouva o spolupráci mezi ČOV a Nakladatelstvím Olympia a.s. 1996 – 
22.6.2000  

 Dohoda mezi ČOV a Nadací české sportovní reprezentace,   8.3.1996 

 Dohoda ČOV - Národní muzeum 1998 k oslavám 100 let ČOV, 1998 

 Smlouva s ČTK podepsána pro ZOH v Naganu a LOH v Sydney 

 Smlouva s Českou společností tělovýchovného lékařství,  16.9.1997 

 Smlouva s UNICEF, duben 2000  

 Dohoda  s ČSTV o finanční podpoře přípravy reprezentantů olympijských 
sportů ve  Sportovních centrech Nymburk a Brandýs 



 26 

ČOV má své zastoupení ve Všesportovním kolegiu a v Radě pro TV a sport při       
MŠMT a úzce spolupracoval s podvýborem pro TV a sport  PS Parlamentu ČR 
 
ČOV spolupracuje s Klubem sportovních novinářů ČR v otázce propagace 
olympismu a při udělování novinářských akreditací pro olympijské hry, ČOV 
akredituje novináře na základě návrhu KSN ČR. Do budoucna se počítá s uzavřením  
dohody o spolupráci. 
 
 
 

7. MEZINÁRODNÍ VZTAHY A SPORTOVNÍ DIPLOMACIE 
 
Předseda Mezinárodního olympijského výboru J.A. Samaranch přijal v Lausanne dne 
15.4.1997 nově zvolené představitele ČOV (M. Jirásek, F. Dvořák, J. Dovalil,  
K. Bauer, K. Špaček). 
 
ČOV uspořádal v roce 1999 „Valné shromáždění evropských olympijských výborů“ v 
Praze. 
 
Dne 18.5.2000 navštívil Prahu a ČOV předseda organizačního výboru OH Sydney 
2000 pan Michael Knight a zúčastnil se slavnostního zahájení Dětských olympijských 
her na Strahově. 
 
Olympijský řád udělil MOV v roce 1999 Jiřímu Víchovi, Miroslavu Šubrtovi, Zdeňku 
Remsovi a v roce 2000 obdržel olympijský řád Miroslav Doležal. Bylo to uznání za 
jejich celoživotní činnost pro český sport a olympijské hnutí. 
 
Český klub fair play byl oceněn cenou Evropského hnutí fair play za rok 1999. 
 
Dana Zátopková obdržela diplom MOV za celoživotní práci pro rozvoj ženského 
sportu v ČR. 
 
Cenu MOV Sport a výchova za rok 1999 obdržel B. Svoboda. 
 
Cenu MOV Sport a lidství za rok 2000  obdržel J. Kössl. 
 
Medaile Pierre de Coubertina MOV a Zlatý řád IAAF byly uděleny E. Zátopkovi in 
memoriam. 
 
Současné zastoupení ČOV v olympijských strukturách není zanedbatelné. 
Máme dva členy Mezinárodního olympijského výboru –  Věru Čáslavskou (1995) a 
Jana Železného (stal se členem  v prosinci 1999  a během LOH v Sydney byl zvolen 
na další 4 roky). 
 
Předseda ČOV Milan Jirásek byl v listopadu 1999  právě na Valném shromáždění 
EOV v Praze zvolen do výkonného výboru EOV a v komisích EOV již druhým rokem 
pracují Karel Bauer v marketinkové komisi a Přemysl Herych v komisi právní. 
Spolupráci s MOV, EOV, ANOV i mezinárodními sportovními federacemi a 
organizačními výbory olympijských her  můžeme hodnotit jako dobrou a splňující 
naše představy a požadavky. 
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Představitelé ČOV se zúčastnili všech valných shromáždění ANOV (1998 – Sevilla, 
2000 – Rio de Janeiro), EOV (1997 – Stockholm, 1998 – Petrohrad, 1999 – Praha a 
2000 – Varšava), seminářů generálních sekretářů a šéfů misí EOV ( 1997 – Vídeň, 
1998 – Bratislava, 1999 – Amsterdam a 2000 – Malta). Dále seminářů šéfů misí k OH 
Nagano 98, Sydney 2000, EYOD 1997 Andora a Bath, EYOD 1999 Poprad a 
Esbjerg, seminářů EOV k dopingu – Řím 2000, k Evropské Unii – Varšava 2000 . 
 
Předseda ČOV Milan Jirásek předložil MOV návrh na určení pořadatelského města 
olympijských her a EOV návrh na úpravu závěrečného ceremoniálu OH tak, aby   
sportovci připojili k poděkování organizátorům a publiku. 
Olympijských her v Sydney se zúčastnili nejvyšší představitelé ČOV M. Jirásek, 
předseda, K. Bauer a J. Dovalil, místopředsedové, a K. Špaček, generální sekretář, 
kteří se zabývali  především jednáními s představiteli ostatních olympijských výborů, 
účastnili se oficiálních jednání a společenských akcí MOV. Představitelé ČOV se 
během OH zúčastnili řady společenských akcí a setkání s představiteli MOV, NOV a 
MSF, např.:setkání u příležitosti otevření národních olympijských domů,  resp. 
návštěvy významných osobností, např. otevření Slovenského olympijského domu 13. 
9. 2000; otevření „Casa Brasil“ dne 13. 9; recepce na zahájení OH pořádaná 
primátorem Sydney 14. 9; slavnostní otevření ČOD dne 15. 9; oběd s prezidentem 
Polska p. Kwasniewskim 16. 9; společenská setkání s NOV Azerbajdžanu 18. 9., s 
NOV Slovinska 19. 9., s NOV USA 20. 9., s NOV Bulharska 21. 9., s NOV Jugoslávie 
22. 9., s NOV  Japonska 23. 9; pracovní setkání pořádané organizačním výborem 
OH Atény 2004 23. 9.  a dále setkání s  NOV Izraele 25. 9. a s NOV Korey a Ruska 
dne 28. 9. 2000. 
 
K významným ziskům českého olympismu patří i rozhodnutí 111. zasedání MOV 
v Sydney o přidělení 114. zasedání MOV v roce 2003 do Prahy. 
 
Spolupráci s jednotlivými národními olympijskými výbory ČOV zaměřuje především 
na naše nejbližší sousedy. Začátkem února 1999 došlo v Bratislavě ke schůzce 
zástupců NOV Polska, Maďarska, Slovenska a Česka (tzv. Vyšegradské čtyřky) při 
které se vyměňovaly zkušenosti z oblasti přípravy na LOH v Sydney, marketingové 
strategie pro příští olympijské období i společných postupů v oblasti mezinárodní 
olympijské politiky. 
 
Řada dohod byla uzavřena již v dřívějších dobách. Během setkání  zástupců NOV na 
valných shromážděních EOV nebo ANOV se dohody novelizují. 

 Dohoda ČOV - SOV  (13. 6. 1994) 

 Dohoda ČOV - NOV Izraele  (30. 10. 1996) 

 Dohoda o spolupráci ČOV - NOV Maďarska  (30. 12. 1990) 

 Smlouva mezi ČOV - NOV Litvy  (29. 5. 1996) 

 Smlouva ČOV - NOV  Rumunska  (23. 11. 1994) 

 Ústní dohoda o spolupráci ČOV - NOV Německa  uzavřená v Praze s 
předsedou   NOV  Německa W. Trögerem v r. 1993. 

 Dohoda ČOV – NOV Kuby (5.6.1998) 
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8. OLYMPISMUS 
 
Trvalou a neoddělitelnou součástí práce ČOV je péče o olympismus, jeho tvůrčí 
rozvíjení, šíření olympijských myšlenek a mravního kodexu olympismu. ČOV se 
ztotožňuje s jeho základními principy, jak je definuje Olympijská charta: olympismus 
jako životní filosofie, vyváženě spojující tělesnou zdatnost, vůli a ducha, 
formování způsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné 
hodnotě dobrého příkladu a na respektování základních etických norem, budování 
mírového a lepšího světa výchovným působením, především na mladou generaci 
prostřednictvím sportu, účasti v něm bez jakékoliv diskriminace a v olympijském 
duchu. 
 
Za sto let od prvních OH se mnohé změnilo, hodnoty olympismu však zůstávají 
aktuální i dnes. Za jejich ochranu i propagaci v národním měřítku nemůže mít 
odpovědnost nikdo jiný, než ČOV. 
 
Přístup k pěstování olympismu má dvě stránky, které spolu přirozeně souvisí - 
teoretickou a praktickou.Teorie olympismu znamená  shromažďování, analýzu a 
studium nejrůznějších dokumentů, výzkumy, publikace, vypracovávání koncepcí, 
programových materiálů, kampaní apod. Praxe olympismu jsou konkrétní praktická 
opatření, sportovní, kulturní a společenské aktivity, ovlivňování sportovní i 
mimosportovní veřejnosti, výchovné působení apod. 
 
8.1. Teorie olympismu 

 
Dominantní roli při tvůrčím teoretickém rozvíjení olympismu sehrává Česká 

olympijská akademie a Olympijské studijní centrum, podílejí se i další složky a 
komise ČOV, podnětná je i spolupráce se školstvím na úrovni MŠMT, vysokých skol 
(fakulty tělesné výchovy a sportu Praha a Olomouc). 
 
Úkoly tohoto typu naplňovaly v uplynulém období četné konference, semináře, 
odborné diskuse: 

 Fair play a postmoderní společnost (FTK Olomouc, ČOA, ČKFP, 2000) 

 K aktuálním otázkám olympijské výchovy (ČOA, 1999) 

 Seminář NOA zemí střední a severní Evropy k problémům, projektům a 
perspektivní spolupráci v oblasti olympijské výchovy, 18 zahraničních a 10 
českých delegátů. 

 Olympijské ideály v současném světě (Centrum humanitních studií a 
olympismu, 

 FTKK UP Olomouc, 1999) 

 Sport a emoce (ČOA, FTVS UK, MŠMT, 1999) 

 Česko-německý seminář filosofů , psychologů a sociologů na téma prožitek ve 
sportu a jeho odraz  v olympijských ideálech. 

 Antické zdroje a současnost olympismu (ČOA,1999) 

 Slavnostní zasedání a jednání České olympijské akademie v řecké Olympii 
jako součást  100. výročí založení ČOV. Přednášky o antických tradicích 
olympismu a olympijských her i současné činnosti Mezinárodní olympijské 
akademie, doplněno prohlídkou archeologických památek míst starověkých 
všeřeckých her. Cílem bylo také informovat zahraniční odbornou veřejnost o 
vzniku, historii a současnosti ČOV, jednoho z prvních NOV 
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 Limity olympijské výchovy (ČOA, 1998) 

 Dva semináře na téma možnosti reálné olympijské výchovy, perspektivy 
nových koncepcí. 

 Etika a sport (ČOA, ČKFP, FTVS, MŠMT, 1998) 

 Seminář k morálním hodnotám sportu, jejich proměny a přitažlivost, výchovný 
program. 

 Hrdina vzor a ideál (ČOA, 1997) 

 Seminář o potřebě vzoru v životě člověka, pozitivní i negativní vzory, možnosti 
sportu. 

 Sokol, jeho vznik a význam (ČOA, ČOS, FTVS, MŠMT, 1997) 

 Zvláštní sekce Sokol, sport a olympismus v rámci konference, mezinárodní 
účast. 

 Příprava sekce č. 10 Olympismus a olympijská výchova Národní konference 
Sport v ČR a na začátku nového tisíciletí. 

 
Otázky olympismu byly studovány v samostatných výzkumných úkolech ČOA: 
 

 Ohlas činnosti ĆOV  populaci dětí a mládeže (řešitel P. Slepička, obhajoba 
1999). Úkol byl první deskripcí činnosti ČOV a jeho působení na mládež. 
Zjištění vypovídají o nepříliš velké informovanosti mladé generace v této 
oblasti. Výsledky představují cenný základ pro modernizaci koncepce 
výchovně vzdělávací práce ČOV, nový projekt olympijské výchovy. 

 Dějiny českého olympismu (řešitelé J. Kössl a kol., obhajoba 1999) řešitelé 
projektu zpracovali v letech 1996-1999 čtyři díly dokumentů z dějin 
olympijského hnutí. Ty umožnily připravit speciální knižní publikaci ke 100. 
výročí ČOV a doprovodných výstav, vytvořit databáze Tyršova muzea tělesné 
výchovy a sportu a zpracovat olympijské sbírky muzea. 

 Olympijská výchova (A. Rychtecký, obhájeno 1999) srovnání vědomostí 
českých dětí s respondenty v několika evropských zemích. Výsledky jsou 
východiskem pro spolupráci s Výzkumným ústavem  pedagogickým MŠMT při 
zpracování poznatkových informací s tématikou olympijské výchovy a školních 
osnov. 

 
Zmíněné konference, semináře, diskuse a výzkumné studie vyústily v bohatou 
teoretickou publikační činnost např. 
 

 Sborníky z výše uvedených konferencí a seminářů: Olympijské ideály 
v současném světě, Sport a emoce, Etika a sport, Sokol, Sport a olympismus. 

 K aktuálním otázkám olympijské výchovy. Acta Universitatis Carolinae, 
Kinanthropologica 15, 1999. 

 Olympijské reflexe. Tělesná výchova a sport mládeže, 1998 č. 4, 5, 6, 7, 8,  
1999 č. 1, 2.  

 Mezinárodní olympijská akademie. Tělesná výchova a sport mládeže,  
2000, č. 6. 

 Dokumentace k dějinám českého olympismu (viz dále). 

 Publikace k výročí 100 let  ČOV (viz dále). 

 Le Dr. Jiří Guth – membre du CIO en Boheme et plus tard en 
Tchécoslovaquie. 
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Tyto a další materiály naplňují stanovené cíle rozvoje olympismu a jsou dobrým 
základem  a východiskem pro nově koncipovaný projekt systému olympijské 
výchovy. Pojem olympijské výchovy je používán a zobecňován v popisu vybraných 

hodnot, postojů, chování a jednání subjektu i jako etická, racionální i emocionální 
protiváha vyhroceného komercialismu, násilí a porušování morálních norem. Nejen 
ve sportu, ale i v občanském životě. Významnou roli ve vztahu k olympijským 
myšlenkám a ideálům může sehrát škola, školní tělesná výchova i mimoškolní 
sportovní aktivity. 
 
Programy olympijské výchovy ve vyspělých zemích většinou zahrnují teoretické 
informace o historii olympijského hnutí, jeho filosofickém a etickém pozadí a dalších 
rysech olympismu. Účast ve sportu, tělovýchovných aktivitách, organizovaných 
soutěžích v rámci školy, olympijské myšlenky zdůrazňuje a upevňuje. 
 
Přípravné práce na projektu olympijské výchovy, které byly v posledních dvou letech 
zahájeny, směřovaly k analýze současného stavu a možností olympijské výchovy ve 
škole. Ukázalo se, že tato problematika není ve školním programu specificky 
vymezena škola je spíše nesystémovým zdrojem informací o olympismu. Žáci a 
studenti přiznávají (30 - 60%) podíl školy jako informačního zdroje, z předmětů 
dějepis a tělesná výchova. Olympijská výchova by se neměla omezovat jen na tyto 
předměty, ale měla by zahrnovat i další interdisciplinární témata v dalších 
předmětech jako je filosofie, jazyky, zeměpis, sociální vědy, které mohou základy 
olympijské výchovy posilovat a podporovat. Otázky jako fair play, výchova k toleranci, 
etika soutěžení, antidopingová výchova a prevence by měly být systémově 
připomínány a navozovány nejen v každé organizované formě tělesné výchovy a 
sportu, ale i v dalších výchovně vzdělávacích předmětech. Při jednání o spolupráci 
s MŠMT v této záležitosti s ministrem a jeho náměstky, ředitelem Výzkumného 
ústavu pedagogického a zpracovateli osnov ČOV navrhuje, aby se vybraná témata 
stala součástí školního vyučovacího programu ČOA se podílí na jejich vymezení a 
zpracování včetně metodických příruček, scénáře výchovně vzdělávacího 
multimediálního programu na CD  a dalších názorných pomůcek.    
 
8.2. Praxe olympismu 

 
Je evidentní, že lidé, a především mladí,  bez ohledu na vlastní vědomosti, se 
s principy a hodnotami olympismu seznamují zvláště v přímé interakci se sportovními 
aktivitami. Buď jako jejich přímí účastníci, nebo jako diváci. Praktickou stránku 
olympismu proto naplňují samotné sportovní aktivity a doprovodné akce, výrazněji 
akcentující principy olympismu - mj. demokratická a korektní účast, čestný sportovní 
boj, uznávání, tolerance a vzájemná pomoc, rovnost podmínek, osobní příklad , boj 
proti dopingu atd. 
 
Ve spolupráci všech součástí ČOV - složek a komisí - s řadou institucí - např. ČSTV, 
MŠMT, Sokol, Orel, ASŠK, ČASPV a další - ČOV inicioval, organizoval mnoho aktivit 
nebo se na nich podílel. 
 
Dlouhodobě v tomto směru působí ČKO. Jeho členové se jako patroni nebo hosté 
zúčastnili mnoha soutěží, besed, autogramiád, relací i pořadů a interview, v nichž 

prezentovali olympismus a v r. 1999 také český olympismus a jeho bohatou historii. 
Z významnějších lze dokumentovat např. : 
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besedy na školách v Rokycanech, Hluboké n.V., Neratovicích, Chomutově, Ostravě 
aj., besedy v klubech a v rámci sportovních soutěží: Brandýs n.L. Stars Brno, Pohár 
E. Zátopka, Memoriál L. Daňka v Trutnově, hokejová škola Ostrava, Den dětí 
Pelhřimov, UNICEF Praha, halové závody Ostrava, masový běh mládeže a tělesně 
postižených Louny, Dětské sportovní hry, Dětské olympijské hry a jiné, besedy 
v podnicích např. Sklárny Nový Bor, VSŽ Košice, Chomutov, VSŽ Bohemia, 
Metrostav Praha, Ústí n.L., Baťa Praha aj. 
 
V podobném duchu podporuje olympismus v praktické rovině ČKFP. Na jedné straně 
řada besed a diskusí, na druhé straně četné mediální relace a pořady. Zejména 
díky K. Malinovi se velmi dobře rozvíjela spolupráce s Českým rozhlasem, lze 
připomenout např. vystoupení členů vedení klubu J. Somra, K. Peckové, J. Hegyese, 
M. Doležala a dalších v pořadu Dobré jitro, vyprávění sportovců o fair play v Kolotoči, 
zprávy o činnosti klubu v Radiožurnálu, ale i vysílání radia Regina, kde byly vysílány 
profily L. Daňka, manželů Zátopkových, K. Peckové, L. Nováka, M. Doležala a J. 
Pelikána v souvislosti s olympismem. Významná je i publicita těchto aspektů ve 
Sportu (L. Propper) a Mladé frontě dnes (J. Šálek). ČKFP spojil svoje jméno s řadou 
sportovních soutěží, zejména mládežnických, které se hlásí k idejím čestného boje. 
V r. 2000 se tak pod patronátem klubu konal již 10. ročník Fair play poháru mladých 
fotbalistů Slavie Praha. Klub se angažoval při třídenních Bělských olympijských hrách 
na základní škole v Bělé nad Radbuzou, při celostátním fotbalovém turnaji žáků 
v Přelouči. 
 
Účinnou formou šíření olympismu a dobrého jména ČOV je aktivní účast ve sportu. 
Významnou součástí českého olympismu jsou proto samotné soutěže, jejich 
organizace, iniciace, podpora a propagace. 
 
V národním i mezinárodním měřítku je vlastně 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. Účast a vystoupení našich sportovců na hrách v Naganu a Sydney tuto 
roli splnilo. 
 
Od r. 1987 je ČKO hlavním organizátorem a koordinátorem Běhu olympijského 
dne, běh se stal pevnou součástí červnového sportovního pořadu v ČR se širokou 

účastí. ČOV zajišťuje pro účastníky diplom,y, pro vítěze jednotlivých kategorií trička, 
informační plakáty a drobné propagační předměty. V posledních letech startuje ve 
12-13 městech pravidelně celkem 7-10 tisíc běžců (např. r. 2000 Brno, Chrudim, 
České Budějovice, Jilemnice, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Most, 
Ostrava, Praha,Trutnov, Zlín - celkem 9500 startujících). 
 
 Po dílčích zkušenostech z předchozích let inicioval ČOV návrh vyhlásit na rok 1999 
pod přímou patronací ministra školství, mládeže a tělovýchovy, předsedy ČOV a 
ČSTV „Olympijský sportovní den na základních a středních školách“, návrh byl 

přijat a den vyhlášen dopisem ministra ředitelům škol dne 14. dubna. Náplní dne byly 
soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity, organizaci zajišťovali ve spolupráci 
s ostatními učitelé tělesné výchovy. K myšlence se přihlásila řada škol, podle 
dostupných informací byl den např. v r. 1999 organizován na všech okresek ČR 
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(místně 50-80% škol), na řadě škol se olympijský den stal jádrem červnových 
sportovních akcí, pro studenty a zaměstnance byl uspořádán olympijský den i na 
Universitě Palackého v Olomouci. 
 
V ještě větší míře nalezly olympijské principy úrodnou půdu v podobě dětských 
olympijských her (DOH), které se od r. 1994 začaly spontánně pořádat (např. 
Brandýs n.L., Zátor , okres Blansko, Řevnovice, Zákřany, Moravské Knínice, Plzeň, 
Praha 4 aj.) Jejich iniciátory byly některé základní školy, šlo o akce škol, městských 
částí, měst až okresů. Podoba her vycházela z olympismu - soutěžení, fair play, 
tolerance, přátelství i z organizačních principů OH - slib, medaile, poselství her, vlajky 
a symboly školy, hymny. Soutěže probíhají podle věkových kategorií, součástí jsou i 
výtvarné práce, hudební vystoupení, soutěže ve znalostech sportů i historie OH. 
 
ČOV se k těmto aktivitám od počátku stavě pozitivně, morálně je podporoval, 
organizátorům poskytoval různé konzultace včetně pravidel pro použití olympijských 
symbolů. Jde o významný prostředek propagace a šíření olympismu a olympijské 
výchovy, vhodnou nabídku volného času dětí, spojení sportu a kultury, součást 
životního stylu a také boje proti kriminalitě a drogové závislosti. 
 
Z těchto důvodů  se ČOV rozhodl začlenit DOH do svého programu, a to formou 
vlastní samostatné komise, ta plní funkci koordinační a propagační, předpokládá se 
pomoc při jednání s orgány státní správy a místních zastupitelstev. Komise vytváří 
koncepci, řídí a garantuje projekty DOH, jejich vyhlášení a sledování od místních, 
přes regionální až po celostátní finálovou úroveň 
 
Přímo se ČOV za spolupráce ASŠK podílel na založení Olympijského poháru 
v atletickém čtyřboji. V r. 1999 bylo uspořádáno 51 okresních soutěží (1393 

školních družstev), 8 regionálních soutěží (116 družstev) a jedna finálová soutěž v 
Kolíně (15 družstev). Celkem startovalo asi 7600 závodníků. V r. 2000 bylo 
uspořádáno 54 okresních soutěží (1432 družstev), 8 regionálních soutěží (114 
družstev) a finále 15 družstev v Tachově, celková účast dosáhla přes 7700 
sportovců. Úspěšným doplňkem poháru byly účastnické diplomy s podpisy známých 
olympioniků. 
 
Šíření olympismu napomáhají i patronáty ČOV, patronáty nad sportovními 

soutěžemi i jinými aktivitami. Výkonný výbor projednal a udělil v jednotlivých letech 
tyto patronáty: 
 
1997: 
Basketbalový turnaj v Ostravě 
ME v softbalu v Praze 
Přespolní běh Velká Kunratická 
Televizní festival „Sport a obrazovka“ v Liberci 
 
1998: 
Memoriál B. Šupčíka ve šplhu Brno 
Lukostřelecký turnaj Sunny Cup v Plzni 
Festival všeobecné gymnastiky „Gymfest“ v Praze 
Turnaj vodního póla ve Strakonicích 
Přespolní běh Velká Kunratická 
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Festival basketbalu Brandýs nad Labem 
 
1999: 
Běh 17. listopadu v Praze 
Pražský mezinárodní maratón  
Memoriál B. Šupčíka ve šplhu v Brně 
Velká cena osvobození ve střelbě  v Plzni 
Gymnastický festival Gymfest  v Praze  
Závod v parkovém orientačním běhu v Praze  
Memoriál J. Odložila v atletice - žákovské soutěže, Praha 
Mezinárodní turnaj vodního póla  ve Strakonicích, 
Memoriál L. Daňka v hodu diskem  v Trutnově 
Velká Kunratická  
 
2000 
Dětské olympijské hry v Praze 4 
Memoriál J. Odložila v atletice – žákovské soutěže, Praha 
Velká Kunratická 
 
Propagaci olympismu slouží také obnovená Cena Gutha-Jarkovského, udělovaná 
výkonným výborem ČOV opět od roku 1994. Toto nejvyšší ocenění ČOV se uděluje 
„za nejhodnotnější sportovní výkon dosažený českým sportovcem nebo kolektivem“ 
nebo za „mimořádné zásluhy v oboru tělesné výchovy a sportu“ za uplynulý rok. 
V posledních letech cenu získali:  

 1997 Tomáš Dvořák  –  mistr světa v desetiboji, atletika 

 1998 hokejové mužstvo – olympijští vítězové z Nagana 

 1999 Ludmila Formanová – mistryně světa v běhu na 800 m, atletika 

 2000 Jan Železný – trojnásobný olympijský vítěz v oštěpu, atletika 
 
Na základě smlouvy o spolupráci s Českým výborem pro UNICEF  podpořil ČOV 
(pod záštitou olympijského vítěze J. Železného a za přispění ČKO) aktivity této 
organizace na pomoc dětem postiženým válečnými konflikty – veřejnou sbírku a 
v předvečer OH Den UNICEF, dobrovolný příspěvek koupí hračky a pohlednice. 
 
Nepodařilo se naplnit původní záměr podpořit sport zdravotně postižených, důvodem 
bylo vystoupení paralympiků z pléna, o patronáty sportovních soutěží nebyl zájem. 
 
8.3. Výročí 100 let českého olympismu 
 
Významné výročí, připadající na rok 1999 - 100 let založení Českého olympijského 
výboru bylo příležitostí důstojně vzpomenout historii a tradice českého olympijského 
hnutí, jeho sportovní a společenský přínos v minulosti i současnosti. Stalo se novým 
impulsem k šíření olympijských myšlenek a jejich výchovného a vzdělávacího 
poslání. Výročí jednoho z nejstarších olympijských výborů zasloužilo i propagaci 
českého olympismu v zahraničí. 
 
Příprava a realizace jubilejních aktivit se uskutečnila v široké spolupráci všech 
složek a součástí českého olympijského hnutí - výkonného výboru, pléna, 
Českého klubu olympioniků, České olympijské akademie, Olympijského studijního 
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centra, Českého klubu fair-play, komisí a pracovních skupin, pracovníků České 
olympijské a.s. a sekretariátu ČOV.  
 
Chronologicky první „nepřímou“ akcí jubilejního roku bylo slavnostní zasedání 
Českého klubu fair-play při ČOV dne 3.února, oficiálně bylo „100 let českého 
olympismu“ vyhlášeno předsedou ČOV na Setkání olympioniků ve Španělském sále 
Pražského hradu dne 5.března.  
 
Slavnostní zasedání ČOV k výročí  se za přítomnosti 350 účastníků - pléna, 

úspěšných olympioniků, zástupců složek a sponzorů, domácích a zahraničních hostů 
uskutečnilo  18. května ve Velké aule Karolína. Předseda ČOV zde připomenul vznik 
a historii ČOV, významné okamžiky jeho stoleté existence, zdůraznil sportovní i 
společenské hodnoty olympismu. Význam zasedání podtrhla i účast předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky V.Klause, místopředsedy Senátu 
České republiky P.Sobotky, ministra školství, mládeže a tělovýchovy E. Zemana, 
delegace Mezinárodního olympijského výboru vedená jeho předsedou J. A. 
Samaranchem. Při této příležitosti převzal J. Vícha olympijský řád, olympijští vítězové 
byli oceněni pamětními medailemi.   
 
Delegace ČOV, MOV (J. A. Samaranch a doprovod), významní olympionici, 
představitelé sponzorských a partnerských společností a hosté ČOV byli v jubilejní 
den (18.5.) přijati prezidentem republiky V. Havlem. V krátkých projevech (M. Jirásek, 
J. A. Samaranch, V. Havel) byla oceněna role olympismu v národním i mezinárodním 
měřítku. 
 
Významným kulturním počinem byla výstava v hlavní budově Národního musea 
(18.-31.5.). Dokumentovala historii českého resp. československého olympismu, ve 
zdařilých expozicích přiblížila její nejvýznamnější události, mnohé exponáty byly 
vystaveny poprvé. Úroveň vyzdvihl i prezident MOV. Výstavu zhlédlo asi 60 000 
návštěvníků Národního muzea, její atraktivitu zvýšila i znalostní soutěž, vítězové byli 
odměněni věcnými cenami.  
 
S velkým ohlasem se setkala také mezinárodní filatelistická výstava (17.-22.5.), 

připravená Českou asociací pro olympijskou a sportovní filatelii na počest 100. výročí 
ČOV. Rozsáhlou expozici si prohlédlo mnoho zájemců, výstavu zahájila předsedkyně 
Senátu České republiky L. Benešová. Výstavu navštívila rovněž delegace MOV v 
čele s jeho předsedou. Během výstavy se konaly autogramiády olympioniků a 
projekce filmů z olympijské historie. 
 
V rámci hlavních dnů oslav bylo otevřeno v Houšťce ve Staré Boleslavi Sportovní 
centrum Emila Zátopka. ČOV se podílel na přepravě mramorového památníku E. 

Zátopka z italské Carrary, Olympijské studijní centrum zde zřídilo pamětní síň 
dokumentující bohatou kariéru českého nejúspěšnějšího olympionika. 
 
E. Zátopek byl zvolen nejlepším českým sportovcem století v pravděpodobně 
mediálně nejsilnější akci výročí 100 let ČOV - v anketě odborníků Olympionik století. 
Druhá v pořadí byla V. Čáslavská, třetí J. Železný. V anketě veřejnosti Medaile století 
připadlo nejvyšší místo vítězství hokejistů České republiky na olympijském turnaji 
1998 v Naganu. Anketa ČOV, připravená ČO a.s. a realizovaná ve spolupráci s 
mediálními (MF Dnes, Česká televize, Česká rozhlas 1 - Radiožurnál) a dalšími 
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partnery, byla slavnostně vyhlášena 26.6. v divadle Bez zábradlí. V hojně 
sledovaném televizním přenosu byly ve filmových záběrech i přímých rozhovorech 
připomenuty největší okamžiky i osobnosti naší olympijské historie. 
 
Součástí oslav bylo také položení věnců u hrobů zakladatelů ČOV, delegace ČOV 
tak uctila památku J. Gutha-Jarkovského a J. Rösslera-Ořovského. 
 
V mezinárodním měřítku byla stoletá historie prezentována v Olympijském muzeu v 
Lausanne (27.5.-4.7.). Byla to první samostatná výstava o historii NOV v prostorách 

tohoto musea. Vernisáže se zúčastnila delegace ČOV a MOV, prezentace byla 
úspěšná. Delegaci MOV byl při této příležitosti předán dar - busta jednoho ze 
zakladatelů MOV sochaře  Čestmíra Mudruňky. Informace o výročí ČOV (propagační 
dvoustrana, odznaky) byla s uznáním přijata 25O delegáty ze 48 zemí na jednání 28. 
valného shromáždění Evropských olympijských výborů 12.-13. 11. v Praze. 
 
Výročí provázela zesílená publikační činnost. Podařilo vydat oficiální reprezentační 
barevnou knihu Český olympismus - 100 let (Kössl, J. a kol., Olympia), přehlednou 
adekvátní formou dokumentuje hlavní etapy historie českého olympismu od vzniku 
po dnešek. Byl vydán zdařilý propagační dvoulist ČOV 1899-1999 (česky, 
anglicky,francouzsky) zahrnuje stručný historický přehled, členy a funkcionáře ČOV, 
české členy MOV, olympijské vítěze a nositele olympijských vyznamenání, účast a 
umístění na OH. Ve dvojím barevném provedení byl vydán plakát k výročí s 
nejslavnějšími olympioniky a logy současných partnerů českého olympijského týmu. 
Portréty českých olympijských vítězů zdobily kalendář ČOV na rok 1999. 
 
Výročí připomněly výtvarně dobře řešené jubilejní odznaky a pamětní stříbrné 
medaile. Přední čeští výtvarníci (Kulhánek, Suchánek, Erazim, Kuklík, Hašková) se 
podíleli na kolekci pamětních grafických listů (agentura Omnium), které byly 
předávány významným osobnostem a hostům ČOV (prezident V. Havel, předseda V. 
Klaus, ministr E. Zeman, J .A. Samaranch atd.) a deseti nejlepším olympionikům 
století.  
 
Mediální prezentace byla podložena několika pečlivě připravenými tiskovými 

konferencemi. Významnou roli sehrál mediální plán prezentace partnerů českého 
olympijského týmu v souvislosti s rokem výročí, zpracovaný a realizovaný ČO a.s.. 
Vyvrcholením byl přímý televizní přenos (ČT 1) večera Olympionik a medaile století 
26.6. Informace byly prezentovány především mediálními partnery - ČT upoutávky, 
zpravodajství, rozhovory, ČR anonce, rozhovory, relace, zpravodajství a MF Dnes - 
statě a inzerce a také Webovými stránkami ČOV. O různých akcích a událostech 
přinášely informace ústřední a další media (např. o anketě Olympionik a medaile 
století informovalo 26 tiskových medií ústředního a regionálního významu. 
Samostatná informační barevná stránka 100 let ČOV byla umístěna ve žlutých 
stránkách Praha 1998/1999. Informace byly šířeny i v materiálech některých 
občasných sdružení, např. AŠSK, ČSTV aj. K výročí byly publikovány i samostatné 
odborné statě (Kössl-Dovalil, Tělesná výchova a sport mládeže), Český rozhlas 
vysílal několik rozsáhlejších diskusních pořadů (Kössl, Dovalil, Wendl, , Doležal, 
Malina), řadu  rozhovorů k tématu poskytl předseda a místopředsedové ČOV a 
ředitel OSC. V rámci výročí byl v širším měřítku udělen patronát výkonného výboru a 
předsedy ČOV. 
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S výročím byla v roce 1999 spojena většina aktivit ČKO - četné besedy a propagační 
akce, ČKFP - besedy, výroční ceny. V mimořádné míře se však na přípravě a 
průběhu oslav 100. výročí podílela Česká olympijská akademie, bez mnoha 
podkladů, které z její činnosti (a to nejen v roce 1999,ale i v letech předchozích) 
vzešly, by nebylo možné řadu jubilejních aktivit uskutečnit. Šlo o práce historické, 
publikační, dokumentární, přípravu výstav a jiné. 
 
Výročí 100 let od založení ČOV bylo v r. 1999 velkým tématem současného ČOV, 
jeho výkonného výboru, složek a součástí, pracovníků sekretariátu i České 
olympijské a.s. Přes některé dílčí nedostatky  byl naplněn původní hlavní záměr - 
zajistit důstojné připomenutí 100. výročí založení ČOV. Stalo se tak vhodným, 
adekvátním, nikoliv však bombastickým způsobem. Díky všem, kteří při tom 
spolupracovali, bylo znovu vydáno svědectví o bohaté historii českého olympijského 
hnutí, jeho slavných osobnostech i událostech. A také svědectví o přitažlivosti a 
životnosti současného českého olympismu. 
 
8.4. Olympismus a umění 

 
Vztah k umění je tradičním a stále aktuálním atributem českého olympismu. V duchu 
programu ČOV a v mezích možností byla i této oblasti věnována patřičná pozornost. 
 
Mimořádnou příležitostí k tomu bylo výročí 100 let od založení ČOV - odznaky, 
medaile, plakáty, kalendáře, grafické listy předních výtvarníků, výstavy. 
 
ČOA ve spolupráci s MŠMT připravila výtvarnou soutěž pro děti Sport a OH očima 
dětí (1997). Podobně ČOV spolu s ČO a.s. a ve spolupráci s ASŠK vyhlásil v r. 2000 
výtvarnou soutěž Jak si představujete OH u protinožců, soutěž byla výtvarnou částí 
Olympijského poháru. Vítězné práce z celkového počtu přes 1000 účastníků byly 
veřejně vystaveny a odměněny, některé z nich byly oceněny i v rámci olympiády dětí 
a mládeže Kalokagathia 2000 na Slovensku. 
 
ČOV se zúčastnil soutěže vyhlášené kulturní komisí  MOV  Umění a sport, díla byla 
vystavena v Olympijském muzeu v Lausanne v dubnu až červnu 2000. ČR 
zastupoval třemi obrazy pražský výtvarník J. Rýz, který se více jak dvacet let 
systematicky věnuje sportovním tématům. 
 
ČOV ve spolupráci s Francouzským institutem, MŠMT a FTVS organizoval v roce 
1997 třídenní přehlídku francouzských krátkometrážních filmů se sportovní tématikou 
(Historie OH, Žena a sport, Zimní olympijské hry aj.), festival se těšil značné 
pozornosti. Před OH 1998 připravili ČKO a ČOA ve spolupráci s Národním filmovým 
ústavem přehlídku olympijských filmů ZOH v kině Ponrepo. 
 
ČOV podpořil vznik a první ročníky mezinárodního festivalu sportovních filmů 
Sportfilm v Liberci (1998-2000), měl zastoupení v porotě a uděloval zvláštní cenu. 
 
ČOA se podílela na organizaci a podpoře tradiční výstavy Sportovní fotografie roku, 
která se každoročně koná v Národním muzeu, pro další období byla uzavřena 
smlouva mezi ČOV Klubem sportovních novinářů a ČO a.s. 
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Nesporně dobrou úroveň mají i  publikace ze zimních (Nagano) i letních (Sydney) 
olympijských her, které jako oficiální a reprezentační publikace vydalo na základě 
smlouvy  s ČOV nakladatelství Olympia, podobně reprezentační publikace k jubileu 
Český olympismus - 100 let. 
 
 
 

9. SLOŽKY A KOMISE  
 
9.1. Český klub olympioniků 

 
ČKO,  který završil rokem 2000 dvacet pět let své existence a činnosti,  patří  
k významným složkám ČOV. V současnosti sdružuje  416   bývalých aktivních 
účastníků olympijských her. Během uplynulého funkčního období  postihla klub i 

ČOV krutá ztráta - na podzim roku 1998 zemřel ve věku nedožitých 62 let jeho 
předseda  L. Daněk. Od ledna 1999 byl do této funkce zvolen I. Satrapa. 
 
ČKO ve smyslu statutu svojí činností napomáhá šíření olympijských myšlenek, 
pomáhá tělesně postiženým a sociálně slabším sportovcům, propaguje a podporuje 
sport pro všechny, samostatně a ve spolupráci s ostatními složkami ČOV organizuje 
nejen sportovní, ale i kulturní společenské a osvětové akce. V tomto duchu pracují i 
jeho jednotlivé komise: společenská, sociální, sportovní, mezinárodní, sponzorská a 
ekonomická. 
 
V klubové sféře pokračovaly standardní každoroční akce, které byly připraveny na 
vysoké úrovni. Patří k nim především : 

 prestižní Ples olympioniků, 

 vánoční setkání olympioniků spojené s předáváním odměn olympionikům 
medailistům na 6O let, 

 výroční setkání všech olympioniků. 

 
Viditelně se klub angažoval v mnoha oblastech při výročí 100 let založení ČOV. 
 
ČKO sám připravil, inicioval nebo se podílel na četných besedách s olympijskou 
tématikou (fair play, historie, výročí apod.), rozhlasových a televizních pořadech, 
autogramiádách, setkání se sponzory, společenských setkáních, školních 
akcích, výstavách, soutěžích (nejvýznamnější z nich je tradičně Běh olympijského 
dne, dále dětské olympijské hry) aj., jejich počet za celé čtyřleté období dosahuje 
několika set (ročně kolem 50 akcí).  
 
Dobře se rozvíjí činnost regionálních klubů, zejména v v jihočeském a brněnském, 
v jednání je založení regionálních klubů ve Východních a Severních Čechách. 
 
Klub o sobě dává vědět i v zahraničí, jeho předseda vystoupil na II. zasedání 

Světové asociace olympioniků v Lausanne (2000). V r. 1998 se uskutečnilo pod 
patronací ministra zahraničních věcí Německa K. Kinkela reciproční setkání 
s německým klubem olympioniků v Mnichově. Zástupci klubu byli přítomni na 
olympijských hrách v Sydney a Naganu, jejich účast byla kromě jiného spojena 
s reprezentací olympismu ve vztahu ke sponzorům a partnerům ČOV. 
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V oblasti sociální a zdravotní se ČKO podílel na nabídce ortopedického vyšetření a 

léčby pro všechny členy klubu v nemocnici Motol, trvale pomáhá při řešení 
zdravotních problémů členům, kteří to nejvíce potřebují. Ve spolupráci s Nadací 
české sportovní reprezentace řeší každoroční finanční příspěvek důchodcům 
olympionikům – medailistům OH. 
 
Vedení ČKO usiluje o přijetí nových členů, zvláště mladších, i když se to nedaří zcela 
podle představ. Po OH v Sydney klub v tomto směru oslovil cestou předsedů 
sportovních svazů všechny účastníky her s nadějí na rozšíření a omlazení klubu. 
 
22. 11. 2000 ČKO opustil český olympionik století E. Zátopek. Jeho pohřeb 
v Národním divadle se stal manifestací olympismu, jehož  ztělesněním běžec svým 
životem byl. Účast předsedy MOV, předsedy IAAF, nejvyšších představitelů ČR, 
nejvýznamnějších sportovců a hostů tuto skutečnost  zvýrazňuje. 
 
9.2. Český klub fair play 
 
Nezištnou, i když ne vždy zcela doceněnou práci pro český olympismus vykonává již 
dlouhá léta ČKPF:  jeho cílem je iniciovat řešení negativních jevů ve sportu a hledat 
cesty nejen k jejich odsouzení, ale i východiska  pro pozitivní výchovu. Za dlouholeté 
úsilí při propagaci myšlenek fair play, vyhledávání a oceňování ušlechtilých činů ve 
sportu i mimo byla klubu v r. 1999 udělena Čestná plaketa evropského hnutí fair play. 
 
Náplň klubu má již vyzkoušenou standardní podobu. Jejím pevným bodem, jemuž 
však předchází náročná příprava, je slavnostní zasedání s předáváním Cen ČKFP. 

V posledním období hlavní ceny získali: 

 1997 Jan Veselý, Jiří Zerzáň 

 1998 Miloš Holaň, Zdeněk Remsa, Zdeněk Zeman 

 1999 Josef Masopust, Zdeněk Růžička 
 
Ve spolupráci s MŠMT byly v tomto rámci uděleny desítky školních cen fair play  

(žákům základních a středních škol, studentům vysokých škol a tělovýchovným 
pedagogům) za záchranu života, za ušlechtilý mravní čin, za čestné sportovní 
jednání,za celoživotní práci ve školní tělesné výchově.  
 
V září 1998 bylo klubu svěřeno vyhlášení mezinárodních cen fair play UNESCO, 
byla to pro ČKFP velká pocta. Zasedání, které se konalo v pražském Karolinu, se 
zúčastnili nejvyšší představitelé světového i evropského hnutí v čele s prezidentem 
světové komise CIFP a členem MOV Gigardou N´Diayem a prezidentem Evropského 
hnutí de Wijkem, přítomen byl předseda Senátu P. Pithart, který převzal záštitu na 
vyhlášením, velvyslanci několika zemí a řada dalších významných hostů, včetně 
vedení Univerzity Karlovy a ČOV. Z českých sportovců převzal hlavní cenu Pierre de 
Coubertina za rok 1996 L. Daněk, diplomy obdrželi i J. Zerzáň aj. Veselý. Celá 
záležitost se za značného zájmu medií uskutečnila na vysoké úrovni a byla 
zahraničními účastníky vysoce oceněna. 
 
ČKFP tradičně spojuje svoje jméno s vybranými sportovními soutěžemi, zvláště 

mládeže - např. Běh Terryho Foxe nebo žákovské fotbalové turnaje. 
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Členka vedení klubu K. Pecková byla na základě doporučení ČKFP v r. 1997 
jmenována národním ambasadorem pro věci tolerance a fair play ve sportu Rady 
Evropy, z této pozice přiváží i řadu podnětů pro další směřování hnutí v ČR. 
 
Klub inicioval a realizoval desítky besed a vystoupení v rozhlase, zvláště 

v souvislosti s výročím 100 let ČOV, méně se dařil kontakt s televizí, významná je 
publicita především ve Sportu a Mladé frontě dnes. Mezi iniciativy klubu patří dále 
spolupráce na filmových materiálech (např. „Jak se žije...“ o nositelích cen ČKFP pro 
ČT. 
 
V mezích svých možností klub udržuje prospěšné mezinárodní vztahy: stále udržuje 

blízké kontakty se Slovenskem, pokouší se opětovně aktivizovat Mezinárodní výbor 
pro fair play UNESCO, mnohé záměry, např. účast na evropské diskusi k násilí na 
stadionech v Izraeli (říjen 2000) se z bezpečnostních důvodů nepodařilo uskutečnit.     
 
Na internetových stránkách ČOV klub zajistil vlastní klubovou informační pasáž, 
+zahrnující činnost ČKFP, jména všech nositelů mezinárodních cen fair play a údaje 
o zatím posledních vyznamenaných a o jejich činech 
 
9.3. Česká olympijská akademie 
 
ČOA je vědeckým, studijním, informační a propagačním centrem olympijského hnutí 
v ČR. Podílí se na publikační činnosti ČOV a jeho složek, spolupracuje s vědeckými 
a pedagogickými institucemi, pořádá výstavy a národní i mezinárodní semináře a 
diskuse. Sdružuje představitele vybraných oborů (historie, filosofie, psychologie, 
pedagogiky apod.) a zástupce ČOV, MŠMT, FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc, 
Pedagogické fakulty UK Praha, Pedagogické fakulty Jihočeské university, 
Historického ústavu Akademie věd ČR, Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu, 
Olympsportu, České televize, České národní banky, Sazky, Kulturního domu 
v Holicích a ASŠK. Při řešení různých otázek ČOA spolupracovala s Národním 
muzeem a jeho Muzeem tělesné výchovy a sportu, Národním filmovým archívem, 
Olympijskými studijními centry v Lausanne, Kolíně n.R. a Essenu, orgány 
Mezinárodní olympijské akademie v Athénách a Olympii. 
 
V uplynulém období se ČOA v mimořádné míře podílela na přípravě a průběhu 
oslav 100. výročí vzniku ČOV. 
 
Hlavní publikace ČOA: 
 

 Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl I. 1891-1918. Olympijská 
knihovnička č. 14, 1998, 212 s, autoři Beranová, Hladík, Kolář, Kössl. 

 Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl II. 1918-1945. Olympijská 
knihovnička č. 17, 1998,  229 s., autoři Beranová, Hladík, Kössl, Waic 

 Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl III. 1945-1970. Olympijská 
knihovnička č. 20,  1999, 261 s, autoři Beranová, Hladík, Kolář, Kössl 

 Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl IV. 1970-1999. Olympijská 
knihovnička č. 24, 2000, autoři Beranová, Hladík, Kolář, Kössl, Waic 
Základem publikací jsou edice hlavních dokumentů českého olympijského 
hnutí od počátků  do současnosti, doplněno statistickými přehledy české a 
československé účasti na OH a výběrovou bibliografií olympismu. 
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 Závěrečná zpráva Olympijského kongresu ke stému výročí MOV Paříž 1994. 
Olympijská knihovnička č. 13, 1997. 

 Český olympismus - 100 let. Praha, Olympia 1999, 160 s., autoři Havránková, 
Hladík, Kolář, Kössl,  Waic. Oficiální publikace ke stému výročí ČOV, v pěti 
chronologických kapitolách mapuje vývoj českého a československého 
olympijského hnutí od počátků po současnost. Text je provázen bohatou 
fotografickou dokumentací. 

 Kdo byl kdo - Naši olympionici. Praha, Libri 1999,424s, autoři Hájek, Kolář, 
Kössl, Waic. Lexikon drobných medailonů 580 českých a slovenských 
olympioniků. 

 
ČOA se dále podílela na dalších materiálech, např. plakátech k výročí, propagačním 
informačním dvoulistu ČOV - česky, francouzsky, anglicky, nástěnných kalendářích 
atd. Jednotliví členové publikovali řadu článků v časopisech a denících u nás i 
v zahraničí (Francie, Německo, USA), vystoupili v televizi i rozhlase. Z materiálů 
ČOA vydala Gymnazia Pierre de Coubertina a dr. Gutha-Jarkovského brožury o obou 
osobnostech. 
  
Výstavy - návrhy, libreta, spolupráce, realizace: 
 

 Sto let českého a československého olympismu, Národní muzeum v Praze 
18.5.-31.8. 1999, reprezentační výstava k výročí. 

 Sto let českého olympismu, Olympijské muzeum v Lausanne 26.5.-4.7.1999. 
První samostatná výstava národního olympijského výboru v Olympijském 
muzeu, otevřena za účasti představitelů ČOV a MOV. 

 Lyžníci, velocipedisté a ti druzí. Moravské zemské muzeum Brno 16.3.-
31.8.2000. Expozice pod patronací ČOV a ČKO představila českou historii ve 
více jak 20 sportovních odvětvích, ve spolupráci s regionálním klubem 
olymioniků Jižní Moravy logicky akcentovala také nejúspěšnější sportovce 
regionu, kteří jako olympionici nebo mistři světa proslavili ČR. 

 Český olympismus, Fakulta tělesné kultury University Palackého Olomouc 
17.5.-7.6. Výstavku připravilo Centrum humanitních studií a olympismu 
katedry kinantropologie, na 12 panelech byl představen vývoj olympismu u 
nás a účast na OH 1896 až 1998. 

 Národní oborová tématická filatelistická výstava se zahraniční účastí a 
Mezinárodní výstava filatelistické literatury s olympijskou a sportovní 
tématikou, Muzeum policie ČR Praha, 17.-22.5.1999 Reprezentační 
filatelistická expozice, vítězné exponáty získaly kvalifikaci pro účast na 
světové výstavě Olymphilex v Sydney 2000. 

 Olympijské hry očima dětí. Putovní výstavka stručné historie OH doprovázená 
dětskými kresbami. Ostrava a Severní Morava 1999-2000. 

 
Členové ČOA se podíleli na tvorbě filmů s olympijskou tématikou: 
1998 o E. a D. Zátopkových Příběh olympijské medaile, 2000 o kanoistovi Holečkovi 
o střelci Hořínkovi, dopracování filmu ČOV Olympijské jubileum o léta 1994-1999, 
libreto a podklady pro navrhovaný 15 dílný seriál o české účasti na OH. 
 
ČOA připravila rekonstrukci Síně olympismu v Centru E. Zátopka v Houštce, 

pamětní síň dokumentuje bohatou kariéru nejúspěšnějšího českého olympionika, 
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v plánu je rozšíření expozice, podpora tohoto záměru byla projednána také 
s předsedou MOV. 
 
Z podnětu ČOA a ČOV a se souhlasem MŠMT byly v roce 1999 uděleny dvěma 
středním školám jména zakladatelů českého a mezinárodního olympijského hnutí: na 
Základní školu a Gymnasium dr. Jiřího Gutha-Jarkovského byla pojmenována škola 
v Truhlářské ulici v Praze 1 ( Guth-Jarkovský zde učil) a gymnasium v Táboře bylo 
pojmenováno na Gymnasium Pierre de Coubertina . Obě školy se staly členy hnutí 
středních škol, které organizuje Mezinárodní výbor Pierre de Coubertina, 
inspirovaného dílem zakladatele novodobých OH a olympijskými myšlenkami. 
 
ČOA ze svého rozpočtu pravidelně přispívá na budování olympijských sbírek Tyršova 
muzea. 
 
V rámci své činnosti udržuje ČOA pracovní mezinárodní styky se zástupci 

národních akademií v Rakousku, Německu, USA, Itálie (studijní podklady a 
dokumenty, semináře), zvláště dobré styky pokračují se Slovenskou olympijskou 
akademií (semináře, členství v porotách různých soutěží, výměna informací apod.). 
Zástupci ČR aktivně vystoupili na mezinárodní konferenci při Světových hrách 
mládeže v Moskvě (1998), účastnili se jednání Kulturní politika MOV v Lausanne 
(2000). Svými delegáty se ČOA pravidelně účastní jednání Mezinárodní olympijské 
akademie v Athénách a Olympii, za podpory MOV vysílá také na kratší studijní 
pobyty humanitně orientované studenty vysokých škol  s cílem prohloubit jejich 
znalosti o problematice olympismu.     
 
Kolektivním členem ČOA je Česká národní asociace pro olympijskou filatelii 
Olympsport. V Uplynulém období vydal tři díly publikace Český a československý 

olympismus ve filatelii, Praha 1996 -1999, autoři Petrásek, Polák, Vápenka. 
Pořádal několik výstav, největší samostatnou v rámci výročí 100 let ČOV, na  dalších 
se podílel. Olympijská sportovní filatelie byla úspěšně reprezentována na světové 
soutěžní výstavě Olymphilex při OH v Sydney, dvacet exponátů v pěti třídách bylo 
oceněno medailemi a diplomy. 
 
 
 

10. KOMISE A PRACOVNÍ SKUPINY ČOV 
 
10.1. Komise sportovního úseku 

 
Sportovní úsek ČOV pracuje v počtu tří odborných profesionálních pracovníků a 
jedné administrativní síly. Pro zajištění činnosti a strategické rozhodování byly VV 
ČOV ustaveny tři pracovní skupiny a jedna komise, které jsou konzultačními a 

poradními útvary sportovního úseku ČOV. Pracovní skupiny a komise posuzují 
zejména projekty navrhované sportovními svazy, připravují materiály pro VV ČOV a 
plénum ČOV týkající se OH – návrhy nominačních kritérií, příprava nominací 
sportovců a štábu na OH, zásady odměňování medailistů apod. Pracovní skupiny 
jsou ustaveny pro letní, zimní OH a pro mládež – EYOD.  
 
V rámci sportovního úseku pracuje lékařská komise. Trvale se zaměřuje na 
prevenci dopingu ve sportu, pro potřebu sportovních svazů překládala a doplňovala 
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vysvětlením materiály z lékařské komise MOV. Pořádala odborné semináře: Úloha 
lékaře v realizačním týmu (1997), Výběr a sledování sportovních talentů (1998), 
Doplňky výživy a sportovní výkon (1999). Členové komise se aktivně podíleli jako 
přednášející na různých akcích, zabývají se publikační činností. V olympijském roce 
2000 došlo k reorganizaci komise, byl rozšířen počet členů na osm. K hlavním 
úkolům patřila práce na novém systému zdravotnického zabezpečení, který by měl 
nahradit zrušený a nešťastně privatizovaný Ústav sportovní medicíny.  Komise 
zajišťovala zdravotnické zabezpečení přípravy a vystoupení na olympijských hrách. 
Zorganizovala dvě koordinační setkání s lékaři reprezentačních družstev, která měla 
vliv na kvalitu zdravotnické péče  průběhu OH. Komise se podílela i na formování 
vědeckého servisu v rámci Rozvojového programu. Komise úzce spolupracuje 
s Českou společností tělovýchovného lékařství, časopis Medicina Sportiva je zasílán 
sportovním svazům. Samozřejmostí byla spolupráce s Antidopingovým výborem ČR. 
 
10.2. Legislativní oblast 

 
V legislativní oblasti byla navržena pracovní skupinou ČOV pro legislativu nová 
verze Stanov ČOV. Znění, které schválilo Plénum ČOV na svém ustavujícím 
zasedání dne 21.12.1992, ztrácelo postupně na aktuálnosti. Návrh byl projednán 
plenárním zasedáním 29.dubna 1998 a po schválení MOV vstoupil v platnost 7. 
ledna 1999. Největší změnou bylo rozdělení členů ČOV na řádné a přidružené. To 
umožnilo přijímat do pléna ČOV nové členy a přitom dodržet ustavení Olympijské 
charty o nadpoloviční většině hlasů olympijských sportů. Poměrně velké změny, 
kterých doznala Olympijská charta od prosince minulého roku, budou vyžadovat další 
úpravy  Stanov ČOV a nové projednání na   plénu ČOV. 
 
Výkonný výbor ČOV schválil  Organizační řád, Platový řád, Olympijský protokol a 

řadu provozních směrnic ČOV. 
 
10.3. Sport pro všechny 
 
Oblast sportu pro všechny zaujímá v olympismu důležité místo, na konkrétní  roli 
ČOV v tomto směru však existují různé názory. 
 
V ČR se sportem pro všechny zabývají různé subjekty - Sokol, Orel, Česká asociace 
sportu pro všechny, Český svaz rekreačních sportů, Asociace školních sportovních 
klubů a další, vedle toho se provozuje i neorganizovaná kondičně rekreační činnost. 
Podle představ některých občanských sdružení  měl ČOV, respektive jeho příslušná 
komise, plnit funkci jistého koordinačního centra, integrujícího sport pro všechny a 
hájícího jeho specifické zájmy. Orgán tohoto typu by plnil funkci koncepční, 
koordinační, iniciativní a poradní. S přibližně podobným cílem byla v r. 1993 založena 
komise sportu pro všechny ČOV. Kromě podílu na některých sportovních akcích však 
nenašla ve své činnosti větší ohlas. 
 
Výkonný výbor se několikrát v prvním roce funkčního období tímto tématem zabýval 
a došel k přesvědčení, že současné plurality různých subjektů orientovaných na sport 
pro všechny nelze sevřít, byť v dobré vůli, do sebelépe promyšleného schématu 
jakési jednotné organizace a tuto ústředně řídit. Posláním ČOV není usměrňování 
této činnosti v celostátním měřítku. ČOV se k této aktivitě hlásí, avšak jako není 
řídícím nebo prováděcím centrem soutěžního  a vrcholového sportu, role „střešního 
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orgánu“ mu ani ve sportu pro všechny nepřísluší. ČOV v tom vychází z analogie 
s MOV (J.A.Samaranch: „ ...ani MOV ani žádná jiná mezinárodní federace, ani NOV, 
organizace vládní i nevládní nemají toto právo řídit toto hnutí, hnutí budeme 
podporovat“., 2.světový kongres sportu pro všechny, Praha 1988). Olympijské hnutí 
má určitou odpovědnost v rozvoji sportu pro všechny. Může tak činit ovšem v rámci 
svých možností, rozhodujícím činitelem jsou aktivní tělovýchovné a sportovní 
subjekty. Program podpory sportu pro všechny ČOV byl proto založen na 
propagaci a informacích, podpoře materiální (podíl na vybraných akcích 
celostátního charakteru), podpoře morální (patronáty,  zapojení olympioniků), 
podpoře odborné  
(podíl na koncepční a oponentské činnosti). 
 
ČOV se dílčím způsobem podílel na koncepčním zpracování a také formou 
připomínek na oponování Národního programu rozvoje sportu pro všechny v ČR. 
Některá navržená opatření ČOV svojí činností program přímo i nepřímo podporují.  
 
Speciálně se těmito otázkami zabývá pracovní skupina Sport pro všechny 

(vedená A. Procházkou) a v návaznosti na ni působí Informační centrum sportu pro 
všechny při ČOV (ve vazbě na Agenturu Sprint). Centrum vydává čtvrtletník 
Českomoravský fit kalendář, přinášející  informace o turistických a sportovních 
akcích pro veřejnost bez ohledu na to, kdo je pořadatelem. Časopis přináší i řadu 
námětů a rad o kondičních a zdravotních programech. Centrum je dále vydavatelem 
(ve spolupráci s ASŠK) měsíčníku Školní sport, jediného periodika, které cílevědomě 
nabízí školám informace o sportovních soutěžích a další zajímavosti a náměty (např. 
vědomostní soutěž inspirovanou 100. výročím vzniku ČOV). 
 
Za přispění ČOV pořádá Informační centrum každoročně dvě tradiční republikové 
akce - Zátopkovy štafety a Plavecké soutěže měst 500 x 100m. Zátopkovy štafety 
připomínají trojnásobný olympijský triumf  na OH v Helsinkách 1952. Školy soutěží 
na dálku na některé ze tří „zlatých“ tratí - 5 km, 10 km a maratón. V roce 2000 se 
konal již 9. ročník, startovalo celkem 518 štafet, v r. 1999 451 štafet, celkem se účast 
od žáků základních škol až po školy střední počítá na tisíce běžců. Údaje o výkonech 
shromažďuje Informační centrum a sestavuje republikové pořadí. Plavecká soutěž 
měst na 500 x 100 m vybízí k účasti příznivce kondičního plavání od předškolních 
dětí až po důchodce. Rovněž tato soutěž se mohla v r. 2000 pochlubit 9. ročníkem, 
pravidelně se za účasti několika tisíc plavců koná na více jak 20 místech, součet 
bodů za 500 nejlépe hodnocených výkonů určuje pořadí měst do a nad 50 000 
obyvatel. Obě soutěže mají už po republice svůj zvuk a stálý okruh příznivců. 
 
Informační středisko připravilo i další propagační akce, např. „Léto s reprezentanty“, 
prázdninový víceboj pod patronací olympioniků, „Fandíme dětem“ s cílem vyvolat 
větší zájem o pravidelný pohyb nebo připravovaná „Fit rodina“, náměty pro rodinné 
sportování, vhodně prezentované ve vysílání Českého rozhlasu. 
 
V tomto rámci lze připomenout  značný podíl ČOV na Dětských olympijských 
hrách a Olympijském poháru v atletickém čtyřboji a podporu Šupčíkova 
memoriálu ve šplhu, který každoročně organizuje Sokol. 
                       
V široké součinnosti s dalšími občanskými sdruženími (Asociace školních 
sportovních klubů, Česká asociace Sport pro všechny., Česká obec sokolská, Český 



 44 

střelecký svaz, Folklorní sdružení ČR, Klub českých turistů, Asociace tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů ČR, Český svaz tělesné výchovy, Junák - Svaz skautů a 
skautek ČR, Orel, Sdružení technických sportů a činností ČR) se ČOV přihlásil 
k Národním dnům sportu a kultury 2000. Tento „festival pohybu“ pod záštitou 
MŠMT, na jehož pojetí ČOV spolupracoval , byl společnou výzvou vyhlášen v r. 1999 
. Do jeho příprav se zapojily všechny významnější tělovýchovné a sportovní subjekty, 
ČOV delegoval svoje zástupce do prezidia a komisí organizačního výboru. Program - 
od sportovních soutěží až po hromadná vystoupení - prezentoval mnoho 
různorodých pohybových aktivit, z nichž si mohou všichni vybrat bez ohledu na 
úroveň své zdatnosti.     
 
10.4. Komise Žena a sport 
 
V roce 1994 se Brightonu v Anglii sešla první mezinárodní konference (28O delegátů 
z 82 zemí) na téma Žena a sport, organizovaná Sportovní radou Británie za podpory 
MOV. Konferenci přijala deklaraci, jejímž cílem byla výzva k vytváření podmínek pro 
zapojení žen do činnosti sportovních organizací na všech úrovních a ve všech 
dostupných funkcích. Deklarace mj. požaduje: 
- zajistit všem ženám možnost bezpečné účasti ve sportovních aktivitách   
- s respektováním individuality žen, 
- zvýšit účast žen ve sportu, 
- podpořit vliv žen na rozvoj sportu, využít jejich znalostí a zkušeností, 
- podpořit uznání vlivu žen na rozvoj veřejného života a zdravého životního stylu. 
 
Svoje zástupce na konferenci vyslal také ČOV a přihlásil se k jejím výsledkům. 
Koncem roku 1996 byla ustavena komise Žena a sport, v letech 1997-2000 začala 
postupně rozvíjet svoji činnost: v duchu závěrů Brightonské konference, programu 
MOV a OSN připravit a rozvinout výchovně vzdělávací činnost v podmínkách ČR. 
 
Ne příliš početně pětičlenné komisi se podařilo k této problematice svolat několik 
samostatných diskusí, seminářů a konferencí (19997,1998,1999,2000). Inicioval i 

tématická jednání při jiných příležitostech (pravidelně v rámci odborných setkání 
učitelů tělesné výchovy Tělo Praha a Tělo Olomouc, při semináři o tělesné výchově 
na vysokých školách, zasedání EOV). Kromě dílčích informací ve Zpravodaji ČOV  
činnost vyústila také v samostatné sborníky Žena a sport (15. a 21. svazek 

Olympijské knihovničky, 1998). Sborníky dokumentují, že stanoviska ke sportu žen 
lze formulovat zasvěceně a kultivovaně. I tyto texty dokazují, že ČOV téma Žena a 
sport nechápe jako uměle vytvářený a násilně prosazovaný problém, ale jako 
žádoucí tendenci vidět a řešit věci po svém, demokraticky a s plnou podporou, nikoliv 
s nálepkou naivity nebo shovívavého přezírání, speciální otázky sportu jako součásti 
moderního olympismu. 
 
Ve prospěch vlastní činnosti, ale i k prezentaci otázek českých žen ve sportu 
v zahraničí, využívá komise čilé zahraniční kontakty: aktivní vystoupení na 

světových a evropských konferencích - např. Friedrichshafen 1997, Záhřeb, Atény a 
Windhoeck 1998, Cheltenham, Valleta a Barcelona 1999, Paříž, Helsinki, Glasgow a 
Brisbane 2000. Výrazem uznání práce této komise v mezinárodním měřitku je 
zvolení předsedkyně N.Vlasákové do Evropské pracovní skupiny Žena a sport EWS  
(2000), jejíž zasedání v ČR s úspěchem komise také připravila. 
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10.5. Pracovní skupina Sport a životní prostředí 

 
Poprvé v historii moderního olympismu se v roce 1994 XII. olympijský kongres 
v Paříži zabýval i otázkami vztahu sportu a prostředí, byly zde nově definovány jejich 
vztahy, což ovlivnilo i charakter další činnosti MOV. Jeho předseda J.A.Samaranch 
naznačil, že prostředí bude třeba nadále vedle sportu a kultury považovat zaˇ“třetí 
rozměr“ olympijských her. Olympijská charta pak byla rozšířena o znění : „MOV bude 
pečovat o to, aby při organizaci všech olympijských her byly brány v úvahu 
ekologické aspekty, péči o prostředí a ochranu přírody začlení do svých dalších 
aktivit a bude vychovávat sportovce a širokou sportovní veřejnost v citlivosti 
k otázkám trvale udržitelného rozvoje“. 
 
V souladu s olympijskou chartou a doporučení MOV začal ČOV rozvíjet činnost také 
v oblasti sportu a ekologie. Zpočátku (od r. 1997) na úrovni experta pro tuto 
problematiku (T. Doležal), v průběhu roku 1998 se konstituovala 8 členná pracovní 
skupina. Skupina připravila pro výkonný  výbor koncepční materiál „Přístup ČOV 
k řešení ekologické problematiky“, orientuje se na kvalifikované posuzování vlivu 

masových i vrcholových sportovních aktivit na přírodu a životní prostředí, zpracovává 
a šíří příslušné informace, zabývá se ekologickou výchovou ve sportovním prostředí 
a vykonává expertní činnost při zpracování ekologických auditů pro nejrůznější 
sportovní podniky. Spolupracuje se komisí Sport a prostředí MOV a EOV., 
transformuje na naše podmínky jejich principy ekologické politiky, podpora za strany 
MOV umožnila účast českých zástupců  na jednání  evropských (Řím 1998) a 
světových (Rio de Janeiro 1999) setkání k těmto otázkám. V listopadu 1998 byl ve 
spolupráci ČOV - FTVS Praha uspořádán k této tématice první republikový seminář. 
Skupina jako poradní orgán pomáhá formulovat „ekologickou politiku „ ČOV s cílem 
ovlivnit v daném směru sportovní svazy a celé české sportovní hnutí. Skupina usiluje 
o větší medializaci této problematiky, připravila podklady k vydání výzvy „Sportuj a 
chraň životní prostředí“, jistého kodexu ekologického chování ve sportu. 
 
Publikační činnost: 

Sport a prostředí - 16. svazek Olympijské knihovničky, 1998 
upravený překlad stěžejního materiálu MOV) 
Ekologické aspekty tělesné výchovy a sportu, 1999 
(sborník ze semináře 1998) 
Ekologické problémy současného sportu  22. svazek  
olympijské knihovničky, 2000 
(překlad tzv. Ageny 21 olympijského hnutí, MOV) 
Sport v chráněných územích České republiky, 2000 
(Centrum pro otázky životního prostředí UK) 
Publikace v časopisech pro sportovní a ekologickou veřejnost 
(Ochrana přírody, Tělesná výchova a sport mládeže, Zpravodaj ČOV) 
 
10.6. Pracovní skupina pro ekonomiku a marketing 

 
Posláním skupiny byla dlouhodobá koncepční doporučení v oblasti marketingu a 
PR, dále stanovení  metodiky přípravy rozpočtu. Intenzivně se komise zabývala 
vyhodnocováním rozpočtu v jednotlivých letech a situací v ČO a.s. Projednávala 
koncepci a finanční zabezpečení Internetových stránek ČOV. 
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10.7. Revizní komise 

 
Revizní komise se scházela dle připraveného plánu práce, prováděla průběžné 
kontroly a podávala zprávy na plenárních zasedáních ČOV. 
 
10.8. Rozhodčí komise 
 
Její činnost utrpěla odstoupením předsedy komise Gerhardta Bubníka ze zdravotních 
důvodů. Komise se měla zabývat zejména případy spojenými s porušováním 
Antidopingové charty a neřešila případy, ke kterým došlo před  jejím ustavením. 
 
10.9. Poradní skupina pro sportovní politiku 
 
Projednávala hlavní body spolupráce se stáními i nestátními institucemi v České 
republice a navrhovala zaměření zahraniční politiky ČOV k MOV, ANOV, EOV a 
NOV. 
 
 
 

11. OLYMPIJSKÉ STUDIJNÍ CENTRUM 
 
Přípravy OSC (ředitel J. Kössl) byly podniknuty již v předchozím funkčním období, 
vlastní činnost byla zahájena od září  1996 a naplňovala se v letech 1997-2000. 
Centrum je umístěno na fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha, José Martiho 31 
a úzce spolupracuje s Ústřední tělovýchovnou knihovnou. V duchu schváleného 
statutu centrum realizovalo následující úkoly. 
 
Příprava, zpracovávání a vydávání publikací s olympijskou tématikou 
články o olympijské historii, osobnosti sportu a olympismu, 
 
Olympijská knihovnička   
Č.13. Závěrečná zpráva Olympijského kongresu ke stému výročí  
Kongresu jednoty a Usnesení přijatá na 105. zasedání MOV, Atlanta 18.7.1996. 
Č.14. Dokumentace k dějinám českého olympismu. 1. díl. 1891 -1918. 
Č.15. Žena a sport. 
Č.16. Sport a životní prostředí. 
Č.17. Dokumentace k dějinám českého olympismu. 2. díl. 1918 -1945. 
Č.18. Olympijské a sportovní vztahy českých zemí se svými sousedy. 
Č.19. Olympijská charta. Stanovy Českého olympijského výboru a statuty jeho  

složek. 
Č. 20. Dokumentace k dějinám českého olympismu. 3. díl. 1945 -1970. 
Č. 21. Žena a sport. 
Č. 22. Ekologické problémy současného sportu. 
Č. 23. Sportovní hry: výkon, trénink, výzkum. 
Č. 24. Dokumentace k dějinám českého olympismu. 4. díl. 1970 – 1999. 
Revue ČOV     č. 6   1997, č. 7  1998 (pod názvem Olympijský bulletin), č. 8  2000. 
Český olympismus - 100 let. Reprezentační publikace ke výročí. 
Kdo je kdo v českém olympismu. 
Text pro nakladatelství Olympia  „Antické olympijské hry“ (dosud nerealizováno). 
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Zpracování podkladů pro připravované publikace „Češi na OH“, “Hry moderních 
olympiád „ 
Text pro výchovně vzdělávací program CD Rom „Olympijská výchova“. 
Scénář pro film „Olympijský plamen“ pro školy (zatím nerealizováno) 
Příprava textů z dějin lyžování a gymnastiky ve vztahu k českému olympismu. 
Ošetřování a budování knižního fondu ČOV 
 
Ve spolupráci s ÚTK, bibliografie s tématikou olympismu a metodická 
tréninková literatura. V rámci projektu „Olympijská knihovna“ rozšířil ČOV v letech 

1998-2000 knihovní fond o téměř 300 nových titulů sportovně tréninkového 
zaměření. O přírůstcích (převážně zahraničních) jsou svazy každoročně 
informovány, publikace jsou k dispozici přednostně v Ústřední tělovýchovné 
knihovně. 
 
Výstavy - příprava, realizace, podklady - viz část ČOA, dále příprava panelů pro 

Český olympijský dům Sydney (2000), spolupořádání výstavy Sto sportovních 
fotografií roku, Národní muzeum, (2000). 
 
Sběr, zpracovávání a využití informací, statistických údajů, archivních a jiných 
materiálů pro propagaci a rozvoj olympismu: 
Zpracování, skenování, doplňování a korektury sportovních a olympijských hesel 
Encyklopedie Diderot. 
Průběžné zpracování a doplňování olympijské databáze. 
Archivace materiálů českého olympismu.  
Zpracování materiálů z pozůstalosti dr. Gutha-Jarkovského a jejich předání do 
Památníku národního písemnictví.  
Spolupráce s Muzeem tělesné výchovy a sportu, oddělením Národního muzea, 
budování foto a filmotéky a jejich využití. 
Podklady k připravovanému 15.dílnému seriálu ČT. 
Doplnění televizního filmu ČOV „Olympijské jubileum“ o období 1994-99. 
Vyhledání a přepis historických filmů z dějin olympismu, kanoistiky a basketbalu. 
Zajištění výroby kopií olympijských medailí. 
Naskenování fotografií z OH. 
Převzetí fotoarchivu nakladatelství Olympia, evidence, katalogizace. 
Servis pro ČOV a jeho složky. 
Konzultace s veřejností, studenty, novináři, pracovníky svazů. 
Podklady pro kalendáře ČOV. 
Spolupráce s gymnasii Pierre de Coubertina v Táboře a dr. Gutha-Jarkovského 
v Praze. 
Zajištění vyrytí jmen nositelů na Cenu Gutha-Jarkovského, plakety Ceny. 
Příprava písemných a fotografických materiálů pro media. 
Příprava čísel Olympijského zpravodaje. 
Příležitostné tisky. 
Zajištění pamětní desky na hrob B. Šupčíka. 
Zajištění výroby busty dr. Gutha-Jarkovského. 
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Zahraniční spolupráce v rámci ČOA 

 
Spolupráce s Národní radou pro informatiku. Základní zpracovávání spisovny 

ČOV a průběžné předávání spisových materiálů Státnímu ústřednímu archivu. 
 
Podíl na přípravě, zavedení a vydávání internetových stránek ČOV.  

 
 
 
12. INTERNETOVÉ STRÁNKY ČOV 
 
Obraz českého olympismu a ČOV je dán mj. dostatkem, rychlostí, kvalitou a 
dostupností příslušných informací. Z tohoto důvodu ČOV v uplynulém období 
přistoupil k budování vlastních Internetových stránek (adresa http://www.olympic.cz).             
Tyto stránky se měly stát novou a pevnou součástí interního a externího 
informačního servisu ČOV.  Funkcí správce a iniciátora stránek bylo pověřeno 
Olympijské studijní centrum. Cílem bylo nabídnout odborné veřejnosti a dalším 
zájemcům informace o dění v olympismu.  
 
Odpovědnost za koncepci a průběžnou inovaci IS byla delegována na ředitele  OSC, 
byl za ČOV jmenován kontaktní a kompetentní osobou pro jednání s firmou Fraktal, 
která smluvně provedla technické řešení stránek. Předpokládalo se, že budou 
průběžně vyžadovány, shromažďovány a redigovány zprávy od funkcionářů 
výkonného výboru, vedení složek a komisí, pracovníků sekretariátu, České 
olympijské a.s. a případně od dalších osob. Za obsah měla odpovědnost redakční 
rada (ředitel OSC, místopředseda pro olympismus, generální sekretář). Záměrem 
bylo zveřejňovat jak standardní informace (stanovy, Chartu ), tak aktuální zprávy z 
pléna , výkonného výboru, zajímavosti, aktuální i připravované akce aj. Část 
informací byla plánována v angličtině. 
 
Postupně se podařilo vytvořit jistý základ IS, který byl členěn následujícím způsobem: 

 aktuality, 

 ČOV, 

 olympijské hry, 

 partneři Českého olympijského týmu, 

 sporty, 

 OH 2000. 
 
Vedle aktualit tak byla na stránkách uvedena struktura a složení ČOV, Pléna, 
výkonného výboru, složek a komisí, dále stručně historie českého olympismu (čeští a 
českoslovenští vítězové, držitelé vyznamenání, předsedové a generální tajemníci), 
informace o mezinárodním olympijském hnutí (základní principy olympismu, hry a 
symbolika, medaile a diplomy), byla představena Česká olympijská a.s. a partneři 
Českého olympijského týmu 1997-2000, účast a umístění českých sportovců na OH 
a ZOH, E-mailové adresy sportovních svazů, informace o OH 2000. Český klub fair 
play, Česká olympijská akademie a pracovní skupina Sport a životní prostředí 
vytvořili vlastní schránku. 
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Přestože bylo vykonáno mnoho užitečného, podoba a úroveň stránek dosažená ke 
konci roku 2000 není uspokojivá a adekvátní cílům, které byly pro tuto oblast 
stanoveny a které se očekávaly. Důvodem byla malá operativnost navrženého“ 
sycení“ IS, nepochybně jistá nezkušenost odpovědných pracovníků, absence   
redaktorské činnosti, nároky na profesionální podobu přesahují možnosti stávajícího 
personální zabezpečení. 
 
Výkonný výbor se situací několikrát zabýval a řešení spatřuje ve smluvním zadání a 
zabezpečení IS prostřednictvím vybrané agentury. Ve schváleném projektu by mělo 
jít o: 
prezentaci olympismu, ČOV, jeho partnerů a také špičkových sportovců, historie, 
současnosti, cílů,  
součástí by měla být také interaktivní část otázek a odpovědí, využití videosekvencí a 
zvukových záznamů, 
komunikační kanál mezi vybranou skupinou sportovců (olympijští  vítězové a mistři 
světa) a příznivci,  
internetové besedy  a diskuse, zpravodajství s denním aktualizací zpráv z 
olympijského hnutí, které umožní rychlý přehled o aktuálním dění ve sportu, 
zveřejnění všech oficiálních zpráv a dokumentů ČOV a MOV, zprávy budou 
archivovány, měly by být zájemcům dostupné i v budoucnosti, výherní soutěže. 
 
 
 

13. EKONOMIKA A MARKETING 
(údaje roku 2000 jsou stanoveny odhadem podle skutečnosti k 15.11.2000, konečné 
vyhodnocení rozpočtu roku 2000 bude předloženo na nejbližším plénu) 
 
13.1. Hospodaření ČOV 

 
Ekonomická činnost ČOV se řídila ročními rozpočty, které vycházely z rámcové 
čtyřleté rozvahy na celé období. Metodika tvorby rozpočtů, jejich vyhodnocování 
a zejména jejich struktura byly od roku 1998 zásadně změněny s cílem větší 

transparentnosti využití prostředků. Struktura rozpočtu byla sladěna s účetní osnovou 
a jednoznačně byly definovány (shodně v účetnictví i  rozpočtu) jednotlivá účetní 
střediska resp. akce. V souladu s usnesením pléna ČOV byly vždy podrobně 
komentovány veškeré pohyby nad 200 tis. Kč. Zavedení nového systému splnilo svůj 
účel. Hospodaření ČOV se zprůhlednilo, podstatně se zvýšila důvěra v předkládané 
materiály a projednávání ekonomických otázek, jak na VV tak v plénu probíhalo 
bezkonfliktně.  
 
Významnou měrou k tomu přispěla také činnost pracovní skupiny ČOV pro 
ekonomiku a marketing, která zásadní a koncepční materiály před projednáváním 
posuzovala a spolupodílela se na jejich přípravě.  
 
Hospodaření ČOV je každoročně podrobeno nezávislému auditu. Pro roky 97 až 99 
byl výrok auditora vždy bez výhrad. Audit pro účetní rok 2000 může být zpracován až 
po uzavření účetního období. Bez zjištění závad proběhla na ČOV v roce 1999 i 
kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření se státními dotacemi. 
Hospodaření je kontrolováno i revizní komisí ČOV, která provádí pravidelné kontroly 
od roku 1998 a s jejich výsledky vždy seznamuje plénum ČOV. 
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13.1.1. Celkové výdaje ČOV za období 1997 až 2000 
 
Celkové výdaje činily 342,233 mil Kč. Oproti souhrnu plánovaných ročních výdajů 
byly výdaje překročeny o 7,8%. Překročení výdajů bylo podmíněno příslušným 
zvýšením příjmů (viz  13.1.2.). K překročení došlo v položkách příspěvku sportovním 
svazům, sportu pro všechny, oslav 100 let a různé. U oslav 100 let olympismu je 
překročení způsobeno zasedáním evropských olympijských výborů, na které byl 
MOV a MŠMT poskytnut účelový příspěvek. To umožnilo zvolit velkorysejší variantu 
oslav oproti rozpočtované variantě skromnější. Ve středisku Sport pro všechny je ve 
výdajích zahrnut příspěvek na vybavení sportovních tříd materiálem v rámci projektu 
Národní sportovní naděje. V různém pak rok 1999 zahrnuje navýšení základního 
jmění u České olympijské a.s. ve výši 5000 tis. Kč a náklady (1169 tis. Kč) na 
stravování v ČOD v Naganu, které převzal ČOV z daňových důvodů do svého 
účetnictví. Rok 2000 zahrnuje platbu za autorská práva k logu ČOT ve výši 3000 tis. 
Kč. 
 
Tuto neplánovanou položku je nutno blíže komentovat. Kořeny tohoto výdaje sahají do období 93 až 
96, kdy tehdejší VV ČOV rozhodl o vytvoření nového „komerčního“ loga pro Český olympijský tým. 
Realizací byla pověřena společnost APC. Po výběru loga byla mezi autorem a společností APC 
uzavřena smlouva o využití loga, ze které vyplývalo „vlastnictví“ loga pro ČOV. Ten také v souladu se 
smlouvou zaplatil 50 tis. Kč. Doba práva užívání a mnoho dalších náležitostí nebylo ve smlouvě, která 
působí velmi amatérsky, uvedeno. Logo ČOT bylo řádně zaregistrováno  jako vlastnictví ČOV. 
V předávací proceduře po volbách 1997 nebylo o možných „problémech“ s logem ČOT ani zmínky. 
Problém vyvstal v roce 2000, v období vrcholící přípravy na OH v Sydney, kdy dvě renomované 
advokátní kanceláře zaslaly všem oficielním partnerům ČOV dopis s upozorněním, že již třetí rok 
používají logo bez souhlasu oprávněné osoby, kterou je společnost APC jako vlastník veškerých práv 
k logu ČOT. Po obdržení dopisu všichni partneři okamžitě zastavili platby českému olympijskému 
výboru, mediální partneři zastavili veškerou reklamu s logem ČOT. Své „vlastnictví“ prokazuje firma 
APC dodatkem k výše uvedené „amatérské“ smlouvě, který je datován cca 14 dní po uzavření 
samotné smlouvy. Dodatek je velmi profesionálně zpracován a podpisy pana Gregora (autor loga) a 
pana Grocha (jednatel společnosti APC pověřené ČOV výkonem jeho marketingových práv) poskytuje 
autorská práva a práva na užití loga českému olympijskému výboru pouze do konce roku 1996. Po 
tomto datu patří práva společnosti APC. Dodatek nikdy nebyl k dispozici na ČOV, není podepsán 
nikým z osob oprávněných jednat jménem ČOV. K dispozici jsou navíc pouze notářsky ověřené kopie 
tohoto dodatku, takže ani nebylo možné expertizou prokázat skutečné datum jeho vzniku.Pánové 
Groch a Gregor požadovali prostřednictvím advokátních kanceláří vyrovnání, které ocenili na 20  mil. 
Krizi, která nemá v historii ČOV obdobu, bylo nutno urychleně vyřešit. Na několika dramatických 
jednáních s oběma pány a po intenzivních konzultacích s právníky a některými z partnerů došlo k 
„dohodě“ podle níž zaplatil ČOV společnosti APC a panu Gregorovi za autorská práva a práva k užití 
loga na období od roku 1997 a dále neomezeně částku 3 mil. Kč. Navíc bylo „dohodnuto“ že APC i 
ČOV stáhnou vzájemné žaloby za neuhrazené pohledávky.  

 
Struktura výdajů a porovnání skutečných a plánovaných výdajů je patrné z tabulky 5 
a grafu 4. Nižší skutečnost oproti plánu v roce 1997 je způsobena přesunem 
některých výdajů souvisejících s  OH 98 do roku 98. Graf 5 a 6 ukazuje porovnání 
plánovaných a skutečných výdajů po střediscích. Plně nevyužily plánované 
prostředky  Klub fair play, olympijská akademie a olympijské studijní centrum. 
K úspoře došlo u provozních nákladů, které tvoří 14% veškerých nákladů. Podíl 
ostatních středisek na výdajích je patrný z grafu 7, kde dominantní podíl 61% 
veškerých nákladů tvoří příspěvky sportovním svazům. Tabulka 6  ukazuje výši a 
členění příspěvků sportovním svazům v jednotlivých letech. Rámcový čtyřletý plán 
předpokládal příspěvky ve výši 200 mil. Skutečnost je 208,457 mil. tj. o 4,2 více 
jak je patrné z grafu 2 
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13.1.2. Celkové příjmy ČOV za období 1997 až 2000 

 
Celkové příjmy činily 338,779 mil. Kč což je o 6,7% více oproti souhrnu 
plánovaných ročních výdajů. Vyšších příjmů bylo dosaženo vyšším výtěžkem 
z projektu TOP 10 (zejména plněním nad rámec smluv za odměny medailistům 

v Naganu), dále realizací marketingového projektu „Národní sportovní naděje“, 
zvláštní dotací od MŠMT a EOV na zasedání evropských olympijských výborů, 
zvýšením podílu ČOV na projektu MOV TOP IV a částečně i změnou metodiky 
rozdělování výtěžku Sazky,jejímž akcionářem se ČOV stal dne 19. 11. 1997. 
Struktura příjmů a porovnání skutečných příjmů s příjmy plánovanými jsou patrné 
z tabulky 7 a grafu 8. V tabulce 8 a grafu 9 je uvedeno členění příjmů podle zdroje. 
Je zde dobře patrný význam marketingových aktivit, které zajišťují více než 
polovinu všech příjmů. Zcela zásadní jsou i dotace ze státního rozpočtu, které 

představují včetně dotace na účast na OH 37% veškerých příjmů. Za zmínku stojí i 
úrokové výnosy vlastních zdrojů ČOV, kde bylo dosaženo 25% zhodnocení 

prostředků a celkový podíl úrokových výnosů na příjmech ČOV činí 4%.  Členění 
příjmů z marketingu je uvedeno v tabulce 9 a v grafu 10. Celkem 73% 
marketingových příjmů je realizováno projektem TOP 10, 24% tvoří podíl na projektu 
MOV – TOP IV a 3% projekt Národní sportovní naděje. 
 
13.1.3 Výsledek hospodaření a bilance vlastních zdrojů ČOV za období 1997 až  

2000 
 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji za celé funkční období činí – 3,454 mil Kč. Záporný 
výsledek hospodaření je způsobem několika faktory. Především je ve výdajích 
započteno 6 mil. Kč, vložených do základního jmění ČO a.s. Tyto prostředky ČOV 
stále má ve formě 100 % akciového podílu v ČO a.s. Dále se zde například projevuje 
mimořádný výdaj 3 mil. Kč za autorská práva a práva k užívání loga ČOT, který je 
podrobněji vysvětlen výše. Kromě toho došlo k přesunu platby části podílu na 
projektu MOV – TOP IV na počátek roku 2001. Stav vlastních prostředků na konci 
období je uveden v grafu 11. Pokles o 3,454 mil. Kč není znepokojivý neboť ve 
skutečnosti, započteme-li 6 mil základního jmění v ČO a.s skončilo hospodaření 
ČOV kladným výsledkem ve výši  2,546 mil. Kč. 

 
13.2. Příspěvky sportovním svazům 

 
Jak bylo uvedeno příspěvky sportovním svazům se podílejí na veškerých výdajích 
ČOV 61%. Tato jednoznačně dominantní výdajová položka je řízena Olympijským 
rozvojovým programem na období 1997 až 2000, detailní členění a využití 
dokumentuje kapitola 3. 
 
13.3. Příspěvky sportovním centrům Nymburk a Brandýs nad Labem 
 
Sportovní centra mají pro přípravu olympijských sportovců některých odvětví zcela 
zásadní význam. V cyklu 1993 až 96 byly sportovním centrům poskytovány 
prostředky přímo formou dotace. Celková výše dotace za toto období byla 2,250 mil. 
Kč. Protihodnotou byly výhodnější ceny pro olympijskou přípravu. Tento systém měl 
určitá úskalí v tom, že ČOV poskytoval dotace do cizího majetku, problematické také 
bylo sledovat, co je a co není olympijská příprava a v neposlední řadě se na výhodě 
nižších cen nemohly podílet ty sportovní svazy, které nemohou centra vzhledem 
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k charakteru sportu využívat. V roce 1997 byl ještě pro sportovní centra zakoupen 
přímo materiál za 293 tis. Kč. Od roku 1998 se již plně přešlo na nový systém 
motivující svazy k využití sportovních center formou bonusů v rámci rozvojového 
programu, pokud organizují své kempy a výcvikové tábory v Nymburce či Brandýse. 
Za cyklus 97 až 2000 využily sportovní svazy bonusy v celkové výši 1,855 mil. Kč. 
 
13.4. Česká olympijská akciová společnost 
 
Jedním z klíčových rozhodnutí, které bylo nutno po volbách do ČOV v roce 1997 
učinit, byl o způsob zabezpečení marketingové činnosti. Po vyhodnocení nabídky na 
spolupráci od APC a porovnáním podmínek, za kterých poskytují služby 
marketingové agentury bylo rozhodnuto o zřízení vlastní marketingové agentury 
Česká olympijská a.s., kterou 100% vlastní ČOV.  

ČO a.s. zřídil ČOV zejména z těchto důvodů 

 Přinést Českému olympijskému výboru prostřednictvím marketingového 
projektu prostředky na přípravu ČOT na olympijské hry 

 Odborná profesionální pomoc ČOV při výběru a zabezpečení partnerů ČOT 

 Plnění funkce servisní organizace směrem k partnerům ČOV (presentace, 
tvorba a realizace komunikačních a mediálních plánů, monitoring, hospitality, 
PR) 

 Organizování vlastního PR ČOV 

 Zprůhlednění finančních toků v oblasti marketingu a jejich stoprocentní 
kontrola ČOV 

 
Toto vše bylo motivováno jediným a hlavním cílem a to získat výrazně více 
prostředků na přípravu sportovců než v předešlém období. Pokud jde o  tento cíl, lze 
konstatovat,  že v tomto směru svou úlohu ČO a.s. plní. 
 
ČO a.s. jistě i výborně zvládla organizaci programu partnerů a hostů na OH 
v Naganu a Sydney 2000.  
 
Velkým přínosem je i průhlednost a kontrola finančních toků a výrazná úspora 
nákladů souvisejících s provozem agentury. Náklady ČO a.s se pohybují  okolo  
6 % a oproti  běžným provizím se jedná o úsporu cca 42 mil  Kč za čtyřleté 
období. 
 
Pokud jde o tvorbu a realizaci komunikačních plánů a presentaci partnerů nelze 
již být stoprocentně spokojen. Partneři sice vysoce hodnotí presentaci  v období 
olympijských her, avšak mimo toto období požadují více. Zklamání je v oblasti PR a 
to jak směrem k partnerům, tak směrem k samotnému ČOV. Zde je nutno hodně 
přidat. I přes výhrady, které máme k PR je však nutno objektivně konstatovat, že 
reputace a autorita ČOV u odborné i laické veřejnosti se zlepšila  a je  na velmi dobré 
úrovni. 
 
Nejvíce diskutovaným  problémem v ČO a.s. personální složení ČO a.s. a 
obsazování funkce ředitele. Za necelé tříleté období se v této funkci vystřídali již 4 
lidé. Stanovil i požadavky na ředitele ČO a.s. 
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ČOV vytváří podmínky pro činnost  ČO a.s. 

 Mandátní smlouvou poskytl ČOV exklusivně veškerá práva na využití 
olympijské symboliky na ČO a.s. Tato smlouva zabezpečuje ČO a.s. plnou 
kompetenci samostatně vystupovat na marketingovém trhu ČR 

 Ředitel se v zájmu zabezpečení dobré informovanosti  zúčastňuje jednání  
ČOV 

 Ředitel je automaticky  jmenován do čela představenstva ČO a.s. 

 V rámci schváleného rozpočtu má plné právo vybírat si pracovníky, 
rozhodovat o jejich zařazení o výši jejich platu a odměn.  

 Ředitel předkládá své záměry představenstvu, DR, případně orgánům ČOV. 
V případě odsouhlasení těchto záměrů se může plně spolehnout na podporu 
orgánů společnosti i vedení ČOV. 

 
Z kandidátů, kteří se ucházeli o funkci ředitele ČO a.s. nejlépe vyhověla stanoveným 
kritériím Ing. Alena Kindová, která je ve funkci po většinu roku 2000 a přinesla i 
potřenou stabilitu. 
 
Přehled příjmů a nákladů ČO a.s. je uveden v tabulkách 10 a 11, v grafech  12 a 

13. Příjmy převyšují náklady o 1,051 mil Kč.  K pokrytí nákladů bylo částečně použito 
i základní jmění společnosti ( cca 5 mil Kč.). To bylo způsobeno tím, že ČO a.s. na 
jedné straně dodržela plánované příspěvky svazům, na druhé straně  nesplnil jeden 
z finančních partnerů v druhé polovině cyklu původně nasmlouvaný objem plateb (11 
mil. Kč).  Struktura příjmů je uvedena v grafu 14, ze kterého je zřejmé, že 62% 
veškerých příjmů tvořili finanční partneři ČOV.  
Oficiálními partnery ČOV v období 1997 – 2000  byli: 

 Adidas,  

 Allianz,  

 Čechofracht,  

 Česká spořitelna,  

 Český Telecom,  

 Radegast,  

 Sazka,  

 Stella Group,  

 Škoda Auto,  

 Transgas,  

 Česká televize,  

 Mladá fronta Dnes,  

 Radiožurnál Český rozhlas 1.  
Ve prospěch sportovních svazů bylo použito 39% z veškerých nákladů, jak je patrné 
z grafu 15. V podílu PR na nákladech je zahrnut i hospitality program partnerů a 
hostů v Naganu a Sydney. Z celkových příjmů od finančních partnerů (198,198 mil. 
Kč) bylo ve prospěch svazů, včetně DPH za nepeněžní plnění sportovním oblečením 
(Adidas) a ve prospěch sportovních tříd, použito celkem 133,47 mil Kč, to je  67 %. 
Náklady na presentaci v médiích a PR ve prospěch partnerů tvoří přibližně polovinu 
veškerých příjmů ČO a.s.  Podíl vlastních nákladů  ČO a.s.  na příjmech 
z marketingové činnosti je 5,95 %. Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny 
žádné tantiémy, odměny či podíly na výsledcích. Jak je patrné z  tabulky 12 úspora 
oproti firmou APC navrhované provizi činí téměř 42 mil Kč. 
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14. PROGRAM JEDNÁNÍ PLÉNA A VÝKONNÉHO VÝBORU  
      ČOV 1997 - 2000 
 
14.1. Pléna ČOV: 
 
19.12. 1996  - volební 
Zpráva o činnosti a hospodaření ČOV za uplynulé období 
Hodnocení účasti reprezentace  ČR na OJ 1996 v Atlantě 
Volby do orgánů ČOV na období 1997 – 2000 
 
9. 4. 1997 
Přijetí nových členů ČOV 
Návrh Programu  ČOV na léta 1997 – 2000 
Plán činnost na rok 1997, vyhodnocení rozpočtu 1996 a rozpočet na rok 1997 
Zásady nominace sportovců na ZOH 1998 v Naganu a Zásady ocenění sportovců a 
členů realizačních týmů za zisk medailí na ZOH v Naganu 
ŠOV a Antidopingový výbor ČR – informace 
 
16. 1. 1998 
Zpráva o činnosti ČOV za rok  1997 
Plán činnosti na rok 1998 a návrh rozpočtu na rok 1998 
Schválení nominace na ZOH 1998 v Naganu 
 
29. 4. 1998 
Hodnocení ZOH 1998 v Naganu 
Stanovy ČOV a volba revizní a rozhodčí komise 
Hodnocení čerpání rozpočtu ČOV za rok 1997 
Koncepce oslav 100 let ČOV 
 
31. 3 1999 
Výroční zpráva o činnosti ČOV za rok 1998 
Vyhodnocení rozpočtu za rok 1999 
Zásady nominace českých sportovců na OH 2000 v Sydny 
Přijetí nových členů ČOV 
Volba rozhodčí komise a volby předsedy revizní komise 
 
29. 3. 2000 
Výroční zpráva o činnosti za rok 1999 
Vyhodnocení rozpočtu za rok 1999 a návrh rozpočtu na rok 2000 
Zpráva revizní komise 
Návrh plánu činnosti ČOV na rok 2000 
Návrh zásad ocenění českých sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí 
na OH 2000 v Sydney 
Přijetí nových členů ČOV 
 
14. 8. 2000 
Nominace české výpravy na Hry XXVII. olympiády v Sydney 2000 
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14.2. Přehled jednání a rozhodnutí  Výkonného výboru ČOV  
         za  období 1997 - 2000 
 
1997 
 
13.1.1997 

- potvrzen K. Špaček do funkce generálního sekretáře 
- organizační schéma schůzí a porad  (VV ČOV, sekretariát) 
- plán práce 
- předložen návrh programového dokumentu 
- podána informace o stavu jednání se sponzory 
- schváleno vytvoření komisí a pracovních skupin: 
- oblast sportovní politiky / M. Jirásek/ 

poradní skupina zabývající se vztahy se státními orgány a sportovními svazy 
K. Bauer, J. Dovalil, F. Dvořák, V. Čáslavská, P. Herych, P. Kořan,  
J. Bělohlávek, koordinátor K. Špaček 

      - oblast legislativy 
pracovní skupina pro Stanovy ČOV K.Špaček, F.Dvořák, P.Herych, J.Kössl, 
P.Kořan 

- oblast olympismu /J. Dovalil/ 
zástupci složek: J. Kössl, J,Vícha, L. Daněk 
poradní skupina sportu pro všechny: A. Procházka 
komise „Žena a sport“ N. Vlasáková, Š. Hilgertová, A. Hogenová, J. Pavlatová, 
H. Vacková 

- oblast sportu /F. Dvořák/ 
komise zimních sportů: J. Dovalil, J. Pollert, M. Jirásek 
komise letních  sportů: K. Pilný, J. Zedníček, I. Satrapa, J. Pekař, O. Mareček, 
P. Herych 
komise mládeže: J. Bělohlávek, P. Kořan 
lékařská komise: předseda - P. Jurák, J. Chlumský. P. Kolář, P. Homolka, E. 
Znojemská 
k 23. 2. 2000 nové složení: předseda – J. Větvička, P. Kolář, M. Handl, M. 
Staša, J. Chlumský, K. Martínek, M. Koldovský, P. Jurák 

- oblast ekonomiky a marketingu /K. Bauer/ 
členové J. Vacek,  K. Pilný, J. Zedníček, L. Daněk (zemřel 15. 11. 1998), 
 J. Pekař 
revizní komise: O. Novák, I. Satrapa od 29.4.1998 předseda – F. Pechar, Z. 
Kubec, H. Kobzová od 31.3.1999 předsedkyně H. Kobzová, A. Procházka, Z. 
Kubec 

- nominace na zimní EYOD 1997 v Sundsvallu 
 
19.2.1997 

- schválena Pravidla pro udělování patronátů 
Pravidla ekonomických podmínek pro členy VV ČOV 

- předložen návrh Organizačního řádu ČOV 
- vzat na vědomí návrh rámcového finančního plánu 
- ustavení štábu pro přípravu ZOH 1998 
- uloženo zahájit přípravu k  založení marketingové společnosti ve 100% 

vlastnictví ČOV 
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- ustaven přípravný výbor k přípravě oslav 100. výročí ČOV: J. Dovalil, J. Kössl, 
K. Špaček, J. Kynos, zástupce ČKO 

 
19.3.1997 

- schváleno založení akciové společnosti „Česká olympijská a.s.“ a správní 
orgány: představenstvo: J. Kinda, I. Satrapa, J. Kynos, 
dozorčí rada: K. Bauer, F. Dvořák, J. Zedníček + 2 zástupci sponzorů. 

- schválen návrh  programu ČOV na období 1997 – 2000“ 
Zásady nominace sportovců na ZOH Nagano“ 
Zásady ocenění sportovců a realizačních týmů za zisk  
medailí na ZOH 1998“ 
Zásady využití finančních prostředků pro podporu olympijské 
přípravy sportovců na ZOH v Naganu a OH v Sydney“ 

- předloženo Vyhodnocení rozpočtu za rok 1996, a návrh rozpočtu 1997 
- souhlas s tím, aby se ČOV stal akcionářem SAZKY 
- souhlas s tím, aby ČOV byl spolu s MŠMT ČR zakladatelem Antidopingového 

výboru ČR 
 
8.4.1997 

- sport pro všechny – vymezení principů vzájemného vztahu 
- schváleny  „Prováděcí  pokyny k financování olympijské přípravy 
- schválen ediční plán na rok 1997 a bere na vědomí ediční plán na období 

1998 – 2000 
- jmenován Tomáš Doležal  expertem ČOV pro otázky ekologie a sportu 
- vzato na vědomí odstoupení J. Zedníčka z dozorčí rady ČO as, a schvaluje 

jmenování K. Engela do dozorčí rady ČO a.s. 
 

21.5.1997 
- pověřen předseda ČOV projednat problematiku podpory sportovních center 

přímo s jejich vedením 
- schváleny  Prováděcí pokyny pro stanovení finančních příspěvků pro  

přípravu sportovců na OH 1998 a 2000 
Prováděcí pokyny pro tréninkové kempy v místě konání OH, 
regenerační pobyty a herní srazy seniorské reprezentace a 
výcvikové tábory juniorské reprezentace 
Prováděcí pokyny pro zajištění vědeckého servisu 
Finanční příspěvky sportovním svazům na rok 1997 
 

25.6.1997 
- předložena informace o reorganizaci Antidopingového výboru a návrh nového 

statutu 
- vzata na vědomí informaci o podpisu smluv s FTVS UK a ČSTV 
- vzato na vědomí ustavení pracovní skupiny Sport pro všechny 
- K. Špaček požádal o připomínky k tezím nových stanov 
- pověřen  doc.T. Doležal přípravou ekologického programu ČOV. 

 
3.9.1997 

- 9.9.1997 schůzka pracovní skupiny zástupců ČOV, ČSTV a sportovních 
středisek 

- představen nový ředitel České olympijské a.s. ing. Jiřího Pavlíka 
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informace o členství J. Sikory, prezidenta Radegastu v dozorčí radě ČO a.s. 
- schváleny  Prováděcí pokyny pro pořádání kursů trenérů 

Prováděcí pokyny pro účast na soutěžích mládeže 
Prováděcí pokyny pro trenéry mládeže 
Prováděcí pokyny pro ostatní svazové projekty 

- podána kandidatura M. Jiráska do VV EOV 
-     M. Jirásek zvolen do představenstva SAZKY 
- návrh nominace na letní EYOD  97 v Lisabonu 

 
22.10.1997 

- schváleny Zásady účasti na Světových hrách mládeže 
      Principy účasti členů VV ČOV na ZOH  v Naganu 

- přijato pokračující členství SAZKA s.s. v ČOA 
 
4.12.1997 

- příprava nominace na ZOH 98 
- jmenován olympijský atašé pro ZOH 98 F. Havlíček 
- příprava plenárního zasedání ČOV předložení návrhu plánu činnosti, plánu 

práce a kalendáře akcí na r. 1998 
- návrh rozpočtu na r. 1998 
- schváleny odměny pro olympioniky medailisty – důchodce pro r. 1998 
- schváleny Národní dny sportu a kultury v r. 2000 

Národní dny sportu a zdraví 
- vzat na vědomí dopis Českého paralympijského výboru o ukončení jeho 

členství a vystoupení z ČOV 
- finanční příspěvek ČNB na pamětní medaile ČOV 
- přehlídka olympijských filmů k ZOH v Naganu 
- Rozvojový olympijský program ČOV a informační zpravodaj ČOV k ZOH 

Nagano – předán svazům 
- zprovoznění e-mailu ČOV 

 
1998 
 
15.1.1998 

- nominace do komisí EOV olympijských her - F. Dvořák, právní – P. Herych, 
marketingová – K. Bauer, technická K. Špaček, EYOD – J. Hrdina 

- příprava plenárního zasedání ČOV 
- návrh nominace na ZOH 98 Nagano 
- hodnocení roku 1997 
- návrh Stanov ČOV k připomínkám 
- festival olympijských filmů v kině Ponrepo Konvikt 

 
11.3.1998 

- abdikace Č. Nápravníka z funkce předsedy v Antidopingovém výboru, 
jmenován P. Kořan zmocněncem pro další jednání s AV ČR, příprava 
transformace AV ČR ve spolupráci s MŠMT a MZ 

-  ústní informace F. Dvořáka - hodnocení účasti české reprezentace na ZOH 
1998, písemně předloženy tabulky s výsledky, svazům předána osnova pro 
vypracování hodnocení – komplexní písemné hodnocení na příští VV a 
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následně plénu, svolat pracovní skupiny zimních a letních sportů k posouzení 
zprávy 

- hodnocení čerpání rozpočtu za r. 1997 
- koncepce oslav 100 led ČOV 
- projednávány Stanov ČOV 
- vzato na vědomí že ČOV je spoluzakladatelem Nadace české sportovní 

reprezentace s účastí M. Jiráska ve správní radě 
 
28.4.1998 

- příprava plenárního zasedání 
předloženy materiály Vyhodnocení rozpočtu 

     Návrh stanov ČOV 
     Statut revizní komise 

     Koncepce oslav 100. výročí ČOV 
- vzat na vědomí plán ediční činnosti na r. 1998 
- hodnocení marketingové činnosti ČOV – odvolání J. Pavlíka z funkce ředitele 

společnosti a předsedy představenstva – K. Engel pověřen dočasným 
zastupováním, vypsání výběrového řízení na funkci ředitele ČO a.s. 

- schváleno  rozšíření účelové podpory pro medailisty v rámci Rozvojového 
programu ČOV 
finanční příspěvky sportovním svazům pro rok 1998 – část I 

 
17.4.1998 

- organizační zajištění vyhlášení Mezinárodních cen fair play v Praze 
- příprava účasti delegace ČOV na Světové hry mládeže 
- schválen platový řád ČOV 
- vzata na vědomí Informaci o rozdělení finančních prostředků na svazové 

projekty pro mládež v r. 1998 (II. a III. část rozvojového programu ČOV) 
- vzato na vědomí jmenování J. Králíka do funkce ředitele ČO a.s.  

a jmenování I. Satrapy předsedou představenstva ČO a.s. 
- otevření muzea  manželů Zátopkových v Kopřivnici 
- informace o propagaci 100. výročí ČOV ve Zlatých stránkách 

 
2.9.1998 

- hodnocení činnosti za 1. pol. 1998 
- čerpání rozpočtu za 1. pol. 1998 
- zpráva z účasti delegace ČOV na I. ročníku Světových her mládeže v Moskvě 

 
 
21.10.1998 

- informace o novém složení Rady pro TV a sport a ustavení 4 pracovních 
komisí 

- informace o ustavení Podvýboru pro TV a sport Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR – předseda A. Bubník 

- informace K. Bauera o návštěvě v Sydney 
- schválena koncepce účasti na zimních a letních EYOD v r. 1999 
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9.12.1998 
- předložen  Návrh rozpočtu na r. 1999 k připomínkám 
  Návrh plánu činnosti ČOV a plánu práce VV ČOV 

  Informace o přípravách 100. výročí založení ČOV 
  Zásady nominace sportovců na LOH v Sydney2000 

Zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů za zisk medailí na 
OH v Sydney 
Koncepce ediční činnosti ČOV na rok 1999 

- informace o výsledku prvního soudního sporu s APC 
- jmenování českých zástupců do komisí EOV právní – P.Herych, ekonomika a 

marketing K. Bauer 
- informace o zvolení Prahy jako pořadatele VS EOV v roce 1999 
- zajištění pozůstalosti L. Daňka  zemřel 15. 11. 98 
- informace F. Dvořáka o cestě do Sydney a přípravě sportovních tréninkových 

táborů před OH 2000 
 
1999 

 
27.1.1999 

- příprava plenárního zasedání 
- hodnocení rozpočtu za rok 1998 
- zpráva o činnosti z rok 1998 
- vyjádření k situaci kolem korupční aféry v souvislosti s výběrem měst pro 

konání OH 
- nominace na zimní EYOD  1999 v Tatrách 

 
30.3.1999 

- organizační zajištění oslav 100 let ČOV 
- informace o rozdělení finančních příspěvků sportovním svazů a příspěvků na 

projekty v roce 1999  
- schválen statut rozhodčí komise ČOV 
- schválen statut lékařské komise ČOV 
- informace o přípravě zákona o ochraně olympijských symbolů v Poslanecké 

sněmovně 
 
19.5.1999 

- otevřeno Zátopkovo centrum v Houštce dne 17.5.1999 
- hodnocení slavnostního zasedání ke 100. výročí založení ČOV 
- ustaven štáb LOH 2000 
- odstoupení I. Satrapy z funkce předsedy představenstva ČO a.s. 
- vernisáž výstavy o ČOV v Lausanne 26.5.1999 

 
25.6.1999 

- hodnocení průběhu oslav 100. výročí založení ČOV 
- nominace na letní EYOD 1999 
- schválen časový postup sestavení olympijské výpravy na OH 200 v Sydney 
- umístění pomníku L. Daňka v Rožnově pod Radhoštěm 
- odvolán J. Králík z představenstva ČO a.s. – řízením dočasně pověřen J. 

Kynos, jmenován A. Procházka do představenstva ČO a.s. 
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2.9.1999 
- hodnocení činnosti ČOV za 1. pololetí 1999 
- vyhodnocení rozpočtu za 1. pololetí 1999 
- informace o přípravě valného shromáždění EOV v Praze 
- převzetí patronátu J.A. Samaranche nad Všesokolským sletem 2000 
- doplnění představenstva ČO a.s. o J. Havrlíka 

 
20.10.1999 

- informace K. Bauera o průběhu soudu s APC 
- informace o kontrole provedené revizní komisí ČOV 
- informace o chystané kontrole NKÚ 

 
8.12.1999 

- návrh plánu činnosti na rok 2000 
- návrh rozpočtu na rok 2000 
- ediční činnost v r. 1999 a návrh edičního plánu na rok 2000 
- hodnocení valného shromáždění EOV v Praze 
- informace p. Kořana o ukončení Antidopingového výboru 
- informace o pořádání výtvarné soutěže pro děti k OH v Sydney „Jak si 

představujete OH u protinožců“ 
 
2000 
 
23.2.2000 

- příprava plenárního zasedání ČOV 
- vyhodnocení rozpočtu za rok 1999  a návrh rozpočtu na r. 2000 
- zásady ocenění sportovců a členů realizačních týmů – drobné úpravy 
- rekonstrukce lékařské komise ČOV –  J. Větvička,  členové P. Jurák, P. Kolář, 

M. Handl, M. Koldovský, M. Staša, K. Martínek, J. Chlumský 
- finanční příspěvky sportovním svazům na rok 2000 
- závěrečná zpráva – 100 let českého olympismu 
- Pražské olympijské hry mládeže 
- jmenována nové ředitelka ČO a.s. A. Kindová 
- informace o soudních sporech vedených s APC 

 
28.3.2000 

- rozdělení finančních příspěvků sportovním svazům a příspěvků na projekty v r. 
2000 

- změny statutů složek 
- předání Olympijské brány roku 2000 prezidentovi ČR 
- informace o problémech s autorskými právy u komerčního loga ČOT 
- informace F. Dvořáka o návštěvě v Salt Lake City 

17.5.2000 
- začlenění Dětských olympijských her do organizační struktury ČOV – připravit 

změnu Stanov v tomto smyslu 
- podání kandidatury Prahy na zasedání MOV v roce 2003 

 
28.6.2000 

- příprava plenárního zasedání ČOV – harmonogram  důležitých termínů 
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- schváleno spolupořadatelství ČOV při soutěži a výstavě Sto sportovních 
fotografií roku 

- příprava Gala večera před OH v Sydney 
 

11.8.2000 
- příprava plenárního zasedání ČOV 
- návrh nominace české výpravy na OH 2000 v Sydney 
- hodnocení čerpání rozpočtu za 1. pol. 2000 
- schválen projekt začlenění Dětských olympijských her do ČOV 
- schválen předložený návrh přihlášek na zimní EYOD ve Vuokati (FIN) 

 
8. 11. 2000 
 

- zpráva o účasti české výpravy na LOH 
- příprava volebního pléna 
- situace TOP TEN ČOV pro období 2001 – 2004 
- hodnocení činnosti složek 

 
20. 12. 2000 
 

- příprava pléna ČOV 17. 1 2001 
- hodnocení LOH 2000 

 


