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Vážení sportovní přátelé, 

během uplynulých čtyř let se přihodilo tolik událostí a odehrálo se tolik příběhů, že je ob-
tížné je všechny vměstnat do této zprávy. Zažili jsme úžasné olympijské hry v Pchjongč-
changu, kdy jsme se radovali z fenomenálního úspěchu Ester Ledecké, která jako první žena 
na světě získala dvě zlaté medaile ze dvou různých disciplín. Také jsme se museli srovnat 
s obrovským zklamáním při rozhodnutí o odkladu olympijských her v Tokiu.

V listopadu 2017 jsme poprvé v historii naší země přivítali na zasedání Asociace národních 
olympijských výborů zástupce všech 206 zemí světa, které jsou členy Mezinárodního olym-
pijského výboru. Na mezinárodní úrovni se nám v uplynulém období velmi dařilo. Při olym-
pijských hrách v Pchjongčchangu získala Česká republika prostřednictvím mé osoby po le-
tech opět svého zástupce v MOV. Roli českého sportu na mezinárodním poli se snažíme 
posílit i prostřednictvím vzdělávacího programu Sportovní diplomacie. Díky projektu Sport 
Parks Inspired by the Olympics jsme ve spolupráci s dalšími zeměmi sestavili manuál na pří-
pravu Olympijských festivalů, ze kterého MOV čerpal při šíření myšlenky festivalů do celého 
světa. Inspirací pro ostatní jsme i díky úspěšné práci týmu Media House, která je zvlášť dů-
ležitým faktorem ve spolupráci s dosavadními partnery i při oslovování těch nových, neboť 
jim nabízíme protiplnění dle aktuálních trendů. Sociální sítě Českého olympijského týmu 
jsou otevřené i pro komunikaci sportovních svazů.

Stát si také po dlouhé době konečně začal uvědomovat význam sportu ve společnosti, díky 
čemuž se za poslední čtyři roky více než zdvojnásobily prostředky plynoucí do něj ze stát-
ního rozpočtu. Nenese to s sebou však jen pozitivní informace, soud dosud řeší historicky 
největší korupční kauzu ve sportovním prostředí, která vypukla v roce 2017. Změnilo se také 
nastavení podpory sportu, vznikla Národní sportovní agentura, která bude zaštiťovat sport 
místo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Jak je z výše uvedeného patrné, žijeme v turbulentní době a o dobré ani špatné zprávy 
není nouze. Přesto jsem skálopevně přesvědčený, že těch dobrých zpráv je mnohem více. 
Již sedmým rokem organizujeme pro mládež projekt Olympijský víceboj, kde na vzorku 
150 000 dětí pozorujeme, jak pravidelné cvičení blahodárně působí na jejich rozvoj. Děti, 
které disciplíny víceboje plní dlouhodobě, jsou až o čtvrtinu zdatnější než jejich vrstevníci, 
kteří s tímto projektem začínají. Toto je údaj za všechny komentáře. Díky statistikám se nám 
podařilo také například poukázat na to, že zdatnější jsou děti ve městech, nebo zdůraznit 
vliv ekonomických a sociologických faktorů. Získáváme data o aktuální zdatnosti českých 
dětí. Projekt vybízí děti, aby překonávaly samy sebe, ale zároveň jim podle výsledků nabízí 
škálu sportů, ve kterých by mohly uspět. Cílem je zlepšit fyzickou zdatnost dětí, motivovat 
je k pohybu i k organizovanému sportu v oddílech, ukázat jim krásu sportu a díky tomu mezi 
nimi najít také naše budoucí olympioniky.

Mladé sportovce se snažíme podporovat i v jejich prvních krocích ve vrcholovém sportu. 
Ve spolupráci se sportovními svazy a Asociací krajů České republiky organizujeme Olym-
piádu dětí a mládeže. Je to pro děti první multisportovní akce a již samotná nominace je 
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pro mladé sportovce velkým úspěchem. V posledních ročnících, především díky spolupráci 
s  Českou televizí, která dává Olympiádě dětí a  mládeže prostor v  řádů několika desítek 
hodin přímého přenosu, se tato soutěž stala s odstupem nejatraktivnější sportovní událostí 
pro danou věkovou kategorii.

Na Olympiádu dětí a mládeže pak plynule navazuje projekt Evropského olympijského vý-
boru, European Youth Olympic Festival (EYOF). Jako předstupeň olympijských her pak 
MOV pořádá Youth Olympic Games (YOG) pro nejstarší mládežnickou kategorii, přičemž 
YOG spojuje sport a olympijské vzdělávání. Na obou evropských i světových mládežnických 
akcích získávají naši sportovci nejenom zkušenosti, ale i velká vítězství. V roce 2019 si zažili 
hokejisté na EYOF v Sarajevu svoje malé Nagano, o rok dříve na YOG v Buenos Aires jsme se 
těšili z úspěchů nadějí v plavání, atletice, judu a dalších sportech. Olympijský servis se však 
snažíme zajistit i pro sportovce na Světových nebo Plážových hrách.

Atmosféru olympijských her, které se v poslední době konají ve vzdálených zemích, fanouš-
kům v Česku přibližují Olympijské festivaly. Podařilo se nám nastavit ekonomicky udržitelný 
model jejich pořádání ve spolupráci s městy a kraji. Prošly jimi už stovky tisíc lidí a zejména 
dětí, které se na místě seznamují s jednotlivými sporty pod garancí sportovních svazů.

Český olympijský výbor se věnuje také oblastem, které s aktivním sportem souvisí nepřímo. 
Český klub olympioniků se pomáhá starat o důstojné stáří našich olympioniků-seniorů, a to 
finanční i lékařskou podporou. Zapojuje legendy do projektů ČOV, ale také naopak do svých 
aktivit čím dál tím víc vtahuje i současné olympioniky. Olympijská akademie vytváří výraz-
nou paměťovou stopu českého sportu v naší společnosti. V audiovizuálním archivu ČOV je 
dnes archivováno přes 5000 knižních titulů, přes 350 tisíc fotografií a tisíce hodin videozá-
znamů. Výrazně se zvýšila také aktivita v oblasti výstav a edukace.

V neposlední řadě bych rád zmínil aktivity České trenérské akademie, kde se podařilo his-
toricky poprvé propojit trenérské osobnosti napříč jednotlivými sporty tak, aby mezi sebou 
komunikovaly a předávaly si vzájemně svoje zkušenosti. ČTA také úspěšně usiluje o zvýšení 
prestiže trenérského cechu s cílem prosadit toto téma i na poli MOV.

Konference Mosty nebo magazín Coach, který vychází jako příloha deníku Sport, propojují 
různé sportovní svazy. Stejně jako již zmiňovaný projekt Sportovní diplomacie v rámci pro-
gramu Duální kariéry, jenž absolvovalo 56 studentů z mnoha sportovních organizací, kteří 
získali výbavu pro dráhu mezinárodních sportovních činovníků i cenné kontakty.

Všechny naše projekty jsme sportovním svazům představili na společném setkání v České 
národní bance v březnu 2019. Řada z nich vzbudila velký zájem, mezi nimi například mož-
nost prezentovat činnost svazů prostřednictvím Media House ČOV. I do budoucna bychom 
rádi reagovali na to, jaký servis z naší strany sportovním svazům pomáhá.

Rozhodně se však nepovedlo vše, co jsme měli v plánu. Nepodařilo se nám prosadit do po-
vědomí veřejnosti tzv. společenskou odpovědnost (CSR), což bylo jedním z  našich cílů 
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v roce 2016. Málo se povedlo v oblasti kombinace vrcholového sportu a vysokoškolského 
studia. Velký prostor pro zlepšení je i v komunikaci hodnot olympismu a sportu jako součás-
ti zdravého životního stylu v naší společnosti.

Zároveň si uvědomujeme, že mnohé můžeme zlepšit i v rámci vnitřní činnosti. Proto jsme se 
v dalším mezinárodním projektu ASAP zaměřili na udržitelnost, která patří k pilířům Agendy 
2020, reformy Mezinárodního olympijského výboru. ČOV se bude učit od nejlepších národ-
ních olympijských výborů v Evropě a v posledních týdnech prošel pečlivým rozborem v ob-
lastech řádné správy, ekonomiky, lidských zdrojů a samozřejmě také ekologie, a to s cílem 
zvýšení efektivity chodu naší organizace.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem svým kolegům, zástupcům sportovních svazů, 
sportovcům, trenérům a  jejich realizačním týmům, sponzorům i  zaměstnancům Českého 
olympijského výboru za práci a propagování myšlenky olympismu a sportu. 

Se sportovním pozdravem
JIŘÍ  KEJVAL
předseda Českého  
olympijského výboru
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JIŘÍ KEJVAL předseda
ZDENĚK HANÍK místopředseda
ROMAN KUMPOŠT místopředseda
FILIP ŠUMAN místopředseda
LIBOR VARHANÍK místopředseda

Členové Výkonného výboru ČOV

KAREL BAUER Český svaz jachtingu
ALENA ERLEBACHOVÁ Český klub paralympioniků
PETR HULINSKÝ Český svaz taekwondo WT
MICHAL JEŽDÍK Česká basketbalová federace
KAREL KOVÁŘ Česká olympijská akademie – výkon funkce ve VV ČOV  
a složce ČOA pozastaven na vlastní žádost
TOMÁŠ KRÁL Český svaz ledního hokeje
HANA MOUČKOVÁ Český klub sportovních svazů, organizací a institucí
VIKTOR NOVOTNÝ Český klub sportovních svazů, organizací a institucí
KVĚTA PECKOVÁ Český klub fair play
JAROSLAV POLLERT Český svaz kanoistů
PETR RYŠKA Český svaz plaveckých sportů
ROMAN SLAVÍK Česká gymnastická federace
DAVID SVOBODA Komise sportovců
OLDŘICH SVOJANOVSKÝ Český klub olympioniků
ZBYNĚK ŠPAČEK Česká asociace stolního tenisu
MARIÁN ŠTĚTINA Český svaz cyklistiky
GABRIEL WAAGE Česká softballová asociace

Generální sekretář ČOV

PETR GRACLÍK



Eva Samková,  
ZOH Pchjongčchang 2018,  
bronzová medaile
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132
Tolik podání  
řešil ombudsman ČOV  
Alexander Károlyi  
v letech 2016–2020.
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Plénum ČOV volí na návrh členů ombudsmana Českého olympijského výboru. Postavení, pů-
sobnost a další činnosti ombudsmana ČOV upravuje Statut ombudsmana ČOV. Do činnosti 
ombudsmana ČOV patří zejména působit v oblasti ochrany práv členů ČOV, vyplývajících 
z působení a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, které jim zaručuje 
Olympijská charta, Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČOV a principy demokratického 
právního státu. Ombudsman je chrání například i před jejich nečinností a podobně. V červ-
nu 2018 přijal Výkonný výbor Českého olympijského výboru písemným prohlášením Etický 
kodex Mezinárodního olympijského výboru jako nedílnou legislativní součást interní činnos-
ti a působnosti Českého olympijského výboru. Ombudsman ČOV vykonává v rámci ČOV 
i působnost a pravomoc Etické komise MOV dle Etického kodexu MOV. Ombudsman ČOV 
předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.
V předmětném období, tj. v letech 2016–2020, jsem se aktivně účastnil zasedání VV ČOV, 
scházel se s předsedy jednotlivých složek ČOV, komunikoval s předsedou Komise sportovců 
ČOV a předsedou, resp. členy Revizní komise ČOV. Dále spolupracuji s generálním sekretá-
řem ČOV a dalšími pracovníky ČOV a samozřejmě i s představiteli jednotlivých sportovních 
subjektů, členy VV a Pléna ČOV. V srpnu 2018 mě pracovní zasedání předsedů sportovních 
spolků ČR delegovalo jako svého zástupce do úzkého čtyřčlenného legislativního týmu po-
slance PS Parlamentu ČR a  vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky pro přípravu 
novely Zákona o podpoře sportu. Dne 18. 6. 2019 předmětnou novelu zákona Poslanecká 
sněmovna schválila a následně ji podepsal prezident ČR.

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

Členové Poradního sboru ombudsmana ČOV

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

•  Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., vysokoškolský pedagog,  
člen Národní rozpočtové rady

•  Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy,  
ředitel Ústavu právních dějin

•  Ing. Jaroslav Landa, daňový poradce
•  JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR,  

předseda Legislativní rady ČOV
•  Pavel Nedvěd, viceprezident FC Juventus Turín,  

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

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

advokát a soudní znalec
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•  PhDr. Jiří Vejvoda, novinář a publicista
•  JUDr. Daniel Viduna, člen Legislativní rady Českého olympijského výboru  

a LR ČUS, advokát
•  JUDr. Pavel Zpěvák, odborný právní konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
•  Mgr. Denisa Černá, tajemnice ombudsmana ČOV

Od roku 2016 jsem posuzoval 132 podání a poskytl několik odborných vyjádření. Předmě-
tem posouzení byly zejména podněty směřující k  legislativě sportovních předpisů, resp. 
k jejich respektování, dále ke sportovní etice, k mimosoudnímu řešení soudních sporů, k roz-
hodnutí sportovních orgánů, podněty ke stanovám sportovních subjektů a k dopingovým 
kauzám, ale i dotazy směrem k zákonům ČR a k jejich dopadům na sportovní prostředí. Tyto 
věci jsem řešil písemnými Stanovisky ombudsmana, osobním jednáním, nebo odborným 
výkladem. Kromě těchto podání jsem aktivně spolupracoval s orgány státní správy, se sdě-
lovacími prostředky a dalšími fyzickými i právnickými osobami.

PŘEHLED ŘEŠENÝCH PODÁNÍ OMBUDSMANOVI ČOV

•  Za rok 2016 celkem 22 podání
•  Za rok 2017 celkem 34 podání 
•  Za rok 2018 celkem 25 podání
•  Za rok 2019 celkem 31 podání
•  Za rok 2020 (od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020) celkem 20 podání

Kromě těchto podání jsem řešil několik odborných konzultací a vyjádření. Komplexnější 
informace jsou uvedeny v jednotlivých Zprávách o činnosti ČOV za období 2016–2019.

V  případě zájmu jednotlivých členů Pléna ČOV jsem samozřejmě připraven poskytnout 
i komplexní, resp. další informace, případně písemnosti k jednotlivým uzavřeným případům. 
Všechny jednotlivé podněty jsou u mne k dispozici pro členy Pléna ČOV i další orgány Čes-
kého olympijského výboru.
Informace o kompetencích ombudsmana ČOV a kontaktní údaje lze najít na webových 
stránkách: www.olympic.cz/ombudsman.

ALEXANDER KÁROLYI
ombudsman Českého olympijského výboru
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Michal Krčmář,  
ZOH Pchjongčchang 2018,  
stříbrná medaile
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Složení Revizní komise ČOV 
Předseda: PETR DITRICH 
Členové: DRAHOMÍR HUŠEK, JIŘÍ ADAM

Na volebním plénu 1. listopadu 2016 byla zvolena Revizní komise ve složení předseda Zde-
něk Bříza a členové Petr Ditrich a Drahomír Hušek. Dne 6. října 2017 odstoupil z  funkce 
předsedy komise Zdeněk Bříza a  jeho pravomoci převzali ostatní členové až do  dalšího 
pléna v roce 2018. Na pravidelném plénu dne 18. dubna 2018 byl předsedou Revizní komi-
se zvolen Petr Ditrich a na jím uvolněné místo člena komise byl zvolen Jiří Adam. Komise 
se ve své činnosti řídí schváleným statutem. Hlavním úkolem Revizní komise je především 
pravidelná kontrola hospodaření sekretariátu ČOV a jeho složek, včetně kontroly účetnictví. 
V uplynulém období proběhla řada dalších kontrol mimo tyto základní úkoly.

KAŽDOROČNĚ SE REVIZNÍ KOMISE ZAMĚŘUJE  
NA TYTO OBLASTI

•  Kontrola hospodaření ČOV jako celku. Revizní komise se zabývá vyúčtováním státních 
dotací poskytnutých ČOV ze strany MŠMT; především pak vyúčtováním státních dotací 
poskytnutých ČOV ze strany MŠMT na zabezpečení sportovní reprezentace. Do této ob-
lasti spadá i kontrola projektu SZNR Zdravotnické vybavení z roku 2016 a projekt vzdělá-
vání trenérů.

•  Kontrola sekretariátu ČOV. Každoročně komise kontroluje jednotlivé kapitoly podle účet-
nictví, a to jak na výdajové, tak příjmové stránce. Zabývá se nejenom správností zaúčtová-
ní, ale i odůvodněním položek. Výběrově kontroluje i prvotní účetní doklady.

•  Kontrola složek a komisí ČOV. Za čtyřletý cyklus se komisi podařilo zkontrolovat vět-
šinu složek a komisí. Obsáhlejší kontrolou zmíněnou ve zprávách pak prošel Český klub 
olympioniků, Komise sportovců, Komise neolympijských sportů, Komise pro ekonomiku 
a marketing a Komise zahraničních vztahů.

•  Kontrola vybraných akcí či projektů. Akcí a projektů ČOV je velké množství. Ambicí ko-
mise nebylo jich projít co nejvíce, ale zaměřit se více do hloubky u těch vybraných. Zatím 
se nám to podařilo v případě Evropských her v Minsku 2019, zimních olympijských her 
v Koreji 2018, zimních Olympijských her mládeže v Lillehameru 2016, zimní Olympiády 
dětí a mládeže 2020, Světových her 2017 a  letního Evropského olympijského festivalu 
mládeže 2017. V počtu kontrol vidíme rezervu do dalšího období.

Komise při své kontrolní činnosti neshledala žádná zásadní pochybení. Všechny naše dota-
zy byly vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny. Za celé období neobdržela revizní komise 
žádný podnět ke kontrole. Komise jedná zpravidla třikrát do roka na osobních jednáních, 
většina činnosti probíhá vzdáleným přístupem, elektronicky a telefonicky. Dále se členové 
komise scházeli v návaznosti na aktuální potřeby na pracovních schůzkách a vedli individu-
ální jednání. Pravidelný kontakt s Výkonným výborem ČOV je zabezpečen účastí předse-
dy komise na nejrůznějších jednáních ČOV. Zasedání jednání Revizní komise se pravidelně 
účastní ekonomický ředitel ČOV, a pokud to situace vyžaduje, pak i zástupce vedení ČOV 
pro projednávanou oblast.
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Karolína Erbanová,  
ZOH Pchjongčchang 2018,  
bronzová medaile



     23

5.
ZPRÁVA PŘEDSEDY 
ROZHODČÍ KOMISE



24     ZPRÁVA PŘEDSEDY ROZHODČÍ  KOMISE

Složení Rozhodčí komise
Předseda: Mgr. LUKÁŠ TROJAN 
Místopředseda: JUDr. MARTIN MAISNER, Ph.D., MCIArb. 
Členové: Mgr. MARTIN BĚLINA, JUDr. JAROMÍR BLÁHA,  
Mgr. MARTIN PROCHÁZKA, Mgr. PETR SLEPIČKA, JUDr. PAVEL ŠAFÁŘ, 
JUDr. JAN EXNER (tajemník).
 
CÍLE A PRIORITY KOMISE

•  Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím spolků, jejichž předmětem je sportovní čin-
nost, o porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih do-
pingu ve sportu v České republice a Světového antidopingového kodexu.

•  Rozhodování o odvoláních v případech, kdy tuto pravomoc zakládají stanovy nebo jiné 
předpisy spolku, který je členem ČOV.

•  Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím spolků, jejichž předmětem je 
sportovní činnost – členů ČOV nebo rozhodnutím ČOV ve sporu, jehož předmět se vzta-
huje k olympijským hrám.

ČINNOST

Doping
•  Č. j. 1-2017 (Sekanina)

Rozhodčí komise ČOV zrušila rozhodnutí Disciplinární komise Autoklubu ČR ze dne 11. 7. 
2016 a rozhodnutí Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR ze dne 4. 1. 2017 a udělila 
sportovci Marku Sekaninovi zákaz činnosti na dobu čtyř let za porušení antidopingového 
pravidla ve formě přítomnosti zakázaných látek nandrolonu, anastrozolu, metandienonu, 
trenbolonu, boldenonu a testosteronu ve vzorku sportovce. 

•  Č. j. 2-2017 (Sommer)
Rozhodčí komise ČOV zrušila usnesení Disciplinární komise České triatlonové asociace ze 
dne 23. 11. 2016 a rozhodčí nález Rozhodčí komise České triatlonové asociace ze dne 9. 3. 
2017 a rozhodla, že dovolatel Vojtěch Sommer se nedopustil porušení antidopingových 
pravidel.

•  Č. j. 3-2017 (Mazgal)
Rozhodčí komise ČOV odmítla dovolání Jaromíra Mazgala proti rozhodnutí disciplinární 
komise Českého atletického svazu ze dne 31. 8. 2017, jelikož dovolání nesplňovalo náleži-
tosti stanovené Jednacím řádem Rozhodčí komise ČOV a dovolatel dovolání v poskytnu-
té lhůtě nedoplnil. 

•  Č. j. 4-2017 (Klemš)
Rozhodčí komise ČOV zrušila rozhodnutí disciplinární komise České asociace americké-
ho fotbalu ze dne 26. 9. 2017 a uložila Pavlu Klemšovi zákaz činnosti na dobu dvou let 
za porušení antidopingového pravidla ve formě přítomnosti zakázané látky amfetaminu 
ve vzorku sportovce. 
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•  Č. j. 1-2018 (Šefl)
Rozhodčí komise ČOV zrušila rozhodnutí disciplinární komise Českého svazu plaveckých 
sportů ze dne 19. 12. 2017 a  rozhodnutí Výkonného výboru Českého svazu plaveckých 
sportů ze dne 7. 2. 2018 a uložila Janu Šeflovi zákaz činnosti na dobu 12 měsíců za po-
rušení antidopingového pravidla ve formě přítomnosti zakázané látky kokainu ve vzorku 
sportovce. 

•  Č. j. 2-2018 (Dušek)
Rozhodčí komisi ČOV bylo doručeno dovolání Petra Duška proti rozhodnutí Komise pro 
terapeutické výjimky Antidopingového výboru České republiky ze dne 4. 8. 2018 a roz-
hodnutí Arbitrážní rady Českého atletického svazu ze dne 15. 10. 2018. Dovolatel vzal své 
dovolání zpět dopisem ze dne 25. 4. 2019 a Rozhodčí komise ČOV v souladu s Jednacím 
řádem Rozhodčí komise ČOV řízení zastavila.

•  Č. j. 3-2018 (Kašková)
Rozhodčí komisi ČOV bylo doručeno dovolání Kateřiny Kaškové proti rozhodnutí Výkon-
ného výboru Českého svazu plaveckých sportů ze dne 20. 10. 2018 ve spojení s rozhodnu-
tím Disciplinární komise Českého svazu plaveckých sportů ze dne 2. 7. 2018. Dovolatelka 
vzala své dovolání zpět dopisem ze dne 27. 11. 2018 a Rozhodčí komise ČOV v souladu 
s Jednacím řádem Rozhodčí komise ČOV řízení zastavila.

Spory
•  Č. j. 1-2019 (Black Angels)

Rozhodčí komisi ČOV bylo doručeno dovolání florbalového klubu Black Angels z.s. proti 
rozhodnutí Odvolací a revizní komise Českého florbalu ze dne 24. 4. 2019. Dovolatel vzal 
své dovolání zpět dne 30. 10. 2019 a Rozhodčí komise ČOV v souladu s Jednacím řádem 
Rozhodčí komise ČOV řízení zastavila.

 
TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE
 
Průběžná činnost a jednání v průběhu celého období.

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY KOMISE

•  Statut Rozhodčí komise ČOV.
•  Jednací řád Rozhodčí komise ČOV.
•  Rozhodčí nálezy, usnesení a další dokumenty související s výše uvedenými případy.



Martina Sáblíková,  
ZOH Pchjongčchang 2018,  
stříbrná medaile
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Tolik členů  
sdružuje Český klub 
olympioniků.

890
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6.1 Český klub olympioniků (ČKO)

Český klub olympioniků má k  10. září 2020 celkem 890 členů, sportovců a  trenérů, kte-
ří byli akreditovaní na  olympijské hry za  Českou republiku, Českou socialistickou repub-
liku nebo Československou socialistickou republiku, pokud podali písemnou přihlášku.  
Dne 10. 6. 2020 uplynulo 45 let od jeho založení.
Sdružuje nejen legendy českého sportu, ale čím dál tím víc se snaží do své činnosti zapo-
jovat i současnou generaci olympioniků. Proto také sportovci na olympijských hrách od Ria 
2016 dostávají přímo v olympijské vesnici jako součást uvítacího balíčku přihlášku do klubu. 
Díky tomu přibyli i členové z kategorie „náctiletých“ reprezentantů České republiky a tra-
diční jarní setkání olympioniků hojně navštěvují jak aktivní sportovci, tak ti, kteří kariéru uza-
vřeli teprve nedávno. Jde tedy o opravdové setkání generací nejlepších českých sportovců.
Český klub olympioniků také díky marketingové podpoře Českého olympijského týmu zís-
kal dva nové partnery - Sazku jako dlouhodobého podporovatele českého sportu a olympij-
ské cesty a také značku Proenzi pro udržení dlouhodobého pohybu a kvality života.
Legendy se vedle tradičních setkání měly možnost sejít i při 50. výročí olympijských her 
z let 1968, jejich osudy připomněly projekty Vítězství je v pohybu ve spolupráci s Proenzi 
a Příběhy našich olympioniků zorganizované v rámci Olympiády dětí a mládeže společně 
s Post Bellum a Českou olympijskou akademií. Olympionici let minulých jsou samozřejmě 
nedílnou součástí řady aktuálních projektů ČOV.

Složení předsednictva Českého klubu olympioniků
Předseda: OLDŘICH SVOJANOVSKÝ
Místopředsedové: JIŘÍ ADAM, PAVEL BENC, IMRICH BUGÁR, ALEŠ DEPTA
Členové předsednictva: JIŘÍ ČTVRTEČKA, JIŘÍ DALER, MARTIN DOKTOR,  
TOMÁŠ DVOŘÁK, VÁCLAV CHALUPA, JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ,  
JIŘÍ KYNOS (kooptován za Karla Engela, který zemřel v r. 2018),  
FRANTIŠEK POSPÍŠIL, IVAN SATRAPA, PAVEL SVOJANOVSKÝ,
Čestná předsedkyně Dana Zátopková zemřela 13. 3. 2020.

CÍLE A PRIORITY SLOŽKY

•  Hlavním posláním a obsahem činnosti ČKO je podpora myšlenek olympismu, zvýšení 
úrovně rozvoje tělesných i mravních vlastností sportovce a hájení čistoty sportovního 
soutěžení a propagace olympismu na veřejnosti i v médiích.

•  Zapojení členů ČKO do projektů ČOV.
•  Spolupráce s ostatními složkami ČOV.
•  Vytváření podmínek pro podporu olympioniků v sociální a zdravotní oblasti.
•  Činnost sedmi regionálních klubů olympioniků.
•  Spolupráce se Světovou asociací olympioniků /WOA/. ČKO je jedním  

ze zakládajících členů.

ČINNOST

•  Účast v projektech ČOV: Sazka olympijský víceboj, Olympiáda dětí a mládeže, T-Mobile 
Olympijský běh, Česká olympijská nadace.

•  Organizace celorepublikových a regionálních setkání olympioniků.
•  Organizace 14 memoriálů bývalých významných olympioniků v různých sportech po celé 

ČR.
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•  Účast a podpora regionálních sportovních akcí zaměřených především na mládež a spor-
tovní veřejnost.

•  Besedy a autogramiády na sportovních akcích, ve školách a sportovních klubech po celé 
republice. Předávání cen při vyhlašování celorepublikových i regionálních sportovních an-
ket. 

•  Mapování osudů bývalých olympioniků ve spolupráci s médii – „Paměť národa“, spoluprá-
ce s muzei a archivy.

•  Pomoc při zajišťování adekvátní lékařské a  lázeňské péče a sociálního poradenství pro 
bývalé olympioniky ve všech regionech.

•  Nadační fondy na podporu olympioniků v sociální nebo hmotné tísni vznikly z iniciativy 
i za finančního přispění jednotlivých členů ČKO ve všech regionech.

•  Od roku 1976 se až do roku 2019 bez přerušení konala jarní společenská setkání olympi-
oniků v Praze, v roce 2020 bylo tradiční setkání zrušeno z důvodu opatření proti šíření 
pandemie nemoci COVID-19.

TERMÍNY VÝROČNÍCH ZASEDÁNÍ ČLENŮ ČKO

14. listopadu 2016, 10. listopadu 2017, 9. listopadu 2018, 8. listopadu 2019. Pravidelné porady 
předsednictva ČKO jsou každý měsíc. Setkání členů regionálních klubů olympioniků jsou 
jednou za rok.

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY SLOŽKY

Zpráva o činnosti za období 2016–2020.
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6.2 Český klub fair play (ČKFP)

Český klub fair play propaguje myšlenky čestného boje v rámci pravidel, sportovního jed-
nání a férového chování i v každodenních podmínkách a dobrého příkladu již 45 let. Každo-
ročně oceňuje malé i velké sportovní rytíře a hrdiny sportovních utkání, kteří neváhají obě-
tovat výsledek pro správnou věc a pomoc druhým. Za dobu jeho činnosti převzaly domácí 
i mezinárodní ocenění stovky osobností. Více najdete v kapitole 10.2 Ocenění ČOV. Působí 
v rámci projektů Českého olympijského výboru, Asociace školních sportovních klubů i dal-
ších organizací.

Složení předsednictva Českého klubu fair play
Předseda: KVĚTA PECKOVÁ
Místopředseda: MARTIN DOKTOR, RADOMÍR NOVÁK.
Členové: JAN ČENSKÝ, VLADIMÍR DRBOHLAV, ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ,  
RADEK JAROŠ, LENKA KOVÁŘOVÁ, MARGARETA KŘÍŽOVÁ,  
HANA MACHKOVÁ, JAN PIRK, HELENA SUKOVÁ, JAN ŠVÉD,  
DAVID VÝBORNÝ, JIŘÍ ZEDNÍČEK.

Jiří Zedníček, Helena Suková, David Výborný a Margareta Křížová v průběhu roku 2018 od-
stoupili pro pracovní vytížení a dlouhodobé pracovní povinnosti v zahraničí. 
Od listopadu 2019 byli kooptováni Jiří Ježek a Tomáš Holub, v roce 2020 Šárka Strachová.

CÍLE A PRIORITY SLOŽKY

•  Oceňování (výroční, dle situace na soutěžích a turnajích).
•  Výchova k čestnému jednání nejen na sportovišti.
•  Medializace příkladných činů.
•  Mezinárodní aktivity.

ČINNOST SLOŽKY

Oceňování
•  Výroční předávání cen fair play (obvykle duben).
•  Oceňování na turnajích a akcích dle pozvání a zájmu pořadatelů.
 
Výchova
•  Spolupráce na projektech ČOV, účast na akcích, spolupráce při tvoření motivačních a in-

formačních materiálů, besedy, přednášky (ODM, Post Bellum – Příběhy našich olympioni-
ků, Olympijský den, Olympijské festivaly, Sazka Olympijský víceboj,  dříve Česko sportuje).

 
Stálé patronáty
•  Spolupráce s AŠSK – účast na Republikovém finále v různých sportech.
•  Patronát na mezinárodním fotbalovém turnaji mládeže v Přelouči. 
•  Patronát na fotbalovém turnaji přípravek – Slavie.
•  Spolupráce s ČSLH – Cena fair play O. Machače, soutěž slušnosti pro kategorii mládeže. 
•  Patronát ČKFP – Memoriál terezínské fotbalové ligy.
•  Prague games – spolupráce s pořadateli mezinárodního florbalového turnaje v Praze.
•  Pohár V. Čáslavské v Děčíně (2018).
•  Spolupráce se svazem cyklistiky při vyhlášení „Krále cyklistiky“ (2017, 2018). 
•  Účast na turnaji 1. a 2. tříd v míčových hrách v Mělníku (2018). 
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let oceňuje Český klub Fair play 
malé i velké sportovní rytíře 
a hrdiny sportovních utkání.

45
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•  Předávání cen nejlepším sportovcům ZŠ ve Studenci (2017).
•  Účast na „sportovním víkendu“ v Přerově (2017).
 
Přednášková činnost
•  Seminář KRP ve sportu ČOV „Role fair play ve sportu“.
•  Seminář trenérů FTVS.
•  Přednáška pro LK v Jablonci n. N. „Fair play ve sportu a v životě“.
•  Přednáška na Církevním gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni, Beseda v Centru Pa-

raple. 
 
Medializace a přesah činnosti ČKFP mimo oblast sportu
•  Štafetový závod firem v rámci Jizerské 50.
•  „Týden sportu“ v České Třebové.
•  Beseda ke 120. výročí založení ČOV v Radiožurnálu. 
•  Sportfilm – Liberec. 
•  Předávání ceny „Gentlemanská firma“.
•  Otevření sportovního areálu v Náchodě.
•  Den za obnovu lesa. 
 
Mezinárodní aktivity
•  Účast na zasedání EC EFPM.
•  Účast na Evropských kongresech fair play.
•  Účast na zasedání ENGSO Visby (2018).
•  Účast na konferenci Peace and Sport v Monaku (Suková).
•  Účast na předávání cen FP SKFP v Bratislavě (Pecková).
•  Spolupráce s ostatním evropskými kluby FP.

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY SLOŽKY

Zpráva o činnosti ČKFP za rok 2016–2020.
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6.3 Česká olympijská akademie (ČOA)

Složení předsednictva České olympijské akademie od 11. 12. 2018 
Předseda: ALEXANDR KLIMENT 
Místopředsedové: JIŘÍ KYNOS, ZDENĚK ŠKODA (sekretář) 
Členové: MICHAL BURIAN, JOSEF DOVALIL, VLADIMÍR DRBOHLAV,  
ZDENĚK HANÍK, MIKULÁŠ KROUPA, RICHARD MRÁZEK

Složení předsednictva České olympijské akademie do 11. 12. 2018 
Předseda: KAREL KOVÁŘ (2016–2017),  
FRANTIŠEK KOLÁŘ (zastupující předseda, 2017–2018). 
Komora odborníků: JOSEF DOVALIL (sportovní vědy), JAN EXNER (právo),  
PAVEL HLADÍK (olympijská statistika), IVO JIRÁSEK (olympijská filozofie),  
JIŘÍ KOUŘIL (antické olympijské hry), KAREL KOVÁŘ (pedagogika),  
LUCIE SWIERCZEKOVÁ (olympijská historie),  
MARTINA VOŘÍŠKOVÁ (olympijská výchova). 
Komora zástupců kolektivních členů: VLADIMÍR DRBOHLAV (Česká televize),  
RADEK JÁSEK (Olympsport), FRANTIŠEK KOLÁŘ (Český výbor Pierre de Couber-
tina), JITKA SCHŮTOVÁ (Národní muzeum), MILENA STRACHOVÁ (vysoké školy – 
FSS MU Brno), LIBUŠE SZUTÁKOVÁ (střední školy – Gymnázium Pierre de Coubertina 
Tábor), ZDENĚK ŠKODA (OSIC ČOV), JIŘÍ KYNOS (Klub olympijských sběratelů).

CÍLE A PRIORITY SLOŽKY

•  ČOA připomíná a oživuje českou i mezinárodní olympijskou minulost a propojuje ji se sou-
časností. Ve spolupráci se složkami a projekty ČOV, Olympijským studijním a informačním 
centrem (OSIC) a prostřednictvím vlastních projektů neustále propaguje principy olym-
pismu a příběhy československých a českých olympioniků. I proto byla ČOA v roce 2019 
pověřena koordinací veškerých aktivit souvisejících s výročím 120 let od založení ČOV.

•  ČOA ve spolupráci s vědeckými, paměťovými a pedagogickými institucemi studuje růz-
né stránky olympijského hnutí, jeho dějiny a filozofii a přenáší olympijské ideje do života 
společnosti. Udržuje mezinárodní styky a spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí.

 
ČINNOST SLOŽKY (ŘAZENO CHRONOLOGICKY, ZPĚTNĚ)

Poznámka: Činnost Olympijského studijního a informačního centra a Olympijské multimedi-
ální knihovny (OMK) uvedena samostatně dále v textu.
•  Příprava výstavy Olympijské Tokio (leden–srpen 2021). V  roce 2020 měla proběhnout 

v historické budově Národního muzea (NM) unikátní výstava věnovaná olympijské, spor-
tovní a společenské historii od 30. let do současnosti. Vinou koronavirové krize je projekt 
přesunut na termín leden–srpen 2021. Ve spolupráci s NM, Vojenským historickým ústa-
vem (VHU), Japonským velvyslanectvím a Českou obcí sokolskou.

•  Příprava výstavy Olympijské století na Písecké bráně. (Plánovaný termín: říjen 2020.)
•  Příprava on-line výstavy Golden Memories – Tokio 1964, ve spolupráci s Evropskými olym-

pijskými akademiemi. (Předpokládaný termín: druhá polovina roku 2020.)
•  Práce na  přeměně Olympijského a  studijního informačního centra ve  specializovanou 

knihovnu podle knihovního zákona (více dále v textu, 2020–2021). Statut veřejné knihov-
ny umožní využít prezentační kanály MK ČR k prezentaci knihovního fondu (on-line kata-
log a on-line zveřejnění vybraných publikací v elektronické podobě).

•  Koncept a koordinace osvětových a mediálních aktivit u příležitosti 120 let od založení 
Českého olympijského výboru (v průběhu celého roku 2020). Jednalo se zejména o: 
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MISTŘI  MISTRŮM

RADEK BABORÁK dirigent, lesní roh
ČESKÁ S INFONIETTA,

IVO KAHÁNEK klavír, 
VÁCLAV HUDEČEK housle, 

JAN MRÁČEK housle, 
DALIBOR KARVAY housle

SLAVNOSTNÍ  KONCERT 
K   120.  VÝROČÍ 

ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
PONDĚLÍ  17.  ČERVNA,  19 .00, 

RUDOLFINUM –  DVOŘÁKOVA S ÍŇ

Kontaktní centrum SAZKA a.s.
po–pá 9.00–17.00
T: +420 266 12 11 22
E: info@sazkaticket.cz
www.sazkaticket.cz

Plakat A1 Mistri mistru.indd   1 07.05.19   11:29

Mistři mistrům. Koncert klasické hudby 
v pražském Rudolfinu (17. 6. 2019), 
ve spolupráci s Akademií klasické hudby.
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•  Příběhy našich olympioniků (ve spolupráci s Post Bellum). Žáci základních škol z různých 
krajů ČR popsali svýma očima cestu československých sportovců – běžců na lyžích Lu-
káše Bauera a Květy Peckové, atletů Imricha Bugára a Šárky Kašpárkové a sportovního 
střelce Jana Kůrky. Natáčelo se v červnu 2019 na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci, 
premiéru měly příběhy na začátku prosince v Českém rozhlase – Rádio DAB Praha. 

•  „Nemůžeš? Přidej“. Výpravná publikace věnující se historii československého a českého 
olympijského hnutí. V souvislostech s celospolečenským vývojem. Autorem M. Osoba.

•  Výstava Nestáli stranou: olympijské devítky a sport. Vernisáž proběhla v Písecké bráně 
v Praze 28. října 2019, výstava trvala do konce listopadu téhož roku. Připomínala stateč-
nost sportovců v kritických momentech našeho státu. Autorem výstavy M. Burian.

•  Mistři mistrům. Koncert klasické hudby v pražském Rudolfinu (17. 6. 2019), ve spolupráci 
s Akademií klasické hudby. V průběhu večera oceněny osobnosti českého olympijského 
hnutí. Plakety převzali trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný a dvoj-
násobný veslařský olympijský medailista a předseda Českého klubu olympioniků Oldřich 
Svojanovský. In memoriam byli oceněni sedminásobná olympijská vítězka v gymnastice 
Věra Čáslavská a olympionik, sokol a odbojář František Pecháček.

•  Spolupráce na přípravě Setkání olympioniků po 50 letech po Grenoblu a Mexiku 1968, 
které se uskutečnilo 22. 11. 2018 v České televizi. (F. Kolář)

•  Konference Vznik Československé a Polské republiky a role sportu při vytváření národní 
identity (11. 5. 2018). Příspěvky za ČOA: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v olympijském hnutí 
(F. Kolář), Sokol Brno I. – Mateřská jednota elitních československých gymnastů (M. Stra-
chová), Hry X. olympiády v Los Angeles 1932: Příběh československé olympijské výpravy.

•  Inovace stálé expozice Stěna olympismu na FTVS UK (podzim 2017, F. Kolář).
•  Ve dnech 6.–8. 10. 2017 proběhla víkendová exkurze Po stopách olympismu v Libereckém 

kraji s olympioniky P. Bencem, P. Plocem a V. Korunkou.
•  23. 6. 2017 – U příležitosti 30. výročí založení Československé olympijské akademie byla 

v  Tyršově domě v  Praze uspořádána slavnostní konference za  účasti členů Slovenské 
olympijské akademie. 

•  23. 11. 2016 – Příspěvky členů ČOA na Konferenci České obce sokolské Sport v Sokole 
(historie současnost): Sokolové – průkopníci česko-francouzského přátelství (F. Kolář), 
Sokolští olympionici (Z. Škoda).

•  Ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 proběhl v Kutné Hoře seminář na téma Olympijské šestky. 
Cílem bylo připomenout 120. výročí prvních novodobých olympijských her, které se ko-
naly v roce 1896 v Aténách, a spolu s tím i okolnosti, za jakých bylo určeno pořadatelství 
dalších olympijských her, jejichž rok končil na číslici šest, jaké problémy a úspěchy byly 
s nimi spojeny či jakých úspěchů na nich dosáhli čeští a českoslovenští sportovci. Čestný-
mi hosty semináře byli zástupci Slovenské olympijské akademie.

•  Pravidelná podpora institucím: Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře, ZŠ a Gymná-
zium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze, Olympsport, Klub olympijských sběratelů, festival 
Sportfilm Liberec (člen odborné poroty Z. Škoda). 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY (ŘAZENO CHRONOLOGICKY OD ROKU 2016)

•  20.–22. říjen 2016: mezinárodní symposium „Art and Sport: A Historical Approach“ v ně-
meckém Ludwigsburgu, kterou pořádali Pädagogische Hochschule Ludwigsburg a Inter-
national Society for the history and Sport. Za ČOA příspěvek Josef Suk – Olympic Medal 
Winner (1932) and Sokol Composer (Z. Škoda).

•  Mezinárodní sympozium na  téma olympijské výchovy, které pořádal prof.  Roland Naul 
z  Willibald Gebhardt Reasearch Institute v  Münsteru, proběhlo na  konci května 2017 
v Praze. S organizací sympozia pomohli L. Fialová (FTVS UK) a Z. Škoda. V prostorách 
pražského Karolina se sešlo dvacet delegátů z celého světa se zástupci FTVS UK a ČOA. 
Účastníci se seznámili s publikací Olympic Education: An international review, na jejímž 
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vydání se nejvíce podíleli celosvětově uznávaný odborník v oboru olympijské výchovy 
Roland Naul (Německo), Deanna Binder (Kanada), Ian Culpan (Nový Zéland) a profesor 
Antonín Rychtecký, bývalý dlouholetý předseda ČOA, jemuž delegáti vzdali hold za jeho 
celoživotní přínos v oblasti olympijské výchovy. ČOA zastupovali Z. Škoda a Martina Vo-
říšková (ředitelka České olympijské nadace). 

•  Srpen 2017 – Předposlední srpnový týden se v estonském Ülenurme konalo v pořadí již 
11. mezinárodní setkání škol Pierra de Coubertina, které se neslo v duchu tématu Kaloka-
gathia – harmonie mezi tělem, vůlí a myslí. Českou republiku reprezentovalo sedm studen-
tů z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře pod vedením Libuše Szutákové.

•  Červen 2017 – III. konference evropských národních olympijských akademií v bulharské 
Albeně, 21 přítomných zástupců evropských národních olympijských akademií schválilo 
záměr o založení Asociace evropských národních akademií (ENOA). Za ČOA přítomen 
delegát Z. Škoda.

•  Ve dnech 26.–27. 10. 2017 se na Fakultě sportovních studií MU v Brně konal 6. ročník me-
zinárodní konference Philosophy of Sport Conference. Garantem ročníku se stal Emanuel 
Hurych. Na přípravě konference spolupracovala ČOA, která akci podpořila i aktivní účastí 
svých zástupců (I. Jirásek, Z. Škoda, M. Strachová). Konference se zúčastnilo na dvacet 
účastníků z ČR a zahraničí, včetně studentů FSpS a programu Erasmus. 

•  V lednu 2018 do Prahy zavítal historik a předseda Mezinárodní společnosti olympijských 
historiků (ISOH) David Wallechinsky. Setkání s předsedou ČOV J. Kejvalem zprostředko-
val F. Kolář.

•  22.–23. 5. 2018: účast na  odborném mezinárodním kolokviu Šport a  olympijské hnutie 
v  múzejnej dokumentácii, které pořádal Slovenský olympijský výbor v  Bratislavě. Pří-
spěvky: Československá účast na uměleckých soutěžích olympijský her (P. Hladík), Hry X. 
olympiády: Příběh československé výpravy do LA 1932 (Z. Škoda). 

•  20.–22. 9. 2018: 1. zasedání pléna asociace Evropských olympijských akademií v Lublani. 
Oficiální založení European Olympic Academies (EOA) a zvolení Rady EOA. Za ČOA pří-
tomen delegát Z. Škoda.

•  Listopad 2018: střetnutí zástupců SOA a ČOA a vědomostní soutěž středních škol ve Vy-
sokých Tatrách. Za ČOA se akce zúčastnili F. Kolář, J. Hájek, Z. Škoda, K. Nováková a stu-
denti ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského.

•  Listopad 2018: 7. ročník mezinárodní konference Philosophy of Sport Conference na Pa-
lackého univerzitě v Olomouci. Konferenci pořádala člen ČOA I. Jirásek.

•  Duben–červen 2019: on-line workshop ZŠ a gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského s part-
nerskou školou v Baku v rámci EYOF v Baku.

•  Srpen 2019: Účast Gymnázia Pierre de Coubertin Tábor ve Francii na Coubertin Youth 
Forum pořádném Mezinárodním výborem Pierre de Coubertin.

•  26.–29. září proběhla v Brně sportovně-vzdělávací akce Antické dny, největší akce zamě-
řená na popularizaci a přiblížení tématu antiky a antického sportu dnešní generaci. Celou 
událost organizoval člen ČVPdC J. Kouřil z Masarykovy univerzity v Brně. Antické dny 
zahájila mezinárodní vědecká konference zaměřená na  starověk a  olympismus. Za  ČR 
v sekci olympismus přednesl příspěvek Zdeněk Škoda, který se ve své přednášce věnoval 
olympijským soutěžím, jež byly součástí olympijských her mezi lety 1912–1948. 

•  Listopad 2019: 2. zasedání pléna EOA v Nikósii (Kypr). Za ČOA se zúčastnil předseda  
A. Kliment. Do komisí EOA byli zvoleni tři zástupci za ČOV: A. Kliment (mediální komise), 
Z. Škoda (komise pro olympijské dědictví), J. Janotová (komise pro rozvoj).

•  Leden 2020: Návštěva Olympijského muzea v Lausanne a schůzka s  ředitelkou Annou 
Chevalley (A. Kliment, Z. Škoda, M. Burian a ředitel VHÚ Aleš Knížek).

•  9.–10. 3. 2020: 3. zasedání Výkonného výboru EOA v Praze. ČOA organizovala program 
zasedání. Z. Škoda zvolen Radou EOA koordinátorem komise pro olympijské dědictví.
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Pravidelná účast na seminářích, které pořádá Mezinárodní olympijská akademie. V letech 
2016–2020 se akcí zúčastnili: Z. Škoda, M. Voříšková, A. Kliment, F. Kolář, J. Hájek, J. Kouřil, 
D. Marková, E. Rybáková, N. Kučerová, P. Nývlt, L. Flemr.

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY SLOŽKY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

•  RÁMIŠOVÁ, Šárka a SWIERCZEKOVÁ, Lucie. Móda pod olympijskými kruhy: nástupové 
oblečení od Athén až po Rio. Praha: Mladá fronta, 2016. 158 s. 

•  DOVALIL, Josef a KOLÁŘ, František. Olympijské myšlenky. Praha: ČOV, 2016. 28 s. 
•  KOLÁŘ, František, ed. Sport a umění. Praha: ČOV, 2016. 121 s. 
•  KOLÁŘ, František, ed. Pierre de Coubertin a olympijské hnutí. Praha: ČOV, 2016. 117 s. 
•  KOLÁŘ, František, ed. Třicet let České olympijské akademie. Praha: ČOV, 2017. 103 s. 
•  OSOBA, Michal. Nemůžeš? Přidej!. Praha: Euromedia Group, 2019. 182 s. 
•  KYNOS, Jiří a DIVIŠ, Václav. Memorabilie Českého olympijského výboru 1994-2019. Praha: 

Mladá fronta, 2020. 173 s.
•  ŠKODA, Zdeněk, ed. Znovuzrození olympijských her. Praha: ČOV, 2020. 192 s.

ČLÁNKY V ODBORNÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH
 
•  ŠKODA, Zdeněk. Hry X. olympiády v Los Angeles 1932: Příběh československé olym-

pijské výpravy. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 
2018, 22(2), s. 68-78. 

•  KOLÁŘ, František. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský v olympijském hnutí mezi válkami. Česká 
kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2018, 22(2), s. 58-67.

•  STRACHOVÁ, Milena. Sokol Brno I  – mateřská jednota elitních československých gym-
nastů. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2018, 22(2),  
s. 46-57.

•  ŠKODA, Zdeněk. Games of X Olympiad in Los Angeles 1932: The Story of the Czechoslo-
vak Olympic Team. Sport i Turystyka. Czestochowa: Uniwersytet humanistyczno-przyrod-
niczy, 2019, 2(1), s. 65-74.

•  WAIC, Marek & Zdeněk ŠKODA. The Story of a Composition: Josef Suk – Olympic Me-
dallist and Sokol Composer. The Journal of the History of Sport, 2019, 35(17-18): special 
issue, s. 1828-1844. 

OSIC (OLYMPIJSKÉ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM)  
A PROJEKT OMK (OLYMPIJSKÁ MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA) –  
PETR KLIMENT A ZDENĚK ŠKODA

Pracoviště v areálu fakulty tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, Praha 6 - Velesla-
vín poskytuje informační a rešeršní služby pro veřejnost. Spolupracuje s odbornou veřej-
ností, s vysokými školami a médii na projektech s tematikou historie a teorie olympismu se 
zaměřením na české země. 

KNIHOVNA OSIC 

Spravuje téměř 4000 titulů literatury, dokumentující olympismus se zřetelem k  činnosti 
ČOV. V období 2016–2020 přibylo více než 1000 nových přírůstků, m.j. svázané ročníky 
časopisů Ruch (1948) a Stadion (1953–1984).

Na začátku května 2020 začala příprava k přeměně OSIC ve specializovanou knihovnu pod-
le knihovního zákona (podrobná revize a evidence knihovního fondu, příprava knihovního 
řádu a zřizovací listiny). Cílem je získat v průběhu roku 2021 statut specializované veřejné 
knihovny OSIC na Ministerstvu kultury ČR. 
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fotografií Karla Nováka.

fotografií od roku 2000 dodnes

více než

50 000

300 000



42     ZPRÁVY O  Č INNOST I  SLOŽEK ČOV

svazků v knihovně OSIC

digitalizovaných fotografií.

záznamů autoritní databáze

přes

téměř

5 000
20 000

4 444
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Statut veřejné knihovny umožní využít prezentační kanály MK ČR k prezentaci knihovního 
fondu (on-line katalog a on-line zveřejnění vybraných publikací v elektronické podobě).

OLYMPIJSKÁ MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA (OMK)

OMK je spolková knihovna audiovizuálního obsahu ČOV. Hlavní funkční komponenty jsou: 
Digitální knihovna (databáze) a prezentační vrstva (webový portál) Paměť.

Interní knihovna obsahuje přes 100 tisíc záznamů o  fotografiích a přes 4 tisíce záznamů 
o  osobách, spolcích, korporacích, týmech, sportech, disciplínách, událostech a  místech. 
Nejvýznamnějšími fondy jsou fond fotografií Karla Nováka (přes 50 tisíc záznamů), pokrý-
vající český sport od roku 1956 do roku 2004. Dále fond Jiřího Kössla, který zahrnuje např. 
dokumentaci OH v Los Angeles 1932, Berlíně 1936 a Garmisch-Partenkirchenu. Dále unikátní 
fond fotografií Vlasty Foltové z olympiády v Berlíně 1936. Jedná se o klasické fotografie, 
většinou negativy, které jsou postupně digitalizovány. V novém tisíciletí již byly olympijské 
hry i činnost ČOV fotografovány digitálně. Těchto digitálních fotografií spravuje ČOV přes 
300 tisíc. Jejich fond je postupně (od roku 2016) retrospektivně zpracováván v rámci OMK.
Zpracování fotografií, jak digitalizovaných, tak i  digital-born snímků spočívá mimo jiné 
v propojení záznamu dané fotografie s  relevantními autoritními záznamy osob, událostí, 
sportů a disciplín. Vzniká tak kontextový popis, jehož propojení umožňují rekonstruovat, 
kdo se kde a s kým účastnil dané události.

V rámci portálu Paměť jsou zveřejňovány vybrané fotografie a autoritní záznamy, určené 
pro veřejnost.

V rámci OMK se v roce 2020 uzavírá projekt „Řízené workflow AV obsahu v rámci úseku 
komunikace ČOV. Olympijská multimediální knihovna, zpracování a zpřístupnění stávajícího 
obrazového a AV obsahu“. Projekt byl v  roce 2018 finančně podpořen Olympijskou Soli-
daritou v rámci programu „Olympic education, culture and legacy – Quadriennial package 
2017–20 for NOC Initiatives“.

Projekt navazuje na projekt v minulém grantovém období „Archiv české sportovní fotogra-
fie“, podpořený granty Olympijské solidarity a Evropských olympijských výborů.
Nový projekt doplňuje OMK o  řízené workflow nově vznikajícího obsahu v  rámci Úseku 
komunikace ČOV od  objednávky, přes realizaci, popis, užití, archivaci a  archivní zpraco-
vání. Každý nově vznikající snímek či video tak bude od začátku doprovázen povinnými 
metadaty a bude mít určený další osud tak, aby bylo možné kdykoli v celém AV obsahu 
komfortně vyhledávat a udržovat kontrolu užití a zveřejnění. Projekt zahrnuje implementaci 
videa do OMK.

Pro další období 2021–2024 připravujeme projekt „Retrospektivní zpracování AV obsahu 
ČOV, soupis a průzkum obsahu a sběr v  rodinách sportovců, svazech a  relevantních pa-
měťových institucích“. Projekt bude zaměřený na retrospektivní zpracování a zpřístupnění 
staršího obsahu, spravovaného ČOV (přes 250 tisíc digital-born fotografií, dokončení digi-
talizace fondu Karla Nováka a zpracování fondu videí). Především pro doplnění dokumen-
tace z akcí, ze kterých ČOV nemá vlastní snímky, provedeme agregaci obsahu v relevant-
ních institucích (svazy, muzea), ale také v rodinách sportovců. Projekt v této oblasti naváže 
na výsledky a využije metodiku aplikovanou v rámci projektu „Příběhy našich olympioniků 
(2018–2019).
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE OSIC

•  Prosinec 2017: Pracovní návštěva Olympijského studijního centra v Lausanne za účasti 
P.  Klimenta a  Z. Škody: Schůzka s  Nurií Puigovou (ředitelkou vnějších vztahů) a  Marií 
Bognerovou (ředitelkou OSC). Tématy byla činnost OSIC ČOV a možnosti vzájemné užší 
spolupráce. V  budoucnu usilujeme o  začlenění knihovního katalogu OSIC do  katalogu 
Olympic World Library. Vedoucímu obrazového a zvukového archivu MOV (Blaise Char-
donnens) jsme představili projekt Olympijská multimediální knihovna, jeho vývoj a vý-
sledky práce za poslední čtyři roky. Rovněž jsme diskutovali technický postup, parametry 
projektu a  možnosti dalšího rozvoje a  spolupráce. Získali jsme metadatovou strukturu 
pro popis videa v rámci projektu Řízené workflow. Projektovému manažerovi Olympijské 
solidarity Nilsi Holmegaardovi jsme prezentovali návrh projektu na správu digitálních do-
kumentů v rámci úseku komunikace ČOV, navrhovaného pro grantovou podporu v rámci 
programu „Olympic Heritage“.

TERMÍNY JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SLOŽKY ČOA

14. 9. 2016, 22. 2. 2017, 25. 4. 2017, 12. 12. 2017, 26. 6. 2018, 21. 11. 2018, 10. 12. 2018, 29. 5. 2019, 
19. 9. 2019, 12. 12. 2019, 4. 6. 2020, 27. 8. 2020

Poznámky
•  26. května 2016 byl zvolen za  předsedu Akademické sekce ČOA po  Josefu Dovalilovi 

(2012–2016) Karel Kovář. Funkce se ujal 1. 6. 2016. 
•  Po  vzniku České trenérské akademie (2018) se Česká olympijská akademie stala opět 

samostatnou složkou.
•  Od roku 2017 Karel Kovář pozastavil své předsednictví v ČOA kvůli svému angažmá ná-

městka na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zastupujícím předsedou se 
stal František Kolář.

•  VV ČOV na svém jednání 19. 6. 2018 odsouhlasil změny Stanov ČOA. Došlo i ke změně 
složení Rady ČOA, která byla oficiálně schválena VV ČOV dne 11. 12. 2018. Předsedou ČOA 
se stal Alexandr Kliment.

•  V Radě ČOA je podle nových stanov vyčleněno jedno místo pro zástupce Českého výbo-
ru Pierre de Coubertin (ČVPdC). Od listopadu 2018 zastupuje sekretář a místopředseda 
ČOA Zdeněk Škoda, který je současně i  novým předsedou ČVPdC. ČVPdC je v  rámci 
ČOA uskupením odborníků převážně z  akademického světa. Složení – předseda: Zde-
něk Škoda. Komise pro historii, dokumentaristiku a bibliografii: Jan Hájek (Akademie věd 
ČR), Hana Havránková (ex-Národní muzeum), Pavel Hladík (ex-ČOA), Radek Jásek (Olym-
psport), František Kolář (ex-ČOA a FTVS UK), Jitka Schůtová (Národní muzeum), Lucie 
Swierczeková (Národní muzeum), Petr Šiška (dobrovolník ODM), Jakub Válek (PU Olo-
mouc), Zdeněk Škoda (ČOA a OSIC ČOV). Komise pro olympijskou výchovu a sportovní 
vědy: Ivo Jirásek (PU Olomouc), Jiří Kouřil (MU Brno a  Antická společnost), Katarína 
Nováková (ZŠ a Gymnázium Gutha-Jarkovského), Milena Strachová (MU Brno), Libuše 
Szutáková, Zuzana Šmídová (Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor), Martina Voříšková 
(Česká olympijská nadace). 
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6.4 Český klub paralympioniků (ČKP)

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

Složení předsednictva Českého klubu paralympioniků
Předsedkyně: Mgr. ALENA ERLEBACHOVÁ
Členové: Mgr. ONDŘEJ SEJPKA, ZDENĚK BARLOK
 
CÍLE A PRIORITY SLOŽKY

•  Posláním ČKP je reprezentovat a hájit zájmy sportovců se zdravotním postižením. V září 
2016 proběhly XV. Letní paralympijské hry. Při jejich zajišťování fungovala spolupráce 
s  ČOV, a  to zejména v  oblasti poskytování informací z  přípravných misí, provázaností 
logistiky, plnohodnotného vybavení s olympijskou výpravou a podobně. Tato spolupráce 
pokračovala i v dalších letech.

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

•  Paralympijská výzva vznikla v roce 2017 jako iniciativa v rámci projektu Sazka Olympijský 
víceboj, která si klade za cíl přivést do projektu více handicapovaných dětí. Toho chce 
organizační tým Českého paralympijského výboru dosáhnout systematickou a  cílenou 
kampaní ve školách se speciálním vzdělávacím programem (dříve speciální školy) – přímo 
bylo osloveno všech více než 400 škol v České republice.

Hlavní cíle Paralympijské výzvy
•  Snaha přivést handicapované děti bez ohledu na druh a míru jejich postižení k pohybu, 

ke sportu jako takovému.
•  Na základních školách se speciálním vzdělávacím programem rozšířit povědomí o mož-

nostech sportování a propagovat přirozený zdravý životní styl.
•  Prezentovat české paralympijské hnutí a sport handicapovaných na školách.
•  V dlouhodobém horizontu podpořit paralympijské hnutí skrze mladé talenty:

•  Databáze talentovaných sportovců
•  Od začátku školního roku 2017/2018 proběhla oslovovací kampaň s cílem zapojení co nej-

většího počtu základních škol se speciálním vzdělávacím programem. Ke konci školního 
roku 2019/2020 bylo v projektu Paralympijská výzva zapojeno 113 škol, v celkovém součtu 
4 011 aktivně sportujících dětí (stav ke 2. červnu 2020). Mezi zaregistrovanými školami 
početně převládají praktické a speciální školy, zapojena je i většina škol s výhradní orien-
tací na konkrétní druh postižení – zrakové, tělesné, sluchové atd. 

•  Školy jsou k aktivitě motivovány také věcnými odměnami – každé dítě s minimálně jed-
nou splněnou disciplínou Olympijského diplomu či Odznaku všestrannosti získá na konci 
školního roku unikátní Paralympijský diplom (spolupráce na  výrobě s  týmem Českého 
olympijského výboru), který je přizpůsoben na  míru konkrétnímu dítěti (dle kategorie 
handicapu, seznam doporučených sportů, odkaz na sportovní kluby pro handicapované 
v daném regionu). Hlavní odměnou pro školu v  rámci aktivního zapojení v projektu je 
možnost uspořádání Sportovního dne Paralympijské výzvy.
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Sportovní den Paralympijské výzvy
•  Sportovně-zábavné dopoledne s některou osobností českého sportu handicapovaných.
•  Ambasadory Paralympijské výzvy jsou např.: Kateřina Antošová, Jan Tománek, Marek 

Bartošek, Lenka Matoušková, Pavel Bambousek, Vladimír Hlaváč, Tomáš Pazdera, Martin 
Dvořák, Martin Biháry a další.

•  Plnění disciplín Olympijského víceboje, beseda a autogramiáda s ambasadorem, bohatý 
doprovodný program.

•  Dosud (září 2017 až únor 2020) zorganizováno 36 Sportovních dnů Paralympijské výzvy.
•  Školy v  rámci celé ČR: Praha, Plzeň, Brno, České Budějovice, Aš, Lanškroun, Jablonec, 

Český Krumlov, … 

Další aktivity Paralympijské výzvy
•  Vývoj nových disciplín Olympijského diplomu a jejich přizpůsobení dle druhu handicapu.
•  Vývoj a dlouhodobé udržování databáze škol se speciálním vzdělávacím programem.
•  Databáze talentů – snaha o podchycení mladých šikovných sportovců ze zapojených škol 

– nasměrování konkrétních talentů na příslušné sportovní svazy zdravotně handicapova-
ných.

•  Spolupráce na evropském projektu Playdagogy – integrace postižených s cílem rozšířit 
povědomí o olympijských hodnotách mezi dětmi v  různých evropských zemích a  také 
vytvořit jejich vztah k lidem s handicapem.

•  Prezentace projektu a para hnutí na veřejných akcích – Colours of Ostrava, Republikové 
finále Brno a další.

•  Zapojení ambasadorů Paralympijské výzvy v rámci on-line tréninkového deníku Olympij-
ského víceboje – pokračování tělesné výchovy v době nouzového stavu a během karan-
tény (březen až červen 2020).

•  Zapojení ambasadorů Paralympijské výzvy v rámci dalších projektů Olympijského výboru 
– T-Mobile olympijský běh, Česká olympijská nadace, Olympijský festival a další.

•  Rozšiřování databáze sportovních klubů pro handicapované – sportvokoli.cz.
•  Propojení Paralympijské výzvy s aplikací Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem.

Dále se ČKP zaměřil na financování sportu handicapovaných, jeho jasná pravidla a systém 
na podporu financování sportu dětí a mládeže, tzv. „loterijní prostředky“ významně napo-
mohly k zajištění financování trenérů a akcí určené věkové kategorii do 23 let.

Nejednotnost ve sportu tělesně handicapovaných – sjednotit svazy sportovců s tělesným 
postižením se nepodařilo přesto, že přetrvávající vztah nemá podporu Mezinárodního para-
lympijského výboru. ČPV může na oba svazy působit jen jako poradce vzhledem ke skuteč-
nosti, že jsou dotčené svazy samostatnými právními subjekty.

ČKP se též zabýval
•  Rozvojem, ochranou a dodržováním demokratických zásad paralympijského a deaflym-

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

společenských aktivit,
•  podporou rozvoje sportu (zapojení sportovců se zdravotním postižením do  programu 

ODM) i rozvoje sportu na nejvyšší úrovni (např. zařazování sportovců do VSC),
•  spoluprací se svazy většinové populace,
•  v  oblasti vzdělávání zařazením čtyř osob do  studia vzdělávacího programu Sportovní 

diplomacie, účastí zástupce ČKP na konferenci Mosty,
•  oboustrannou účastí na významných společenských akcích.
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Sportovní dny Paralympijské výzvy 
probíhají na školách se speciálním 
vzdělávacím programem. Prezentace 
sportu handicapovaných ale probíhá 
i rámci Olympijských tréninků díky 
ambasadorům Sazka Olympijského 
víceboje z řad ČPV.
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ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE

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

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

nnery, web, informační brožury na akcích ČPV apod.,
•  informace o dětech s handicapem podporovaných nadací,
•  příležitostné schůzky a domluva se zástupci nadace.

ČINNOST SLOŽKY

AKTIVNĚ se podílet na práci v ČOV.

MEDIALIZACE
•  Ve spolupráci s ČOV a IPC zkvalitněním webových stránek ČPV medializovat sport handi-

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

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

jména Slovenska a Polska,
•  podpora a šíření myšlenek paralympismu.

PODPORA
•  Spolupráce mezi sportem handicapované a většinové populace,
•  osvětová činnost v oblasti sportu handicapovaných,
•  hájení zájmů handicapovaných sportovců na půdě ČOV,
•  podpora sportu handicapovaných jako faktoru přispívajícímu k  aktivnímu začleňování 

osob s handicapem.

SPOLUPRÁCE
•  V oblasti nejvyšších soutěží: Olympijské hry x Paralympijské hry, Deaflympijské hry, Global 

Games,
•  provázanost logistiky pro OH a PH, praktické záležitosti – převoz materiálu apod. dle po-

třeb výpravy jako celku a následně jednotlivých sportů,
•  spolupráce a poskytnutí informací z přípravných misí.

LEGISLATIVA
•  Zaujímat stanoviska k zákonům týkajících se sportu handicapovaných a spolupracovat 

v této oblasti s ČOV.

ZAMĚŘENÍ ČKP V LETECH 2016–2020

•  Financování sportu handicapovaných, problematika byla předložena na MŠMT,
•  profesionalizace sportu,
• změna Stanov se zaměřením na Statut sportovních komisí a Statut Rady sportovců.

Na řádném jednání Výkonného grémia ČPV Alena Erlebachová informovala o neformální 
schůzce sportovních svazů ČUS se zástupci svazů handicapovaných: 
•  Opakovaně ve stručnosti představila Český klub paralympioniků (dále ČKP), který je usta-

ven podle stanov Českého Olympijského výboru (ČOV). ČKP reprezentuje a hájí v rámci 
ČOV zájmy zdravotně postižených sportovců.
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•  Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) má v přímém řízení sporty: atletika, plavání, střel-
ba, vzpírání, tanec na vozíku, alpské lyžování (včetně snowboardingu), klasické lyžování 
(včetně biatlonu) a sledge hokej – uvažuje se o restrukturalizaci IPC, o které má rozhod-
nout VH IPC v roce 2020. Pro uvedené sporty potvrzuje IPC licence sportovcům, kteří se 
chtějí účastnit akcí pod hlavičkou IPC.

•  O sportovní licenci žádají svazy prostřednictvím ČPV na základě daných pravidel.
•  Národní federací uvedených sportů je národní paralympijský výbor, tedy ČPV.
•  Další sporty, výše neuvedené, řídí národní federace sportů, např. Český svaz cyklistiky, 

Česká asociace stolního tenisu, Český lukostřelecký svaz. Tyto národní federace mohou 
využít služeb ČPV k administraci sportovců na soutěže.

•  V  souladu se stanovami ČPV připomněla úzkou spolupráci MOV a  výborem  ICSD pro 
sportovce se sluchovým postižením, kteří se neúčastní paralympijských her, ale mají své 
zimní i letní deaflympijské hry. Mentálně postižení sportovci se zúčastňují Global Games. 

•  ČPV se zavázalo přihlašovat sportovce i na základě požadavků svazů tzv. zdravých, po-
kud to pravidla soutěže požadují. Tato spolupráce již v některých sportech funguje bez 
větších problémů.

•  Zástupci svazů i předsedkyně klubu paralympioniků Alena Erlebachová vyjádřili i do bu-
doucna snahu o větší spolupráci ve všech oblastech sportovního dění. 

•  Předsedkyně ČKP požádala o zaslání konkrétních návrhů na spolupráci.
•  Jednání s předsedou ČOV: Předsedkyně ČKP se průběžně setkávala s předsedou ČOV Ji-

řím Kejvalem, kterému objasnila situaci v ČPV. Nešťastný pohled nezasvěcených a kritika 
ČPV vyplývá zejména z jednání předsedkyně Českého svazu tělesně postižených sportov-
ců. Musíme konstatovat, že naprostá většina zástupců v ČPV se vždy shodla na řešení či 
kompromisech. Tím, kdo autoritu ČPV podkopává, je bohužel jediný ze šesti sdružených 
svazů.   

CÍLE A ÚKOLY PRO ROK 2021

•  Úkoly se zaměřením na LDH 2021.
•  Další spolupráce s IPC a dokončení změn ve Stanovách ČPV.
•  Restrukturalizace ČPV v návaznosti na změny ve Stanovách,  

které musí být schváleny IPC.
•  Propagace a informovanost veřejnosti o sportu handicapovaných (nejenom sporty  

paralympijské, ale i sport osob se sluchovým, mentálním a zrakovým postižením).
•  Úkoly související se změnou financování sportu handicapovaných.
•  Podpora financování sportu dětí a mládeže.
•  Vyřešit nejednotnosti ve sportu TP, pokud jde o spolupráci s IPC.
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6.5 Český klub sportovních svazů,  
organizací a institucí (ČKSOI)

Složení předsednictva složky ČKSOI 
Předseda: FILIP ŠUMAN 
Členové: IVAN MATĚJŮ, HANA MOUČKOVÁ, VIKTOR NOVOTNÝ,  
FRANTIŠEK NEJEDLO

SLOŽENÍ SLOŽKY ČKSOI A VÝVOJ SLOŽENÍ  
BĚHEM POSLEDNÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ

•  V současnosti složka ČKSOI sdružuje 37 členských organizací a neolympijských svazů, 
přičemž má 14 zástupců v Plénu ČOV.  

•  V roce 2017 Plénum ČOV rozhodlo o přeřazení 5 sportovních svazů (softbal, baseball, 
kolečkové sporty, karate, horolezectví) ze složky ČKSOI mezi sportovní svazy zaštiťující 
olympijské sporty. Část z nich se stane opět členy složky po ukončení her v Tokiu. 

•  V roce 2017 rovněž proběhly doplňující volby 1 člena VV ČOV a  1 člena předsednictva 
složky a 4 zástupců složky v Plénu ČOV, kteří nahradili 5 zástupců přeřazených svazů. 

•  Plénum ČOV v roce 2020 přijalo dva nové svazy (lakros a cheerleaders), které se tím staly 
také členy složky ČKSOI. 

Každoročně zasedá Valná hromada složky, kde vedení informuje členy o aktuálním dění 
ve sportovním světě, prezentuje aktivity, kterými ČOV podporuje členy složky, a projekty, 
na kterých se svazy a organizace ČKSOI podílejí.

KOMISE ČOV NEJINTEZIVNĚJI SPOLUPRACUJÍCÍ S ČSKOI

I v uplynulém volebním období fungovaly dvě komise, jejichž problematika je úzce spojena 
s řadou členů ČKSOI. Byly to Komise sportu pro všechny a Komise neolympijských sportů 
pod vedením Hany Moučkové a Filipa Šumana (podrobné informace v kapitole 7 této zprá-
vy). Členové ČKSOI byli zapojeni do činnosti řady dalších komisí a složek ČOV – např. České 
trenérské akademie, Komise zahraničních vztahů, Ekonomické komise, Komise sportovců.

ZAPOJENÍ ČLENŮ SLOŽKY ČKSOI DO PROJEKTŮ ČOV

Velký cílem pro toto volební období bylo zintenzivnit zapojení členů ČKSOI do projektů 
ČOV. Toto se dařilo a členové ČKSOI se zapojili mimo jiné do projektů Olympijské festivaly, 
Olympiáda dětí a mládeže, Sazka Olympijský víceboj, Sport v okolí, také do řady sportov-
ních akcí, mezi nimiž byly nejvýznamnější Světové hry 2017, ale i do dalších akcí, kde byli 
do sportovního programu zařazování někteří členové ČKSOI.
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6.6 Česká trenérské akademie (ČTA)

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

Základním motivem vzniku trenérské složky pod ČOV byla absence plošné péče o trenéry 
v České republice. Ministerstvo školství řídilo odbor sportu převážně úřednicky bez snahy 
ovlivnit vývoj odbornosti a svazy pečovaly o své trenéry vertikálně pouze v rámci svého 
sportu, což jim ostatně ukládají stanovy spolku a k  tomu účelu byly zřízeny. Horizontál-
ní péče napříč svazy prakticky neexistovala. Tělovýchovné fakulty už dávno přestaly plnit 
funkci trenérského předvoje, a tak v oblasti odbornosti bylo okolo roku 2010 na mapě čes-
kého sportu bílé místo. 
Z pověření nově zvoleného předsedy ČOV Jiřího Kejvala začal Zdeněk Haník v rámci tehdej-
ší České olympijské akademie budovat trenérskou sekci. Ještě v roce 2012 proběhly rozho-
vory s největšími svazy a v roce 2013 byla zakladatelskou listinou založena Unie profesionál-
ních trenérů. Záhy na to vznikla i vědecko-metodická, později trenérsko-metodická složka. 
Obě dílčí sekce začaly pracovat na rozdílných úkolech. Unie profesionálních trenérů se sou-
středila od začátku na podporu trenérské prestiže a její výkladní skříní se od počátku stalo 
vyhlášení ankety Trenér roku. Trenérsko-metodická sekce se zaměřila na rozvoj odbornosti 
a jejími prvními aktivitami byli celostátní seminář Mosty a vydávání odborných knih v redak-
ci Mladé fronty. 
Poté se zrodily i další aktivity, především výjezdní besedy do regionů s názvem Dialogy, 
mezinárodní spolupráce na trenérském poli, a především zřízení nejprve čtvrtletníku, poz-
ději měsíčníku COACH, jako přílohy deníku Sport. Na platformě tohoto časopisu dochází 
k výraznému propojení svazů, jak odborně, tak ekonomicky. Především trenérsko-metodic-
ká sekce rozvíjela svou činnost tak masivně, že vznikla naléhavá potřeba institucionalizace 
trenérských snah. Vyvrcholením bylo zřízení samostatné složky České trenérské akademie 
(ČTA) pod ČOV v roce 2018, která je definitivním potvrzením společného postupu svazů 
na poli odborném, ale i přiznáním vážnosti trenérskému cechu pod křídly ČOV. 
V  té době už se ČTA, vedle mnoha spolupracovníků z  různých svazů, opírala především 
o práci Michala Ježdíka, Michala Bardy a Zdeňka Haníka. Nutno přiznat, že se některé věci 
také nepodařily. Jde zejména o  pokus přispívat rozvoji odbornosti i  na  vědecké úrovni, 
což přesahuje rámec, kompetence i možnosti ČTA. Další výzvou je, že se zatím nepodařilo 
rozšířit skupinu publikujících autorů, jak na úrovni metodických příruček, tak na poli možné 
autorské spolupráce v časopisu COACH. Navzdory tomu patří trenérský projekt mezi nej-
úspěšnější projekty ČOV. To potvrdilo i setkání se sportovními svazy, kde zájem o činnost 
České trenérské akademie projevilo 34 z 49 přítomných sportovních svazů.
 
V SOUČASNOSTI STOJÍ ČINNOST ČTA NA 5 PILÍŘÍCH

•  Mezinárodní odborná konference MOSTY,
•  odborný měsíčník COACH jako příloha deníku Sport,
•  výjezdní odborné besedy do regionů s názvem DIALOGY,
•  vydávání knižní odborné literatury v rámci EDICE ČOV,
•  mezinárodní spolupráce v oblasti trenérství.
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Trenér roku 2019
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Činnost rámuje vyhlašování ankety Trenér roku, které je dnes doplněno o zařazování trenérů 
do Síně slávy a odměňování trenérů objevitelů.

Česká Trenérská akademie má jasnou vizi do budoucna. Nechce svou činností rozšiřovat ani 
suplovat oblasti, které náleží jiným institucím, především sportovním svazům, Národní spor-
tovní agentuře a tělovýchovným fakultám. Chce naopak prohloubit činnost ve zmíněných 
pěti oblastech, a to konkrétně:
•  Mezinárodní spolupráce a pokus o vytvoření trenérské složky na úrovni Mezinárodního 

olympijského výboru.
•  Rozšíření zásahu odborné osvěty, jednak vedle trenérů také na manažery, sportovní ředi-

tele a významné osobnosti klubového i svazového života. 
•  Populárním způsobem proniknout i mezi regionální trenéry, rodiče a sympatizanty sportu. 

K tomu chce využít režimu oblíbených Dialogů, ale především oslovení prostřednictvím 
sociálních sítí.

Česká trenérská akademie navázala na předcházející činnost Trenérsko-metodické sekce 
ČOA a Unie profesionálních trenérů ČOV. Hlavním posláním a účelem ČTA je podpora od-
bornosti, kterou poskytuje trenérům zejména v následujících oblastech:
•  Spolupráce se svazy na  vzdělávání trenérů – metodický program, odborné semináře, 

workshopy, mezinárodní konference a sympozia, účast na domácích i zahraničních stá-
žích, zapojení do mezinárodních projektů pod patronací EK. 

•  Odborná publikační činnost.
•  Společenské uznání a ocenění – slavnostní večer Trenér roku spojený s oceněním nejlep-

ších trenérů a uvedení trenérů do Síně slávy. 
•  Orgány České trenérské akademie jsou Plénum ČTA a Rada ČTA.
•  Základním smyslem činnosti je podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých 

sportovců a družstev prostřednictvím tří pilířů: 
 •  Podpora a budování trenérské odbornosti, 
 •  mezinárodní odborné spolupráce s těmi nejlepšími v oboru, 
 •  respektování názoru odbornosti v řízení českého sportu. 
 
ČTA se podílí na vytvoření komunitního prostředí pro naše profesionální trenéry a opírá se 
o tyto 3 pilíře: 
•  Podpora odbornosti,
•  literatura,
•  spolupráce – klíčová je spolupráce se svazy.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE ČINNOSTI

•  Mosty – mezinárodní konference, 2x ročně, 320 účastníků na každé z nich. 
•  Trenér roku – slavnostní večer spojený s oceněním nejlepších trenérů, uvedení trenérů 

do Síně slávy a ocenění Trenéra objevitele.
•  COACH – společně s 10 sportovními svazy a Deníkem Sport vydáváme měsíčník COACH. 

Měsíční náklad je 40–60 tisíc výtisků. ČTA odebírá 5 tisíc ks remitendy, která je distribuo-
vaná spolupracujícím sportovním svazům. Třetím dopadovým pilířem je listovací e-verze 
magazínu, která je umístěna na web treneri.olympic.cz. 

•  DIALOGY – interaktivní tematické semináře pro trenéry, rodiče a učitele, vedené špičkový-
mi odborníky z oboru. V letech 2016–2020 jsme pořádali 75+ Dialogů, kterých se zúčast-
nilo 6000+ trenérů, instruktorů, učitelů a rodičů. V období pandemie jsme vyrobili 3. díly 
online Dialogů Rodiče a talent, jejichž sledovanost se šplhá na youtube 9400+ a na fb: 
40000+.
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Nejméně tolik trenérů či rodičů  
se za poslední čtyři roky zúčastnilo semináře 
s názvem Dialogy. Online verze  
v době koronavirové krize  
oslovila téměř 50 tisíc lidí.

6000
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•  Ediční řada – ve spolupráci s nakladatelstvím MF jsme vydali 32 knih o celkovém nákladu 
40 000+ výtisků.

•  Podpora odbornosti ve spolupráci se svazy – ČTA spolupracuje se svazy sportovních her 
a několika svazy individuálních sportů na organizaci, lektorském zajištění a propojení je-
jich vzdělávacích aktivit pro trenéry a rodiče.

•  web TRENERI.OLYMPIC.CZ – komunikace směrem dovnitř komunity i ven. Součástí webu 
jsou například videorozhovory reflektující aktuální problematiky ve sportu a textové ma-
teriály, včetně prezentací, které se převážně věnují trenérské profesi. 

•  Institut Certifikovaných lektorů – 8 certifikovaných odborníků/lektorů, 105 seminářů, 6260 
účastníků, 21 zapojených sportovních svazů. Cílem bylo zpřístupnit zkušenosti a know-
-how těch nejlepších odborníků všem sportovním svazům a ukázat, že může být normální 
nejen si konkurovat, ale především být otevřenými partnery. Že k velikosti patří nejen věc-
né znalosti, ale také lidské pochopení a ochota sdílet odbornost s ostatními kolegy. Od 15. 
října 2019 institut certifikovaného lektora ČOV zanikl, jeho funkci převzaly další aktivity 
České trenérské akademie. Ověřili jsme si, že máme už mnohem víc odborníků, mnohem 
víc vizionářů a mnohem víc odvážných, kteří se nebojí jít vlastní cestou a podělit se o svou 
zkušenost s ostatními. Nemusíme je už certifikovat a nebylo by správné jim stát v cestě. 

2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
5 300,00 5 300,00 0,00

57%

2%

17%

24%

ČTA 2017 náklady

nájemné, cestovné,

materiální podpora

inzerce

náklady na zajištění
akcí (přednášky)

1%

12%

17%

49%

21%

ČTA 2017 výnosy

materiální podpora
inzerce
výnosy ze školení
státní dotace
vlastní zdroje

ostatní náklady

2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
6 238,00 6 634,00 396,00

50%

2%

23%

25%

ČTA 2018 náklady

nájemné, cestovné,
ostatní náklady
materiální podpora

inzerce

náklady na zajištění
akcí (přednášky)

2%

15%

18%

6%

59%

ČTA 2018 výnosy

materiální podpora
inzerce
výnosy ze školení
partner akce
státní dotace
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2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
6 704,00 6 704,00 0,00

50%

9%

22%

19%

ČTA 2019 náklady

nájemné, cestovné,
ostatní náklady
materiální podpora

inzerce

náklady na zajištění
akcí (přednášky)

9%

15%

18%

3%

48%

7%

ČTA 2019 výnosy

materiální podpora
inzerce
výnosy ze školení
partner akce
státní dotace
vlastní zdroje

2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
6 500,00 6 500,00 0,00

46%

9%

22%

23%

ČTA 2020 náklady

nájemné, cestovné,
ostatní náklady
materiální podpora

inzerce

náklady na zajištění
akcí (přednášky)

9%

16%

9%

3%

62%

1%

ČTA 2020 výnosy

materiální podpora
inzerce
výnosy ze školení
partner akce
státní dotace
vlastní zdroje

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce

Česká trenérská akademie Č0V pořádá
MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PRO TRENÉRY

13. května, 2019, Praha

P R O G R A M

Centrum pohybové medicíny
Pyšelská 4, 149 00 Praha 4 – Chodov

09:00 – 09:45 Prezence účastníků
09:45 – 10:00 Zahájení

Jak řídit týmy – od Euroligy po NBA 
10:00 – 11:30 MAURIZIO GHERARDINI
11:30 – 11:50 Coffee break

Květy a trny (ženského vrcholového sportu)

11:50 – 13:20  BARBORA ŠPOTÁKOVÁ, HELENA MÁSLOVÁ,  
KRISTÝNA HOIDAROVÁ KOLOCOVÁ, LIBĚNA ROCHOVÁ

 Moderuje Zdeněk Haník

13:20 – 14:20 Oběd a coffee break

Belgická fotbalová cesta

14:20 – 15:50 KRIS VAN DER HAEGEN
15:50 – 16:10 Coffee break

Taktická kreativita ve sportu

16:10 – 17:40 DANIEL MEMMERT
17:40  Zakončení konference

VŠE SIMULTÁNNĚ TLUMOČENO.
Pro přihlášení klikněte na plakát nebo přejděte  
na stránky: treneri.olympic.cz
Další informace získáte: David Tománek
mobil: +420 777 882 773, e-mail: treneri@olympic.cz

Trenérsko-metodická sekce a Unie profesionálních trenérů ČOV pořádají
MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PRO TRENÉRY

7. prosince 2017
Praha
Centrum pohybové medicíny
Pyšelská 4 
149 00 Praha 4 – Chodov

09:00 – 09:45 Prezence 
 Chlumský, Foltýn + pomocníci 

09:45 – 10:00 Zahájení 
 Haník + Kejval + Mj (čísla o Trenéři ČOV)
 Moderuje Jiří Nikodým

Talent a Leader ve špičkovém sportu 
10:00 – 11:15
Patrik ELIÁŠ, Jan KOLLER
Moderuje Zdeněk Haník

11:15 – 11:35 Coffee break / Stage manager + time manager

SAP Sports One: sportovní výkon a inovace
11:35 – 13:15
Achim ITTNER, Mario HAMM
Moderuje Jiří Nikodým

13:15 – 14:15 Oběd a coffee break / Stage manager + time manager

X-faktor úspěchu v nejlepší hokejové soutěži světa
14:15 – 15:30
Igor LARIONOV
Moderuje Slavomír Lener

15:30 – 15:50  Coffee break / Stage manager + time manager

Leading and Managing: hodnoty, kultura a řízení sportovní 
akademie Red Bull Salzburg
15:50 – 17:35
Helmut de RAAF + Niklas HEDE, ANDREI LAVROV
Konec konference Mosty
17:50  Zakončení konference

P R O G R A M

Účastnický poplatek je 900,-Kč
(v případě platby do 20. listopadu 2017).
Účastnický poplatek po tomto datu, 
včetně platby na místě, je 1.200,-Kč.
Preferujte, prosím, variantu platby 
převodem.
Částku uhraďte, prosím,  
na účet: UniCredit Bank,  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
Číslo účtu: 2111486647/2700
Variabilní symbol: 1215027
Zpráva pro příjemce: jméno 
a příjmení
Cena zahrnuje vstup na konferenci, 
tlumočení, oběd a občerstvení během 
konference.
Členové Unie Profesionálních Trenérů 
mají vstup zdarma.
Účastnický poplatek je nevratný.

CELODENNÍ 
PROGRAM

VŠE SIMULTÁLNĚ TLUMOČENO.
REGISTRACE ZAHÁJENA. Pro přihlášení klikněte na plakát  
nebo přejděte na stránky: treneri.olympic.cz
Další informace získáte: David Tománek
mobil: +420 777 882 773, e-mail: treneri@olympic.cz

Trenérsko-metodická sekce a Unie profesionálních trenérů ČOV pořádají
MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PRO TRENÉRY

15. května 2017
Praha
Centrum pohybové medicíny
Pyšelská 4 
149 00 Praha 4 – Chodov

Účastnický poplatek je 900,-Kč
(v případě platby do 8. května 2017).
Účastnický poplatek po tomto datu, 
včetně platby na místě, je 1.200,-Kč.
Preferujte, prosím, variantu platby 
převodem.
Částku uhraďte, prosím,  
do 11. května 2017
na účet: UniCredit Bank,  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
Číslo účtu: 2106982048/2700
Variabilní symbol: 1215014
Zpráva pro příjemce: jméno 
a příjmení
Cena zahrnuje vstup na konferenci, 
tlumočení, oběd a občerstvení 
během konference.
Členové Unie Profesionálních 
Trenérů mají vstup zdarma.
Účastnický poplatek je nevratný.

09:00 – 09:45 Prezence
09:45 – 10:00 Zahájení 

Leading a Managing
10:00 – 11:00
Andor ŠÁNDOR, Omar KOLEILAT, Vladimír VŮJTEK
Koučování, rozvoj týmu a jeho kultura
Moderuje Slavomír Lener

Talent a Leader
11:05 – 12:05
Dominik HAŠEK, Jiří WELSCH
X faktor úspěchu
Moderuje Zdeněk Haník

12:05 – 13:20 Oběd a coffee break

Technologie a inovace
13:20 – 14:20
Anrijs BRENCANS
Kolik toho trenér (ne)vidí?

Identita ženského sportu
14:25 – 15:25
Natália HEJKOVÁ, Šárka STRACHOVÁ, Lubor BLAŽEK
HE FOR SHE, aneb potřebují ženy ke sportu muže?
Moderuje Karolína Kříženecká

15:25 – 15:55  Coffee break

Sportovní výkon
15:55 – 17:15
Pavel KOLÁŘ
Tajemství techniky – Gnostické funkce

17:20 – 18:20
Marko YRJöVUORI
Jak kontrolovat pohyb sportovce

Konec konference Mosty
18:20  Zakončení konference

P R O G R A M

POPRVÉ 
CELODENNÍ 
PROGRAM

VŠE SIMULTÁLNĚ TLUMOČENO.
Pro přihlášení klikněte na plakát nebo přejděte na stránky: treneri.olympic.cz
Další informace získáte: David Tománek
mobil: +420 777 882 773, e-mail: treneri@olympic.cz
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„V kabině 
musí být 

hierarchie“
Miloš Říha

Trenér české hokejové 
reprezentace
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baseball 
basketbal
fl orbal
fotbal
hokej
hokejbal
plavecké sporty
squash
softball
stolní tenis
volejbal

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem

Te
nt

o 
vý

tis
k 

je
 s

am
os

ta
tn

ě 
ne

pr
od

ej
ný

„Sebevědomí musí 
jít pohromadě 
s pokorou“
Pavel Kolář
přednosta rehabilitační kliniky 
Fakultní nemocnice 
v Praze-Motole
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„Trenéři, 
nechte nás 
do toho taky
trochu mluvit!“
Barbora Strýcová
Světová tenisová jednička 
ve čtyřhře
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Tomáš Bank 
Lyžařský trenér olympijské vítězky Ester Ledecké

TRENÉŘI  ROKU

Ronen Ginzburg
Trenér mužské basketbalové reprezentace

baseball 
basketbal
fl orbal
fotbal
hokej
hokejbal
plavecké sporty
squash
softball
stolní tenis
volejbal

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem

„Basketbalová 
čarodějka 
do světové 
síně slávy“

Natálie Hejková
Úspěšná trenérka 
USK ZVVZ Praha
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„Sport je 
jen špička 
ledovce“
Libor Vítek
Světová kapacita v oboru 
(nejen) sportovní výživy

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem
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„Chtít se trápit 
je součástí 
talentu“
Martin Šonka
Český akrobatický 
a vojenský pilot

magazín vydávaný
ve spolupráci s Českým
olympijským výborem

„Češi neradi 
zapínají 
nadoraz“
David Mareček
Generální ředitel 
České fi lharmonie
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Ve „červené řadě“ 
Edice Českého olympijského výboru 

vyšlo:

Jiří Suchý a kolektiv
Trénink ve vyšší nadmořské výšce

Tomáš Malý, Josef Dovalil
Doplňkový odpor v tréninku  

rychlostních schopností

Antonín Plachý a kolektiv
Pravidla fotbalu malých forem

Jim Thompson
Trénink2

Kniha je určena především trenérům a sportovcům z různých 
sportovních odvětví. Najde si ovšem vděčné čtenáře i čtenářky jak 
mezi učiteli a studenty tělesné výchovy, tak mezi všemi, kteří se 
zajímají o pohybové sebezdokonalování. Obsahově se zaměřuje 

na problematiku rozvoje vybraných složek kondiční přípravy 
– síly, koordinace a pohyblivosti, které se s kompenzačními 

cviky spolupodílejí na kvalitě pohybu u řady sportů. A to jak z 
hlediska objemu, intenzity či velikosti tréninkového zatížení, tak 
i z hlediska rozšiřování a prohlubování pohybových a sportovních 

dovedností. 

Praktická část je řešena formou video ukázek. Představuje 
správná i chybná provedení, prezentuje jak základní provedení 
cviků, tak i jejich pokročilejší varianty využitelné u začínajících i 

vrcholových sportovců. 

RADIM JEBAVÝ
LENKA KOVÁŘOVÁ
JOSEF HORČIC

Mladá fronta
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7.
ZPRÁVY O ČINNOSTI 

KOMISÍ ČOV
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7.1 Komise pro ekonomiku a marketing 

Složení komise
Předseda: LIBOR VARHANÍK 
Členové: BOHUSLAV HYBRANT, ROBERT KOLÁŘ, VIKTOR NOVOTNÝ,  
SLAVOMÍR SVOBODA, ZBYNĚK ŠPAČEK, JIŘÍ TOPINKA 
Tajemník: JAN LÉTAL

CÍLE A PRIORITY KOMISE

•  Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odbor-
níky.

•  Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání a vy-
účtování dotačních prostředků.

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

ČINNOST KOMISE

•  Vyhodnocení čerpání rozpočtu za roky 2016–2019.
•  Příprava rozpočtu pro roky 2017–2020 a následně jeho sledování.
•  Vyhodnocení metodiky čerpání a vyúčtování státních dotací, vč. problematiky rozdělová-

ní státních dotací.
•  Vyhodnocení dopadu projektů ČOV na rozpočet ČOV.
•  Projednání připomínek člena VV ČOV Karla Bauera k ekonomické problematice ČOV,  pří-

prava stanoviska k těmto připomínkám, vč. návrhu opatření.

KOMISE ZASEDALA V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH

6. dubna 2017, 11. dubna 2018, 10. října 2018, 27. listopadu 2018, 15. dubna 2019, 15. srpna 
2019, 15. října 2019, 31. března 2020, dále se členové komise scházeli v návaznosti na aktu-
ální potřeby na pracovních schůzkách a vedli individuální jednání.

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY KOMISE

Na VV ČOV byly vždy po projednání v komisi předkládány návrhy  rozpočtu ČOV pro pří-
slušný rok. V roce 2018 byl za pomoci komise zpracován materiál „Česká olympijská a.s. – 
výnosy a plnění ve prospěch ČOV v roce 2018”. V roce 2019 komise zpracovala stanovisko 
k připomínkám ke Zprávě o hospodaření zaslaných členem VV ČOV Karlem Bauerem.

ZP RÁVY  O  Č I NNOST I  K OM I S Í  Č OV     61



7.2 Komise zahraničních vztahů

Jedním z cílů Českého olympijského výboru je navázat na dlouholetý odkaz Jiřího Stanisla-
va Gutha-Jarkovského, spoluzakladatele Mezinárodního olympijského výboru, a posílit roli 
českého sportu v mezinárodním měřítku. To je jedním z hlavních cílů Komise zahraničních 
vztahů, která koordinuje činnosti mezinárodního úseku ČOV a pracovní skupiny EU a sport.
 
Složení Komise zahraničních vztahů ČOV
Předseda: ROMAN KUMPOŠT
Místopředseda: PETR GRACLÍK
Členové: TOMÁŠ JANKŮ (zástupce sportů zařazených na program OH, ředitel ČAS),  
RUDOLF ŘEPKA (zástupce sportů zařazených na program OH,  
generální sekretář FAČR do 2018),  
MARTIN URBAN (zástupce sportů zařazených na program OH, generální sekretář ČSLH),  
PETR SPILKA (problematika EU, projekty EU, předseda pracovní skupinu EU a sport), 
GABRIEL WAAGE (problematika neolympijských sportů a ostatních složek ČOV,  
předseda ČSA), MILAN SCHWARZ (problematika neolympijských sportů)
Tajemnice: VERONIKA ZEMANOVÁ
 
PRACOVNÍ SKUPINA EU A SPORT KOMISE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

Petr Spilka, Jana Janotová (EOC EU Office), Petr Graclík (generální sekretář ČOV),  
Martin Lukavský (MŠMT/ po 2017 Martin Kafka/Petra Suchá), Jan Boháč (ČUS),  
Veronika Zemanová (ČOV)
 
TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

28. dubna 2017, 6. prosince 2017, 26. ledna 2017, 22. července 2017 – pracovní skupina EU 
a  sport, 6. prosince 2018, 9. března 2018, 26. října 2018 – pracovní skupina EU a  sport,  
12. prosince 2019, 21. října 2019 – pracovní skupina EU a sport. 

CÍLE A PRIORITY KOMISE

•  Strategie a koordinace mezinárodní činnosti ČOV a strategie českého sportu v zahraniční 
sportovní politice a sportovní diplomacii.

•  Podpora kandidatur zástupců ČOV a sportovních svazů do rozhodovacích a poradních 
orgánů  mezinárodních sportovních organizací.

•  Vzdělávání a školení zaměstnanců, sportovců a volených představitelů sportovních svazů 
ve sportovní diplomacii.

•  Spolupráce a komunikace v oblasti sportovní politiky EU a projektů podpory sportu (za-
stoupení ČOV v EOC EU Office) a využití dotačních programů EU pro aktivity ČOV. Pod-
pora sportovním svazům při zpracování žádostí o finanční podporu z programů Evropské 
unie.

•  Podpora vládních subjektů v oblasti jednotné prezentace a v propagaci dobrého jména 
ČR v zahraničí.
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ČINNOST KOMISE

Strategie a koordinace mezinárodní činnosti ČOV a strategie českého sportu v zahraniční 
sportovní politice a sportovní diplomacii
 •  Vytvoření strategie mezinárodního úseku a stanovení cílů.
 •  Komunikace s národními olympijskými výbory, Mezinárodním olympijským výborem, 

Evropskými olympijskými výbory a Asociací národních olympijských výborů.
 •  Zajištění účasti na mezinárodních akcích v zahraničí.
  •  Zasedání Mezinárodního olympijského výboru.
  •  Valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů.
  •  Valné shromáždění Evropských olympijských výborů.
  •  Odborné konference, semináře, komise a pracovní skupiny.
 •  Organizace mezinárodních zasedání a konferencí v ČR.
  •  Valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů 2017

Téměř 1300 hostů z  celého světa včetně sportovních hvězd ze všech kontinen-
tů se 31. 10. 2017 sešlo v  Praze při XXII. Valném shromáždění Asociace národních 
olympijských výborů, doprovodných jednáních a  slavnostním předávání oceně-
ní ANOC Awards. Největší setkání zástupců olympijského hnutí, které kdy Česká re-
publika hostila, proběhlo v  pražském hotelu Hilton. Tenistka Andrea Hlaváčková 
uvítala společně s  krasobruslařem Tomášem Vernerem při slavnostním zahájení de-
legáty a  hosty zasedání, mezi kterými nechyběli předseda ANOC Šejk Ahmad Al-
-Fahad Al-Sabah a  předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. 
S organizací zasedání pomáhalo více než 140 dobrovolníků. Přípravy by se neobešly bez 
přispění partnerů a státních institucí. Konání zasedání podpořilo ministerstvo školství 
a ministerstvo pro místní rozvoj s agenturou CzechTourism. Společně s ministerstvem 
vnitra a ministerstvem zahraničních věcí ČOV úzce spolupracoval na zajištění bezpeč-
nosti, vízových povinností a protokolárních záležitostí. Samotné XXII. Valné shromáždění 
ANOC proběhlo 2. a. 3. listopadu 2017. Oslavou výkonů nejlepších sportovkyň a sportov-
ců jednotlivých kontinentů pro rok 2017 a několika dalších sportovních osobností zase 
bylo 2. listopadu ve Fóru Karlín předávání cen ANOC Awards, v režii Michala Cabana. 
Večerem provázeli moderátoři České televize Daniela Písařovicová a Daniel Stach. 

  •  Konference Komise zahraničních vztahů ve  spolupráci s  Ministerstvem zahraničí 
(2016, 2019)

Podpora organizace mezinárodních sportovních akcí v ČR
  •  Evropský olympijský festival mládeže Brno 2025
   EYOF je největší evropskou multi-sportovní akcí zaměřenou na  mladé sportovce 

ve věku od 14 do 18 let, která se koná pod záštitou Mezinárodního olympijského výbo-
ru (MOV) a má téměř třicetiletou tradici.

   Kandidatura Brna na  EYOF 2025 je logickým vyústěním kontinuální činnosti Brna 
na poli olympijských aktivit – ODM 2005, 2017 a Olympijské festivaly 2018 a 2020. 

   I v důsledku změny strategie EOV týkající se kandidatur je město Brno jediným kandidá-
tem na letní EYOF 2025. Brno bylo na základě přihlášky a dodání kvalitně zpracovaného 
oficiálního dokumentu žadatele přijato za oficiálního kandidáta na EYOF 2025. 

 •  Zajištění maximálního čerpání finančních zdrojů z Olympijské Solidarity (MOV) a pro-
gramů Evropských olympijských výborů.

  •  Podpora sportovců, trenérů (příprava na OH, YOG, EYOF, EH).
  •  Podpora rozvoje sportovní medicíny.
  •  Podpora sportovních projektů (Olympijský běh).
  •  Podpora dalších projektů ČOV (Olympijská multimediální knihovna, Olympijské 

vzdělávání, Olympijské festivaly, sportovní diplomacie, marketingový výzkum, pro-
jekty České olympijské akademie).

 •  Koordinace zahraničních návštěv v ČR.
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Podpora kandidatur zástupců ČOV a sportovních svazů do rozhodovacích a poradních 
orgánů  mezinárodních sportovních organizací.
 •  ČOV vyvinul maximální úsilí k nastavení intenzivní spolupráce s MOV, EOV a dalšími 

mezinárodními institucemi a prosazení českých expertů do mezinárodních sportovních 
struktur.
Zastoupení ČOV v mezinárodních sportovních strukturách
Jiří Kejval (předseda ČOV)

  •  Člen MOV (od r. 2018).
  •  Předseda Marketingové komise MOV.
  •  Předseda představenstva IOC Television and Marketing Services S. A. 
  •  Člen Koordinační komise MOV pro XXV. ZOH Milán – Cortina 2026.
  •  Zástupce MOV ve výkonném výboru WADA. 
  •  Zástupce WADA v Lékařské komisi ANOV. 

Roman Kumpošt (místopředseda ČOV) 
  •  Člen Komise MOV pro komunikaci. 
  •  Člen Hodnotící komise MOV pro XXV. ZOH.
  •  Člen Komise ANOV pro mezinárodní vztahy. 
  •  Člen Výkonného výboru EOC EU Office.

Veronika Zemanová (ředitelka mezinárodního úseku)
  •  Členka Komise EOV „Marketing a komunikace“ (2018–2020).
  •  Členka evropské pracovní skupiny MOV pro trvale udržitelný rozvoj.

Martin Doktor (ředitel sportovního úseku)
  •  Člen Komise EOV „Olympijské hry“ (2016–2018).

Květoslava Pecková (předsedkyně ČKFP)
  •  Členka Výkonného výboru Evropského hnutí fair play (EFPM).

Naděžda Knorre (předsedkyně Komise rovných příležitostí)
  •  Místopředsedkyně Women Sport International (WSI).

Alexander Kliment (předseda ČOA)
  •  Člen Komise Evropských olympijských akademií (EOA) pro komunikaci (Communi-

cation Commission).
Zdeněk Škoda (tajemník ČOA)

  •  Člen Komise EOA pro olympijský odkaz (Olympic Heritage Commission).
Jana Janotová

  •  Členka Komise EOA pro rozvoj a spolupráci (Development and Cooperation Commi-
ssion).

 •  Podpora deklarace zahraniční spolupráce – ČOV podepsalo memoranda:
19. 4. 2018 – s prefekturou Kóči
11. 7. 2018 – s Maďarským olympijským výborem
31. 3. 2019 – s Ruskou olympijskou universitou RIOU

 •  Posílení pozice českého sportu v mezinárodních organizacích.
 •  Podpora a zajištění zahraničních cest zaměstnanců a členů složek a komisí ČOV.

•  Vzdělávání a školení zaměstnanců, sportovců a volených představitelů sportovních sva-
zů ve Sportovní diplomacii.

  Sportovní diplomacie  – vzdělávací program
   Vzdělávací program Sportovní diplomacie, který odstartoval v  roce 2017, je součás-

tí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem 
zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice. Je určen sportovcům, zaměst-
nancům a dobrovolníkům působícím v českých a slovenských sportovních organiza-
cích se zájmem o mezinárodní vztahy v kontextu sportu.

   Jeho cílem je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k  rozvoji své vlastní 
organizace a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích 
i mezinárodních struktur. 
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   Na programu spolupracují Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Mateja Bela 
v Banské Bystrici, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a  jeho Diplomatická akademie, 
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy ČR a Slovenský olympijský a sportovní 
výbor. Za tři roky fungování program úspěšně absolvovalo 56 studentů. 

  MEMOS
   Vzdělávací program Mezinárodního olympijského výboru pro zaměstnance z národ-

ních olympijských výborů a sportovních federací v roce 2018/2019 absolvovala Barbo-
ra Žehanová a ročník 2019/2020 absolvuje Jan Exner.

  New Leaders 2019
   Program Finského olympijského výboru ve spolupráci s MOV pro profesionály ve spor-

tu, kteří společně se svými mentory pracovali na zlepšení svých manažerských schop-
ností a dovedností. ČOV reprezentoval Zoran Bartek.

  Russian Olympic University
   Prestižní studium sportovního managementu na  základě Memoranda o  spolupráci 

absolvovala Kristina Jabornická. Jediná možnost olympijské studia zahrnovala stáže 
a výměnné pobyty studentů.

•  Spolupráce a  komunikace v  oblasti sportovní politiky a  financování EU (zastoupení 
ČOV v EOC EU Office) a využití dotačních programů EU pro aktivity ČOV.

 •  Koordinace aktivit v této oblasti prostřednictvím pracovní skupiny EU a sport.
 •  Proaktivní spolupráce při přípravě dokumentů prosazujících zájmy sportovního pro-

středí na úrovni EU a jejich implementace.
 •  Přímá spolupráce a  společná činnost s  EOC EU Office prostřednictvím zástupkyně 

ČOV Jany Janotové.
 •  Maximální využití finančních zdrojů EU pro projekty a aktivity ČOV.
 •  Podpora sportovním svazům při přípravě žádostí o finanční podporu z EU a dalších 

mezinárodních zdrojů (individuální konzultace, semináře, konference).

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

1. ČOV v roli lídra projektu
  Evropský týden sportu (2017, 2018, 2019, 2020)
  Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové ak-

tivity v celé Evropě. Od jeho zahájení v roce 2015 je ČOV jeho národním koordinátorem.
  Program Evropského týdne sportu je strukturován do  řady bloků na  základě hlavních 

témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a fitness centra. 
V rámci těchto bloků je na různých úrovních pořádána široká škála iniciativ a činností. 
Součástí projektu je republikové finále Sazka olympijského víceboje a Sokolská noc Soko-
loven. Do projektu bylo během 4 letého období zapojeno více než 1000 sportovních akcí.

  Sport Parks Inspired by the Olympics (2017–2018)
  https://www.sportparks.com/
  Projekt se uskutečnil ve spolupráci s národními olympijskými výbory z Belgie, Chorvat-

ska, Francie, Finska, Itálie, Nizozemí a Slovinska a Jihočeským krajem, a za velké podpory 
MOV, jehož cílem bylo vytvoření manuálu pro organizaci sportovních parků (olympijských 
festivalů). Vytvořený manuál převzal MOV a  distribuoval všem národním olympijským 
výborům (https://handbook.sportparks.com/). 

  ASAP AS SUSTAINABLE AS POSSIBLE (2020–2022)
  https://www.asap-sport.com
  Cílem projektu je vytvoření ucelené strategie udržitelnosti sportovní instituce a její imple-

mentace do každodenní činnosti  organizace a jejich aktivit a projektů. Do projektu jsou 
v roli již zkušených mentorů zapojeny olympijské výbory z Německa, Dánska a Finska, 
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aby své zkušenosti s udržitelností ve sportu předali dalším zemím, které si dali za cíl eko-
nomickou, ekologickou a sociální udržitelnost v příštích třech letech. Společně s ČOV si 
vlastní strategii udržitelnosti připravují olympijské výbory Slovenska a Maďarska.

2. ČOV v roli partnera projektu
 SUCCESS (2016–2017) 
 www.success-leadership.eu
  Projekt SUCCESS inicioval Chorvatský olympijský výbor, vedle Českého olympijského vý-

boru se zapojily také národní olympijské výbory z Francie, Itálie, Litvy a Slovenska. Popud 
k zapojení ČOV do projektu dala Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV. Osm žen, 
osm různých sportů, ale jeden cíl – díky projektu SUCCESS pomoci své sportovní organi-
zaci, rozšířit síť kontaktů a zároveň se vzdělat.

 POINTS (2018–2020)
 http://www.points-project.com/
  Projekt EOC EU Office má za cíl posílit jednotný postup sportovních organizací a jejich 

členů v oblasti řádné správy a zajištění bezúhonnosti ve sportu, zejména pak na poli pre-
vence a řešení manipulace se sportovními soutěžemi, vytvořením základní sítě kontaktů 
osmnácti zúčastněných stran, která se bude nadále rozvíjet.

 PLAY’IN TOGETHER (2018–2020)
 https://www.play-international.org/en/impact/projects/playin-together
  Organizuje Play International (Francie), program výchovy dětí a mládeže k olympijským 

hodnotám. Zapojen tým Sazka Olympijského víceboje. 

 CoachForce21 (2018–2020) 
 https://www.coachforce.eu/
  Cílem projektu je posílení zastoupení a  respektování postavení trenérských asociací 

na  vnitrostátní i  evropské úrovni. Přijetí a  akceptování trenérů a  trenérských asociací 
do popředí sociálního dialogu v oblasti sportu. Zapojena Česká trenérská akademie.

 VALUES EDUCATION THROUGH SPORT (2020)
  Projekt Lotyšského olympijského výboru. Vzdělávací týden zejména pro olympijské aka-

demie, který dává velký důraz na předávání olympijských hodnot a myšlenek hrou.

 GloKnoCo 2019–2021
 https://gloknoco.net/
  Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative
  Mezinárodní studijní projekt „Sport pro rozvoj“ Univerzity Palackého. Cílem projektu je 

podpora a inovace výuky „sportu pro rozvojovou pomoc“ a rozšíření a prohloubení mezi-
národních kontaktů zúčastněných aktérů.

•  Podpora vládních subjektů v oblasti jednotné prezentace a v propagaci dobrého jména 
ČR v zahraničí

 •  Spolupráce s MZV při pořádání konferencí na téma Sportovní diplomacie. 
12. 12. 2019 – Sportovní diplomacie ČR a financování sportu z EU a dalších zahraničních 
zdrojů.
Hlavními tématy již druhé konference pořádané ve spolupráci s MZV byla role sportu 
ve veřejné diplomacii a při propagaci České republiky, jednotná identita ČR, a možnosti 
financování aktivit a akcí sportovních organizací z mezinárodních zdrojů.

 •  Spolupráce s MZV při realizaci projektu Český dům, který je pro rok 2021 plánovaný 
v areálu velvyslanectví ČR v Tokiu.

 •  ČOV členem Koordinační komise pro jednotnou prezentaci ČR v zahraniční.
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7.3 Legislativní rada

Složení Legislativní rady 
Předseda: JUDr. PhDr. PETR MLSNA, Ph.D. 
Místopředseda: JUDr. Mgr. MARCEL PETRÁSEK, MBA 
Členové: Doc. JUDr. TOMÁŠ GŘIVNA, Ph.D., JUDr. DANIEL VIDUNA,  
JUDr. MIROSLAV ANTL, Mgr. PETR VOKÁČ, MARTIN KAVĚNA, LL.B., B.C.L. 
Tajemník: JUDr. JAN EXNER
 
ČINNOST KOMISE

•  Legislativní činnost v souvislosti s právními předpisy, které se týkají oblasti sportu.
•  Sledování, vyjadřování se a zaujímání stanovisek k veškeré legislativní činnosti týkající se 

ČOV.
•  Sledování a vyhodnocování vydávání právních předpisů v ČR a EU a jejich vliv na činnost 

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

sportu.
•  Konzultace v otázkách uplatnění právních předpisů týkajících se sportu a činnosti ČOV 

v individuálních případech.
•  Projednávání a  zpracovávání vlastních nebo předložených návrhů na  změnu Stanov či 

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

•  Projednávání a vyjadřování se k návrhům smluv, které mají být uzavřeny ČOV.
•  Pravidelné sledování a vyhodnocování změn v mezinárodní úpravě sportu, zejména Olym-

pijské charty a dalších předpisů vydávaných MOV.
•  Spolupráce s MOV, Ombudsmanem ČOV, Národní sportovní agenturou a dalšími institu-

cemi.
•  Podílení se na osvětové činnosti v oblasti legislativy a právní úpravy týkající se sportu.
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7.4 Komise rovných příležitostí ve sportu

Složení komise 
Předsedkyně: NADĚŽDA KNORRE 
Členové: ANNA HOGENOVÁ, ALENA KINDOVÁ, ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ,  
JANA POKORNÁ, EVA HLOŽKOVÁ, ŠÁRKA PANSKÁ,  
VLADIMÍR DOSTÁL (do roku 2017), JAN BOHÁČ,  
ILONA BURGROVÁ (od roku 2018), LENKA KOCMICHOVÁ (od roku 2018).

CÍLE A PRIORITY

•  Aktivně působit v oblasti prosazování genderové vyváženosti ve sportu a uplatňovat rov-
ný přístup ve sportu. Usilovat o implementaci mezinárodních kodexů, doporučení a směr-
nic v této oblasti. 

•  V mezinárodní oblasti sportu žen komise spolupracovala s MOV, Evropskou komisí sportu 
žen a WSI (Světová organizace sportu žen). Členové komise se pravidelně účastní mezi-
národních projektů a konferencí o sportu žen.

•  Analyzovat a implementovat do sportovní praxe v ČR mezinárodní dokumenty:
  •  EU - Gender Equality in Sport – Proposal for Strategic Actions 2014 – 2020.
  •  MOV – Pokyny pro NOV v oblasti ochrany sportovců před obtěžováním a zneužíváním 

ve sportu.
•  Zviditelňovat práci úspěšných českých trenérek a cvičitelek, které se zasloužily o rozvoj 

sportu v ČR i v zahraničí – akce Trenérka a cvičitelka roku. 
•  Pokračovali jsme v podpoře aktivních spolupracovníků komise a zástupců regionů s cí-

lem zefektivnit činnost komise a  účinně informovat široké spektrum žen – sportovkyň 
zajímajících se o otázky rovného postavení žen a mužů ve sportu na všech jeho úrovních, 
podporovali jsme dlouhodobé regionální sportovní soutěže žen.

•  Pořádat v rámci Evropských týdnů sportu kurzy koučinku pro ženy ve sportu.
•  Průběžně jsme usilovali o  zdroj k  získávání statistických dat o  zapojení žen do  všech 

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

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

•  Pracovat na prevenci šikany a zneužívání ve sportu. Ve spolupráci s MŠMT pracovala ko-
mise na aktualizaci příručky, která by měla sloužit v procesu prevence negativních jevů 
ve sportu. Spolupráce s ombudsmanem ČOV.

•  Iniciovat prostřednictvím MŠMT zapojení ČR do projektu Rady Evropy ALL IN, 18 evrop-
ských zemí včetně ČR.

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

ČINNOST 2016 PODZIM

•  Druhý Evropský týden sportu – seminář KRP Koučink a jeho využití pro osobní a profesní 
rozvoj, 15. – 17. 9. Bechyně. 36 účastníků.

•  Společné jednání s Komisí sportu žen Slovenského olympijského výboru, Piešťany, 7.- 9. 10.
•  Zapojení KRP do evropského projektu SUCCESS. 8 žen za ČOV, 6 evropských zemí.
•  V roce 2016 intenzivní expertní činnost pro MOV v oblasti prevence sexuálního obtěžování 

a násilí ve sportu.
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Cena Věry čáslavské

Předávání cen Cvičitelka 
a trenérka roku



ČINNOST 2017

•  7. 1. 2017 – Praha, národní konference Tanečního sportu ČR, přednáška Prevence šikany 
a zneužívání ve sportu.

•  26. 3. 2017 – Boží Dar, Dámská jízda v běhu na běžkách, 14. ročník, účast 160 závodnic. 
•  28. 2. 2017 – Praha, SUCCESS meeting, účast 6 zemí, prezentace činnosti KRP.
•  1. 3. 2017 – Praha, seminář pro sportovní svazy Sport bez nočních můr – prevence šikany 

a zneužívání ve sportu. 
•  7. 4. 2017 Trenérka a cvičitelka roku, Praha, ČNB, tradiční akce, při které komise oceňuje 

dlouholeté dobrovolné cvičitelky i úspěšné profesionální trenérky za jejich činnost v uply-
nulých letech. Za činnost v roce 2016 bylo oceněno 36 žen, objevem roku zvolena Michae-
la Uhrová, basketbal. Při příležitosti tohoto setkání obdržela ocenění KRP za mimořádnou 
činnost ve sportu žen v ČR Olga Šípková.

•  14. 6. 2017 - Brno, Dámská jízda pod plachtami, Brněnská přehrada. Čtvrtý ročník setkání 
žen působících v oblasti sportu, třicet účastnic.

•  22.–24. 6. 2017 – Praha, zasedání výkonného výboru Women Sport International, poprvé 
ve 25ti leté historii WSI v ČR.

•  26. 8. 2017 Den s golfem pro ženy, Bechyně. Přes 60 účastnic a účastníků akce absolvo-
valo golfový turnaj i golfovou akademii pro začátečnice.

•  21.–23. 9.2017 - Bechyně, v  rámci třetího Evropského týdne sportu komise uspořádala 
seminář Cesty k úspěchu. Lektoři - účastnice mezinárodního projektu SUCCESS Barbora 
Žehanová, Milena Moulisová, Lenka Kovářová, Karolína Kříženecká, Nicole Šťávová, dále 
Olga Šípková a Milan Studnička. Účastníci se seznámili s výstupy projektu SUCCESS a do-
poručeními pro národní sportovní federace, se způsoby koučinku ve sportu a jeho vyu-
žitím pro osobní i profesní rozvoj. Akce se zúčastnili zástupci Slovenského olympijského 
výboru.

•  18. 10. 2017 – na návrh KRP předána Cena Věry Čáslavské Barboře Špotákové. Ocenění 
za mimořádný přínos sportu žen.

•  8. 11. 2017 – Praha, VV ČOV předal ocenění osmi ženám, které úspěšně absolvovaly mezi-
národní školící projekt managementu žen ve sportu SUCCESS.

•  Prosinec 2017 – N. Knorre a A. Kindová byly jmenovány členkami pracovní skupiny MŠMT 
zabývající se rovnými příležitostmi žen a mužů na MŠMT a dalších organizacích sportu 
v ČR. N. Knorre byla nominována EU do pracovní skupiny expertů Pool of European Ex-
perts on Sexual Violence in Sport. N. Knorre pracuje jako viceprezidentka Women Sport 
International (2014 – 2018).

•  17.–21. 5. 2017 – Miami, kongres IAPESGW Making Sport Safer, Preventing Harassment and 
Abuse in Sport. Účast N. Knorre, v rámci panelu Women Sport International prezentace 
činnosti KRP ČOV.

•  5.–8. 7. 2017 – Německo, Buchum, Evropská konference sportovních věd, účast A. Hoge-
nová. 

•  13. 9. 2017 – Bratislava, závěrečná konference mezinárodního projektu SUCCESS Sport 
Governance and Women in Leadership, účast 12 zemí, za ČOV A. Kindová a N. Knorre.

•  9.–11. 10. 2017 – Vilnius, fórum Mezinárodního olympijského výboru Advancing Women in 
Leaderships Roles, za ČOV účast N. Knorre, A. Kindová a J. Janotová. Přijata mezinárodní 
rezoluce s doporučeními pro NOV, na textu rezoluce se podílely Jana Janotová a Naděžda 
Knorre.
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ČINNOST 2018

•  4. 3. 2018 – Boží Dar, Dámská jízda v běhu na běžkách, 15. ročník, účast 140 závodnic. 
•  5. 4. 2018 Trenérka a cvičitelka roku, Praha, ČNB, tradiční akce, při které komise oceňuje 

dlouholeté dobrovolné cvičitelky i úspěšné profesionální trenérky za jejich činnost v uply-
nulých letech. Za činnost v roce 2017 bylo oceněno 34 žen, objevem roku zvolena Petra 
Škábová, plavání. 

•  24. 5. 2018 se uskutečnilo jednání s ombudsmanem ČOV,   JUDr. Alexandrem Károlyim, 
účast N. Knorre a I. Burgrová. Žádost KRP k přezkoumání nevhodného mediálního vyjad-
řování místopředsedy ČOV Z. Haníka ke sportování žen.

•  13. 6. 2018 Brno – společné jednání KRP ČOV a Komise sportu žen SOV.
•  14. 6. 2018 - Brno, Dámská jízda pod plachtami, Brněnská přehrada Pátý ročník setkání žen 

působících v oblasti sportu, 38 účastnic.
•  25. 8. 2018 Den s golfem pro ženy, Bechyně. Přes 60 účastnic a účastníků akce absolvo-

valo golfový turnaj i golfovou akademii pro začátečnice. 
•  30. 8. 2018 – na návrh KRP udělil ČOV Cenu Věry Čáslavské Šárce Strachové. Ocenění 

za mimořádný přínos sportu žen.
•  12. 10. 2018 – Praha, konference Sport na hraně?, lektoři Fari Fasting, Maja Makovec Bren-

čič, Michal Šafář, Martin Matoulek, Alice Tejkalová-Němcová, Michal Ježdík, diskuse se 
sportovci a trenéry – Jiří Welsch, Denisa Rosolová, Tomáš Verner, Martina Blažková. Videa 
z konference byla zaslána jako výukový materiál na sportovní fakulty ČR a sportovní sva-
zy.

•  5.–6. 4. 2018 – Madrid, první celosvětový kongres  Safe Sport International. Účast N. Kno-
rre. 

•  15.–20. 5. 2018 – Gaborone, Botswana, světová konference sportu žen a  jednání WSI. 
Účast N. Knorre.

•  5.–8. 7. 2018 – Irsko, Dublin, Evropská konference sportovních věd, účast A. Hogenová. 

ČINNOST 2019

•  Dámská jízda na běžkách, Boží Dar, 31. 3. 2019, 150 účastnic, šestnáctý ročník.
•  Trenérka a cvičitelka roku, ČNB 1. 4. 2019, 35 oceněných žen, objevem roku zvolena Iva 

Sevaldová, hokejbal.
•  Ocenění MOV za mimořádný přínos sportu žen obdržela Alena Kindová, členka KRP.
•  Dámská jízda pod plachtami, Brno, 15. 6. 2019, 40 účastnic. Workshop KRP společně se 

SOSV.
•  Jednání Women Sport International, Švýcarsko, Chur, 18.–20. 6. 2019, N. Knorre zvolena 

viceprezidentkou na období 2019–2022.
•  3.–6. 7. 2019,  Praha, Evropská konference sportovních věd, účast A. Hogenová. 
•  27. 8. 2019, jednání s předsedou NSA Milanem Hniličkou, prezentace činnosti komise, Rov-

nost žen a mužů ve sportu v ČR, Poslanecká sněmovna. Účast A. Kindová, J. Janotová,  
N. Knorre.

•  29. 8. 2019, Olomouc, workshop KRP ČOV - Prevence vybraných negativních jevů v TV 
a organizovaném sportu v ČR, 45 účastníků. Prezentace J. Janotová.

•  24. 9. 2019, účast N. Knorre na konferenci EU Safeguarding Children in Sport, Helsinki.
•  Mezinárodní projekt Rady Evropy a Evropské komise ALL IN, 2017 – 2019, společně 18 

evropských zemí. Za KRP I. Burgrová, A. Kindová, N. Knorre.
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ČINNOST 2020

•  Trenérka a cvičitelka roku – oceněno 36 žen, objevem roku vyhlášena Hana Schlangerová, 
ragby. Poprvé vyhlášena kategorie pro muže, za přínos sportu žen oceněn Doc. Jan Kar-
ger. Pamětní listy a suvenýry byly vzhledem k omezením COVID zaslány poštou.

•  3. 2. 2020 – na návrh KRP udělil ČOV Cenu Věry Čáslavské Petře Kvitové. Ocenění za mi-
mořádný přínos sportu žen (nominace roku 2019).

•  29. 7. 2020 schválil VV ČOV návrh KRP na Cenu Věry Čáslavské za rok 2020 pro Květu Peckovou. 

JEDNÁNÍ KOMISE

1. března 2017,  25. května 2017,  21. září 2017, 14. prosince 2017, 27. února 2018, 10. května 
2018, 4. října 2018, 12. prosince 2018, 28. února 2019, 23. května 2019, 3. října 2019, 4. prosin-
ce 2019, 10. března 2020.

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY KOMISE

2016
•  Women in Sport in the Czech Republic – prezentace na jednání se Slovenským olympij-

ským výborem, říjen 2016 Piešťany.
2017
•  Pokyny MOV pro mezinárodní federace a národní olympijské výbory v oblasti ochrany 

sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu - zpracováno podle materiálu MOV.
•  Manuál MOV Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport. V češtině infor-

mace všem sportovním svazům ČR.
2018
•  Videomateriál konference Sport na hraně. 
•  Prezentace na světové konferenci sportu žen Botswana: The Importance of evidence ba-

sed knowledge for the development of policies and action plans. 
2019
•  Prezentace pro NSA Rovnost žen a mužů ve sportu v ČR.
•  Prezentace pro workshop s lektorkou MOV Gabrielou Müller.
•  Výsledky a manuál projektu Rady Evropy a Evropské komise ALL IN.
•  Komise po celé čtyřleté období 2016 - 2020 pravidelně informovala ČOV i veřejnost pro-

střednictvím webových stránek. Stránky slouží kromě aktualit i  jako znalostní databáze 
(mezinárodních) dokumentů a důležitých odkazů.
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7.5 Komise sportu pro všechny 

Složení komise
Předsedkyně: HANA MOUČKOVÁ
Členové: PETR SVOBODA (ČOS), MARTIN CHLUMSKÝ (ČOS),  
MIROSLAV ZÍTKO (ČASPV),  
SVATAVA SÁGNEROVÁ (AŠSK – v letech 2016–2017 V. Lešanovský),  
VRATISLAV CHVÁTAL (KČT), DANIEL JIRÁNEK (SMO ČR),  
JINDŘICH STÁDNÍK (ATJSK)

CÍLE A PRIORITY KOMISE

•  Konceptem KSPV je šíření sportu pro všechny s víceodvětvovým tělovýchovným a spor-
tovním programem činnosti bez jakýchkoliv omezení pro cvičence od  útlého věku až 
po  pozdní stáří, preferující především pravidelnou a  organizovanou celoroční činnost 
s působností na celém území ČR. 

•  Komise SPV při ČOV zastupuje právní subjekty (spolky) s vlastními autonomními progra-
my činnosti. 

•  K prioritám KSPV patří především spolupráce s ostatními subjekty působícími v oblasti 
sportu pro všechny, výměna informací, koordinace v oblasti projektů a možnosti spolu-
práce organizací na jednotlivých projektech. 

ČINNOST KOMISE

•  Hlavní úkoly a harmonogramy práce KPSV v období byly stanoveny  jednotlivými „Ope-
rativními plány“. 

 
HLAVNÍ ÚKOLY OBDOBÍ

•  Každoroční realizace projektu MOVE WEEK v ČR (koordinace dílčích akcí v ČR, trvalá 
snaha o zvýšení počtu pořádaných akcí).

•  Zmapování systému finanční a legislativní podpory oblasti SPV – KSPV dlouhodobě usi-
luje o vypsání samostatného speciálního programu v rámci MŠMT a nově i NSA výhradně 
pro organizace a spolky působící v oblasti sportu pro všechny.

•  Zajištění vybraných mezinárodních projektů v oblasti SPV (aktivní zapojení a vzájemná 
informovanost členů KSPV). 

•  Spolupráce s MŠMT v rámci Národní soustavy kvalifikací, v oblasti sportu pro všechny.
•  Spolupráce KSPV na přípravách a realizaci akcí spojených s významnými událostmi/pro-

jekty.

AGENDU KSPV TVOŘILO V OBDOBÍ PŘEDEVŠÍM

•  Vzájemné informování  o pořádaných akcích v oblasti SPV, příp. přizvání k účasti dalších 
spolků/organizací k projektům.

•  Sledování změn a vývoje v oblasti financování a sportovní legislativy, vzájemná informo-
vanost členských subjektů o vývoji příprav Národní agentury pro sport, informace o změ-
nách ve financování sportu v ČR (programy - výzvy MŠMT + administrace).

•  Informace o postupu ve vytváření kvalifikačních standardů v oblasti sportu pro všechny 
v rámci NSK a další.
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•  Součástí agendy komise byla i podpora a vzájemná koordinace kampaně MOVE Week 
(Týden pohybu) s trvalým cílem celoevropské kampaně v podobě širšího zapojení veřej-
nosti do pravidelných pohybových aktivit a sportů. Hlavními organizátory v České repub-
lice jsou Česká obec sokolská a Česká asociace sportu pro všechny.  

 
TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE V OBDOBÍ 2016–2020

13. února 2017, 15. května 2017, 18. září 2017, 27. listopadu 2017, 12. února 2018., 1. října 2018, 
28. ledna 2019, 8. dubna 2019, 30. září 2019, 13. ledna 2020, 1. června 2020. Schůze řídila 
předsedkyně komise H. Moučková. 

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY KOMISE

•  Operativní plány činnosti pro každý rok.
•  Termínová listina významných akcí sportu pro všechny v každém roce pořádaných zapo-

jenými organizacemi (průběžně aktualizováno v průběhu roku).

POZNÁMKY

•  Nutnost více provázat projekty ČOV zaměřené na oblast sportu pro všechny s činností 
KSPV ČOV.
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7.6 Komise neolympijských sportů

Složení komise 
Předseda: FILIP ŠUMAN 
Členové: EVA BARTUŇKOVÁ, JAN BLOUDEK, TOMÁŠ BŘEZINA, PETR DITRICH, 
JOSEF KOZEL, IVAN MATĚJŮ, FRANTIŠEK NEJEDLO, VIKTOR NOVOTNÝ,  
MILAN SCHWARZ, GABRIEL WAAGE 
Agenda: NAĎA ČERNÁ

ČINNOST

Komise se schází na jednání každý měsíc a řeší aktuální otázky.

SVĚTOVÉ HRY

Komise intenzivně spolupracovala se sportovním úsekem ČOV na zajištění kompletního zá-
zemí pro Světové hry – nejvýznamnější multisportovní soutěže v neolympijských sportech 
a disciplínách. Světové hry se konaly v roce 2017 v polské Vratislavi a poprvé se podařilo, 
aby ČOV přistoupil k přípravě akce a podpoře českých účastníků na vysoké úrovni. Podařilo 
se vybudovat kompletní zázemí v Českém domě, přesněji na lodi kotvící na řece v centru 
města. Zajištěn byl i lékařský, fyzioterapeutický a mediální servis. Celkové zajištění se pozi-
tivně projevilo i na úspěších české výpravy a svazy, které se Světových her zúčastnily, si jej 
velice pochvalovaly.

SEMINÁŘE NA PODPORU ROZVOJE NEOLYMPIJSKÝCH SPORTŮ

V uplynulých čtyřech letech byly pořádány dva semináře na podporu rozvoje neolympij-
ských sportů. Účast na obou seminářích byla vysoká – vždy přes 40 zástupců z více než 
30 svazů. Mezi hlavní témata patřila problematika svazů postavených na dobrovolnících, co 
svazům přináší organizace mezinárodních akcí nebo komunikace svazu směrem k oddílům 
a členům. Řada svazů se aktivně zapojila do šíření vlastních zkušeností. 

ŽÁDOSTI NOVÝCH SVAZŮ O UZNÁNÍ A O ČLENSTVÍ V ČOV

Mezi hlavní činnosti komise patří také komunikace s žadateli o uznání a členství ve struktuře 
ČOV – od roku 2016 podalo žádost o uznání ČOV výlučným představitelem sportovního 
odvětví v ČR 14 nových svazů. Celkově komise vede žádosti 34 sportovních svazů, které 
jsou v různé fázi postupu začlenění do ČOV. Žádosti jsou průběžně revidovány a posouze-
ny, probíhají osobní jednání a konzultace. Komise průběžně monitoruje situaci v organizaci 
GAIFS (dříve Sport Accord), u níž je zapojování nových svazů na světové úrovni jedním ze 
zásadních aspektů pro vyhodnocování žádostí na úrovni ČOV.
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7.7 Komise Olympiády dětí a mládeže

Do Komise Olympiády dětí a mládeže nominuje každý kraj ČR svého zástupce. Společně 
se zástupci ČOV tvoří tým, který na pravidelných setkáních řeší nastavení celého projektu.  

Složení Komise:
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové: RADANA KUBEŠOVÁ, JAN STLUKA, ANNA OUTRATOVÁ,  
DANIELA MARKOVÁ, MICHAELA KOTROUŠOVÁ, MAREK POSPÍŠEK
Zástupci jednotlivých krajů: JAN STEINBAUER (JČ), KATEŘINA KONEČNÁ (JM),  
LENKA BUTAŠOVÁ (KV), ROMANA BEKOVÁ (Hl.m.P), MILAN KASTNER (VYS),  
JAN ŠVEC (OL), TOMÁŠ DUDA (ZL), FRANTIŠEK POKLUDA (MS),  
TOMÁŠ POKORNÝ (LBC), TOMÁŠ ZÁVISKÝ (HK), LUCIE LEBEDOVÁ (PU),  
PETR MAŠINDA (PLZ), LENKA ŠKOPOVÁ (SČ), LUCIE DRNCOVÁ (ÚST)

PŘÍPRAVA OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Komise průběžně sleduje přípravy každého ročníku. Kromě projednávání průběžných zpráv 
ČOV a pořadatelského kraje, probíhají i výjezdní akce ke kontrole jednotlivých sportovišť.
   
PRŮBĚH OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Členové komise za  jednotlivé kraje působí v  pozicích vedoucí krajských výprav. Během 
ODM řeší veškeré organizační prvky jednotlivých krajů a přináší ČOV a pořadatelskému kraji 
postřehy účastníků.

PRAVIDELNÁ HODNOCENÍ AKCÍ

Po každém ročníku ODM Komise ODM detailně hodnotí uplynulou akci z pohledu orga-
nizace, komunikace a  propagace, sportovní úrovně, organizace ceremoniálů i  z  pohledu 
možností a zlepšení pro budoucí ročníky, apod. Podklady pro hodnocení dodávají vedoucí 
výprav, ředitelé sportů, svazoví koordinátoři, trenéři, pořadatelský kraj i ČOV.  

ORGANIZAČNÍ MANUÁL

Průběžná spolupráce na změnách a optimalizaci informací v Organizačním manuálu pro 
pořadatele. Vzhledem ke zvyšující se prestiži akce, se zvyšuje úroveň přístupu k organizaci 
celé akce, což si vyžádalo rozšíření Organizačního manuálu o detailní produkční informace, 
procesy a postupy, které by pořadateli měly ulehčit organizaci akce.   

Detaily o vývoji projektu Olympiády dětí a mládeže jsou popsány v kapitole 10.5 této Vý-
roční zprávy.
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7.8 Komise sportovců

 
Složení Komise sportovců
Předseda: DAVID SVOBODA (moderní pětiboj)
Místopředseda: TOMÁŠ VERNER (krasobruslení)
Členové: ADAM SEBASTIAN HELCELET (atletika), TOMÁŠ KRAUS (skikros),  
NIKOL KUČEROVÁ (skikros), ILONA BURGROVÁ (basketbal),  
JIŘÍ JEŽEK (cyklistika), JAN PROCHÁZKA (orientační běh),  
JAKUB JAROLÍM (ploutvové plavání), ONDŘEJ SYNEK (veslování),  
JAROSLAV KULHAVÝ (horská kola), LUKÁŠ KRPÁLEK (judo),  
JOSEF DOSTÁL (kanoistika), JAN MICKA (plavání),  
VAVŘINEC HRADILEK (vodní slalom)
Tajemnice: PETRA KUČEROVÁ
 
Složení členů komise naplňuje všestrannou vyváženost tak, aby mezi jejími členy byly za-
stoupeny olympijské i neolympijské sporty, muži i ženy, týmové i  individuální sporty, let-
ní izimní sporty a  také paralympijský sport. Komise sportovců dlouhodobě spolupracuje 
s Ombudsmanem ČOV a podílí se na aktivitách České olympijské nadace, Sazka olympij-
ském víceboji a také na projektech Top Teamu ČOV. Aktivita členů a samotné fungování 
Komise sportovců v posledním olympijském cyklu výrazně vzrostla a dále se daří postupně 
rozvíjet její činnost ve všech zmíněných oblastech.

CÍLE A PRIORITY KOMISE

•  Komise sportovců ČOV je poradním orgánem ČOV a jejím hlavním úkolem je reprezento-
vat sportovce ČOT a hájit jejich práva a oprávněné zájmy v rámci ČOV.

•  Podílí se na organizačním, materiálním a zdravotním zabezpečení sportovců na akcích 
Českého olympijského týmu (LOH, ZOH, SH, EH, BG, YOG). 

•  Komise se dále soustředí na oblast prevence a potírání dopingu ve spolupráci s ADV ČR 
nebo na vzdělávání sportovců, jejich přípravu na začlenění do pracovního života po skon-
čení aktivní sportovní kariéry a  jejich finanční podporu prostřednictvím projektu ČOV 
„Duální kariéra“. 

•  Důležitou součástí agendy je spolupráce a komunikace s komisí sportovců Mezinárodního 
olympijského výboru (AC IOC), s komisí sportovců Evropských olympijských výborů (AC 
EOC) a také s komisí sportovců WADA.

ČINNOST KOMISE

•  Předseda zastupuje sportovce navenek, řídí a plní rozhodnutí členů.
•  Komise zastupuje sportovce na jednáních výkonného výboru ČOV a spolu s dalšími čtyř-

mi členy také na Plénu ČOV. 
•  Vedle výše uvedených priorit se průběžně podílí na  mediální komunikaci a  prezentaci 

ČOV a  každoročně uděluje cenu J. S. Gutha-Jarkovského za  nejhodnotnější sportovní 
výkon uplynulé sezony. 

•  Zajišťuje pružné sdílení informací a obousměrnou komunikaci mezi českými sportovci, 
vedením ČOV, vedením AC IOC a dalšími národními i mezinárodními institucemi.

•  Další rozdělení kompetencí v rámci komise pověřuje následující členy zajištěním přísluš-
ných oblastí:
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•  Předseda Komise – David Svoboda.
•  Členové Pléna ČOV – David Svoboda, Jaroslav Kulhavý, Vavřinec Hradilek,  

Tomáš Kraus, Ilona Burgrová.
•  Prevence a potírání dopingu – Ilona Burgrová, Adam Sebastian Helcelet.
•  Mezinárodní komunikace a zahraniční cesty – Vavřinec Hradilek.
•  Projekt „Duální kariéra“ – Nikol Kučerová.
•  Odborné konzultace a podíl na vývoji materiálního zabezpečení sportovců –  

Tomáš Kraus, Ondřej Synek.
•  Paralympijský sport – Jiří Ježek.
•  Neolympijské sporty – Jan Procházka, Jakub Jarolím.
•  Administrativní a organizační agenda – Petra Kučerová.

TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE

Vzhledem k náročnému programu aktivních sportovců řeší komise většinu úkolů per rollam 
a k projednání jednotlivých témat využívá častější neformální setkání členů komise v men-
ším počtu, konaných například během akcí ČOV nebo při dalších společenských příležitos-
tech. Uskutečněné schůze členů komise proběhly v termínech 8. května 2018, 5. února 2019, 
2. července 2020 a 22. srpna 2020. Pro efektivní jednání komise se osvědčuje využití on-line 
konferencí a dalších komunikačních aplikací.

ZPRACOVANÉ A PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTY KOMISE

Pozvánky na jednání komise, zápisy z jednání, reporty z konaných mezinárodních akcí, žá-
dosti o zdravotní zabezpečení sportovců, žádosti o administrativní přezkoumání směrem 
k ADV ČR, návrhy na jmenování členů komise, nominace TOP 10 sportovců k udělení ceny 
J. S. G. Jarkovského, výroční zprávy předsedy o činnosti komise, výzvy k vyjádření zodpo-
vědných osob ke kauzám týkajících se českých sportovců, konkrétní stanoviska KS směrem 
k AC IOC, AC WADA.
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7.9 Lékařská komise

 
Složení komise 
Předseda: prof. PaedDr. PAVEL KOLÁŘ 
Členové: MUDr. BOŘIVOJ GRONYCH, MUDr. PETR KREJČÍ,  
MUDr. MARTIN MATOULEK, MUDr. MILOŠ MATOUŠ, MUDr. JIŘÍ NEUMANN,  
MUDr. JAROSLAV VĚTVIČKA, MUDr. V. DOBEŠ 
Sekretář: Ing. DUŠAN MACHÁČEK

CÍLE A PRIORITY KOMISE

•  Zajišťovat lékařské a fyzioterapeutické zabezpečení výprav sportovní reprezentace na OH, 
ZOH, YOG, EYOF a dalších akcích organizovaných ČOV.

•  Zajišťovat účinnou a profesionální zdravotnickou péči o olympioniky.
•  Metodicky vést sportovní svazy na poli zdravotnického zabezpečení a prevence.

Všichni členové LK ČOV se v uvedeném období pod vedením šéflékaře Českého olympij-
ského týmu MUDr. Jiřího Neumanna aktivně podíleli na zdravotnickém zabezpečení vrchol-
ných sportovních akcí OH, EH, YOG, EYOF – letních i zimních. Příprava na tyto vrcholné 
akce představuje několikaměsíční náročnou administrativní přípravu při jednání s pořada-
teli, osobní rekognoskaci na místě konání a pak čtyřiadvacetihodinovou službu při samotné 
akci. Součástí příprav jsou také edukativní akce pro zástupce účastnících se sportovních 
svazů za účasti odborníků na časový posun, cestovní medicínu, výživu, očkování atd. Spe-
ciální pozornost s ohledem na pandemii Covid-19 bude věnována přípravě na přesunuté OH 
v Tokiu.
Velkou výzvou pro LK ČOV v období 2016–2020 bylo zprovoznění nepřetržité asistenč-
ní služby pro olympioniky pod pracovním názvem Call centrum. Službu zajišťuje smluvní 
partner ČOV Centrum sportovní medicíny prof. Koláře a je u sportovců velmi vyhledávaný 
v případě jejich zdravotních problémů.
Celkovou zdravotní péči o olympioniky smluvně zabezpečují špičková diagnostická a tera-
peutická centra sportovní medicíny v úzké spolupráci s rezortními zdravotnickými centry 
a lékaři sportovních svazů. 
LK ČOV spolupracuje na vývoji projektu elektronické zdravotnické dokumentace pro olym-
pioniky – Allimp. V současné době pokračuje zkušební provoz systému. Další vývoj přinese 
plánovaná centrální elektronizace zdravotnických informací pod patronací státu. Projekt 
Allimp pak přinese olympionikům a jejich ošetřujícím lékařům vybrané nadstandardní funk-
cionality.
Lékařská komise ČOV se aktivně podílí na metodickém vedení směrnic o sportovních pro-
hlídkách u jednotlivých sportovních svazů. 
Neoddělitelnou součástí činnosti LK je i aktivní spolupráce na školících a edukativních ak-
cích pro sportovní lékaře, lékaře ostatních profesí zabývajících se sportem a tělovýchovou, 
fyzioterapeuty, trenéry a zástupce sportovních svazů a rezortních sportovních center. Kaž-
dý rok se pořádá několikadenní Sympozium sportovní medicíny v Dříteči se širokým spek-
trem přednášejících. Stejně tak i členové LK organizují každý rok konference České společ-
nosti tělovýchovného lékařství.
Samostatným tématem roku 2020 je pandemie Covid-19. LK ČOV ve spolupráci se špič-
kovými odborníky z  oboru epidemiologie v  čele s  prof.  Jiřím Beranem vydala Desatero 
o Covid-19 pro sportovce, které doporučuje postupovat v  různých situacích při zvládání 
pandemie jak sportovcům, tak i organizátorům sportovních soutěží.
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7.10 Komise Duální kariéry 

 
Složení komise 
Předseda: KATEŘINA NEUMANNOVÁ 
Členové: ALENA KINDOVÁ, MARTINA DOKTOR, JIŘÍ KYNOS, JIŘÍ BERAN,  
VRATISLAV ODVÁRKO, JAROSLAV POLLERT, ONDŘEJ ŠPAČEK,  
ZDENĚK TŮMA a TOMÁŠ VERNER. 
Tajemnice: MARTINA VOŘÍŠKOVÁ. 
Na konci roku 2019 ukončil z pracovních důvodů působení v komisi Zdeněk Tůma.  
Tomáše Vernera aktuálně střídá Nikol Kučerová (nominována Komisí sportovců). 

CÍLE A PRIORITY

•  Komise schvaluje návrhy finanční podpory sportovcům pro vzdělávací aktivity, které by 
měly sportovcům pomoci při budoucím uplatnění na trhu práce po ukončení aktivní karié-
ry. Finanční prostředky jsou rozdělovány podle vytvořených a schválených pravidel, která 
jsou spolu s dalšími informacemi dostupná na webových stránkách www.dualcareer.cz. 

Celkem bylo podpořeno 130 sportovců a 142 aktivit částkou 1 902 835 korun.

Zasedání  
komise DK

Datum  
zasedání

Počet podpořených 
sportovců

Počet podpořených 
žádostí

Částka přidělená 
žádostem

1. kolo 07. 7. 2017 25 28 349 882 Kč

2. kolo 22. 11. 2017 15 17 215 390 Kč

3. kolo 24. 05. 2018 12 13 217 075 Kč

4. kolo 17. 10. 2018 17 19 289 938 Kč

5. kolo 20. 12. 2018 6 6 59 640 Kč

6. kolo 29. 04. 2019 18 19 277 670 Kč

7. kolo 19. 11. 2019 18 21 211 980 Kč

8. kolo 20. 07. 2020 19 19 281 260 Kč

130 142 1 902 835 Kč

ČINNOST KOMISE

•  Činnost komise se v uplynulém čtyřletém období stabilizovala, členové komise se scházejí 
minimálně jednou ročně a pravidelně komunikují prostřednictvím emailů a telefonických 
hovorů. Zasedání komise probíhá minimálně dvakrát ročně dle pravidel programu. 

•  Komise Duální kariéry komunikuje průběžně prostřednictvím předsedy komise a adminis-
trátora s jednotlivými sportovci a institucemi. Projekt byl opakovaně prezentován v rámci 
Top Campu v Karlových Varech a v rámci dalších akcí pořádaných ČOV.

•  Hlavní zaměření podpory je směřováno do různých forem vzdělávacích aktivit dlouhodo-
bého (studium) a krátkodobého zaměření (kurzy, školení).

•  Okrajově komise zajišťuje i možnost uplatnění sportovců na trhu práce a osobnostní dia-
gnostiku.

•  Především oblast uplatňování sportovců na trhu práce skýtá další možnost rozvoje tohoto 
programu.
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Přípravy a organizační zajištění sportovních olympijských akcí je v gesci sportovního úse-
ku ČOV. V uvedeném období pracoval sportovní úsek ve složení Martin Doktor, Jan Hrdina 
(do konce roku 2018), Jan Stluka, Zbyněk Kužel, Lenka Malinová a Petra Kučerová (od září 
2019). V přípravách na jednotlivé akce spolupracoval sportovní úsek s dalšími úseky a lidmi 
ČOV a ČO a.s. V přípravných a organizačních štábech na OH a ZOH pracovali, kromě členů 
sportovního úseku, také Petr Graclík, Ivana Tomisová, Jan Létal, Jiří Kynos, Jan Exner, Petra 
Šubrtová, Barbora Žehanová, Blanka Konečná, Tibor Alföldi, MUDr. Jiří Neumann a Lenka 
Matošková.

Rok Soutěž Místo
Počet  

sportovců
Počet členů 
doprovodu

Medailová umístění Počet umístění do 8. místa

Zlato Stříbro Bronz 4. 5. 6. 7. 8.

2018 ZOH Pchjongčchang, KOR 96 121
7 11

2 2 3 2 0 0 6 3

2018 YOG Buenos Aires, ARG 53 34
13 17

3 4 6 4 4 3 3 3

2020 YOG Lausanne, SUI 74 55
8 16

3 2 3 4 3 2 4 3

2017 EYOWF Erzurum, TUR 40 31
3 15

1 1 1 1 4 2 6 2

2017 EYOF Györ, HUN 76 40
8 22

0 1 7 3 3 7 1 8

2019 EYOWF Sarajevo, BIH 53 35
2 5

1 0 1 2 1 1 0 1

2019 EYOF Baku, AZR 92 48
7 22

2 1 4 5 3 3 7 4

2017 SH Vratislav, POL 65 51
8 11

3 1 4 3 1 4 0 3

2019 EH Minsk, BLR 118 65
13 22

2 5 6 7 5 3 3 4

2019 AWBG Dauhá, KAT 13 10
0 2

0 0 0 0 1 0 0 1
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8.1 Tokio 2020 – stav příprav 

Hry XXXII. olympiády se měly konat od 24. 7. do 9. 8. 2020. Bohužel došlo k bezprecedent-
nímu posunutí her o jeden rok, a to z důvodů situace, která nastala ve světě v důsledku ší-
ření nákazy COVID-19.  Až do března 2020 probíhala příprava zajištění výpravy dle předem 
stanoveného plánu. Ve všech oblastech, které při organizaci naší účasti musíme řešit, jsme 
vše připravovali dle harmonogramu a v souladu s termíny organizačního výboru her (TO-
KYO 2020). Měli jsme již zajištěnu řadu věcí, postupně, dle potřeb týmů jsme přiobjednávali 
ubytování mimo vesnici, řešilo se kargo, doprava osob, vybavení společných prostor vesnice 
a další. V poslední fázi byl proces sběru dat od všech potenciálních účastníků, resp. členů 
výpravy – tzv. „long-list“. Celý proces přípravy na hry se přerušil těsně před odesláním dat 
směrem k TOKYO 2020. Tato data uchováme do příštího roku a následně je pouze aktuali-
zujeme a modifikujeme dle aktuálních požadavků.
Samozřejmě probíhala intenzivní příprava i v oblasti antidopingu a medicínského zajištění 
výpravy. Epidemiologickou situaci jsme až do února 2020 řešili dle zaběhnutých zvyklostí, 
kdy šéflékař výpravy MUDr.  Jiří Neumann konzultuje možná rizika se špičkovými odbor-
níky v oblasti cestovní medicíny, především s prof. Jiřím Beranem, ředitelem a vedoucím 
lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a vedoucím Samostatného 
výukového pracoviště tropické a  cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví v Praze. V důsledku vzniklé situace 26. února oslovil šéflékař informačním 
dopisem na téma COVID-19 sportovní svazy a sportovce připravující se na OH a nabídl jim 
v dané problematice pomoc a asistenci. I přesto jsme se stále připravovali na hry v termínu 
zahájení 24. 7. 2020.
Celý březen probíhala intenzivní komunikace jak s TOKYO 2020, tak s Mezinárodním olym-
pijským výborem. Dvanáctého března 2020 v Olympii vzplál olympijský oheň a náš příprav-
ný tým se chystal na  předem naplánovanou tradiční poslední předolympijskou inspekč-
ní cestu, které se měli zúčastnit kromě zástupců sportovního úseku i šéflékař a zástupci 
některých sportovních svazů. Měli jsme v plánu návštěvu olympijské vesnice, abychom si 
prohlédli prostory pro tým a mohli připravit prvotřídní servis. Konečně jsme se také chtěli 
podívat na olympijský stadion, který jsme zatím viděli jen zvenku. A navštívit jsme také měli 
dějiště cyklistických závodů na Fuji International Speedway a v Izu. Kromě toho byla v plá-
nu prohlídka zajištěného ubytování i jednání s lidmi z naší ambasády. O den později, tedy 
13. března 2020, pouhý den před odletem do Japonska, jsme však byli nuceni cestu zrušit. 
Odletěl pouze jeden člen přípravného týmu, který díky tomu zdokumentoval naše prostory 
v olympijské vesnici i v Českém domě a přivezl řadu důležitých materiálů, a to i s vědomím, 
že bude po návratu muset strávit dva týdny v karanténě, což se také stalo.
I přesto jsme stále věřili, že se hry mohou v původním termínu uskutečnit. Komunikovali 
jsme vše i se sportovci a jejich týmy, kteří se pomalu museli smiřovat s přípravou ve velice 
nestandardních podmínkách, většinou doma nebo v uzavření v karanténě. Mnoho týmů se 
narychlo vracelo z přípravných kempů v zahraničí. Definitivní rozhodnutí padlo 24. března 
2020 a 30. března se rozhodlo o novém termínu zahájení her – 23. 7. 2021. Jedná se o situ-
aci, na kterou nikdo nebyl připraven, a stalo se tak poprvé v historii novodobých olympij-
ských her. 
V přípravách na zajištění výpravy na OH 2020, které se budou konat v roce 2021, se snažíme 
v maximálním možné míře v podstatě všechno posunout o rok. V mnoha oblastech se nám 
to daří, někde to samozřejmě takto jednoduše nepůjde. Po ekonomické stránce pro nás po-
sunutí her bude jistě znamenat neplánované vícenáklady. V současné době je odhadujeme 
až do výše 20 milionů Kč, ale toto číslo se samozřejmě může ještě vyvíjet v důsledků nákla-
dů spojených s bezpečným cestováním a pobytem našich sportovců či s jinými položkami, 
které v minulosti nebyly běžné (větší množství roušek, testy, karanténa…).
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Nejdůležitější zprávou z Tokia bylo potvrzení možnosti využití stávající olympijské vesnice. 
Také rezervace ubytování, které máme zajištěné mimo olympijskou vesnici, bude s největší 
pravděpodobností možné posunout. Obtížněji se řeší uskladnění materiálu a vybavení, kte-
ré jsme měli dopředu objednáno a vyrobeno. Zatím jsme ale nenarazili na nějaký vážnější 
problém v nové reorganizaci zajištění. Organizační výbor her zveřejnil nový harmonogram 
a závazné termíny požadavků směrem k národním olympijským výborům. Došlo k aktua-
lizacím jednotlivých kvalifikačních systémů, a to při dodržení pravidla ponechání již získa-
ných kvót.
Kontinuálně probíhá komunikace ČOV a sportovních svazů ve věci příprav na OH. Na pře-
lomu července a srpna 2020 se uskutečnil velice hodnotný seminář širšího okruhu medicín-
ských pracovníků, kteří spolupracují s jednotlivými sportovními týmy na zajištění přípravy 
na Tokio. Máme připraven nový plán na realizaci inspekční cesty do Japonska a jednáme také 
o přesunutí plánovaných přípravných kempů ve vybraných lokacích, především v prefektu-
rách Kóči a Oita i v samotném Tokiu.
Usilujeme o to, aby delší doba na přípravu přinesla ještě kvalitnější servis pro týmy a spor-
tovce. I podporu olympijské přípravy se snažíme koncipovat tak, aby pokračovala až do ko-
nání her. I nadále budeme podporovat adaptaci na specifické podmínky v Tokiu, především 
teplo a vlhko. Sportovcům je k dispozici možnost nastavení pitného režimu na míru. Mohou 
se také připravovat v Praze a v Olomouci v  tzv. Heat Chambers, které jim umožňují tré-
nink v reálných klimatických podmínkách, jež by měly panovat v průběhu her. Nepochybně 
se daleko intenzivněji zaměříme i na zajištění bezpečnosti sportovců po epidemiologické 
stránce. Věříme, že všechny přípravy na hry ve výsledku nepřijdou nazmar a že do Tokia 
pojedou naši sportovci v odpovídající sportovní formě, budou mít špičkové zajištění a servis 
a že se 23. 7. 2021 objeví naše výprava v nejhezčím oblečení v historii na tokijském Olym-
pijském stadionu při slavnostním zahájení ve společnosti všech olympijských týmů z celé 
planety! 
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8.2 XXIII. zimní olympijské hry  
v Pchjongčchangu 2018 (Jižní Korea)

XXIII. zimní olympijské hry 2018 se konaly v  jihokorejském Pchjongčchangu od 9. do 25. 
února 2018. V Jižní Koreji se uskutečnily olympijské soutěže již podruhé. V roce 1988 pro-
běhly v hlavním městě Soulu hry XXIV. olympiády. Sportoviště ZOH ležela ve dvou oblas-
tech. V horské oblasti Pchjongčchang, která byla středem olympijského dění, se konaly zá-
vody na sněhu a v ledovém tobogánu, v přímořské oblasti Kangnung se uskutečnily soutěže 
bruslařů, hokejistů a curlerů. 
V  každé oblasti byly nově vystavěny olympijské vesnice. Byly standardně vybaveny dle 
olympijských regulí a fungovaly velmi dobře. V obou vesnicích měl český tým připraveno 
nadstandardní zázemí. Pro sportovce a členy doprovodu byl k dispozici tzv. „team space“, 
který členové štábu vybavili tak, aby zde vytvořili příjemné prostředí pro posezení, sledo-
vání sportovních klání členů týmu i pro setkávání realizačních týmů. Nedílnou součástí byly 
„lenošky“ speciálně vyrobené a  obrendované pro tyto účely, velkoplošné TV i  kuchyňka 
s  kávovarem. V neposlední řadě našli sportovci v  kuchyňce dostatek čerstvého českého 
chleba, který každou noc pekli v Českém domě pekaři ze Sušice a který byl dodáván spolu 
s dalšími specialitami (i bezlepkovými) do obou vesnic každé ráno. Součástí společného 
prostoru byl také tzv. „medical space“ – nadstandardně vybavené prostory včetně ordi-
nace, místnosti pro fyzioterapeuty i tzv. „světelné sprchy“ poskytovaly českým sportovců 
špičkovou péči. Obě olympijské vesnice byly vyzdobeny kromě státních vlajek a log CZECH 
TEAM také motivem „100“ na počest stého výročí vzniku Československa. Výzdoba té části 
budov, ve kterých pobývala česká výprava, byla velice pozitivně hodnocena nejen českými 
sportovci a členy výpravy, ale i účastníky ZOH z ostatních výprav. „Branding“ vesnic odolal 
i ve velice nepříznivých povětrnostních podmínkách. Opět jsme se představili jako kreativní 
tým, který myslí na identifikaci sportovců s českým týmem a po úspěchu „světélkující“ po-
stavičky Emila z Ria jsme opět jako jediní měli označení, které bylo díky osvětlení viditelné 
i v noci.
XXIII. zimních olympijských her se podle statistiky MOV zúčastnilo 2922 sportovců a přibliž-
ně stejný počet osob doprovodu z rekordního počtu 92 zemí. Jako samostatné NOV jsou 
započteny Jižní Korea (Republic of Korea) a Severní Korea (KLDR); dále byla navíc prezen-
tována vlajka společné Koreje (ženský tým ledního hokeje), která není započtena (tvořila ji 
silueta mapy Koreje). Olympijští sportovci z Ruska startovali pod olympijskou vlajkou. 
Na ZOH se do českého olympijského týmu nominovalo 97 sportovců ze 7 sportovních svazů 
(biatlon, boby, krasobruslení, lední hokej, lyžování, rychlobruslení, saně). Ester Ledecká se 
nominovala jak ve snowboardingu, tak alpském lyžování, takže skutečný počet sportovců 
byl 96. Do žádného olympijského závodu nakonec z různých důvodů nenastoupili 4 spor-
tovci, reálně tedy do olympijských soutěží v Pchjongčchangu zasáhlo 92 sportovců. Celkem 
pro náš tým pracovalo 121 osob doprovodu. Organizační štáb a vedení mise tvořilo 14 osob. 
Tito pracovníci zajišťovali veškerý chod výpravy v obou olympijských vesnicích, řešili potře-
by sportovců a jejich servisního doprovodu, spolupracovali s médii, organizačním výborem, 
MOV, WADA a dalšími institucemi. Za účelem duchovní útěchy účastníků docházel střídavě 
do obou vesnic kaplan Oldřich Chocholáč (bez akreditace). 
Letecká doprava byla převážně realizována pravidelnými přímými linkami na trase Praha – 
Soul – Praha ve spolupráci s leteckou společností Korean Air a cestovní agenturou Fractal. 
Celkem ČOV zajistil dopravu z Prahy či ze zahraničí (přípravné kempy, tréninky apod.) do dě-
jiště her a zpět pro 240 osob a přibližně 13 tun sportovního vybavení a materiálu a osobních 
zavazadel. Kromě pravidelných linek cestovalo několik členů výpravy a hostů do nebo ze 
Soulu také speciálním letem AČR s předsedou Senátu. Pro návrat výpravy po skončení her 
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dne 26. února 2018 objednal Český olympijský výbor u společnosti Korean Air charterový 
let (Airbus A330-200), kterým odletěla zpět do Prahy hlavní a největší část výpravy. Pro 
tento let společnost poskytla letadlo ve speciálním designu s vyobrazením maskotů ZOH. 
Medicínský tým na ZOH v Pchjongčchangu pracoval pod vedením šéflékaře MUDr. Jiřího 
Neumanna. Celkem se v obou vesnicích vystřídalo 7 lékařů a 13 fyzioterapeutů/masérů. Veli-
ce dobře a aktivně fungovaly tzv. medicínské prostory – jak špičkově vybavené ordinace lé-
kařů, tak lůžka pro fyzioterapii. Navíc byly k dispozici i prostory pro „světelné sprchy“, které 
sloužily pro efektivnější zvládnutí aklimatizačního procesu. Co se týká vybavení speciálními 
zdravotnickými přístroji a technikou, měli jsme k dispozici v obou vesnicích lymfodrenážní 
kalhoty a vysokovýkonný laser. V horské vesnici byly navíc připraveny diagnostický ultra-
zvuk, TRT-Therapie a oscilace „Deep Oscilation“. Sportovci ocenili možnost přístupu k vita-
mínům, k menší zásobě doplňků výživy, někteří jednotlivci i možnost využití sušené stravy 
Radix. Osmihodinový časový posun byl řešen u některých sportovců přípravou ještě před 
odletem do dějiště her úpravou spánkového režimu, nošením speciálních brýlí a na místě 
pak instalací speciálního osvětlení – světelné sprchy s návodem. Sprcha byla instalována 
v obou vesnicích. Skupina bobistů například využila světelnou sprchu k vybuzení před závo-
dy. I díky těmto prostředkům, kdy v přípravě aklimatizačních plánů náš tým spolupracoval 
s PF UK a NUDZ Klecany, dopadla časová synchronizace u všech výborně. 
Velkým tématem se před ZOH stala otázka bezpečnosti. Hry se konaly pouhých 80 km 
od demilitarizované hraniční zóny. To vyvolalo obavy o bezpečnost účastníků olympijských 
her. V rámci příprav na ZOH jsme pravidelně a bedlivě monitorovali bezpečnostní situaci 
a reagovali na  informace od organizačního výboru, MOV i našeho zastupitelského úřadu. 
Byli jsme opakovaně ujišťováni o klidné situaci a minimálních problémech. V přípravách i re-
alizaci akce jsme dostávali informace z uvedených zdrojů i ze strany UZSI, který má bezpeč-
nostní situaci v zahraničí ve své gesci. V průběhu akce jsme byli upozorňováni na jednotlivé 
aktuální problémy a situace jako demonstrace, epidemii Noroviru, lesní požáry, nebezpečí 
spojené s vysokou aktivitou hackerů, kteří během zahajovacího ceremoniálu napadli servery 
organizačního výboru, zemětřesení atp. Jediné větší bezpečnostní riziko bylo nebezpečí 
spojené se silným větrem, především v přímořské olympijské vesnici, kde bylo nutné na ně-
kolik dní vyřadit z provozu některé provizorní budovy.
Servis pro média na OH v Pchjongčchangu byl největší v historii. Tvořilo jej celkem 12 lidí 
přímo v Koreji, mediální tým řešil komunikaci olympijských her včetně servisu v Praze pro 
fasování, přílety a odlety. Funkce tiskových mluvčí plnili Tibor Alföldi a Barbora Žehanová, 
akreditaci pro press attaché měl i Tomáš Houska jako šéf digitální komunikace. Media House 
měl na místě kromě Tomáše Housky také další čtyři lidi. Dva kameramany, jednoho reportéra 
a moderátora Tomáše Vernera, jenž byl speakerem studia Czech Team, ale také ve službách 
Českého domu. Verner svou roli plnil dokonale, postaral se rovněž o mezinárodní tiskovou 
konferenci Ester Ledecké vedenou v angličtině. Servis pro média proběhl v rámci aktuálních 
možností bez zásadních komplikací, bez potíží byla i obávaná komunikace hokejistů. Drob-
né problémy nastaly pouze při komunikaci vytížených Ester Ledecké a biatlonového týmu.
Celkové náklady na ZOH dosáhly takřka k 43,5 milionů korun, a to i bez započítání odměn 
medailistům, které si poprvé řešilo MŠMT napřímo. ZOH v Koreji byly finančně velice nároč-
né především z důvodu vysokých nákladů na dopravu do místa konání her a na ubytování, 
protože významná část členů výpravy (servismani, trenéři, technický doprovod) neměla 
na základě přísných kvót od pořadatelů her zajištěno ubytování v olympijské vesnici. Důleži-
tým faktorem také byl vysoký počet účastníků výpravy a s tím spojené veškeré další náklady 
(jednotné oblečení, kapesné a stravné, pojistné atd.).  
Tradičním počinem českého týmu na olympijských hrách v Koreji bylo zřízení Českého domu, 
místa pro setkávání českých sportovců a jejich doprovodů a zázemí pro partnery a hosty 
Českého olympijského týmu. Kreativnost, pohostinnost a sdílení vzájemné radosti – tak se 
prezentoval Český dům 2018 během ZOH v Koreji. Více najdete v části zprávy České domy.
Sportovní vystoupení české delegace na XXIII. ZOH 2018 v Pchjongčchangu bylo po ZOH 
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2014 druhé historicky nejúspěšnější (v úvahu je brána účast na všech předchozích ZOH, jak 
samostatná česká, tak československá). Sportovci reprezentující Českou republiku získali 
celkem sedm medailí, dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové. Medaile pro ČR vybojovali lyžař-
ka a snowbordistka Ester Ledecká (dvakrát zlatá medaile, ve sjezdařském super-G a v para-
lelním obřím slalomu na snowboardu), rychlobruslařka Martina Sáblíková (stříbrná medaile 
z trati 5000 m), biatlonisté Michal Krčmář (stříbrná medaile ve sprintu na 10 km) a Veronika 
Vítková (bronzová medaile ze sprintu na 7,5 km) a další bronzové medaile získaly snowboar-
distka Eva Samková (snowboardcross) a rychlobruslařka Karolína Erbanová (sprintu na 500 
m). Český olympijský tým získal v Pchjongčchangu kromě sedmi medailí také dalších 11 
umístění do 8. místa a celkem 39 umístění do 16. místa. V hodnocení NOV jsme se umístili 
před některými sportovně a ekonomicky vyspělými a významnými zeměmi (Čína, Finsko, 
Velká Británie, Polsko, Austrálie, Španělsko). V celkovém hodnocení si náš olympijský tým 
polepšil, oproti ZOH v Soči se posunul o 1 místo v hodnocení pořadí států. Naše výprava 
početně dosáhla rekordního rozsahu 96 akreditovaných sportovců (Soči 88, Vancouver 92 
sportovců), a její medailový zisk byl historicky druhý největší. Doposud nejlepší medailovou 
bilanci z Vancouveru a Sarajeva naši olympionici překonali a ziskem sedmi medailí (2 – 2 
– 3) se přiblížili nejúspěšnější účasti v Soči 2014. V neoficiálním hodnocení zemí jsme tak 
obsadili 14. místo v pořadí podle kvality získaných medailí a 15. místo co do celkového počtu 
získaných medailí. Čtrnáctá příčka je shodná s dalšími našimi historicky nejlepšími umístě-
ními na ZOH, tj. v Naganu 1998 a Vancouveru 2010.

umístění sportovec sport disciplína

1 Ledecká Ester alpské disciplíny super-G 

1 Ledecká Ester snowboarding paralelní obří slalom

2 Krčmář Michal biatlon 10 km sprint

2 Sáblíková Martina rychlobruslení 5 000 m

3 Vítková Veronika biatlon 7,5 km sprint

3 Erbanová Karolína rychlobruslení 500 m

3 Samková Eva snowboarding snowboardcross
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8.3 YOG 2018, Buenos Aires (Argentina)

V pořadí třetí letní Olympijské hry mládeže se konaly od 6. do 18. října 2018 v hlavním městě 
Argentiny Buenos Aires. Na jihoamerickém kontinentu to byla historicky druhá olympijská 
soutěž, po OH v Rio de Janeiro 2016. Do soutěží bylo akreditováno 3 980 mladých spor-
tovců a 1 953 osob doprovodu. Ve dvanácti soutěžních dnech bylo uděleno celkem 241 sad 
medailí (115 pro chlapce, 104 pro dívky a 22 soutěží bylo smíšených). Většina soutěží bylo 
převzata z programu OH, některé ale byly „uměle vytvořeny“, popř. modifikovány rozhod-
nutím mezinárodních sportovních federací a MOV. Jako nové sporty a disciplíny byly zařa-
zeny do programu YOG: karate, kolečkové bruslení, sportovní lezení, taneční sport (break 
dance), kiteboarding, BMX freestyle v cyklistice, plážová házená a futsal.
Sportovci a členové doprovodu byly ubytování, až na několik výjimek, v nově postavené 
olympijské vesnici. Zcela nové budovy poskytovaly relativně slušné ubytování, i když v tro-
chu stísněných prostorách. Olympijská sportoviště byla rozeseta po celém Buenos Aires, 
a tak doprava na ně a zpět do vesnice byla mnohdy problematická a relativně dlouhá. Co 
se týká dopravy týmu do dějiště konání YOG a zpět domů, ta proběhla naopak úplně skvěle 
díky využití armádního letadla. Jako jedna z mála výprav jsme se vyhnuli problémům na le-
tišti, kdy jsme využili terminálu pro speciály, letěli jsme bez přestupů se dvěma mezipřistá-
ními. Navíc už v průběhu letu měli sportovci možnost se více poznat, takže do Buenos Aires 
přiletěli již jako skutečný tým.
Českou delegaci tvořilo celkem 87 osob, z  toho 53 sportovců a 34 členů doprovodného 
týmu, včetně doprovodu ubytovaného mimo olympijskou vesnici. Na YOG se kvalifikovali 
naši sportovci v těchto sportech: atletika, badminton, basketbal 3x3, box, cyklistika, golf, 
sportovní gymnastika, judo, kanoistika, kolečkové bruslení, plavání, stolní tenis, střelba, 
šerm, taekwondo, tenis, veslování, plážový volejbal a vzpírání. 
Čeští sportovci získali na YOG 2018 celkem 13 medailí, z toho 11 v disciplínách olympijského 
programu a další dvě přidali v doplňkových disciplínách (MIX družstva složená z chlapců 
a dívek různých NOV). Největší hvězdou výpravy byla plavkyně Barbora Seemanová, která 
získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Další zlatou medaili vybojovala atletka Barbo-
ra Malíková. Stříbrnou medaili přidaly veslařky Anna Šantrůčková a Eliška Podrazilová a dále 
pak basketbalistka Kateřina Galíčková. Judista Martin Bezděk navíc vedle individuálního 
bronzu získal ještě jednu stříbrnou ve smíšené týmové soutěži. Bronzové medaile přivezli 
domů oštěpař Martin Florián, kanoista Jiří Minařík, šermířka Veronika Bieleszová a vzpěrač 
František Polák, který vybojoval první medaili pro český tým, a další bronzovou získala Te-
reza Švábíková v badmintonové týmové soutěži. 
Celkem se naši sportovci třicetkrát umístili do 8. místa a přidali dalších 22 umístění do 16. 
místa. V  neoficiálním hodnocení národů podle zisku medailí (nezapočítány mezinárodní 
mix soutěže) jsme podle „kvality“ medailí (rozhoduje získaný počet zlatých, poté stříbrných 
a poté bronzových medailí) obsadili 21. místo, resp. 20. místo podle celkového počtu získa-
ných medailí, čímž jsme se zařadili do první desetiny zemí dle úspěšnosti.
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umístění sportovec sport disciplína

1 Seemanová Barbora plavání 50 m VZ

1 Seemanová Barbora plavání 100 m VZ

1 Malíková Barbora atletika 400 m

2 Bezděk Martin judo do 81 kg

2 Bezděk Martin judo MIX

2 Galíčková Kateřina basketbal shot-out contest

2 Podrazilová Eliška, Šantrůčková Anna veslování JW 2-

3 Seemanová Barbora plavání 200 m VZ

3 Polák František vzpírání do 62 kg

3 Minařík Jiří kanoistika sprint, vyřazovací závod

3 Bieleszová Veronika šerm kord

3 Florián Martin atletika oštěp

3 Švábíková Tereza badminton MIX
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8.4 YOG 2020, Lausanne (Švýcarsko)

Poprvé v historii se olympijská sportovní akce konala v „hlavním městě olympismu“, v Lausa-
nne. Olympijské hry mládeže proběhly od 9. do 22. ledna 2020 v relativně rozsáhlé oblasti 
Švýcarska s centrem dění a olympijskou vesnicí v Lausanne. Druhá, menší olympijská ves-
nice byla vytvořena ve vzdáleném Svatém Mořici, kde probíhaly soutěže v rychlobruslení 
a v disciplínách v ledovém korytu. Do soutěží bylo akreditováno 1 872 sportovců. V patnácti 
soutěžních dnech bylo uděleno celkem 81 sad medailí v šestnácti sportovních disciplínách. 
Premiéru v Lausanne mělo rozdělení sportů a sportovních disciplín do dvou „vln“. Kromě 
několika disciplín se tak sportovci a doprovodné týmy na YOGu v polovině vystřídali. Pořa-
datel tak dokázal ubytovat násobně vyšší počet účastníků, a to s relativně menší kapacitou 
ubytování v olympijské vesnici.  
Celkový dojem z YOG byl veskrze pozitivní, a to obecně i z hlediska atmosféry v českém 
týmu. Velice tomu pomohla doprava armádní letkou a  také naše komunikační aplikace 
MOYOBO. Díky tomu sportovci i trenéři a další členové doprovodu utvořili silný tým – i přes-
to, že se tam v polovině her skoro všichni vystřídali. Mnohému také napomohl perfektní 
koncept olympijské vesnice v Lausanne. Výpravy byly ubytovány v  jedné krásné budově 
tvaru spirály a takřka veškeré dění probíhalo uvnitř budovy a na nádvoří. Do jídelny byla sice 
relativně dlouhá cesta, ale to nakonec nikomu nevadilo. Horší ubytování bylo ve Svatém Mo-
řici, kdy nestačila především kapacita sociálních zařízení, ale to bylo zase vykompenzováno 
prostředím a panoramaty v okolí tohoto světoznámého milionářského horského střediska. 
Sportoviště byla připravena v lokacích vzdálených od 30 minut do dvou a půl hodiny cesty 
z olympijské vesnice v Lausanne, ve Svatém Mořici byly vzdálenosti sportovišť zanedbatel-
né. Pořadatel se rozhodl z hlediska udržitelnosti zajistit téměř veškerou dopravu veřejnými 
prostředky. Jistě ho k tomu vedla i ekonomická výhodnost, ale pro sportovce a týmy to bylo 
v mnohých případech na úkor komfortu. Přeci jenom cestovat před olympijskou soutěží 
2,5 hodiny autobusem, vlakem, zubačkou a pak mikrobusem není úplně ideální. Možná to 
byl i důvod, proč se sportovci daleko méně než na minulých hrách věnovali doprovodným 
edukačním a zábavným aktivitám, které bývají nedílnou a důležitou součástí YOG.
Českou delegaci tvořilo celkem 129 osob, z toho 74 sportovců a 55 členů doprovodného 
týmu, včetně doprovodu ubytovaného mimo olympijskou vesnici. Naši sportovci se zúčast-
nili soutěží ve všech zařazených sportech, kromě skialpinismu. 
Čeští sportovci získali na YOG 2020 celkem 8 medailí. Zlatou medaili vybojoval akrobatický 
lyžař Matěj Švancer v disciplíně big air, který k tomu ještě přidal čtvrté místo ve slopestylu. 
Další dvě zlata přidali hokejisté Zuzana Trnková a Štěpán Maleček v turnaji mezinárodních 
týmů 3 na 3. Stříbrné medaile vybojovaly dvě dívky – Zuzana Kuršová v rychlobruslení v zá-
vodě s hromadným startem a také Diana Cholenská ve skikrosu, čímž získala třetí medaili 
v řadě pro tuto disciplínu na YOG. Bronzové medaile přidali skokanka na lyžích Štěpánka 
Ptáčková, hokejista Matyáš Šapovaliv v turnaji 3 na 3 a také Vít Chabičovský v soutěži smí-
šených mezinárodních dvojic v curlingu. Z hlediska medailových umístění, kdy naši sportov-
ci získali dvě medaile v Innsbrucku 2012, respektive pět medailí v Lillehammeru 2016, došlo 
k výraznému vylepšení bilance.   
Celkem získali naši sportovci 24 umístění do 8. místa a dalších 15 umístění do 16. místa (cel-
kem tedy 39 do 16. místa). V neoficiálním hodnocení národů podle zisku medailí (nezapo-
čítávají se mezinárodní mix soutěže) jsme podle „kvality“ medailí (rozhoduje získaný počet 
zlatých, poté stříbrných a poté bronzových medailí) obsadili 17. místo.
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umístění jméno sport disciplína

1 Matěj Švancer akrobatické lyžování big air

1 Štěpán Maleček hokej turnaj mezinárodních týmů 3 x 3

1 Zuzana Trnková hokej turnaj mezinárodních týmů 3 x 3

2 Diana Cholenská lyžování skikros

2 Zuzana Kuršová rychlobruslení závod s hromadným startem

3 Štěpánka Ptáčková lyžování skoky na lyžích

3 Vít Chabičovský curling smíšené mezinárodní dvojice

3 Matyáš Šapovaliv hokej turnaj mezinárodních týmů 3 x 3
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8.5 EYOWF 2017, Erzurum (Turecko) 

V  pořadí XIII. ročník zimního Evropského olympijského festivalu mládeže se uskutečnil 
ve dnech 12. až 17. února 2017 ve východní části Turecka v regionu Anatolia ve městě Erzu-
rum. V devíti sportovních odvětvích/disciplínách zde soutěžilo pouze 646 sportovců z 34 
evropských NOV. Bylo to způsobeno hlavně obavami o bezpečnost účastníků vzhledem 
k mimořádné politické situaci v Turecku. Některé NOV vyslaly jen velice redukovanou vý-
pravu, některé zrušily svoji účast úplně. Také tři naše sportovní svazy se již v roce 2016 při 
potvrzování číselných přihlášek vzdaly účasti na EYOWF v Erzurumu (lední hokej, curling, 
krasobruslení). 
Při organizaci EYOWF se nakonec nevyskytl žádný bezpečnostní problém, situaci mělo 
pod kontrolou skutečně masivní nasazení bezpečnostních složek a prostředků (vojenských, 
policejních, uniformovaných i civilních, soukromých agentur, těžkých zbraní, ostřelovačů) 
a z hlediska prostředí a soutěží se nakonec jednalo o jeden z nejhezčích festivalů. 
Naše výprava byla sedmá nejpočetnější, tvořilo ji celkem 71 osob, z toho 40 sportovců, 20 
trenérů a servismanů, 7 členů vedení a štábu (včetně medicínských pracovníků a tiskové 
mluvčí). Na EYOWF 2017 reprezentovali ČR zástupci šesti sportů/disciplín: alpské lyžování, 
běžecké lyžování, skoky na lyžích, snowboarding, biatlon a short track. 
Čeští reprezentanti zde získali celkově tři medaile, jednu zlatou díky biatlonistovi Vítězslavu 
Hornigovi, jednu stříbrnou zásluhou běžkyně na lyžích Zuzany Holíkové a jednu bronzovou, 
kterou získala alpská lyžařka Nikola Bubáková. Naši mladí sportovci přidali dalších patnáct 
umístění mezi 4. až 8. místem. 

umístění sportovec sport disciplína

1 Hornig Vítězslav biatlon 7,5 km sprint chlapci

2 Holíková Zuzana běžecké lyžování sprint dívky

3 Bubáková Nikola alpské lyžování obří slalom dívky
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8.6 EYOF 2017, Györ (Maďarsko)

Čtrnáctý ročník Evropského olympijského festivalu mládeže se uskutečnil ve dnech 22. až 
30. července 2017 v šestém největším městě Maďarska, v Györu. EYOF v Györu se zúčast-
nilo všech 50 NOV z evropského kontinentu. Během šesti soutěžních dnů zasáhlo do spor-
tovních zápolení 2  502 sportovců v  tradičních 6 individuálních a  3 týmových sportech. 
Po 12 letech byla do programu opět zařazena rychlostní kanoistika. V Györu bylo rozděleno 
celkem 130 medailových sad.
Naši výpravu tvořilo celkem 116 osob, z toho 76 sportovců (38 chlapců a 38 dívek) a 40 osob 
doprovodu. Soutěží v Györu se zúčastnili naši reprezentanti v těchto sportech: atletika, bas-
ketbal, cyklistika silnice, gymnastika sportovní, judo, kanoistika, plavání, tenis a volejbal.
Čeští sportovci získali v Györu celkem osm medailí – 1 stříbrnou zásluhou atletky Barbory 
Malíkové a 7 bronzových. Z nich čtyři vybojovali rychlostní kanoisté zásluhou Jiřího Minaří-
ka, Denisy Řáhové, Kateřiny Zárubové a Adély Házové. Další bronz přidali judista Jan Svo-
boda a plavec Jan Čejka a na třetím stupínku stanul také poslední soutěžní den atlet Jakub 
Davidík. Celkem získali naši sportovci 29 umístění do 8. místa

umístění sportovec sport disciplína

2 Malíková Barbora atletika 400 m dívky

3 Čejka Jan plavání 100 m znak chlapci

3 Davidík Jakub atletika 800 m chlapci

3 Svoboda Jan judo do 60 kg

3 Minařík Jiří kanoistika C1 500m chlapci

3 Řáhová Denisa, Minařík Jiří kanoistika C2 500m mix

3 Zárubová Kateřina, Házová Adéla kanoistika K2 500m dívky

3 Zárubová Kateřina, Házová Adéla kanoistika K2 200m dívky

ZAJ I ŠTĚNÍ  Ú Č AST I  NA  SP ORTOVNÍ C H  AK C Í C H     99



8.7 EYOWF 2019, Sarajevo a Východní Sarajevo  
(Bosna a Hercegovina)

V pořadí XIV. edice zimního Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) se usku-
tečnila ve dnech 9.–16. února 2019 v hlavních městech Bosny a Hercegoviny Sarajevu a Vý-
chodním Sarajevu. Vzhledem k politické situaci v Bosně a Hercegovině bylo nutné rozdělit 
konání sportovních soutěží do  dvou měst, která naštěstí nedělí žádná výrazně viditelná 
hranice. Větším problémem tedy byla vzdálenost mezi jednotlivými sportovišti, spíše než 
přejíždění z jedné federace do druhé. Olympijská vesnice se nacházela na bosenské straně, 
stejně tak jako část sportovišť – tedy ve Federaci Bosna a Hercegovina. Na druhou stranu 
známé středisko Jahorina a hala v Pale se nacházely na území Republiky Srbské. Soutěže 
EYOWF se konaly na rozsáhlém území s poměrně vysokými dojezdovými časy.
Veškerý servis pro účastníky EYOWF byl koncentrován do olympijské vesnice, kterou tvořily 
hotely Hollywood a Hills v západní části Sarajeva nedaleko od mezinárodního letiště. I ho-
tel Therme pro média byl v dosahu pár set metrů. V prostoru mezi hotely se konaly každý 
večer medailové ceremoniály. Sportovní soutěže proběhly na sedmi sportovištích. Celkem 
se EYOWF zúčastnilo zhruba 1500 účastníků ze 46 národních olympijských výborů. Českou 
delegaci na EYOWF 2019 tvořilo celkem 88 osob, z toho 53 sportovců a 35 osob doprovodu.
Naším nejúspěšnějším sportem na festivalu byl lední hokej. Čeští mladí hokejisté získali zla-
tou medaili a vítězství v turnaji po dlouhých šestnácti letech. Velice tomu pomohla doho-
da mezi ČSLH a ČOV, jejímž výsledkem bylo vyslání šesti klíčových hráčů přímo z turnaje 
ve Švédsku, který částečně s turnajem na EYOWF kolidoval. Také medaile mladé nadějné 
snowboardistky Marie Kreisingerové byla pro český tým velice potěšující.
V Sarajevu nastoupili naši sportovci do 71 soutěží (v třinácti nebyli klasifikováni – soutěže 
nedokončili či nenastoupili – jednalo se především o alpské disciplíny), ve kterých získali  
7 umístění do 8. místa a dalších 16 umístění do 16. místa (v souhrnu získali 23 umístění do  
16. místa). Tato statistika odpovídá předchozím ročníkům EYOWF. 

umístění jméno sport disciplína

1

Bednář Jan, Čajan Pavel, Baláž Ondřej, Bláha Marek,  
Hampl Jan, Malák Daniel, Naar Jakub, Svach Václav,  

Vacík Dominik, Cikhart Jan, Gut Michal, Handl Tobiáš,  
Chlubna Tomáš, Ivan Ivan, Mácha Joshua James,  

Macháček Štěpán, Malý Jakub, Matěj Pavel,  
Novák Pavel, Simon Michal

lední hokej turnaj muži

3 Kreisingerová Marie snowboarding slopestyle
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8.8 EYOF 2019, Baku (Ázerbájdžán) 

V pořadí XV. edice letního EYOF se uskutečnila ve dnech 21.–27. července 2019 v hlavním 
a největším městě Ázerbájdžánu, Baku. Celkem se EYOF zúčastnilo takřka 4000 účastní-
ků ze 48 národních olympijských výborů. Většina ze třinácti sportovišť byla stejná jako při 
Evropských hrách (EH) v roce 2015 (včetně olympijské vesnice) a v krátké dojezdové vzdá-
lenosti. Soutěže se uskutečnily v následujících sportech: atletika, sportovní gymnastika, há-
zená, tenis, plavání, basketbal, volejbal, cyklistika, judo a zápas.  
Veškerý servis pro účastníky EYOF byl koncentrován do olympijské vesnice, kterou tvořil 
komplex několika budov v okrajové části Baku nedaleko od letiště, jež byly využívány pro 
ubytování sportovců i při EH 2015. Prostorné ubytování však nefungovalo úplně bezpro-
blémově, protože čas, který již uběhl od EH, byl znát. A tak se například stalo, že v něko-
lika patrech „naší“ budovy nefungovala několik dní klimatizace. Servis ve vesnici však byl 
na standardní úrovni, která je zvyklostí na EYOF. V prostoru mezi budovami byl pro každý 
den připravený doprovodný program. Sportovní soutěže proběhly na celkem sedmi spor-
tovištích.
Českou delegaci na EYOF 2015 tvořilo celkem 140 osob, z toho 92 sportovců a 39 osob 
doprovodu. Sportovní vystoupení naší výpravy na EYOF v Baku lze hodnotit v porovná-
ní s  předchozími ročníky celkově jako relativně úspěšné. Čeští reprezentanti zde získali  
6 medailí, dvě zlaté – atlet Jakub Davidík a tenisté Matthew Donald a Hynek Bartoň, jednu 
stříbrnou – atlet Tomáš Oberndorfer a  tři bronzové medaile. Ty vybojovali plavec Jakub 
Bursa a ve čtyřhře tenistky Linda Klimovičová a Dominika Šálková, která získala ještě další 
bronzovou medaili v  singlu. Celkem mladí čeští sportovci získali 29 umístění do osmého 
místa a 58 umístění v první dvacítce. Statistika celkového počtu získaných medailí odpovídá 
předchozím ročníkům (tj. předchozímu desetiletí) a zapadá do vysokého průměru v soula-
du s předešlými EYOF. V hodnocení národů podle zisku medailí jsme obsadili 18. místo, a tím 
jsme se zařadili přesně do poloviny žebříčku zemí dle úspěšnosti. Výhodou bylo, že ČOV 
umožnil start všech našich nejlepších mladých sportovců, kteří prošli testováním a domácí-
mi kvalifikacemi. Do Baku byl vyslán výběr skutečně aktuálně nejlepších talentů, pro které 
vytvořil ČOV i velmi dobré personální, servisní a zdravotní zabezpečení.

umístění jméno sport disciplína

1 Davidík Jakub atletika 800 m

1 Donald Matthew William / Bartoň Hynek tenis čtyřhra chlapci

2 Oberndorfer Tomáš atletika 110 m překážek

3 Bursa Jakub plavání 400 m polohový závod chlapci

3 Šálková Dominika / Klimovičová Linda tenis čtyřhra dívky

3 Šálková Dominika tenis dvouhra dívky
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8.9 Světové hry 2017, Vratislav (Polsko) 

Desátý ročník Světových her se uskutečnil ve dnech 21. až 30. července 2017 v polské Vrati-
slavi. Zatímco premiérového ročníku Světových her v kalifornské Santa Claře se v roce 1981 
zúčastnily necelé dvě tisícovky sportovců z 58 zemí, v roce 2013 už více než stovka států 
vyslala na největší festival neolympijských sportů do kolumbijského Cali téměř 3 000 sou-
těžících. Během té doby hostilo Světové hry, jež pořádá jednou za čtyři roky Mezinárodní 
asociace Světových her s podporou Mezinárodního olympijského výboru, osm zemí na čty-
řech kontinentech.
Mezitím se v programu vystřídaly desítky sportů, mezi olympijské přešly v průběhu let na-
příklad badminton, plážový volejbal, triatlon, taekwondo či ragby o sedmi hráčích.
Desátý ročník ve Vratislavi byl nejen jubilejním, ale i rekordním. Do Polska přijelo více než 
tři tisíce sportovců, kteří závodili v 27 odvětvích. O 180 medailových sad se soutěžilo od 21. 
do 30. července na 22 sportovištích ve Vratislavi a dalších čtyřech mimo město. Premiéru 
na Světových hrách zaznamenal florbal a muaythai, naopak naposledy se představilo spor-
tovní lezení a karate, které se od her v Tokiu stanou olympijskými. Jako ukázkové sporty 
pořadatelé vybrali americký fotbal, veslování na trenažéru, kickbox a plochou dráhu.
Naše výprava byla nejúspěšnější za posledních 20 let. Tvořilo ji celkem 116 osob, z  toho  
65 sportovců, 51 členů doprovodu. Na SH 2017 reprezentovali ČR zástupci 14 sportů/disci-
plín: florbal, kolečkové sporty, letecký sport, lukostřelba, muaythai, orientační běh, ploutvo-
vé plavání, silový trojboj, sportovní lezení, squash, taneční sport, vodní lyžování, kickbox 
a veslování na trenažéru. 
Čeští reprezentanti získali celkem osm medailí. Na zlato dosáhli Sandra Mašková (kickbox), 
Adam Sedlmajer (vodní lyžování) a  tým in-line hokejistů. Stříbrnou a bronzovou medaili 
získal Jakub Jarolím v ploutvovém plavání. Bronz brali také Vojtěch Král (orientační běh), 
Martina Macková (lukostřelba) a Jakub Klauda (muaythai). Dalších 11 umístění získali naši 
sportovci mezi 4. až 8. místem. 
Vzhledem k tomu, že na Světových hrách nebydlí všichni sportovci společně, nedílnou sou-
částí celé akce byl také Český dům ve Vratislavi. Ten našel originální útočiště přímo v centru 
města na  lodi Tumska a  stal se místem setkávání sportovců, jejich doprovodů, novinářů 
i  fanoušků. Ti dokázali na  palubě vytvořit elektrizující atmosféru při tradičních oslavách 
medailí. Kromě zázemí vedení české mise bylo v  Českém domě po celou dobu konání her 
k dispozici i zdravotnické zázemí s lékaři a fyzioterapeuty.

umístění sportovec sport disiplína [MD1]

1 in-line hokejisté kolečkové sporty in-line hokej

1 Sedlmajer Adam vodní lyžování slalom

1 Mašková Sandra kickbox K1 do 56 kg

2 Jarolím Jakub ploutvové plavání 50 m kraul bi-fin

3 Macková Martina terénní lukostřelba holý luk

3 Klauda Jakub muaythai do 91 kg muži

3 Král Vojtěch orientační běh klasická trať

3 Jarolím Jakub ploutvové plavání 100 m kraul bi-fin
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8.10 Evropské hry 2019, Minsk (Bělorusko)

II. Evropské hry se uskutečnily v hlavním městě Běloruska v Minsku od 21. do 30. června 
2019. Bělorusové, jakožto sportovně vyspělý národ, připravili hry na  vysoké úrovni, a  to 
po sportovní i organizační stránce. Sportoviště, vesnice sportovců, transportní a komuni-
kační systém – všechno „jelo“ v podstatě v olympijských standardech. V poměrně snadno 
dosažitelných vzdálenostech byla všechna sportoviště, nikam se necestovalo příliš dlouho. 
Relativně velký byl i zájem diváků a na stadionech byla skvělá atmosféra.  
V nově zrekonstruovaných kolejích pořadatelé připravili velice hezké a prostorné bydlení 
v apartmánech o dvou ložnicích a čtyřech ubytovaných. Společná velkokapacitní jídelna 
poskytovala relativně pestrou stravu, která dávala prostor pro výběr vhodného jídla pro 
sportovce i doprovodné týmy. Strava byla kvantitativně i kvalitativně na úrovni, stejně tak 
péče o pitný režim sportovců. Všechny společné prostory a zařízení byly standardně vyba-
veny dle olympijských regulí a fungovaly velmi dobře. V „naší“ budově měl český tým při-
praveno nadstandardní zázemí. Pro sportovce a členy doprovodu byl k dispozici tzv. „team 
space“, který členové štábu vybavili tak, aby zde vytvořili příjemné prostředí pro posezení, 
sledování sportovních klání i  pro setkávání realizačních týmů. Nedílnou součástí zázemí 
týmu bylo sezení na speciálně vyrobených a obrandovaných „sedácích“ z olympijských her 
v Pchjongčchangu včetně velkoplošné TV a improvizované kuchyňky s kávovarem. 
II. Evropských her se zúčastnilo přes 4000 sportovců a přibližně stejný počet osob dopro-
vodu z padesáti zemí. Celkem se uskutečnilo 200 medailových soutěží ve 23 sportovních 
disciplínách. V osmi sportech probíhala na Evropských hrách kvalifikace na olympijské hry 
do Tokia. Ve čtyřech sportech (stolní tenis, střelba, karate a lukostřelba) se dalo přímo kva-
lifikovat na OH, v dalších čtyřech (atletika, badminton, cyklistika, judo) se sportovcům počí-
taly body do kvalifikačního žebříčku. Pro dva sporty (judo a box) byly Evropské hry zároveň 
i mistrovstvím Evropy. 
Na EH v Minsku se do českého týmu nominovalo 118 sportovců ze 14 sportovních svazů: atle-
tika, badminton, basketbal, box, cyklistika (dráhová, silniční), gymnastika (sportovní, aerobik, 
trampolíny), judo, kanoistika, karate, lukostřelba, stolní tenis, sambo, střelba, zápas. Celkem pro 
náš tým pracovalo 65 osob doprovodu, organizační štáb a vedení mise tvořilo 7 osob. Tito pra-
covníci zajišťovali veškerý chod výpravy a vesnice, řešili potřeby sportovců a jejich servisního 
doprovodu, spolupracovali s médii, organizačním výborem, MOV, WADA a dalšími institucemi. 
Zdravotnické zabezpečení bylo nadstandardní, o sportovce pečovalo celkem 6 specialistů, 
včetně lékařů a fyzioterapeutů. Zázemí medicínského zabezpečení týmu ve vesnici bylo pro-
storově skvěle uspořádáno. K dispozici jsme měli dva samostatné apartmány s celkem osmi 
lůžky a se standardní medicínskou výbavou. Nad rámec toho byl dispozici námi dovezený vy-
sokovýkonný laser BTL, oscilace DEEP OSCILATION, magnetoterapie, lymfodrenážní kalhoty 
a diagnostický mobilní ultrazvuk. Sportovci měli možnost využít i  speciální chladící vesty. 
Poliklinika ve vesnici sportovců byla na dobré úrovni, materiálním i technickým vybavením. 
Letecká doprava byla převážně realizována pomocí speciálních letů zprostředkovaných 24. 
základnou dopravního letectva Armády ČR. Bylo vypraveno celkem 7 letů (2x CASA C-295M, 
5x AIRBUS A-319CJ), které dopravily do Minsku a zpět veškerý materiál a většinu členů vý-
pravy. Neocenitelnou pomocí při zajištění týmu bylo využití letadel CASA pro dopravu štábu 
a materiálu v předstihu do místa konání a následně po skončení her zpět do Prahy. Několik 
sportovců a členů doprovodu muselo využít standardních komerčních letů z důvodů cest 
z a do jiných destinací nebo v jinou dobu, než byly vypravovány naše speciály. 
Protože se hned v několika soutěžích jednalo o součást olympijské kvalifikace, měli jsme 
na místě početný tým komunikace. V Minsku působily dva štáby České televize, které do-
plňovaly každodenní zpravodajství i každovečerní více než půlhodinový sestřih ze soutěží 
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o českou stopu, o dění informovali také zástupci České tiskové kanceláře a Radiožurnálu. 
Tým Media House Českého olympijského týmu úspěšně testoval ve spolupráci s partnerem 
Toyota živé vysílání ze studia, kde se každý den střídali úspěšní sportovci a další hosté. 
Podobné studio by mělo fungovat i v rámci připravované Czechteam.tv, která bude vysílat 
v průběhu OH v Tokiu. V Minsku byl také oficiální týmový fotograf.
Celkové náklady na Evropské hry dosáhly 5 855 tis. Kč. Největší položku spojenou s účastí 
představuje úhrada letecké dopravy do Minsku, která byla řešena jak chartery letadel Mi-
nisterstva obrany ČR, tak nákupem jednotlivých letenek. Druhou nejvýznamnější částkou 
bylo pořízení jednotného oblečení výpravy, k  dalším významným nákladovým položkám 
patří výplata kapesného a diet účastníkům výpravy, lékařské zabezpečení, úhrada ratecardu 
(tedy nájemného vybavení ve vesnici), pořízení materiálu včetně lékařských potřeb a po-
jistné výpravy. 
Sportovní vystoupení české delegace na II. EH v Minsku bylo velice úspěšné. Čeští sportovci 
získali celkem 13 medailí, z toho dvě zlaté. V porovnání s minulou edicí před čtyřmi lety na  
I. Evropských hrách v Baku (7 medailí, žádná zlatá) je to tedy relativně slušné zlepšení. Ví-
tězství na EH 2019 vybojovali Tomáš Bábek na kilometru s pevným startem na cyklistické 
dráze a brokový střelec David Kostelecký v disciplíně trap. Stříbro získali střelci Nikola Ma-
zurová a Tomáš Nýdrle, dále pak obě atletické štafety, jak na 4x400 m, tak v tzv. stíhacím 
závodě. Překvapivou stříbrnou medaili vybojovala sportovní gymnastka Aneta Holasová 
v prostných. Je to po dlouhé době první medaile pro českou sportovní gymnastiku z vrchol-
né mezinárodní multisportovní soutěže. Střelci dále získali ještě čtyři bronzové medaile, a to 
Nikola Mazurová a Filip Nepejchal, který přidal i druhou v mixu s Anetou Brabcovou, a také 
v mixu ještě Barbora Šumová a Jakub Tomeček. Cyklisté Jarmila Machačová na dráze a Jan 
Bárta v časovce přidali ještě dvě bronzové medaile. Dalších několik umístění naši sportovci 
získali těsně pod stupni vítězů, celkem 35 umístění bylo do 8. místa a 81 do 16. místa. 

umístění jméno sport disciplína

1 Bábek Tomáš cyklistika 1 km pevný start

1 Kostelecký David střelba trap

2 Mazurová Nikola střelba 50 m

2 Nýdrle Tomáš střelba skeet

2 Holasová Aneta sportovní gymnastika prostná

2 smíšená štafeta atletika 4x400 m

2 smíšená štafeta atletika stíhací závod

3 Mazurová Nikola střelba 10 m vzduchovka

3 Nepejchal Filip střelba 10 m vzduchovka

3 Nepejchal Filip, Brabcová Aneta střelba 10 m vzduchovka MIX

3 Bárta Jan cyklistika časovka

3 Machačová Jarmila cyklistika bodovací soutěž

3 Tomeček Jakub, Šumová Barbora střelba skeet MIX
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v Minsku 2019.13



8.11 Světové hry 2019, Dauhá (Katar)

Poprvé v historii se uskutečnila soutěž pořádaná Asociací národních olympijských výborů 
(ANOC). Světové plážové hry, tedy ANOC World Beach Games, se měly původně konat 
v  kalifornském San Diegu. Přípravy ANOC i  jednotlivých národních olympijských výborů 
směřovaly k účasti na hrách v USA, ale bohužel těsně před soutěží (cca 3 měsíce) byl organi-
zační výbor her nucen akci v San Diegu z finančních důvodů zrušit. Jedinou zemí, která byla 
v tak krátké době AWBG schopna uspořádat, byl Katar se svým hlavním městem Dauhá. 
V neuvěřitelně krátké době se Národnímu olympijskému výboru Kataru ve spolupráci s or-
ganizačním výborem povedlo připravit relativně rozsáhlou sportovní akci, která nakonec 
i přes řadu úskalí a omezení dopadla ze sportovního i pořadatelského hlediska velice dobře. 
AWBG v Dauhá se uskutečnily od 10. do 16. října 2019, zúčastnilo se jich 1237 sportovců 
z  97 národních olympijských výborů. Soutěžilo se z  „olympijského“ pohledu v  netradič-
ních sportech a sportovních disciplínách: (pro přesnost anglicky) Basketball (3x3 basket-
ball), Football (Beach soccer), Handball (Beach handball) Karate (Karate on the beach), 
Sailing (Kiteboarding), Skateboarding (Park skateboarding), Sport climbing (Bouldering), 
Swimming (Open water swimming), Tennis (Beach tennis), Triathlon (Aquathlon), Volleyball 
(4x4 beach volleyball), Waterskiing (Wakeboarding, Waterski jumping), Wrestling (Beach 
wrestling). 
Česká republika měla zastoupení v  šesti sportech (karate, skateboard, dálkové plavání, 
aquatlon, skoky na vodních lyžích a plážový volejbal). Na hry bylo do českého týmu no-
minováno celkem 13 sportovců. Celá výprava včetně doprovodných týmů, medicínského 
zabezpečení a štábu ČOV čítala 25 lidí. 
Účast na AWBG 2019 byla pro celý tým dobrou možností vyzkoušet si podmínky, které nás, 
ve velice podobných aspektech, čekají na OH v Tokiu. Řadu věcí už jsme testovali právě se 
zřetelem na OH 2020, a to pitný režim, chladící materiály, skateboardista Jan Tomšovský 
dokonce ve speciální chladící vestě soutěžil.
Vzhledem k novému formátu soutěže, absenci největších možných hvězd (Adam Ondra, 
Adam Sedlmajer) a nejistotě výsledků byla komunikace zaměřena primárně na sportovce – 
budování týmu – a sociální sítě.
Sportovcům z ČR se bohužel nepodařilo získat umístění na medailových pozicích, a  tak 
nejlepším výsledkem bylo páté místo volejbalistek v netradičně „čtyřkovém“ plážovém vo-
lejbale. Martin Kolman obsadil ve skoku na vodních lyžích osmé místo.
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Veroníka Vítková,  
ZOH Pchjongčchang 2018,  
bronzová medaile
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9.
EKONOMIKA ČOV



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

Hospodaření ČOV se stejně jako v minulých obdobích  řídilo ročními rozpočty. Ekonomická 
činnost ČOV se však v období let 2017–2020 oproti předcházejícímu období velice výrazně 
změnila. Od roku 2017 po změně loterijního zákona již ČOV neobdržel žádné loterijní pro-
středky. Tyto prostředky jsou v současné době v souladu  s  Pravidly pro čerpání finančních 
příspěvků z  prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních 
společností stále čerpány konečnými příjemci (svazy), ČOV pouze provádí evidenci, resp. 
kontrolu jejich čerpání u  příjemců těchto prostředků. Ukončení možnosti čerpání těchto 
prostředků pro příjemce je prodlouženo k datu 31. 12. 2020.  
V průběhu let 2017 a  2018  došlo k vyčerpání všech prostředků na vlastní projekty ČOV, čímž 
tedy došlo k výrazné změně ve vývoji disponibilních prostředků ČOV a k návratu ke stavu 
obdobnému před obdobím let 2014–2016, kdy byl ČOV příjemcem loterijních prostředků. 
K 31. 12. 2019 činil stav disponibilních prostředků ČOV 54,055,- tisíc Kč. Za celé období (kro-
mě probíhajícího roku 2020) byl vždy plánovaný výsledek hospodaření dodržen a pokaždé 
bylo dosaženo lepšího než předpokládaného výsledku. To se podařilo jak na straně nákladů 
důsledným dodržováním rozpočtu v jednotlivých kapitolách, tak navýšením předpokláda-
ných výnosů. 
Velice specifické je hospodaření roku 2020, které je výrazně ovlivněno nekonáním OH 2020, 
resp. dalších významných akcí.  Na Plénu ČOV konaném 21. května 2020 byl schválen roz-
počet ČOV pro rok 2020 s výjimečným opatřením, které znamenalo, že část prostředků, 
účelově svázaná s přípravou a výpravou na OH 2020, bude ČOV ponechána a využita v roce 
2021, tedy v  roce konání odložených OH. K  srpnu 2020 je však zřejmé, že toto nebude 
možné a v souladu s pokyny ze strany MŠMT budou tyto nevyčerpané prostředky vrácené 
zpět na účet MŠMT. Uvedená tabulka nákladů a výnosů za rok 2020 tak vychází z údajů 
z rozpočtu ČOV schváleného na Plénu  ČOV  21. května 2020.  Skutečnost se tak bude lišit 
na obou stranách, mnohem výrazněji však na straně výnosů, kde jsou uvedeny částky přija-
tých státních  dotací bez ohledu na výši vratky, která byla upřesněna a provedena po uzá-
věrce Výroční zprávy. Z důvodu nekonání OH nebudou   také naplněny plánované příjmy 
z MOV.
Uvedené přehledové tabulky nákladů a výnosů za období let 2017–2020 v sobě zahrnují 
i změny v metodice přidělování  a čerpání státních dotací a jejich programů, resp. přípravě 
rozpočtu v jednotlivých letech, čímž dochází k tomu, že  určité náklady, resp. výnosy   jsou 
zahrnuty v různých  kapitolách v návaznosti na specifikaci daného roku.
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INFORMACE O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ OLYMPIJSKÁ A.S.

Společnost Česká olympijská a.s. byla založena dne 25. 4. 1997.  
ČOV je jejím jediným akcionářem.

PŘEDSTAVENSTVO
 
Předseda: LIBOR VARHANÍK 
Výkonný ředitel: PETR GRACLÍK 
Členové: ALENA KINDOVÁ, JIŘÍ KYNOS 
Dozorčí rada: KAREL PILNÝ

Na základě usnesení VV ČOV ze dne 30. 1. 2013 byl předseda ČOV Jiří Kejval zmocněn, aby 
jménem ČOV, jakožto jediného akcionáře společnosti Česká olympijská a. s., IČ 25268708, 
se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (dále jen „Česká olympijská a.s.“), samostat-
ně vykonával veškerá práva a povinnosti jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Česká olympijská a.s., které jsou jedinému akcionáři stanoveny obchodním zá-
koníkem v platném znění a stanovami společnosti Česká olympijská a.s.

ČO A.S. PRACOVALA V PRŮBĚHU LET 2017–2020 S TĚMITO PARTNERY

Generální partneři: ŠKODA AUTO (2017–2018), Toyota (2019–2020), Sazka, Fosfa (2020)
Oficiální partneři: Pilsner Urquell, Skupina ČEZ, T-Mobile, Alpine Pro, Lesy ČR,  
Česká spořitelna (2017–2018), Mall.cz (2017–2018), Strabag (2017–2018), ČEPS (2018)
Generální mediální partneři:  Česká televize, Český rozhlas Radiožurnál
Mediální partner:  BigBoard
Dodavatelé: Koh-i-noor Hardtmuth, Johnny Servis,  
Imperial Group Karlovy Vary (2018–2020), AV Media, Lasvit, KPMG, Prim,  
Mall.cz (2019–2020), Proenzi (2019–2020), Ormosys (2018–2019).

Není-li uvedeno období, společnost byla partnerem po celé čtyři roky 2017–2020

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V JEDNOTLIVÝCH LETECH

2017
Společnost Česká olympijská a.s. dosáhla v roce 2017 výnosy ve výši 103.525.765,- Kč při 
nákladech ve výši 99.349.552,- Kč. Tím vytvořila zisk před zdaněním 7.341.058,- Kč. Po za-
účtování daně výsledek hospodaření v podobě zisku 4.176.213,- Kč byl na základě rozhod-
nutí Valné hromady ponechán jako nerozdělený zisk. Společnost disponuje k 31. 12. 2017 
vlastním kapitálem, ve výši 38.055.000,- Kč.  

2018
Společnost Česká olympijská a.s. dosáhla v roce 2018 výnosy ve výši 181.817.074,- Kč při ná-
kladech ve výši 181.289.817,- Kč, a tím vytvořila zisk před zdaněním 527.257,- Kč. Účetní zisk 
ve výši 527.257,- Kč byl na základě rozhodnutí Valné hromady ponechán jako nerozdělený 
zisk. Společnost disponuje k 31. 12. 2018 vlastním kapitálem ve výši 38.582.000,- Kč. 



2019
Společnost Česká olympijská a.s. dosáhla v roce 2019 výnosy ve výši 103.241.031,- Kč při ná-
kladech ve výši 103.060.344,- Kč a tím vytvořila zisk před zdaněním 180.687,- Kč. Účetní zisk 
ve výši 180.687,- Kč byl na základě rozhodnutí Valné hromady ponechán jako nerozdělený 
zisk. Společnost disponuje k 31. 12. 2019 vlastním kapitálem ve výši 38.763.000,- Kč. 
 
2020
Pro rok 2020 byl představenstvem ČO a.s. schválen vyrovnaný finanční plán, na jehož napl-
nění budou mít vliv karanténní opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií Covid 19, v jejichž 
důsledku došlo k odložení OH Tokio 2020, Olympijských festivalů a dalších akcí. ČO a.s.   
reaguje operativně na situaci v ČR a v maximální možné míře plní závazky vůči partnerům 
ČOT i partnerům jednotlivých projektů.

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI OLYMPIC FESTIVAL, S.R.O.

Společnost Olympic Festival s.r.o. byla založena dne 3. 8. 2017 s cílem zajištění organizace 
mezinárodního projektu Olympijských festivalů ve všech organizačních oblastech na klíč.
Jednatel: Petr Graclík 
Dozorčí rada: Jan Létal
VV ČOV na svém zasedání dne 14. 6. 2017 schválil založení společnosti Olympic Festival, 
s.r.o. a zároveň schválil Petra Graclíka jednatelem společnosti. Jednatel jedná a podepisuje 
jménem společnosti samostatně. Jediným společníkem je Český olympijský výbor se zá-
kladním podílem 200.000,- Kč, který byl 100% splacen.
Olympic Festival s.r.o. organizoval v  roce 2018 zimní edici Olympijských festivalů k ZOH 
v Pchjongčchangu v Brně a Ostravě. Pro rok 2020 společnost připravovala letní edici Olym-
pijských festivalů k OH Tokio 2020, která se však kvůli odložení her v tomto roce nekonala. 
Tato akce se připravovala ve městech Praha, Brno a Ostrava. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V JEDNOTLIVÝCH LETECH

2017
Společnost Olympic Festival s.r.o. dosáhla v roce 2017 výnosy ve výši 606,- Kč při nákladech 
ve výši 38.605,- Kč. Tím vytvořila účetní ztrátu 37.999,- Kč. Na základě rozhodnutí jednatele 
byla tato ztráta převedena na účet nerozdělených ztrát z minulých let. 

2018
Společnost Olympic Festival s.r.o. dosáhla v  roce 2018 výnosy ve výši 81.196.103,- Kč při 
nákladech ve  výši 81.962.525,- Kč před zdaněním. Tím vytvořila účetní ztrátu 766.422,- 
Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily náklady, které nebyly uznány k dosažení zisku ve výši 
1.862.171,- Kč. Po odvodu daně, která činila 202.350,- Kč, byl konečný výsledek hospodaření 
společnosti za rok 2018 ztráta ve výši 968.772,- Kč. Na základě rozhodnutí jednatele byla 
tato ztráta převedena na účet nerozdělených ztrát z minulých let. V roce 2018 jediný spo-
lečník poskytl společnosti peněžitý příplatek nad rámec základního kapitálu s cílem zajistit 
finanční stabilitu společnosti. Výše příplatku byla 3 miliony Kč.

2019
Společnost Olympic Festival s.r.o. dosáhla v roce 2019 výnosy ve výši 4.050.795,- Kč při 
nákladech ve výši 4.089.619,- Kč. Tím vytvořila účetní ztrátu 38.824,- Kč. Na základě roz-
hodnutí jednatele byla tato ztráta ponechána na účtu nerozdělených ztrát z minulých let. 
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2020
Pro rok 2020 Olympic Festival s.r.o. obdržel část plnění ze strany pořadatelských měst. 
Po odložení Olympijských her Tokyo 2020 a tím i nekonání Olmypijských festivalů v roce 
2020 však dochází k zúčtování těchto prostředků a jejich částečné vratce.  S pořadatelský-
mi městy je organizace Olympijských festivalů v roce 2021 v současné době v řešení, a to 
především v otázce financování. 

V dubnu 2018 podal Olympic Festival s.r.o. daňové přiznání k DPH s nadměrným odpo-
čtem ve výši 6.769.940,- Kč. FÚ pro Prahu 10 toto přiznání neakceptoval. Olympic Festival 
s.r.o. podal odvolání a v souladu s aktuálním rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství 
Brno bude společnosti Olympic festival  s.r.o. vrácena část nárokovaného odpočtu DPH a to 
ve výši 3.469.649,- Kč. Zároveň se na druhou stranu navýší zdanitelné příjmy Olympic Fes-
tival s.r.o. a celková daňová povinnost za daň z příjmu právnických osob se zvýší. 
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Náklady ČOV

Náklady 2017 2018 2019 2020

Zajištění přípravy a účasti reprezentantů na OH 55 525 881 Kč 53 076 153 Kč 24 445 033 Kč 17 500 000 Kč

 - výprava na OH 14 035 864 Kč 29 388 720 Kč 9 773 130 Kč 12 500 000 Kč

 - sportovní příprava na OH 41 490 017 Kč 21 939 506 Kč 12 719 854 Kč 5 000 000 Kč

 - stipendia 0 Kč 1 747 927 Kč 1 952 049 Kč 0 Kč

Příprava budoucích olympijských výprav  
(mimo nejbližší OH)

0 Kč 0 Kč 1 205 634 Kč 3 000 000 Kč

Zdravotní zabezpečení reprezentací 12 570 150 Kč 9 000 000 Kč 6 446 941 Kč 9 000 000 Kč

Dodatečné ohodnocení za zisk medailí (Veselý, Švec) 1 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Zajištění přípravy a účasti na EYOF 7 379 940 Kč 0 Kč 12 131 509 Kč 0 Kč

  - zimní  EYOF 3 247 712 Kč 0 Kč 5 001 907 Kč 0 Kč

  - letní EYOF 4 132 228 Kč 0 Kč 7 129 602 Kč 0 Kč

Zajištění přípravy a účasti na YOG 0 Kč 9 234 694 Kč 0 Kč 5 500 000 Kč

 - letní YOG (Argentina) 0 Kč 9 234 694 Kč 0 Kč 0 Kč

 - zimní YOG (Švýcarsko) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 500 000 Kč

Světové hry  (Polsko) 5 817 460 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Evropské hry (Bělorusko) 0 Kč 0 Kč 5 855 444 Kč 0 Kč

ANOC Beach Games (Katar) 0 Kč 0 Kč 937 544 Kč 0 Kč

Soutěže OH nadějí 2 499 155 Kč 0 Kč 1 712 801 Kč 2 000 000 Kč

Olympiáda dětí a mládeže 5 997 148 Kč 5 787 499 Kč 1 153 538 Kč 200 000 Kč

Poskytnutá podpora členům 23 666 697 Kč 23 759 927 Kč 18 980 214 Kč 18 895 700 Kč

 - pojištění (úrazové, odpovědnosti za újmu) 19 937 500 Kč 19 937 500 Kč 15 077 517 Kč 14 635 700 Kč

 - poplatky OSA 2 841 827 Kč 2 912 872 Kč 2 974 042 Kč 3 060 000 Kč

 - poplatky Intergram 887 370 Kč 909 555 Kč 928 655 Kč 1 200 000 Kč

Činnost orgánů ČOV 3 285 791 Kč 3 635 027 Kč 3 178 593 Kč 4 245 000 Kč

 - plénum 321 232 Kč 488 930 Kč 175 672 Kč 600 000 Kč

 - výkonný výbor 180 827 Kč 105 109 Kč 183 479 Kč 200 000 Kč

 - ombudsman-činnost sekretariátu 253 794 Kč 240 000 Kč 250 711 Kč 260 000 Kč

 - Legislativní rada 284 187 Kč 290 279 Kč 286 996 Kč 300 000 Kč

 - Rozhodčí komise 0 Kč 11 798 Kč 0 Kč 40 000 Kč

 - Revizní komise 0 Kč 3 030 Kč 5 430 Kč 30 000 Kč

 - Ekonomická komise 0 Kč 16 985 Kč 5 008 Kč 30 000 Kč

 - Komise zahraničních vztahů 822 996 Kč 1 193 148 Kč 1 021 238 Kč 1 200 000 Kč

 - Lékařská komise 517 698 Kč 456 285 Kč 487 971 Kč 500 000 Kč

 - Komise sportovců 130 059 Kč 124 082 Kč 121 068 Kč 200 000 Kč

 - Komise sportu pro všechny 31 125 Kč 0 Kč 13 839 Kč 35 000 Kč

 - Komise rovných příležitostí ve sportu 693 730 Kč 643 923 Kč 554 702 Kč 700 000 Kč

 - Komise neolympijských sportů 50 143 Kč 61 458 Kč 72 479 Kč 150 000 Kč

Složky ČOV 10 649 049 Kč 9 831 524 Kč  9 286 167 Kč  10 500 000 Kč 

 - Česká olympijská akademie 269 891 Kč 469 384 Kč 543 232 Kč 1 000 000 Kč

 - Česká olympijská akademie - Unie trenérů 895 090 Kč 769 858 Kč 722 620 Kč 2 700 000 Kč

 - Česká olympijská akademie - OSIC, vč. OMK 3 376 159 Kč 2 746 983 Kč 2 259 160 Kč 1 000 000 Kč

 - ČOA - rozvoj odbornosti 4 174 966 Kč 4 105 838 Kč 3 989 914 Kč 4 000 000 Kč

 - Český klub olympioniků 1 209 487 Kč 1 065 500 Kč 1 165 001 Kč 1 050 000 Kč

 - Český klub fair play 723 456 Kč 616 361 Kč 570 827 Kč 650 000 Kč

 - Český klub sportovních svazů, organ. a institucí 0 Kč 57 600 Kč 35 413 Kč 100 000 Kč

Sociální program olympioniků 10 625 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč
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Projekt Duální kariéra, vč. sportovní diplomacie 2 014 125 Kč 1 912 244 Kč 1 427 466 Kč 1 000 000 Kč

Česko sportuje (SAZKA olympijský víceboj, OVOV) 10 113 671 Kč 5 938 242 Kč 4 241 129 Kč 3 000 000 Kč

Projekt Česká olympijská nadace 1 042 236 Kč 990 609 Kč 1 408 614 Kč 800 000 Kč

T-Mobile olympijský běh 989 549 Kč 1 305 653 Kč 94 895 Kč 260 000 Kč

Klasický areál Harrachov, o.p.s. 2 000 000 Kč 1 038 000 Kč 380 000 Kč 0 Kč

Sekretariát ČOV 23 561 789 Kč 23 294 396 Kč 26 148 472 Kč 28 300 000 Kč

 - provozní náklady sekretariátu 4 347 119 Kč 5 727 622 Kč 7 214 487 Kč 7 300 000 Kč

 - materiálové náklady sekretariátu 1 190 167 Kč 812 117 Kč 780 388 Kč 1 000 000 Kč

 - osobní náklady sekretariátu 15 549 710 Kč 14 943 070 Kč 15 742 684 Kč 17 600 000 Kč

 - náklady na zastoupení v EU Office 1 578 596 Kč 1 082 977 Kč  1 703 474 Kč 1 700 000 Kč

 - ostatní náklady 896 197 Kč 728 610 Kč  707 439,00 Kč 700 000 Kč

Projekt Erasmus 3 803 102 Kč 8 948 348 Kč 0 Kč 0 Kč

Projekt Erasmus - Sport parks 3 803 102 Kč 4 655 580 Kč 0 Kč 0 Kč

Projekt Erasmus - EWOS 0 Kč 4 292 768 Kč 0 Kč 0 Kč

Financování olympijských festivalů 521 000 Kč 14 748 829 Kč 274266 200 000 Kč

ANOC - zasedání v Praze 29 757 845 Kč 0 Kč 0 Kč

Lékařské sympozium 0 Kč 313 764 Kč 312972 340 500 Kč

Galavečer k oslavám 120-ti let ČOV 0 Kč 0 Kč 1124560 0 Kč

Celkové náklady 212 919 588 Kč 180 814 909 Kč 128 745 792 Kč 112 741 200 Kč



Výnosy ČOV

Výnosy 2017 2018 2019 2020

Státní dotace - reprezentace (program I.) 76 000 000 Kč 69 236 000 Kč 50 000 000 Kč 85 500 000 Kč

 -  výprava OH  (od r. 2019  vč. přípravy) 13 600 000 Kč 27 000 000 Kč 22 065 612 Kč 65 500 000 Kč

 -  Světové hry 5 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

 - sportovní příprava - projekt Top team 37 200 000 Kč 23 436 000 Kč 0 Kč 0 Kč

 - EYOF letní i zimní 7 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

 - YOG 0 Kč 9 800 000 Kč 0 Kč 0 Kč

 - zdravotní zabezpečení reperezentací 12 000 000 Kč 9 000 000 Kč 6 446 941 Kč 9 000 000 Kč

 - dodatečné ohodnocení za zisk medailí (Veselý, Švec) 1 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

 - zajištění výprav zabezp. ČOV (mimo nejbližší OH) 0 Kč 0 Kč 21 487 447 Kč 11 000 000 Kč

Státní dotace - všeobecná činnost (program III.) 67 776 337 Kč 61 400 000 Kč 55 000 000 Kč 54 500 000 Kč

 - projekt Duální kariéra 1 050 000 Kč 1 500 000 Kč 1 369 564 Kč 1 000 000 Kč

 - pojištění,OSA,Integram 22 483 362 Kč 23 760 500 Kč 18 980 214 Kč 18 895 700 Kč

 - činnost ČOV, složek a komisí 18 223 600 Kč 21 139 500 Kč 18 318 338 Kč 17 604 300 Kč

 - sociální program olympioniků 10 625 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč

 - celostátní vzdělávání trenérů 2 572 500 Kč 3 500 000 Kč 3 231 973 Kč 4 000 000 Kč

 - soutěže OH nadějí 1 571 875 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

 - OSIC - olympijská multimediální knihovna 1 950 000 Kč 2 000 000 Kč 1 918 991 Kč 2 000 000 Kč

 - zasedání ANOC GA 9 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč

 - Olympiáda dětí a mládeže 0 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč

 - Česko sportuje (Sazka olympijský víceboj, OVOV) 0 Kč 0 Kč 3 180 920 Kč 3 000 000 Kč

Státní dotace - sportování veřejnosti (program X) 6 000 000 Kč 0 Kč 135 000 Kč 0 Kč

 - Česko sportuje (Sazka olympijský víceboj, OVOV) 5 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

 - Olympiáda dětí a mládeže 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Dotace mimo MŠMT 0 Kč 0 Kč 135 000 Kč 0 Kč

Příspěvky od MOV a  EOV 14 693 024 Kč 20 226 025 Kč 23 089 252 Kč 19 540 500 Kč

 - příspěvek MOV - činnost ČOV 10 583 417 Kč 17 421 486 Kč 19 843 422 Kč 18 500 000 Kč

 - příspěvek MOV - stipendia (Top Team) 4 109 607 Kč 1 747 927 Kč 1 952 049 Kč 0 Kč

 - příspěvek MOV - lékařské sympozium 0 Kč 308 036 Kč 312 972 Kč 340 500 Kč

 - příspěvek MOV - olympijská multimediální knihovna 0 Kč 748 576 Kč 239 200 Kč 700 000 Kč

 - příspěvek MOV - vzdělávací program OF 0 Kč 0 Kč 216 299 Kč 0 Kč

 - příspěvek MOV - 120 let ČOV 0 Kč 0 Kč 525 310 Kč 0 Kč

Dotace hl. m. Praha - TOB 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Partneři mimo ČO a.s. 2 638 833 Kč 2 837 983 Kč 2 276 994 Kč 850 000 Kč

 - finanční podpora - činnost ČOV 2 059 833 Kč 2 703 528 Kč 1 261 944 Kč 150 000 Kč

 - finanční podpora - ČON 579 000 Kč 134 455 Kč 1 015 050 Kč 700 000 Kč

Prostředky z loterií 13 700 000 Kč 19 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Loterie - Česko sportuje 5 500 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Loterie - OH naděje 900 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Loterie - Harrachov 2 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Loterie - ODM 5 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Loterie - Olympijské festivaly 0 Kč 14 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Finanční výnosy 360 429 Kč 13 903 Kč 429 074 Kč 400 000 Kč

Ostatní výnosy 287 963 Kč 534 280 Kč 655 935 Kč 500 000 Kč

 - prodej dlouhodobého majetku 20 380 Kč 0 Kč 60 000 Kč 20 000 Kč

 - ostatní výnosy 267 583 Kč 534 280 Kč 595 935 Kč 480 000 Kč

Příspěvek - manuál pro generální projekt OH parky 5 989 523 Kč 4 030 291 Kč 0 Kč 0 Kč
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 - příspěvek z programu Erasmus - EU 4 590 632 Kč 4 030 291 Kč 0 Kč 0 Kč

 - příspěvek z Fondu solidarity - MOV 1 398 891 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Projekt Erasmus - EWOS 0 Kč 3 419 615 Kč 0 Kč 0 Kč

ANOC - příjmy na zasedání 20 399 715 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Celkové výnosy 207 685 395 Kč 180 898 097 Kč 131 586 255 Kč 161 290 500 Kč

Schodek  /  přebytek -5 234 193 Kč 83 188 Kč 2 840 463 Kč neuvádí se 
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10.1 Setkání se svazy v České národní bance 

Ve středu 27. března 2019 proběhlo v pražské České národní bance setkání představitelů 
Českého olympijského výboru se zástupci sportovních organizací na semináři pod názvem 
Jak mohou sportovní svazy využít projekty Českého olympijského výboru.

Na tomto hojně obsazeném setkání byly prezentovány obsahové aktivity a projekty České-
ho olympijského výboru, jež mohou být přínosné pro český sport jako celek, jeho sportovní 
spolky, případně pro konkrétní zaměstnance a spolupracovníky či samotné sportovce sdru-
žené ve sportovních spolcích.

Na semináři byly prezentovány mimo jiné tyto aktivity a projekty: Podpora sportovní pří-
pravy a účasti na OH, možnosti spolupráce v rámci Olympijských festivalů, Olympiády dětí 
a mládeže, dále pak T-Mobile olympijský běh, vzdělávací a rozvojové aktivity pro sportovce, 
činovníky i trenéry, Sazka Olympijský víceboj a Sport v okolí nebo možnosti využití podpory 
pro děti a mládež napříč spolky ze strany České olympijské nadace. Jedním z hlavních bodů 
programu byla prezentace komunikačních aktivit Českého olympijského výboru a mediální 
aktivity sdružené v platformě Media House. O jejich konkrétní možnosti využití ve prospěch 
sportovních spolků projevilo zájem velké množství účastníků. 

Seminář se setkal s aktivní účastí, diskusí i pozitivní odezvou ze strany zástupců jednotlivých 
spolků. Svůj zájem o další informace k aktivitám a projektům ČOV a možnosti zapojení se 
do nich vyjadřovali zástupci spolků v rámci dotazníkové formy distribuované ihned po vlast-
ním setkání. Záznam z dotazníkového šetření vyjadřuje tabulka na následující stránce. 
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10.2 Projekt ASAP 

Udržitelnost je jedním ze tří pilířů Agendy 2020, tedy reformy, kterou Mezinárodní olym-
pijský výbor schválil na konci roku 2014. Doporučení v ní uvedená se týkají i zahrnutí udr-
žitelnosti do každodenního chodu olympijských organizací, a to v oblastech řádné správy, 
ekonomiky, lidských zdrojů a samozřejmě také ekologie, což povede ke zvýšení efektivity 
jejich fungování.
Český olympijský výbor proto již v roce 2019 inicioval vznik projektu ASAP (As sustainable 
as possible) a od 1. ledna 2020 je jeho koordinátorem.
Projekt je spolufinancován z evropského programu Erasmus+, podporuje ho Mezinárodní 
olympijský výbor a jsou do něj zapojené i nejvyspělejší národní olympijské výbory v Evropě.
ASAP je koncipován tak, aby se národní olympijské výbory méně zkušené v oblasti udržitel-
nosti (vedle ČOV jde o Slovenský olympijský a sportovní výbor a Maďarský olympijský vý-
bor) mohly inspirovat, poučit či případně převzít existující nástroje ke zlepšení své činnosti 
od  národních olympijských výborů s  již etablovanými standardy udržitelnosti. Na  straně 
mentorů stojí Finský olympijský výbor, Německá konfederace olympijských sportů a Ná-
rodní olympijský výbor a Dánská sportovní konfederace. Účastníci také čerpají informace 
z odborných znalostí a zkušeností partnerů olympijského hnutí a od externích odborníků 
na udržitelnost.

Projekt bude probíhat do konce roku 2022 a má následující fáze:
•  screening udržitelnosti (řádná správa organizace a všechny další oblasti) na úrovni ČOV 

i jeho projektů,
•  stanovení priorit a rámce strategie udržitelnosti,
•  příprava akčního plánu a následné zavedení do praxe.

Český olympijský výbor, jehož mentorem je Německá konfederace olympijských sportů, 
právě prochází pečlivým hodnocením aktuálního stavu jednotlivých oblastí. Z něj do konce 
roku 2020 vzejde střednědobá strategie udržitelnosti pro ČOV jako organizaci, která bude 
předložena Výkonnému výboru ČOV na  jaře roku 2021. Do konce roku 2021 pak vznikne 
obdobná strategie také pro projekty ČOV.
Vedle základních bodů řádné správy se screening zabývá i možným zlepšením oblastí týka-
jících se servisu pro sportovce (antidoping, vzdělávání či duální kariéra). Dalším tématem je 
i význam a role sportu a zdravého životního stylu jako nedílné součásti trvale udržitelného 
rozvoje, což pandemie nemoci COVID-19 ještě zdůraznila. Projekt souzní s vizí Mezinárodní-
ho olympijského výboru „vytvářet lepší svět prostřednictvím sportu“.
Snahou je najít cestu ke  zefektivnění činnosti ve  společenské, ekonomické i  ekologické 
oblasti a otevřít příležitosti, které téma udržitelnosti nabízí. Patří mezi ně možné finanční 
úspory, spolupráce s partnery, získání nových finančních zdrojů, relevance tohoto tématu 
pro mladé publikum, které sport pro budoucnost potřebuje, maximalizace využití lidských 
zdrojů a samozřejmě pozitivní dopad na okolí.
Koordinátorkou projektu je Jana Janotová, zástupkyně ČOV v EOC EU Office, která úspěšně 
vedla již projekt Sport Parks Inspired by the Olympics. Za přípravu strategie udržitelnosti 
pro ČOV odpovídá jako manažerka Veronika Zemanová, ředitelka oddělení zahraničních 
vztahů ČOV. Podrobnosti najdete na webu: https://www.asap-sport.com/.
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Projekt ASAP (As sustainable as possible)

Koordinátor a účastník: Český olympijský výbor

Účastníci: Slovenský olympijský a sportovní výbor, Maďarský olympijský výbor

Doba trvání: 1. ledna 2020 – 31. prosince 2022

Spolufinancováno: Program Evropské unie Erasmus+

Priorita programu Erasmus + Sport:  
PROPAGOVAT A PODPOROVAT  

DOBROU SPRÁVU VĚCÍ  VEŘEJNÝCH VE SPORTU.

Projekt probíhá ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem  
a dalšími organizacemi olympijského hnutí.

Mentoři: Německá konfederace olympijských sportů, Národní olympijský výbor  
a Dánská sportovní konfederace, Finský olympijský výbor



10.3 Ocenění ČOV

Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského
Cena zakladatele českého olympismu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského vznikla v roce 
1933, autorem plastiky sochy bohyně Niké je Otakar Španiel. Jako první ji v roce 1934 pře-
vzal vzpěrač Václav Pšenička. V  poválečné době ji jako poslední získal v  roce 1948 bě-
žec Emil Zátopek, tradice tohoto ocenění pokračuje od roku 1994. Od té doby na plakety 
na mramorovém podstavci přibývají zvučná sportovní jména.
Od roku 2015 má nový formát jak předávání ceny, tak zejména volba držitele ocenění za nej-
hodnotnější sportovní výkon předchozího roku. Kandidáty na cenu nominují sportovní sva-
zy a složky ČOV, následně desítku vybírá Komise sportovců ČOV. Vítěze volí totiž členové 
Českého olympijského týmu. Jako prvního sportovci ocenili za rok 2014 horolezce Radka 
Jaroše za zdolání Koruny Himaláje.

VÍTĚZOVÉ V UPLYNULÉM OBDOBÍ (UDĚLUJE SE VŽDY V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE)
2015: Ondřej Synek za obhajobu titulu mistra světa 
2016: Lukáš Krpálek za olympijské vítězství v judu v kategorii do 100 kg
2017: Adam Ondra za zdolání nejtěžší lezecké cesty světa ve Flatangeru
2018: Ester Ledecká za dvě zlaté medaile na ZOH v Pchjongčchangu
2019: Lukáš Krpálek za titul mistra světa v judu v nejvyšší váhové kategorii

Cena Věry Čáslavské
Uděluje se od roku 2014 za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí. Držitelku 
navrhuje Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV a její volbu schvaluje Výkonný výbor 
ČOV. Speciální trofej symbolizuje písmeno V. Je to iniciála prvního jména Věry Čáslavské, 
znamená také vítězství a symbolizuje roztažené ruce při postoji gymnastů po vystoupení, 
které ztvárňují bojovnost a hrdý postoj člověka. První držitelkou se v roce 2014 stala dvoj-
násobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová, o rok později převzala 
cenu Naďa Knorre, předsedkyně KRP ČOV.

VÍTĚZKY V UPLYNULÉM OBDOBÍ
2016: Věra Růžičková, olympijská vítězka v gymnastice ve víceboji družstev
2017: Barbora Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem
2018: Šárka Strachová, bronzová olympijská medailistka a mistryně světa ve slalomu
2019: Petra Kvitová, bronzová olympijská medailistka, dvojnásobná vítězka Wimbledonu

KRP ČOV také navrhuje ženy na ocenění IOC Women and Sport Trophy. Diplom od MOV 
za rok 2018 získala Alena Kindová, za rok 2019 byla na ocenění navržena Štěpánka Hilgertová.

IOC Trophy
Cena MOV se uděluje od roku 1985 a každý rok má jiné téma. V roce 2010 ji získal hokejista 
Jaromír Jágr za inspiraci pro mládež. O rok později Tomáš Slavata v tématu sport a sociální 
zodpovědnost, v roce 2012 Jaroslav Pollert st. za sport a trvale udržitelný rozvoj. V roce 
2014 uspěl Rostislav Švácha v kategorii sport a umění a v roce 2015 Jaroslav Pollert ml. 
za sport a inovaci.

DRŽITELÉ V UPLYNULÉM OBDOBÍ
2018: Alexander Károlyi, ombudsman Českého olympijského výboru (sport a humanita)
2019: Petr Kolář a Aleš Lapka, zakladatelé architektonického ateliéru ADR (sport a udržitel-
ná architektura)
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Cena Oty Pavla
Cenu Oty Pavla, jež nese jméno výjimečného sportovního reportéra a  novináře, uděluje 
Český olympijský výbor od  roku 2009 těm nejlepším v oboru sportovní žurnalistky, kdo 
si sport zamilovali a  jsou jeho nedílnou součástí, za celoživotní propagaci sportu a šíření 
olympijských hodnot v publicistice. Nominaci schvaluje Výkonný výbor ČOV. V minulosti ji 
převzaly takové osobnosti, jako Jaroslav Šálek, Karel Malina, Otakar Černý, Lumír Propper, 
Petr Feldstein, Aleš Procházka či Vladimír Drbohlav.

DRŽITELÉ V UPLYNULÉM OBDOBÍ
2016: Petr Vichnar, Česká televize
2017: Karel Felt, Právo

Ceny fair play
K propagaci fair play nedílně patří každoroční udělování ocenění čestného jednání ve spor-
tu, nezištné pomoci druhým i celoživotních rytířských postojů. Český klub fair play uděluje 
následující vyznamenání – hlavní cenu, diplom a děkovný dopis.

HLAVNÍ CENY V UPLYNULÉM OBDOBÍ
2016, celoživotní postoj: Josef Augusta (hokej), čin: Jiří Beran (šerm), Martina Plchová 
(extrémní závod)
2017, celoživotní postoj: Karel Brückner (fotbal), Jiří Medonos (tenis), čin: Michal Bubílek 
(cyklistika)
2018, celoživotní postoj: Antonín Panenka (fotbal), čin: Martina Kocháňová  
a Radim Vrba (cyklistika), Martina Součková (veslování), Mirka Franková a Anna Stodolová
2019, celoživotní postoj: Vladimír Martinec (hokej), čin: Martin Prokop (automobilové závody)

CENY EVROPSKÉHO HNUTÍ FAIR PLAY
2016: Jan Bobrovský (basketbal)
2018: Karel Brückner (fotbal)
2019: Martina Součková (veslování)

Trenér roku
Nultý ročník oceňování trenérských osobností, při kterém byla uvedena do Síně slávy první 
desítka úspěšných trenérů, proběhl v roce 2013. Od té doby už má Síň slávy České trenérské 
akademie 76 členů. Slavnostní večer UNIQA Trenér roku zaměřený na pozdvižení prestiže 
trenérského povolání se každoročně rozvíjí. Za rok 2019 bylo do Síně slávy uvedeno šest 
osobností a ceny se rozdávaly za mimořádný přínos, v kategorii Trenér objevitel a Trenér 
ovlivnitel a v hlavní kategorii Trenér roku v individuálních i týmových sportech (ta se uděluje 
od roku 2017).

VÍTĚZOVÉ V UPLYNULÉM OBDOBÍ
2016: Petr Lacina (judo)
2017: Ondřej Rybář (biatlon) a Jiří Zach (volejbal)
2018: Tomáš Bank (sjezdové lyžování) a Ronen Ginzburg (basketbal)
2019: Petr Lacina (judo) a Ronen Ginzburg (basketbal)

Trenérka, cvičitelka roku
Český olympijský výbor ve  spolupráci s  Komisí rovných příležitostí ve  sportu ČOV již 
od roku 2007 oceňuje přínos žen, které se věnují trénování dětí i talentovaných a profesio-
nálních sportovkyň a sportovců i sportu pro všechny. Ceny se udělují v kategoriích Dobro-
volná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky, Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořád-
nými dlouhodobými úspěchy, Objev roku za mimořádný úspěch příslušného roku. Pro rok 
2019 vznikla nově také kategorie Ocenění za přínos sportu žen pro muže, kteří se zasloužili 
o rozvoj sportu žen. Za roky 2016–2020 ocenila Komise rovných příležitostí ČOV celkem  
138 cvičitelek, trenérek a trenérů.
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10.4 Podpora olympijské přípravy

Český olympijský výbor v letech 2017–2020 podporoval přípravu sportovců směrem k olym-
pijským hrám či zimním olympijským hrám několika rozdílnými způsoby. Základem podpory 
olympijské přípravy byla realizace olympijských akcí popsaných v kapitole 8. K těmto akcím 
se vázalo i mnoho dalších činností v průběhu několika let před realizací. Šlo o samotné zajiště-
ní logistiky, podmínek na místě či vyjednávání s organizačními výbory jednotlivých akcí. Dále 
se jednalo o účast na odborných seminářích, které se konaly v dějištích soutěží a byly speci-
ficky zaměřené na danou akci, nebo na seminářích pořádaných Mezinárodním olympijským 
výborem či Evropskými olympijskými výbory. Za popisované období se zástupci sportovního 
úseku zúčastnili mnoha odborných seminářů v přípravě na olympijské soutěže. V souvislosti 
s přípravami zajištění výprav na akce a podporou přípravy týmů a sportovců ČOV uspořádal 
takřka 20 odborných seminářů pro sportovní svazy a jednotlivé týmy.

Samotná podpora sportovců a sportovních týmů v jejich přípravách na olympijské hry pro-
bíhala vždy v úzké kooperaci se zainteresovanými sportovními svazy. Původní projekt pod-
pory olympijské přípravy „TOP TEAM“ musel projít v průběhu daného období mnoha změ-
nami, a to především z důvodů podmínek kladených ze strany MŠMT pro hrazení nákladů 
poskytovaných na tuto část podpory. Ať již pod názvem TOP TEAM, nebo pod obecným 
označením podpora olympijské přípravy, se jednalo o dlouhodobý koncepční projekt pod-
pory pro nejlepší české sportovce a talenty v olympijských sportech a disciplínách, na kte-
rém spolupracoval Český olympijský výbor s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a s přispěním partnerů a Mezinárodního olympijského výboru. Zajišťoval sportovcům 
a  jejich servisním týmům finanční, servisní, lékařské, vědecké a  další podmínky tak, aby 
sportovci měli zázemí srovnatelné se světem, které jim pomůže ke  špičkovým výkonům 
na olympijských hrách i dalších vrcholných soutěžích při reprezentaci České republiky.

Realizace projektu probíhala prostřednictvím finanční i nefinanční podpory v celém čtyřle-
tém olympijském cyklu 2017–2020 a zahrnovala nadstandardní finanční podporu určenou 
na přípravu nejlepších sportovců, podporu olympijských talentů, finální podporu kvalifiko-
vaným sportům (čerpáno prostřednictvím České olympijské a.s.) i podporu aklimatizačních 
kempů. Součástí projektu byl i vědecký a lékařský servis, který řešil širší problémy napříč 
sporty. Byl koncipován jako jeden z klíčových kroků, jak se vyrovnat světové konkurenci 
a ovlivnit nejmenší detaily sportovního výkonu. Do projektu byli zapojeni největší odborníci 
na daná témata v Česku i v zahraničí, kteří se zabývali spánkologií, aklimatizací, prevencí 
zranění, výživou, psychologií, mentálním tréninkem a dalšími potřebnými oblastmi. V po-
sledních dvou letech cyklu fungovala podpora olympijské přípravy v oblastech, které byly 
vyspecifikovány i ve spolupráci a po schválení Sportovním expertním týmem ČOV (SET), 
jakožto odborným poradním orgánem sportovního úseku, ve kterém působí experti z řad 
reprezentačních trenérů, sportovních ředitelů či generálních sekretářů sportovních svazů 
a zástupců RSC. I přes relativně razantní omezení ze strany MŠMT se podařilo realizovat 
vyvážený a účinný systém, který v sobě zahrnoval tři základní složky podpory: aklimatizační 
kempy, centrální servisní služby a specifickou podporu. Navíc ještě z dalších zdrojů plynuly 
příspěvky svazům za kvalifikované místo a stipendia Olympijské solidarity MOV. Všechny 
jednotlivé projekty podpory byly poskytovány v souladu se sportovními svazy a resortními 
sportovními centry (RSC) a ve  spolupráci s nimi a byly zacíleny na  specifiku olympijské 
přípravy. Podporu čerpalo v průběhu daného období 115 sportovců z 24 sportovních svazů.

Centrální servisní služby řeší širší problémy napříč sporty. Ve své nabídce obsahují pod-
poru přípravy, kterou si jednotlivé sportovní svazy a  většinou ani RSC nemohou dovolit 
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z finančních nebo personálních důvodů. Servisní služby by měly pokrývat právě ty klíčové 
kroky, které nám umožní vyrovnat se světové konkurenci a ovlivnit nejmenší detaily spor-
tovního výkonu. Do projektu byli zapojeni největší odborníci na daná témata v České re-
publice i  v  zahraničí. Tyto služby využila většina sportovců, kteří byli součástí podpory. 
Nejfrekventovanější z celkem zhruba dvaceti předem určených oblastí služeb byla analýza 
a nastavení výživy včetně specifických laboratorních testů u profesora Libora Vítka, dále 
pak diagnostika limitace výkonu a funkční respirační trénink u doktora Jiřího Dostala a také 
diagnostika hybného systému u profesora Pavla Koláře. S vědomím třech po sobě jdoucích 
her v podobně vzdálených časových pásmech jsme se samozřejmě soustředili i na proble-
matiku aklimatizace a časového posunu, která byla řešena ve spolupráci s Přírodovědeckou 
fakultou Univerzity Karlovy a Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech pod patro-
nací docentky Zdeňka Bendová. Z dalších oblastí podpory jsme se zaměřili na epidemiolo-
gii, podologii, analýzu zorného pole, mentální koučing, úpravy povrchů výstroje a výzbroje, 
komunikační dovednosti a další servisní podporu. Jednotlivé oblasti byly do nabídky služeb 
zařazovány po výběru a schválení SETem a ve spolupráci se zástupci sportovních svazů.

Specifická podpora byla využívána především v začátku období a čerpala ji také většina 
sportovců na své specifické potřeby. Podmínkou pro poskytnutí podpory byla deklarace vy-
užití prostředků v oblasti, ve které nemohla být pokryta ani sportovním svazem, ani resort-
ním sportovním centrem. Nejvíce sportovci využívali prostředky na zajištění nadstandardní 
osobní fyzioterapie, na zahraniční trenéry, kondiční trenéry, individuální mentální koučink či 
specifický sportovní materiál. V některých případech to byly vyložené speciality, jako napří-
klad specifický trénink postřehu či speciální kontaktní čočky a zrakový trénink.

Co se týká aklimatizačních kempů, převážná většina z nich proběhla v Japonsku. Intenzivně 
jsme komunikovali se spolupracujícími prefekturami o zajištění aklimatizačních a pre-kem-
pů před OH 2020 včetně zahraničních návštěv na obou stranách. Z hlediska přípravy na OH 
v Tokiu naše týmy využívaly smluvně zajištěné lokality v prefektuře Kóči, a to především 
rychlostní kanoisté. Druhým místem, kde má ČOV podepsanou dohodu o spolupráci, je Be-
ppu v prefektuře Oita. Tam se připravoval národní tým judistů. Některé přípravné kempy se 
uskutečnily i přímo v Tokiu a blízkém okolí. Všechny tyto lokace budou našim sportovcům 
a jejich týmům sloužit i při přípravě těsně před zahájením OH 2020. 

Výraznými akcemi v olympijské přípravě byla setkání sportovců v rámci tzv. TOP CAMPů. 
V uvedeném období proběhly tři, jednou pro zimní sportovce před ZOH 2018 a dvakrát 
v přípravě na Tokio. Třídenní program v partnerském karlovarském hotelu Imperial dával 
prostor k relaxaci, edukaci, sportovním aktivitám, seznámení sportovců z různých odvětví 
a vytvoření dobré atmosféry v týmu v předstihu před hrami. O sportovce bylo špičkově po-
staráno a v rámci programu jsme se jim vždy snažili připravit zajímavé informace, které se 
hodily v přípravě na OH/ZOH. Sportovci také měli možnost hodnotit přípravy zajištění vý-
prav nebo při „ochutnávkách“ připravovaného společného oblečení ovlivnit složení kolekce 
nebo detaily, které jim zpříjemní její nošení. TOP CAMPy byly velice kladně hodnoceny nejen 
ze strany sportovců – i když o ně tam šlo vždy především. 

Celkově se do projektů podpory olympijské přípravy v uvedeném období investovalo 100 
milionů korun. Tato částka ještě není konečná a přesná, jelikož obsahuje pouze odhad finál-
ních nákladů za rok 2020. Bohužel množství peněz, které ČOV do projektů podpory olym-
pijské přípravy může vložit, klesá. Zatímco v roce 2017 byla tato podpora na úrovni necelých 
45 milionů korun, v roce 2019 klesla až na necelých 15 milionů korun, a to v podstatě vý-
hradně v důsledku omezení dotací ze strany MŠMT. Věříme, že do budoucna se i díky práci 
Národní sportovní agentury podaří opět zajistit adekvátní finanční prostředky na specifika 
olympijské přípravy. Detailní ekonomické ukazatele, které se týkají olympijské přípravy a za-
jištění jednotlivých akcí, jsou k dispozici v kapitole Ekonomika ČOV.
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10.5 Podpora soutěží olympijských nadějí zemí V4

Soutěže olympijských nadějí zemí V4 jsou dlouhodobým projektem ČOV, do kterého jsou 
zapojeny také ostatní země V4, tedy Slovensko, Polsko a Maďarsko. Do soutěží olympij-
ských nadějí se však kromě účastníků ze zemí V4 mohou zapojit také sportovci z dalších 
států. Soutěže v jednotlivých sportech a disciplínách jsou organizovány a pořádány národ-
ními sportovními federacemi, ČOV v projektu zaujímá koordinační pozici a také zúčastně-
ným sportovním svazům přispívá na účast, případně pořádání jednotlivých soutěží. ČOV 
přispívá jednotlivým sportovním svazům z prostředků přidělené dotace MŠMT.

V  roce 2017 se soutěží OH nadějí zúčastnili z  České republiky sportovci a  jejich týmy  
z 31 národních sportovních federací a ČOV v tomto roce vyplatil na tento projekt částku 
2 500 tis. Kč.  V roce 2018 se soutěží OH nadějí zúčastnili sportovci ze stejného počtu ná-
rodních federací jako v roce 2017, nicméně ČOV v tomto roce nebyl kvůli absenci dotace 
MŠMT schopen tento projekt finančně podpořit. V roce 2019 se soutěží OH nadějí zúčastnili 
sportovci z 24 národních sportovních svazů. ČOV v tomto roce získal na tento projekt dota-
ci MŠMT a vyplatil zúčastněným sportovním svazům příspěvek v celkové výši 1 693 tis. Kč.

V  roce 2020 byly kvůli koronavirové pandemii zatím ke konci července zrušeny soutěže 
v 14 sportech. Situace v pořádání a rušení soutěží se v čase dynamicky mění podle vývoje 
pandemické situace v jednotlivých zemích a regionech. V roce 2020 byla na tento projekt 
alokována částka 900 tis. Kč.

ČOV plní svou koordinační funkci v tomto projektu aktivní účastí v řídícím výboru soutě-
ží OH nadějí. Řídící výbor se schází jednou ročně na přelomu listopadu a prosince a jeho 
úkolem je mimo jiné vyhodnotit soutěže v aktuálním roce a také na základě podnětů ze 
sportovních svazů zpracovat kalendář soutěží na další rok, včetně přidělení pořadatelství 
v jednotlivých sportech. Operativní vedení projektu a pořádání schůze řídícího výboru se 
řídí podle přiděleného předsednictví jednotlivým zemím V4.
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10.6 Olympiáda dětí a mládeže

Každý rok se uskuteční jedna edice republikové Olympiády dětí a mládeže, střídá se letní 
se zimní. Na Olympiádě dětí a mládeže soupeří reprezentační výpravy ze všech krajů ČR. 
Na letní ODM je okolo dvaceti sportů, na zimních hrách jich bývá jedenáct. Výběr sportů 
je ponechán na pořadatelském kraji s tím, že zařazovány jsou ty sporty, u kterých výpravu 
může vyslat minimálně sedm krajů. Pořadatelský kraj je vybrán na základě předložení kan-
didatury. ODM již pořádaly všechny kraje kromě Hlavního města Prahy. 

VIZE PROJEKTU

Přinášíme životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům i veřejnosti, aby 
se pohyb stal a zůstal součástí jejich života.

VÝVOJ PROJEKTU

•  letní ODM 2017 v Jihomoravském kraji 
•  zimní ODM 2018 v Pardubickém kraji 
•  letní ODM 2019 v Libereckém kraji
•  zimní ODM 2020 v Karlovarském kraji

ZVIDITELNĚNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Poslední čtyři ročníky probíhají přímé přenosy na ČT Sport – celkem přes 100 hodin živého 
vysílání s vysokou sledovaností. Každou ODM sleduje až 1 milion diváků. Neustále se zvyšuje 
i zájem dalších médií – celkem za cyklus více než 5000 mediálních výstupů.

ZAPOJENÍ ASOCIACE KRAJŮ A INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE S KRAJI

Poslední dva ročníky se v den zahájení ODM uskutečnila Konference na podporu sportování 
mládeže v regionech. Roste účast hejtmanů, kteří se aktivně účastní nástupu svých výprav.
Kraje vnímají ODM a celý sport stále vážněji – za poslední čtyři roky došlo k výraznému ná-
růstu finanční podpory sportu v krajích. Vedení krajů sleduje i celkové pořadí výprav, což je 
motivuje k další systémové podpoře rozvoje sportu. 

ZVYŠUJÍCÍ SE ZÁJEM VEŘEJNOSTI

Velký zájem je o slavnostní ceremoniál, zahájení v posledních čtyřech letech provázely na-
prosto plné stadiony (i přes 7 000 diváků). Od roku 2020 bylo na slavnostní zahájení zave-
deno vstupné pro veřejnost, i tak zájem významně přesáhl kapacitu stadionu.
Značné posílení turismu – zájem rodičů a okolí sportovců o přímou účast na ODM.

ZDRAVÉ FINANCOVÁNÍ A DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST

V  posledních dvou letech došlo k  nárůstu podpory pořadatelského kraje od  MŠMT 
na 6.000.000 Kč. Roste zájem partnerů (i mimo dlouhodobé partnery ČOT), kompletní fi-
nancování ODM z partnerských zdrojů. Celková snaha o dlouhodobou udržitelnost projektu.
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OLYMPIJSKÉ HODNOTY, OLYMPIJSKÝ DŮM

Díky prestiži akce dochází ke stále intenzivnější komunikaci olympijských hodnot – Olympij-
ský dům nabývá na důležitosti, je maximálně využíván jako centrum pro setkávání sportov-
ců i veřejnosti, i jako „olympijské“ prostředí pro spolupráci s partnery akce. 

ORGANIZAČNÍ STRÁNKA

Uspořádat každý ročník ODM je náročné. ČOV a spolupořadatelský kraj si rozděluje činnosti 
zhruba na poloviny. ČOV díky zkušenostem z posledních let dokáže stále lépe podporovat 
spolupořadatelský kraj ve  všech jednotlivých činnostech.   Průběžně probíhá aktualizace 
Organizačního manuálu pro pořadatele.

CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Pro ODM 2015 byl poprvé spuštěn nově vytvořený Centrální informační systém (CIS) obsa-
hující akreditační, výsledkovou a webovou složku. V posledních letech projektu probíhá ne-
ustálý vývoj CIS tak, aby výrazně zjednodušoval práci pořadatelskému i účastnickým krajům 
a umožňoval využívat data z předchozích Her.  

KVALITNÍ KOMUNIKACE

Navyšující se návštěvnost webu až na úroveň milionů zhlédnutí stránek ročně. V roce 2020 
byla vyvinuta a spuštěna vlastní mobilní aplikace ODM.  Velice silná komunikace na sociál-
ních sítích jak vlastních ODM, tak celého ČOT.

VYŠŠÍ INTENZITA SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍMI SVAZY

Před čtyřmi lety byl zahájen systém svazových národních koordinátorů, se  kterými jsou 
na pravidelných setkáních vyhodnocovány parametry ODM, spolupráce s lokálními organi-
zátory, atd. 

PŘÍNOS PRO ČESKÝ SPORT

Olympiáda dětí a mládeže motivuje k pokračování ve sportu mladé závodníky, ale přede-
vším k pohybu obecně. Nemálo českých olympioniků prošlo ODM a mnoho českých spor-
tovců po  konci své kariéry s  radostí vzpomíná na  příjemnou atmosféru Olympiády dětí 
a mládeže, ať už se jí účastnili jako sportovci nebo fanoušci.

Rok Kraj Počet 
sportovců

Počet 
sportů

Počet 
disciplín

Počet 
medailí

Článků/ zmínek* 
v médiích

Počet hodin živého 
TV vysílání

Kumulovaná 
sledovanost **

2017 Jihomoravský kraj 3620 22 91 1437 335+ 20 450000

2018 Pardubický kraj 1275 11 31 409 1333* 35 800000

2019 Liberecký kraj 3400 19 65 1163 372+ 40 500000

2020 Karlovarský kraj 1339 12 34 503 682+ 29 500000

** Sledovanost během celého dne ODM je vyšší než u profesionálních halových lig (basketbal, volejbal, háze-
ná, florbal) a ve špičkách se téměř blíží zápasům extraligového hokeje  
  

  Letní 28302

  Zimní 8980
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2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
6 625,00 6 886,00 261,00

15%

27%58%

ODM 2017 náklady

podpora 
pořadatelskému 
kraji

vysílání ČT

produkce, aktivace 
partnerů, propagace, 
personální zajištění

30%

55%

15%

ODM 2017 výnosy

partneři projektu
loterijní prostředky
dotace

2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
7 059,00 6 834,00 -225,00

21%

17%62%

ODM 2018 náklady 

podpora
pořadatelskému kraji

vysílání ČT

produkce, aktivace
partnerů, propagace,
personální zajištění

26%

8%

22%

44%

ODM 2018 výnosy

partneři projektu
ostatní výnosy
loterijní prostředky
dotace

2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
7 329,00 7 673,00 344,00

13%

32%55%

ODM 2019 náklady

podpora 
pořadatelskému 
kraji

vysílání ČT

produkce, aktivace
partnerů, propagace,
personální zajištění

91%

2%
7%

ODM 2019 výnosy

partneři projektu

ostatní výnosy

materiální podpora
projektu
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2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
7 162,00 7 500,00 338,00

28%

22%

50%

ODM náklady 2020

podpora 
pořadatelskému 
kraji

vysílání ČT

produkce, aktivace
partnerů, propagace,
personální zajištění

97%

3%

ODM výnosy 2020

partneři projektu
ostatní výnosy

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce
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10.7 Olympijský festival 

Emoce, nadšení, vášeň – to vše přinášejí olympijské hry. Pro sportovce znamenají vyvrchole-
ní jejich čtyřletého úsilí, pro fanoušky výjimečný zážitek. Cílem projektu Olympijský festival 
je přenést jejich atmosféru do regionů, umožnit fanouškům prožít olympijské hry tak, jakoby 
byli v jejich samotném dějišti. V olympijském cyklu 2016–2020 jsme již navazovali na ideu 
a úspěch Olympijských parků Soči-Letná 2014 a Rio-Lipno 2016.
Během příprav zimní edice Pchjongčchang 2018 projekt získal mezinárodní rozměr. Poten-
ciál projektu uznal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který ideu Olympijských parků 
vzal za svou a v roce 2017 představil projekt Olympic festival. V listopadu 2017 byly oba 
Olympijské parky přejmenovány na Olympijské festivaly, získaly nový grafický motiv a byly 
spolu s festivaly v dalších 4 zemích Evropy zahrnuty pod centrální licenci MOV.  
 
Jsme hrdí na to, že jsme byli u zrodu tohoto projektu. Naším posláním je šířit ve společnosti 
olympijské hodnoty a ideály, propagovat sport jako součást zdravého životního stylu hlav-
ně mezi mladými a Olympijské festivaly nám k tomu pomáhají. Olympijské parky/festivaly 
navštívilo od roku 2014 více než 1,2 milionu návštěvníků, kteří si mohli vyzkoušet na 80 
sportů. 

Zimní edici během XXIII. zimních olympijských her v  Pchjongčchangu 2018 hostila význam-
ná moravská metropole Brno a Ostrava. Návštěvníci obou festivalů znovu potvrdili, že pro-
jekt má dlouhodobě velký potenciál přitáhnout lidi ke  sportu nejen u obrazovek během 
olympiády, ale zejména aktivním pohybem a možností vyzkoušet si olympijské disciplíny 
na vlastní kůži. 

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL PCHJONGČCHANG 2018 V BRNĚ

V Brně se proměnil areál kolem Pavilonu Z na Výstavišti Brno na sportoviště, které nabídlo 
možnost vyzkoušet si čtyřiatřiceti sportů - olympijských i neolympijských, zimních i těch 
letních. Během konání akce od 9. do 25. února 2018 branami festivalu prošlo 157 271 ná-
vštěvníků. Možnost zastřílet si na  biatlonové střelnici laserovou zbraní, zahrát si curling, 
nasednout do čtyřbobu nebo se spustit ze skokanského můstku, to byla zejména pro děti 
obrovská novinka. Není tedy divu, že sportoviště byly od ranních hodin v obležení žáků zá-
kladních škol i široké veřejnosti. A na nejoblíbenější sporty se stály fronty.
 
OLYMPIJSKÝ FESTIVAL PCHJONGČCHANG 2018 V OSTRAVĚ

Do Ostravy se projekt vrátil už podruhé. Areál kolem OSTRAVAR ARÉNY se proměnil v mul-
tifunkční sportoviště, které nabídlo možnost vyzkoušet si třicet sportů - jako byl běh na ly-
žích, biatlon, curling, krasobruslení, lední hokej či rychlobruslení, ale návštěvníci si mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet i netradiční ledolezectví a sněžnice nebo si zblízka prohlédnout 
závodní čtyřbob, skeleton a saně. Areál se stavěl 25 dní, využita byla i ledová plocha Ost-
ravar arény a její zázemí. Festival navštívilo 101 624 návštěvníků. Naprostou většinu tvořily 
rodiny s dětmi. 

V obou festivalech bylo vybudováno studio České televize, které denně vysílalo přímo z fes-
tivalů hodinový přehled – to nejlepší ze soutěží v Koreji doplněno o reportáže z obou festi-
valů. Česká televize odvysílala celkem 2 385 minut přímo z festivalů. 
 



Tolik lidí navštívilo festival v Brně a Ostravě v zimě 2018.

258 895
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Dá se říci, že ihned po skončení zimní edice Olympijských festivalů se obě hostitelská města 
– Brno a Ostrava rozhodla v projektu pokračovat a schválila potřebnou podporu pro nad-
cházející letní edici – Olympijský festival Tokio 2020. 

Během roku 2019 se vedení ČOV podařilo docílit dohody s Hlavním městem Praha a díky 
jejich podpoře se po šesti letech Olympijský festival měl vrátit i do Prahy. 
V roce 2019 se naplno rozběhly přípravy a zkušený tým začal pracovat na koncepci letních 
Olympijských festivalů, které měly proběhnout v termínu 24. 7. – 9. 8. 2020. 
Olympijské festivaly byly nicméně stejně jako olympijské hry odloženy o rok kvůli pandemii 
Covid-19. 

V roce 2020 vedení ČOV pokračovalo v  jednání se všemi hostitelskými městy i partnery 
o odložení projektu a zachování schválené finanční podpory. Pevně věříme, že projektový 
tým bude moci navázat na vynaložené úsilí a veškeré přípravné práce a zrealizovat festivaly 
v náhradním termínu – tj. 23. 7. – 8. 8. 2021, protože projekty podporující zdravý životní styl 
a pohyb mezi širokou veřejností mají větší smysl než kdy dříve. Všechny tři lokality nabízejí 
jedinečnou možnost prezentovat sportovním federacím své sporty a lokální kluby a velmi 
nás těší, že jejich zájem je enormní.
Festivaly rovněž poskytují unikátní platformu pro prezentaci partnerů Českého olympijské-
ho týmu, Mezinárodního olympijského výboru a partnerů projektu. Zájem partnerů o zapo-
jení v projektu je pro nás důkazem, že je životaschopný a dlouhodobě udržitelný.

2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
3 248,00 3 605,00 357,00

Olympijské festivaly 2017 náklady

ostatní náklady,
produkční a personální
zajištění

39%

22%

39%

Olympijské festivaly 2017 výnosy

IOC

další výnosy

ostatní dotace 
(město, kraj)

2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
93 453,00 92 301,00 -1 152,00

13%

87%

Olympijské festivaly 2018 náklady

prezentace 
partnerů ČOT

ostatní náklady,
produkční a personální
zajištění

26%

25%
39%

10%

Olympijské festivaly 2018 výnosy

partneři projektu

loterie

ostatní dotace 
(město, kraj)
tržby
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2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
5 387,00 6 200,00 813,00

27%

73%

Olympijské festivaly 2019 náklady

prezentace partnerů ČOT

ostatní náklady,
produkční a personální
zajištění

82%

14%

4%

Olympijské festivaly 2019 výnosy

partneři projektu

ostatní dotace 
(město, kraj)
tržby

2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
5 002,00 5 000,00 -2,00

4%

96%

Olympijské festivaly 2020 náklady

prezentace 
partnerů ČOT

ostatní náklady,
produkční a personální
zajištění

40%

60%

Olympijské festivaly 2020 výnosy

partneři projektu

ostatní dotace
(město, kraj)

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce



P ROJEK TY     139

10.8 Sazka Olympijský víceboj a Sport v okolí

Sazka Olympijský víceboj, největší školní sportovní projekt v České republice, má za cíl při-
vádět ke sportu co nejvíce dětí a mladých lidí. Atraktivní formou a  s podporou českých 
vrcholových sportovců a olympijských legend sdružených v Českém klubu olympioniků mo-
tivuje základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií k rozvoji pohybových aktivit 
dětí, a to především při hodinách tělocviku.
Sazka Olympijský víceboj nabízí školám tři volitelné programy. Prvním je Olympijský di-
plom, který doporučujeme absolvovat dětem na prvním stupni. Po splnění 8 disciplín získají 
děti na konci školní roku diplom s doporučením vhodných sportů. Pro druhý stupeň dopo-
ručujeme Odznak všestrannosti, který motivuje účastníky k  zlepšování svých schopností 
a především k všestrannému rozvoji. Paralympijská výzva je součástí Sazka Olympijského 
víceboje od školního roku 2018/2019. Vznikla ve spolupráci s Českým paralympijským výbo-
rem a je určena dětem s handicapem. 

Ve školním roce 2016/2017 bylo odesláno na školy 131 322 diplomů a odznaků. V následují-
cím roce došlo k nárůstu počtu výstupů na 141 322. Postupné zvyšování počtu zapojených 
škol a dětí v dalším roce zastavilo obecné nařízení o ochraně osobních údajů, kvůli kterému 
se výrazně zvýšila administrativní náročnost projektu pro učitele. Na konci roku 2018/2019 
bylo na školy distribuováno 132 861 diplomů a odznaků. Další školní rok byl výrazně ovliv-
něn pandemií koronaviru, kvůli kterému byly uzavřeny školy a učitelé přešli na výuku online. 
Poslední zásilka na školy proto obsahovala pouze 75 942 výstupů.

Počty výstupů Sazka Olympijského víceboje:

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2016 / 2017

Olympijský diplom Odznak všestrannosti Paralympijská výzva

2018 / 2019 2019 / 20202017 / 2018

V  rámci soutěžní části Odznaku všestrannosti se mohou nejvšestrannější děti zúčastnit 
okresních kol, přes která mohou postoupit do krajských kol, a ti nejlepší až do republikové-
ho finále, dvoudenní sportovní akce za účasti hvězd českého sportu. V prvních třech letech 
proběhla soutěžní část standardně, tedy v počtu 81 okresních kol, 16 krajských kol a s vrcho-
lem v podobě republikového finále. Zúčastnilo se jí 9 606 dětí v roce 2016/2017, o rok poz-
ději 10 225 a následně 10 530 malých sportovců. Rok 2019/2020 byl ovlivněn karanténními 
opatřeními, nominace na republikové finále proto proběhla výjimečně na základě výsledků 
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vložených učiteli. Sportovní akce se na začátku září ve sportovním areálu VUT v Brně zú-
častnilo stejně jako v minulých letech přes 600 dětí.

Každoročně se na aktivních školách realizuje 28 Olympijských tréninků se známými spor-
tovními osobnostmi. Během prvních tří školních let sledovaného období byly realizovány 
všechny tréninky. V  letošním roce bylo možné uspořádat pouze čtyři tréninky. Zbývající 
tréninky proběhnou na školách v nejbližším možném termínu. Celkem tedy žáci na školách 
zažili za uplynulé čtyři roky 88 sportovních akcí.
Na konci každého roku získává 35 škol poukázky na sportovní vybavení v celkové hodnotě 
milion korun. Během čtyř let si díky Sazka Olympijskému víceboji vylepšilo či doplnilo své 
vybavení 140 škol.

Sazka Olympijský víceboj využívá synergie s projektem Sport v okolí, jehož hlavním pilířem 
je databáze sportovních klubů z celé ČR obsahující téměř 15 000 sportovních klubů a spor-
tovních kroužků při školách. Děti na základě analýzy sportovních předpokladů z Olympij-
ského diplomu získávají doporučení na sportovní kluby ve svém okolí, kde mohou své do-
vednosti dále rozvíjet. Druhým pilířem Sportu v okolí je kalendář akcí, kde může veřejnost 
aktivně sportovat. Od  roku 2018 je pak možné pro akce žádat elektronicky přes systém 
Sportu v okolí o záštitu Česko sportuje. V období školních let 2016/2017 až 2019/2020 web 
navštívilo 821 836 uživatelů, kteří si prohlédli 3 037 197 stránek.

2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
13 896,00 15 812,00 1 916,00

54%
41%

5%

SOV a SVO 2017 náklady 

SOV
SOV soutěžní část
Sport v okolí

33%

32%

35%

SOV a SVO 2017 výnosy

partneři projektu
státní dotace
loterie

2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
13 191,00 14 438,00 1 247,00

57%
34%

9%

SOV a SVO 2018 náklady 

SOV
SOV soutěžní část
Sport v okolí

60%

1%

35%

4%

SOV a SVO 2018 výnosy

partneři projektu
ostatní dotace
loterie
ostaní výnosy
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2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
15 656,00 16 285,00 629,00

66%

28%

6%

SOV a SVO 2019 náklady 

SOV
SOV 
soutěžní část
Sport v okolí 56%

19%

1%

21%

3%

SOV a SVO 2019 výnosy

partneři projektu
státní dotace
ostatní dotace
grant EU
ostaní výnosy

2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
10 268,00 10 200,00 -68,00

68%

19%

13%

SOV a SVO 2020 náklady 

SOV
SOV soutěžní část
Sport v okolí

49%

29%

22%

SOV a SVO 2020 výnosy

partneři projektu
státní dotace
grant EU

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce
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10.9 T-Mobile Olympijský běh 
 

 
Olympijský běh si vybudoval historii spojenou aktivní oslavou Olympijského dne a založení 
Mezinárodního olympijského výboru. Od roku 2016 je titulárním partnerem akce T-Mobile 
a na organizaci se aktivně podílí nejen finančně, ale také komunikačně. Díky této podpoře 
mohl projekt během čtyř let narůst o 200 % v celkovém počtu účastníků. Část startovného 
putuje přímo na podporu České olympijské nadace. Od roku 2018 se do projektu zapojuje 
také partner ČEZ s aplikací Pomáhej pohybem, skrz níž mohou běžci svou aktivitou nasbírat 
další finance právě pro nadaci, a to ve výši až 100 000 korun. Od roku 2019 je nově zapoje-
ným sportem orientační běh.

Počet odpoledních závodů narostl z 51 (rok 2016) na 90 (rok 2020, po přesunutí termínu 
kvůli světové pandemii nemoci COVID-19 klesl počet na 83) a spolu s tím se navýšil také 
počet účastníků z 53 357 (rok 2016) na 74 348 (rok 2019). Závody jsou rozděleny od roku 
2018 do kategorie „Zlaté závody“ a „Závody“ dle servisu pro účastníky a výše startovného. 
Běžci se mohou hlásit pouze online do našeho vlastního registračního systému. 
Tradiční součástí oslav Olympijského dne jsou také školní závody, jejich počet narostl bě-
hem 4 let o 50 % a poslední roky se pravidelně zapojuje přes 300 škol s 60 000 žáky. Hlav-
ním partnerem školních závodů je Koh-i-noor, který žákům dodává desítky tisíc diplomů, 
medailí a výtvarných potřeb.

Do projektu se od roku 2017 zapojují i ostatní komerční partneři, kteří akci podporují svými 
produkty pro všechny účastníky a  také pro medailisty, jako například Corny, Mana nebo 
Grizly. Snížit finanční náročnost projektu pomáhají také barterové spolupráce s partnery. 
Od roku 2019 je partnerem společnost UPS, která pomáhá s rozvozem materiálu všem po-
řadatelům přímo do lokality závodu.
Partneři Českého olympijského týmu mají možnost startovat v omezeném počtu zdarma 
nebo využít závod jako teambuilding a  proběhnout trasu pod hlavičkou firemních týmů 
z řad zaměstnanců s vlastním logem na tričku.
 

6 903 dospělých
8 641 individuální výzva
2 131 dětí odpoledne
35 682 dětí dopoledne

51 odpoledních závodů
209 školních závodů

241 050 Kč na nadaci

8 440 dospělých
7 925 individuální výzva
3 325 dětí odpoledne
56 695 dětí dopoledne

81 odpoledních závodů
324 školních závodů

295 700 Kč na nadaci

8 394 dospělých
4 435 individuální výzva
3 155 dětí odpoledne
60 045 dětí dopoledne

80 odpoledních závodů
315 školních závodů

357 660 Kč na nadaci

9 018 dospělých
2 103 individuální výzva
3 289 dětí odpoledne
59 938 dětí dopoledne

81 odpoledních závodů
286 školních závodů

384 725 Kč na nadaci

2016

53 357
2017

76 385
2018

76 045
2019

74 348

VÝVOJ PROJEKTU



Tolikrát v řadě vyhlásil  
Český atletický svaz  
T-Mobile Olympijský běh  
běžeckou akcí roku.

4
P ROJEK TY     143



144     PROJEKTY

2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
4 990,00 5 705,00 715,00

90%

10%

TOB 2017 náklady

produkce, aktivace
partnerů, propagace,
personální zajištění
odměny pořadatelům

77%

22%

1%

TOB 2017 výnosy

partneři projektu
startovné
příspěvek MOV

2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
5 693,00 7 014,00 1 321,00

93%

7%

TOB 2018 náklady

produkce, aktivace
partnerů, propagace,
personální zajištění
odměny pořadatelům

75%

24%

1%

TOB 2018 výnosy

partneři projektu
startovné
příspěvek MOV

2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
5 448,00 6 807,00 1 359,00

92%

8%

TOB 2019 náklady

produkce, aktivace
partnerů, propagace,
personální zajištění
odměny pořadatelům

69%

30%

1%

TOB 2019 výnosy

partneři projektu
startovné
příspěvek MOV
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2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
5 103,00 5 145,00 42,00

91%

9%

TOB 2020 náklady

produkce, aktivace
partnerů, propagace,
personální zajištění
odměny pořadatelům

69%

29%

2%

TOB 2020 výnosy

partneři projektu
startovné
příspěvek MOV

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce

Setkání s pořadateli  
T-Mobile Olympijského běhu.



10.10 Český dům

Český olympijský výbor prostřednictvím České olympijské a.s. v olympijském cyklu 2017– 
2020 pokračoval v tradici zřizování Českých domů v místě konání OH. Na základě úspěš-
ných a navštěvovaných domů v Londýně 2012 a Riu 2016 se Český dům dostal do hledáčku 
sportovců, novinářů i návštěvníků OH z celého světa.
Práce na Českém domě 2018 začaly bezprostředně po skončení LOH v Riu de Janeiru hle-
dáním vhodného objektu. Podařilo se rezervovat objekt přímo naproti olympijské vesnici 
v Kangnungu, ve městě, které hostilo ledové disciplíny OH 2018. Český dům byl umístěn 
historicky nejblíže olympijské vesnici, což slibovalo hojnou účast sportovců nejen českých, 
ale z celého světa. Kreativnost, pohostinnost a sdílení vzájemné radosti – tak se prezentoval 
Český dům 2018 během XXIII. zimních olympijských her v Koreji.
Dům vznikl ve čtyřpatrové budově, kde pro potřeby ČD byla vyhrazena dvě patra. Příze-
mí bylo otevřeno veřejnosti, první patro sloužilo jako uzavřené místo pro českou výpravu 
a hosty, kde zároveň byla i studia mediálních partnerů ČOT – Českého rozhlasu a České tele-
vize , a také studio Českého olympijského týmu. Jelikož byl objekt nově postavený, přípravy 
zahrnovaly kompletní zajištění vnitřního vybavení od příček, přívodu vody, odpadů, topení 
až po vybavení kuchyně a zajištění nábytku. Na domě byla připevněna velkoformátová LED 
obrazovka, která zvala návštěvníky na program do Českého domu a přinášela informace 
o aktuálních úspěších českého týmu.
Spodní patro bylo otevřeno veřejnosti, pro návštěvníky byl připraven bohatý program i ex-
pozice výrobků ve spolupráci s partnery domu. Návštěvníci mohli obdivovat výtvory českých 
sklářů pod hlavičkou firmy Lasvit, dějiny České republiky prostřednictvím virtuální reality 
prezentoval CzechTourism. Kromě virtuální reality této expozice v obou patrech představila 
turisticky zajímavá místa v České republice i historické milníky v dějinách země, čímž ne-
přímo odstartovala oslavy stého výročí založení České republiky. Kromě historických dat se 
vzpomínalo i na sportovní výkony z olympijské minulosti. Jednak na první československou 
zlatou medaili ze zimních her Jiřího Rašky z Grenoblu 1968 a také na 20 let staré vítězství 
hokejového týmu v Naganu 1998. Přínosná byla spolupráce s místním zastoupením Pilsner 
Urquell, které se kromě zajištění výčepních pultů, speciálně vyškolených výčepních a do-
statku piva postaralo i o edukativní část Českého domu. Prostřednictvím virtuální reality byli 
návštěvníci seznámeni s historií výroby piva i moderními technologiemi.
Na pódiu spodního patra se slavily medailové úspěchy českých sportovců se všemi návštěv-
níky domu. Svůj úspěch zde oslavili biatlonisté, rychlobruslařky i snowboardisté. Nicméně 
cestu na oslavy svých medailí si do Českého domu našli i  zahraniční sportovci. O  jeden 
z vrcholů všech oslav se postaraly zlaté americké hokejistky, které si zazpívaly americkou 
hymnu přímo na pódiu Českého domu.
Vrchní patro sloužilo pro relaxaci a pobavení české výpravy, partnerů ČOT i všech hostů. 
Z mediálních studií České televize, Českého rozhlasu a studia Českého olympijského týmu 
byly vysílány čerstvé informace o dění na OH ve spolupráci se studii ve městech, kde probí-
haly Olympijské festivaly. Na dvacáté výročí „zlatého Nagana“ zde Olympic Channel odvy-
sílal premiéru dokumentu The Nagano Tapes o zlatém triumfu českých hokejistů na turnaji 
století v Naganu. Osobně ho odprezentoval producent dokumentu Frank Marshall a režisér 
Ondřej Hudeček za asistence zlatých českých hokejistů. 
Prestižní americký časopis The Boston Globe udělil Českému domu zlatou medaili za nej-
lepší národní dům při ZOH v Koreji. Vedle vítězství v hodnoceni listu Boston Globe se Čes-
kému domu dostalo pozornosti v řadě zahraničních médií. Například kanadská televize CBC 
připravila reportáž a živé studio, zavítaly sem štáby několika korejských televizí, Olympic 
Channel nebo reportéři amerických časopisů Time a  Sports Illustrated, agentur Reuters 
a AP či německé televize ZDF.
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1
Na zimních olympijských 
hrách v Pchjongčchangu 
vyhlásil deník Boston Globe 
právě Český dům jedničkou 
mezi národními domy 
v Koreji.
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Český dům při OH 2018 patřil k nejnavštěvovanějším národním domům. Během 17 dní pro-
vozu ho navštívilo více než 35 tisíc fanoušků z celého světa. Návštěvu Českého domu si 
nenechalo ujít 90 % všech sportovců české výpravy. Na výbornou se povedlo skloubit re-
prezentativní a informativní úlohu domu s místem, kde se potkávali a bavili čeští i zahraniční 
sportovci s návštěvníky olympiády.

Počet 
návštěvníků

Počet  
vypitých piv

Počet upečených 
chlebů

Množství spotřebované 
mouky

Množství vyrobených 
pomazánek

Počet shlédnutí 
virtuální reality

35 000 31 000 2 000 1 320 kg 500 kg 1392

 
ČESKÝ DŮM 2020, HOSPITALITY PROGRAM ČO – PŘÍPRAVNÁ FÁZE

Rok 2019 byl pro Českou olympijskou a.s. rokem příprav na Hry XXXII. olympiády v Tokiu 
2020 z hlediska tradičních aktivit spojených s hospitality programem pro partnery Českého 
olympijského týmu, hosty ČOV a čelní státní představitele, a přípravami Českého domu. 
Tokio je velmi finančně náročná lokalita, proto Česká olympijská vešla do jednání s Minister-
stvem zahraničních věcí o možnosti využití budovy Zastupitelského úřadu v Tokiu. Budova 
svojí velikostí splňuje požadavky ČO na subjekt, kde může být umístěn Český dům. Zástupci 
ČO předložili MZV základní ideu o ČD 2020 a celý rok 2019 probíhala jednání o využití ob-
jektu jak pro potřeby českých sportovců a hostů, tak i pro prezentaci České republiky při 
hrách v Tokiu ve spolupráci s dalšími subjekty jako MPO a MMR.
Kromě aktivit k Českému domu Česká olympijská vytipovala vhodné ubytování pro hos-
pitality program, uzavřela smlouvy s  leteckými společnostmi pro zajištění dopravy hostů 
na OH a v neposlední řadě společně se smluvními prodejci zahájila v červnu 2019 prodej 
vstupenek na OH 2020. 

Vzhledem k posunu olympijských her 2020 na rok 2021 se plány na Český dům odkládají. 
Nicméně s MZV nadále pokračují jednání nad přípravou ČD na ambasádě, kdy veškeré práce 
byly zakonzervovány tak, aby je bylo možné použít v roce 2021. Zároveň probíhají jednání 
s ubytovacími kapacitami v Tokiu, stejně jako s leteckými společnostmi tak, aby podmínky 
zůstaly stejné i v roce 2021.
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2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
23 513,00 2 192,00 -21 321,00

38%

54%

8%

Czech house 2018 náklady

pronájem prostor
realizace, produkce
provoz

32%

68%

Czech house 2018 výnosy

výnosy z cateringu
ostatní výnosy

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce

Projekt Český dům je financován z marketingové činnosti České Olympijské a.s.  
a jsou na něj navázány dohody s komerčními partnery, kteří ve smlouvách mají jako jednu  
z podmínek partnerství s ČOT fungování Českého domu.
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Olympijský vítěz na kruzích Alois Hudec
s bronzovou medailistkou ze soutěže 
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DRUŽSTVO ČESKOSLOVENSKÝCH GYMNASTEK

EVA BOSÁKOVÁ

Radost i velký smutek zároveň prožívalo 
družstvo československých gymnastek 
při hrách v Londýně. Jeho členka 22letá 
Eliška Misáková, v den triumfu týmu 
v nemocnici podlehla dětské obrně. 
Jako dosud jediná závodnice v olympijské 
historii pak obdržela zlatou medaili 
in memoriam. Zleva vedoucí družstva 
Děkanová, Růžičková, Srncová, Šilhánová, 
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Veřmiřovská a Kovářová.
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10.11 Media House

Media House je oddělení digitální komunikace, které zahrnuje správu digitálních obsaho-
vých i mediálních aktivit na kanálech Českého olympijského týmu (ČOT), jako jsou sociální 
sítě a webové stránky. Tento tým obsahových a marketingových expertů má za úkol vyrobit 
sportovní obsah a doručit ho k lidem napříč cílovými skupinami a rozšiřovat zájem o sport. 
 
Media House zároveň vytváří obsah pro sportovní, institucionální, marketingové a PR akti-
vity ČOV. Vyrábí texty, fotografie, grafiky i videa pro sportovní svazy, složky, komise a part-
nery ČOV. Dodává obsah i mediální domům a přináší zpravodajství ze sportovních akcí, 
kam česká média jezdí stále v menší míře. Obsah na klíč vyrábí i přímo pro sportovní svazy 
i sportovce a pomáhá z nich budovat v online prostředí influencery. Media House komuni-
kačně podporuje každou mezinárodní sportovní akci pořádanou v České republice spor-
tovními svazy, které mají o  spolupráci zájem (mistrovství světa, Evropy, Světové poháry, 
mezinárodní závody, apod). 

Součástí oddělení Media House jsou i nová média spojená se značkou ČOT - online TV, pod-
casty, aplikace, augmentovaná realita či hry.

Úkolem Media House   je šíření slávy českého sportu a sportovců mezi fanoušky, firmami 
i institucemi. Řadou projektů se zaměřuje na mladou generaci, která nekonzumuje tradiční 
média. Cílem je, aby sport byl společenské téma a sportovci se staly vzory pro další gene-
race. Chceme budovat jejich vztah se sportovními hodnotami a značkami.

Od roku 2016 Media House vybudoval silné komunikační kanály na sociálních sítích, kde 
účty Českého olympijského výboru patří k mezi TOP 5 nejúspěšnějších značek v Česku, a to 
i mimo sport. Měsíčně vyrobí Media House přes 400 příspěvků na sociální sítě v průměrné 
mediální hodnotě 1,2 milionu korun. Jeho pracovníci pravidelně přednáší na odborných kon-
ferencích v Česku i na seminářích pořádaných Mezinárodním olympijským výborem. Česko 
je mezinárodně vnímáno jako progresivní stát, který inspiruje ostatní. V  počtu fanoušků 
a jejich zapojení do obsahu poráží Media House i mnohem větší státy a spolu s Kanadou 
a Velkou Británii patříme ke světovým olympijským lídrům v této oblasti.
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DATA!

MEDIA HOUSE

 
73% fanoušků nás 
pravidelně sleduje 
na svém mobilu.

SPOLUPRACUJEME 
se sportovci, trenéry, lékaři, učiteli 

SPOJUJEME  

65% 
našich odběratelů je mladších 

než 35 let

SHOW

UPRACU

Přinášíme 

UNIKÁTNÍ 
pohled za kulisy

Máme  

PUBLIKUM
+600.000 fanoušků

Děláme ze sportu

sport s firmami

Domácí hřiště českého sportu.

Jsme 

MULTIMEDIÁLNÍ 
redakce

Jsme

LTIMEDIÁLL
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ZDROJ: Facebook Page Insights, Zoomsphere 1.1.2019 - 31.12.2019, Český olympijský tým, Dosah unikátní z daily avg / 28 days. Max unique reach 2 460 473.

398 000 POČET FANOUŠKŮ

CÍLOVÁ SKUPINA

18 - 34 let
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

4,2% 30,2% 30,3% 19,6% 9% 3,4% 3,2%

DESKTOP
7 %

MOBILE
93%

45 %
MUŽI

ŽENY

55 %

ODKAZ

OBSAHOVÁ STRATEGIE

29 %

VIDEO

23 %

FOTO

48 %

45 Kč REFERENČNÍ  CPM

1 225 987  UNIKÁTNÍ  DOSAH
ZA MĚSÍC  (28  DAYS)

128 000 POČET ZOBRAZENÍ
NA PŘÍSPĚVĚK

8 676 800 POČET ZOBRAZENÍ
ZA MĚSÍC

57 900 UNIKÁTNÍ  DOSAH
NA PŘÍSPĚVĚK

ZDROJ: Youtube Analytics 1.1.2019 - 31.12.2019, Český olympijský tým

78 000 POČET ODBĚRATELŮ

Majoritní podíl na sledování má skupina 18-24 let.

CÍLOVÁ SKUPINA

18 - 24 let
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

7.6% 40.6% 20.2% 20.3% 7.9% 1.8% 1.6%

BIG SCREEN
32 %

MOBILE SCREEN
68%

72 %
MUŽI

ŽENY

28 %

EXTERNÍ
+ VYHLEDÁVÁNÍ  A  REKLAMY

ZDROJE SLEDOVÁNÍ

K největšímu počtu oslovení dochází 
prostřednictvím navrhovaných videí. Celková 
doba sledování je z 83 % tvořena neodběrateli.

24 %

PROCHÁZENÍ

32 %

NÁVRH

44 %

60 Kč REFERENČNÍ  CPM

14 800 DOBA SLEDOVÁNÍ
ZA MĚSÍC  V  HOD.

368 500 POČET ZOBRAZENÍ
NA VIDEO

3 716 550 POČET ZOBRAZENÍ
ZA MĚSÍC

35 600 ZHLÉDNUTÍ
NA VIDEO

Nejsilnější zastoupení mají ženy ve věku 18-34 let (31.8 %).
Až třetím nejsilnějším demografickým vzorkem 
jsou muži 18-24 let (14.7 %). I přes dlouhodobě klesající 
engagement rostl z 2.27 % na 5.89 %.

Přes třetinu obsahu tvoří video s akcentem mobilní 
konzumace a s postupným růstem na úkor 
statických fotografií. Facebook je silným zdrojem 
návštěvnosti.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ZDROJ: instragram Insights, Zoomsphere 1.1.2019 - 31.12.2019, @olympijskytym. Dosah unikátní. Průměrné unikátní metriky na příspěvek zahrnují pouze Feed.

120 000POČET SLEDUJÍC ÍCH

CÍLOVÁ SKUPINA

18 - 34 let
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

10% 34% 31% 15% 7% 1% 1%

DESKTOP
0 %

MOBILE
100%

46 %
MUŽI

ŽENY

54 %

VIDEO

OBSAHOVÁ STRATEGIE

FOTO STORIES

18 Kč
57 Kč

REF.  CPM
FEED

STORIES

118 190  UNIKÁTNÍ  DOSAH
ZA MĚSÍC

127 000 POČET ZOBRAZENÍ
NA PŘÍSPĚVĚK

3 715 000 POČET ZOBRAZENÍ
ZA MĚSÍC

32 800  UNIKÁTNÍ  DOSAH
NA PŘÍSPĚVĚK

62 %8 % 30 %

ZDROJ : Twitter Analytics, Zoompshere 1.1.2019 - 31.12.2019, @olympijskytym

29 000POČET SLEDUJÍC ÍCH

Největší afinitu vykazují uživatelé se zájmem o technologie
a zpravodajství. Vyšší afinitu vykazují muži - v 65 % se podílí
na organickém dosahu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Tech News Space Science Comedy Weather Music

DESKTOP
14 %

MOBILE
86 %

65 %
MUŽI

ŽENY

35 %

ODKAZ

ZDROJE SLEDOVÁNÍ

Twitter je primárně používán k akvizici napříč 
portfoliem kanálů Českého olympijského týmu 
a komunikaci sportovních aktualit.

FOTO OSTATNÍ

70 Kč REFERENČNÍ  CPM

3 185 INTERAKCÍ
ZA MĚSÍC

3 500 •

•

•

•

•

•

•

•

POČET ZOBRAZENÍ
NA T WEET

309 200 POČET ZOBRAZENÍ
ZA MĚSÍC

36 INTERAKCÍ
NA T WEET

65 % 34 % 1 %

Nejsilnější zastoupení mají ženy ve věku 18-24 let 
a 25-34 let (35.4 %). Majoritní podíl na fanoušcích 
má skupina 18-34 let (65 %).

Pravidelnou denní komunikaci obstarává vertikální 
formát Instagram Stories. Video formát IGTV. 
Selekce sportovních fotografií a grafik 
se objevuje ve feedu.
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2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
6 945,00 0,00 -6 945,00

90%

10%

Media house 2017 náklady

videotvorba, 
produkce, weby, 
personální zajištění, 
fotopool, media 
a social monitoring
Olympijský magazín

2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
6 472,00 1 667,00 -4 805,00

89%

11%

Media house 2018 náklady

videotvorba, produkce, 
weby, personální zajištění, 
fotopool, media a social 
monitoring

Olympijský magazín

100%

0%

Media house 2018 výnosy

podpora redakční
činnosti, dodávání
obsahu firmám,
tvorba reklamích videí

2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
6 110,00 305,00 -5 805,00

88%

12%

Media house 2019 náklady Media house 2019 výnosy

videotvorba, produkce,
weby, personální
zajištění, fotopool,
media a social
monitoring

Olympijský magazín

100%

reklamní plnění 
nad rámec smlouv 
s firmou Toyota
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2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
5 768,00 0,00 -5 768,00

88%

12%

Media house 2020 náklady 

videotvorba, produkce,
weby, personální
zajištění, fotopool,
media a social
monitoring

Olympijský magazín

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce

Projekt Media House je financován z marketingové činnosti České Olympijské a.s.  
a jsou na něj navázány dohody s komerčními partnery, kteří ve smlouvách mají jako jednu  
z podmínek partnerství s ČOT činnost Media House a jeho mediální prostor.  
Media house ročně pro značku Český olympijský tým vytváří zásah v hodnotě 14.400.000 Kč.



10.12 Vzdělávací program Sportovní diplomacie

Vzdělávací program je součástí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-
-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice. Je určen 
sportovcům, zaměstnancům a  dobrovolníkům působícím v  českých a  slovenských spor-
tovních organizacích se zájmem o mezinárodní vztahy v kontextu sportu. Cílem programu 
je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji své vlastní organizace a byli 
kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struk-
tur. Záměrem programu je posílit zastoupení českého sportu v mezinárodních sportovních 
organizacích a uspět při prosazování jeho zájmů a zájmů ČR obecně v těchto strukturách.
 
Studenti jsou vzděláváni v následujících oblastech:
•  Organizace a financování sportu
•  Mezinárodní sportovní právo
•  Základy managementu a marketingu
•  Sportovní diplomacie a olympijské hnutí
•  Negociace a argumentace
•  Komunikace a práce s médii
•  Základy protokolu a etikety
•  Mezikulturní komunikace

Součástí studia je vypracování seminární práce a také zahraniční studijní cesta.
Třemi ročníky studia prošlo 56 studentů, jak aktivních sportovců (olympioniků), tak spor-
tovců končících svou kariéru, dále předsedů,  generálních sekretářů  a zaměstnanců spor-
tovních svazů a federací. Do programu mohou své zástupce nominovat jak velké federace, 
tak menší sportovní organizace a instituce. Jedním z hlavních pozitiv celého programu je 
právě provázání různých sportů, odvětví, či typů organizací a vytvoření efektivní platformy 
pro komunikaci a sdílení zkušeností jak mezi studenty, tak mezi studenty a přednášejícími. 
Velký důraz je kladen na fundovanost přednášejících. Kromě špičkových expertů ve svých 
oborech z prostředí českého sportu se programů účastnilo velké množství přednášejících 
ze zahraniční – z Mezinárodního olympijského výboru, z Russian Olympic University a z ob-
lasti sportovního průmyslu.
Součástí programu je i vyzkoušení praktických aktivit – např. návštěva Českého rozhlasu 
a České televize a mediální trénink přímo v praxi.
Na programu spolupracují Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Mateja Bela v Ban-
ské Bystrici, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jeho Diplomatická akademie, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Slovenský olympijský a sportovní výbor. V rámci ČOV 
program realizuje mezinárodní úsek pod vedení Romana Kumpošta a stále trvající zájem 
o studium je jen potvrzením toho, že je naše sportovní prostředí je ochotno vzdělávat a na-
pomoci tak k lepšímu fungování svých svazů a federací.
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2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
2 014,00 2 014,00 0,00

100%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2017 náklady

náklady projektu DK

20%

28%
52%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2017 výnosy

partneři projektu
vlastní zdroje
státní dotace

2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
1 912,00 1 912,00 0,00

54%
46%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2018 náklady

náklady projektu DK
náklady SD

25%

0%

75%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2018 výnosy

partneři projektu
vlastní zdroje
státní dotace

2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
1 427,00 1 427,00 0,00

56%

44%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2019 náklady

náklady projektu DK
náklady SD

4%

96%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2019 výnosy

vlastní zdroje
státní dotace
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2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
1 000,00 1 000,00 0,00

100%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2020 náklady

náklady projektu DK

100%

Duální kariéra a sportovní diplomacie 
2020 výnosy

státní dotace

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce

56 Tolik studentů  
prošlo programem 
Sportovní diplomacie.



10.13 Systém zdravotního zabezpečení ČOV

Systém zdravotního zabezpečení ČOV je dlouhodobým projektem zajištění prioritního pří-
stupu sportovců ke špičkové lékařské péči v předem určených zdravotnických zařízeních. 
V původním nastavení systému bylo možné do seznamu sportovců zařadit až 400 spor-
tovců, které vybíraly sportovní svazy až do výše určených kvót. Tyto kvóty zohledňovaly 
velikost sportu, jeho úspěšnost a olympijskou specifiku. V roce 2019 došlo, na základě tlaku 
MŠMT, k  razantní změně ve financování zdravotnických zařízení, které zajišťují péči. Pro-
běhlo výběrové řízení, ze kterého vítězně vyšlo konsorcium Centra pohybové medicíny (se 
spolupracujícími zařízeními Centrum sportovní medicíny a Sportklinik) a Centra zabezpe-
čení státní sportovní reprezentace. Na začátek roku 2020 byl připraven upgrade systému 
administrace zabezpečení, včetně navýšení kvót pro jednotlivé sportovní svazy a resortní 
sportovní centra. 

Sportovcům, které svazy zařadily na seznam zdravotního zabezpečení, je poskytována péče 
nejenom na akcích ČOV, ale také servis v průběhu celého roku. Jedná se o péči přímou, 
která byla poskytnuta ve smluvních centrech na základě výběrového řízení. Tzv. nepřímá 
péče byla spojena s přípravami na významné sportovní akce (VSA). Byla zajištěna komplex-
ní administrativní a organizační práce na procesu oficiálního pracovního povolení zejména 
lékařů, kteří se podíleli na zajištění VSA. V přípravě na každou akci bylo jednáno s organizá-
tory ve věci přípustnosti léků a léčivých přípravků dle antidopingových předpisů platných 
pro konkrétní akci. Doprovodnými úkoly byla administrace oprávněného dovozu, zpětného 
odvozu a držení léků po celou dobu všech VSA v roce 2019. Stejně tak bylo postupová-
no při administraci zdravotnického materiálu a lékařských přístrojů. Na všech VSA musela 
proběhnout notifikace konkrétních členů zdravotnického personálu, včetně jejich odborné 
způsobilosti a zajištění jejich oprávněného vstupu, odjezdu a přítomnosti po celou dobu 
trvání VSA. 

Důležitou součástí práce šéflékaře Českého olympijského týmu Jiřího Neumanna bylo také 
vzdělávat všechny účastníky VSA v oblasti zdravotních rizik, prevence nemocí, očkování, 
medikací, časového posunu a dalších opatření nezbytných k účasti na akcích. Vzhledem 
k tomu, že dochází také ke zpracování osobních údajů, řešeny byly i povinnosti související 
s obecným nařízením o GDPR.
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10.14 Česká olympijská nadace

Česká olympijská nadace funguje více než 7 let jako projekt České nadace sportovní re-
prezentace. Podpořila již 2961 dětí z 92 sportů a rozdala 16.666.610 korun. Nadace má 35 
patronů z řad olympijských a paralympijských medailistů, prezidentem je Jan Železný. Ma-
nažerem projektu je Martina Voříšková, koordinátorem akcí Radka Richterová a administrá-
torem Kateřina Mandíková.

Účelem a posláním České olympijské nadace je efektivně pomáhat mladým sportovcům ze 
sociálně znevýhodněného prostředí a podporovat je ve sportovních aktivitách. Nejde při-
tom o talent dětí, ale jejich chuť sportovat. Komise nadace zasedá nejméně 2x ročně a roz-
děluje finanční příspěvky konkrétním dětem. Kromě finančního přispění plní nadace dětem 
sportovní sny, nejčastěji osobním setkáním s úspěšnými sportovci a společnými tréninky. 
Projekt se stále rozrůstá, žádostí postupně přibývá. Je potřeba zabránit tomu, aby děti 
kvůli nedostatku financí se sportem končily. Díky minimálním částkám je možné udržet děti 
u sportu, který mají rády, cca pětina podpořených dětí by bez podpory nadace vůbec ne-
sportovala.  Finanční možnosti nadace již nestačí na podporu všech přijatých žádostí do na-
dace. Hledají a aktivují se tedy nové možnosti získání financí. V roce 2020 se např. díky akci 
Everest Challenge Jaroslava Kulhavého vybralo rekordních 505.939 korun a získala se dále 
využitelná crowdfundingová platforma.
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Za 7 let činnosti rozdělila Česká olympijská nadace  
16,7 milionu korun (platné k září 2020).

Při posledním zasedání pomohla  
261 dětem částkou téměř milion korun.

Podporu získalo dosud  
2961 malých sportovců z 92 sportovních odvětví.

Nejčastěji podporované sporty

Fotbal 404 dětí
Basketbal 248 dětí
Florbal 236 dětí
Lední hokej 233 dětí
Gymnastika 176 dětí

Plavání 195 dětí
Atletika 135 dětí
Judo 131 dětí
Tanec 131 dětí
Tenis 92 dětí



Komise 
ČON

Datum 
Rozdělená 

částka
Počet dětí 

1. zasedání 21.01.2013 480 000 Kč 48

2. zasedání 22.04.2013 327 800 Kč 70

3. zasedání 08.08.2013 256 000 Kč 53

4. zasedání 18.11.2013 350 800 Kč 74

5. zasedání 24.04.2014 535 800 Kč 85

6. zasedání 03.07.2014 318 600 Kč 67

7. zasedání 01.10.2014 514 600 Kč 109

8. zasedání 23.01.2015 404 900 Kč 100

9. zasedání 16.04.2015 588 400 Kč 134

10. zasedání 23.07.2015 269 000 Kč 44

11. zasedání 15.10.2015 386 300 Kč 81

12. zasedání 17.12.2015 240 850 Kč 40

13. zasedání 23.03.2016 464 450 Kč 84

14. zasedání 15.06.2016 456 110 Kč 69

Komise 
ČON

Datum 
Rozdělená 

částka
Počet dětí 

15. zasedání 21.09.2016 392 050 Kč 55

16. zasedání 21.12.2016 1 017 300 Kč 150

17. zasedání 29.03.2017 1 294 800 Kč 186

18. zasedání 04.07.2017 959 200 Kč 140

19. zasedání 05.10.2017 627 200 Kč 101

20. zasedání 20.12.2017 1 061 700 Kč 174

21. zasedání 04.05.2018 1 180 400 Kč 195

22. zasedání 17.09.2018 935 700 Kč 168

23. zasedání 21.12.2018 1 223 000 Kč 209

24. zasedání 04.04.2019 804 550 Kč 135

25. zasedání 30.09.2019 627 800 Kč 129

26. zasedání 27.04.2020 949 300 Kč 261

Celkem  16 666 610 Kč 2961

HLAVNÍ CÍLE

•  Udělat ze značky „Česká olympijská nadace“ brand, který se zařadí mezi etablované na-
dace, jimž firmy i jednotlivci budou chtít přispívat pravidelně.

•  Získat pravidelné individuální přispěvatele, aby co nejvíce žádostí mohlo být podpořeno.
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2017
náklady výnosy zisk/ztráta 
2 042,00 2 042,00 0,00

49%
51%

ČON dary a náklady na provoz 2017

dary nadaci
ostatní náklady

77%

23%

ČON zdroje finančních prostředků 2017

partneři projektu
vlastní zdroje
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2018
náklady výnosy zisk/ztráta 
3 191,00 3 191,00 0,00

69%

31%

ČON dary a náklady na provoz 2018 

dary nadaci
ostatní náklady

73%

27%

ČON zdroje finančních prostředků 2018

partneři projektu
vlastní zdroje

2019
náklady výnosy zisk/ztráta 
1 458,00 1 458,00 0,00

72%

28%

ČON dary a náklady na provoz  2019 

dary nadaci
ostatní náklady

73%

27%

ČON zdroje finančních prostředků 2019

partneři projektu
vlastní zdroje

2020
náklady výnosy zisk/ztráta 
1 800,00 1 800,00 0,00

56%

44%

ČON dary a náklady na provoz 2020

dary nadaci
ostatní náklady

57%

43%

ČON zdroje finančních prostředků 2020

partneři projektu
vlastní zdroje

Pozn.: Čísla jsou zaokrouhlená na tisíce
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11.
AREÁL  

SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ 
HARRACHOV, O.P.S. 
A KLASICKÝ AREÁL 
HARRACHOV, Z.S.



ČOV se i nadále aktivně snažil při jednáních se státem, příslušnými ministerstvy a institu-
cemi v  letech 2016–2019 vyjednat podporu a  investiční prostředky pro rekonstrukci Kla-
sického areálu Harrachov, o.p.s., součásti sítě Národních olympijských center, kde ve znění 
Zakladatelské listiny převzal v roce 2014 zakladatelský podíl ve výši cca 75 % a zachránil tak 
unikátní soubor skokanských můstků před likvidací. Zbylých 25 % podílu obecně prospěšné 
společnosti vlastnil Svaz lyžařů ČR. 

Výkonný ředitel 2016–2019
VLADIMÍR KOPAL
 
Správní rada
Předseda: LIBOR VARHANÍK 
Členové: ROMAN KUMPOŠT, PETR GRACLÍK, PETR ŠREJTR, ROBERT VARGA, 
KAREL DLOUHÝ

Dozorčí rada
Předseda: FILIP ŠUMAN
Členové: MAREK HÁJEK, LADISLAV PELC
 
Veškeré aktivity při obnově infrastruktury areálu v letech 2016–2019 troskotaly na podmín-
kách zveřejněných výzev ze strany MŠMT, kdy investiční prostředky do Národních olym-
pijských center, mezi které se harrachovský areál stále pasoval, mohly být využity pouze 
do vlastního majetku stojícího na vlastních pozemcích. Harrachovský areál měl dle platné 
legislativy pozemky pouze pronajaty od ÚZSVM na dobu max. 7 let a jednání o prodeji ne-
byla ze strany státu nikdy vyslyšena. Navíc z titulu oprávněných žadatelů o státní dotace 
byly vyřazeny obecně prospěšné společnosti a tím byl KAH, o.p.s., de facto diskvalifikován 
z jakékoli investiční podpory a záměru obnovy sportovního areálu. 

Veškerý provoz v letech 2016–2019 byl dotován z vlastních zdrojů ČOV a díky SLČR byly 
zajištěny alespoň dílčí prostředky na údržbu a provoz z výzvy MŠMT. Obecně prospěšná 
společnost byla přejmenována na Areál skokanských můstků Harrachov, o.p.s. a postup-
ně směřovala k  likvidaci z výše zmíněných podmínek ze strany státu. Vznikl nový zapsa-
ný spolek Klasický areál Harrachov, z.s., do kterého měly být převedeny veškeré majetky 
a  aktiva společnosti. Tento spolek měl být dle platné legislativy oprávněným žadatelem 
státní investiční podpory do vlastní infrastruktury. Jeho zakladateli jsou ČOV, SLČR a Areál 
skokanských můstků Harrachov, který měl do spolku vložit majetek v podobě zchátralých 
skokanských můstků. Činnost tohoto nového spolku nebyla dosud nastartována. Veškerá 
aktivita kolem rozvoje areálu se nyní odvíjí od  jednání se státem ohledně prodeje nebo 
dlouhodobého pronájmu pozemků pod skokanskými můstky. Bez této dohody je jakákoli 
investiční činnost v areálu prakticky znemožněna.
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Chátrání a uzavření areálu pro sportovní činnost mělo za následek otevření diskuse ČOV 
s Libereckým krajem za účelem finanční podpory vzniku nového projektového záměru ob-
novy a vypracování studie udržitelnosti budoucího stavu areálu. Ve stejnou dobu byla ze 
strany ČOV učiněna nabídka na  převod svého zakladatelského podílu v  o.p.s. postupně 
na spolky SLČR, ČUS, město Harrachov nebo Liberecký kraj. Žádná z uvedených institucí 
zakladatelský podíl ČOV do svého majetku převzít za 1 Kč nechtěla. 

Podíl ČOV byl nakonec v závěru roku 2019 změnou Zakládací listiny převeden za 1 Kč Lyžař-
skému a turistickému Bucharovu klubu Harrachov, z.s., který založili harrachovští bratři Jo-
sef a Stanislav Slavíkové pro organizaci veřejné sbírky na obnovu areálu skokanských můst-
ků. Nový většinový spoluzakladatel může nyní společně se Svazem lyžařů ČR a za podpory 
Libereckého kraje nadále rozvíjet aktivity kolem záchrany a nových investic do areálu sko-
kanských můstků v Harrachově.
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Český olympijský výbor se z pohledu svého marketingového programu a poolu partnerů 
Českého olympijského týmu v posledních několika letech výrazně rozvinul ve svých akti-
vitách v rámci poslání šířit olympijské myšlenky a ideály a realizace závazků z Olympijské 
charty. Ctí stejnou vizi jako Mezinárodní olympijský výbor a přenáší ji do lokálního prostředí 
– že česká společnost může být díky sportu zdravější, ať už jde o zdraví fyzické nebo dušev-
ní. Proto i marketingový program zaznamenal výrazné změny. V posledních čtyřech letech 
se podařilo s partnery najít pevné stavební kameny pro spolupráci, mezi které patří sdílení 
společných témat a hodnot, dlouhodobé zapojení do olympijských projektů a  také silné 
osobní a přátelské vztahy. Zásadní pro spolupráci s partnery byl i krok v rámci mediálního 
plnění. Do nového cyklu 2017–2020 jsme vstoupili s garancí mediálního plnění prostřednic-
tvím vlastního mediálního domu (OLYMPIC MEDIA HOUSE), čímž jsme reagovali na aktuální 
trendy a potřeby partnerů, zároveň nahradili ukončenou spolupráci s mediálním domem. 
Dalším důležitým milníkem a ukázkou našeho olympijského poslání byla kampaň Silnější pro 
život spuštěná na konci června 2020, kterou jsme reagovali na krizi způsobenou pandemií 
nemoci COVID-19. Společně s partnery propagujeme jednoduché kroky, kterými může ka-
ždý posílit svou odolnost a lépe tak čelit nemocem. Pro tuto kampaň jsme využili mediální 
prostor, který jsme měli rezervovaný pro olympijské hry v Tokiu 2020, jež byly v důsledku 
pandemie o rok odloženy. Partneři velmi ocenili naši flexibilitu a relevanci tohoto tématu, 
a tak někteří poprvé převzali kampaň a použili ji ve svém mediálním prostoru.

PARTNERSKÁ STRUKTURA 2017–2020

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Toyota
Toyota je generálním partnerem ČOV od roku 2019 a její spolupráce s Českým olympijským 
výborem navazuje na globální partnerství s Mezinárodním olympijským výborem. Díky tomu 
Toyota poskytuje ČOV flotilu osobních i užitkových vozů. Automobily od světové značky 
číslo 1 ve svém oboru má ČOV k dispozici i v rámci jednotlivých projektů, které podporují 
sportování dětí a široké veřejnosti, jako jsou Olympiáda dětí a mládeže, Sazka Olympijský 
víceboj nebo Olympijské festivaly. Toyota je partnerem řady českých sportovních hvězd 
a zároveň z její spolupráce s ČOV vzešel projekt Auto pro sport, jehož účelem je zejména 
zajistit dopravu všem sportovním oddílům a klubům i na té nejnižší úrovni a přispět k rene-
sanci sportu dětí, mládeže a dospělých v České republice. Pronájem dodávky za výhodných 
podmínek je unikátní možností pro sportovní prostředí, jak zajistit mobilitu závodníků, týmů 
a materiálu, jelikož komerční pronájem aut je častokrát pro jednotlivé svazy či sportovní 
kluby a oddíly nedosažitelný.
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Sazka
Sazka ve spolupráci s Českým olympijským týmem rozvíjí dlouhodobou podporu českého 
sportu, která k  její značce vždy patřila. Je partnerem ČOT již od roku 2013, kdy se záro-
veň stala hlavním partnerem a pravidelným přispěvatelem České olympijské nadace. V roce 
2017 jsme posunuli spolupráci na nejvyšší pozici generálního partnera. A Sazka se postupně 
zapojila i do dalších projektů. Je dlouhodobým titulárním partnerem projektu Sazka Olym-
pijský víceboj, se kterým úzce souvisí další společný projekt – Sport v okolí – s velkou data-
bází sportovních klubů a akcí. V roce 2019 se nově v rámci konceptu Sazka Olympijská cesta 
zapojila i do Olympiády dětí a mládeže. Zároveň na opačném poli věkového spektra začala 
Sazka finančně podporovat Český klub olympioniků. A v plánu jsou také Sazka olympijské 
tábory, které budou součástí Olympijských festivalů přesunutých do roku 2021.

Fosfa
Novým členem se v roce 2020 v roli generálního partnera stala společnost Fosfa, která se 
zabývá zpracováním žlutého fosforu. Partnerství se uzavřelo do roku 2024 a je postaveno 
na olympijských hodnotách. Toto spojení je unikátní, dodržuje základní principy olympismu, 
jako jsou hrdost, úcta, respekt, sebedisciplína, důvěra a hlavně fair play. Je to prolnutí duše 
firmy do olympijských hodnot. Spolupráci s Fosfou dále rozvíjíme a diskutujeme o propoje-
ní s projektem Olympiáda dětí a mládeže už v rámci dalšího ročníku 2021.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Pilsner Urquell
Pilsner Urquell je partnerem Českého olympijského týmu od roku 2001. V roce 2017 při uza-
vření osmileté smlouvy do roku 2024 vystřídal pozici generálního na současného oficiálního 
partnera. Spolupráce je úzce provázána s olympijskými hodnotami. Vášeň a odhodlání uspět 
a vytrvat na cestě za svým cílem se objevují v olympijských kampaních Pilsner Urquell, ale 
jsou propojené i s oslavami olympijských vítězství, medailí a úspěchů, které se neměří vždy 
jen medailemi. Pivo Pilsner Urquell totiž nikdy nechybí v Českém domě. V Pchjongčchangu 
2018 slavil společně s Českým olympijským domem zlatou medaili mezi národními domy 
udělenou listem Boston Globe také unikátní koncept české hospody s nejlepším českým 
pivem. O atmosféru se Pilsner Urquell stará také na Olympijských festivalech, a to od jejich 
vzniku v roce 2014. Pilsner Urquell najdete na každé oficiální akci Českého olympijského 
výboru.

ČEZ
ČEZ je partnerem Českého olympijského týmu už od roku 2001. V roce 2017 při uzavření 
smlouvy do roku 2020 vystřídal pozici generálního partnera na současného oficiálního part-
nera.   Společně už několik let pomáháme dětem, které na sportování nemají dost peněz. 
V rámci T-mobile olympijského běhu totiž získáváme přes EPP Pomáhej pohybem finance 
pro děti, jimž u  sportu pomáhá zůstat Česká olympijská nadace. ČEZ je ale také hrdým 
partnerem Českého olympijského týmu, jehož členové se připojují k používání EPP Pomáhej 
pohybem a motivují širokou veřejnost k pohybu. ČEZ nechybí na olympijských hrách v Čes-
kých domech, na Olympijských festivalech nebo na Olympiádě dětí a mládeže.
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Alpine Pro 
ALPINE PRO a čeští olympionici k sobě neoddělitelně patří již od  roku 2009. Že je tato 
dlouhodobá spolupráce úspěšná a tyto profesionální týmy si rozumí, je vidět opakovaně 
na olympijských kolekcích. Ty jsou vždy vyrobeny v  limitovaném počtu kusů s  vysokým 
důrazem na kvalitu. ALPINE PRO vytváří také merchandising pro české fanoušky. Vlajko-
vým produktem obou kolekcí pro zimní olympijské hry v Pchjongčchangu 2018 byla čepice 
„Raškovka“ inspirovaná legendárním kulichem prvního zimního olympijského vítěze Jiřího 
Rašky. Celkově se prodalo 65 tisíc kusů a díky každému z nich fanoušci zároveň přispěli 
na sportování dětem prostřednictvím České olympijské nadace. V každé další kolekci ne-
chybí produkt, který pomáhá. S nápisem Czech Republic a jeho japonským ekvivalentem 
na prsou budou reprezentovat čeští olympionici na letních hrách v Tokiu, které se odehrají 
v  roce 2021. Společně vybavujeme výpravy i  na  Evropské olympijské festivaly mládeže, 
Olympijské hry mládeže, Evropské a Světové hry nebo Světové plážové hry. Oblečení AL-
PINE PRO je součástí Olympijských festivalů T-Mobile Olympijského běhu i Sazka Olympij-
ského víceboje.

T-Mobile
Snaha co nejvíc podpořit zdravý životní styl široké veřejnosti spojuje Český olympijský vý-
bor s oficiálním partnerem T-Mobile již od roku 2013. Společně hledáme cesty, jak propojit 
sport a moderní technologie. Přinášíme malým i velkým návštěvníkům olympijské zážitky 
při Olympijských festivalech, do nichž se T-Mobile zapojuje pravidelně od první edice v roce 
2014. Jedinečnou společnou aktivitou pak je T-Mobile Olympijský běh. Sportovní oslava 
Olympijského dne připomínajícího vznik Mezinárodního olympijského výboru má v Česku 
tradici již od roku 1987. Od roku 2015 se však díky podpoře T-Mobilu výrazně posunula. Pod 
heslem „Různí běžci, různé trasy, jedna myšlenka“ se na desítkách míst každoročně zapojuje 
přes 70 tisíc běžců, z toho více než 60 tisíc dětí.

Lesy České republiky
Lesy ČR jsou oficiálním partnerem Českého olympijského výboru již od roku 2013. Od roku 
2017 se zapojují do podpory projektů na podporu sportování především dětí a mládeže, a to 
Sazka Olympijského víceboje a Odznaku všestrannosti jako jeho součásti, a také Olympiády 
dětí a mládeže. Dále se podílely na všech edicích Olympijských festivalů prostřednictvím 
edukace veřejnosti, především dětí. Sdílíme totiž témata udržitelnosti a generační odpo-
vědnosti a společnou snahou je vytvořit stabilní prostředí českého lesa a sportu pro další 
generace. 
 
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Česká televize
Česká televize vysílá olympijské hry, přibližuje divákům dění ze sportovišť, nabízí rozhovory 
ze studia v Českém domě, nechybí ani na Olympijských festivalech. Přenosová práva na-
posledy získala až do roku 2024. Ale nejen to. Je generálním mediálním partnerem České 
olympijské nadace, přináší mnoho hodin přenosů z Olympiády dětí a mládeže. Sportování 
dětí se věnuje i v rámci reportáží ze Sazka Olympijského víceboje, podporuje ho i ČT :D. 
Zdravému životnímu stylu se věnovala i v rámci kampaně Silnější pro život nebo například 
prostřednictvím olympijských minipořadů, které zdůraznily význam pohybu a sportu, což 
Česká televize propaguje napříč různými kanály. A vysílání společného projektu Olympijský 
magazín na ČT Sport brzy dosáhne mety 500 dílů.
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Český rozhlas Radiožurnál
Český rozhlas byl hlavním mediálním partnerem Českého olympijského výboru již od olym-
pijských her v Atlantě 1996. Od roku 2017 se stal generálním mediálním partnerem. Olym-
pijský rok, Olympijský podcast, Radiožurnál olympijský speciál, Sportovní rádio to všechno 
jsou aktivity Českého rozhlasu s Českým olympijským výborem, které jsme během posled-
ních čtyř let zrealizovali a  jež posluchačům přinášejí dění z olympijských her, představují 
české sportovce zblízka a přinášejí informace z českého sportu do jeho hloubky. Návštěv-
níci Olympijských festivalů Pchjongčchang 2018 se mohli navíc s moderátory potkat přímo 
na místě, kde vznikaly zajímavé rozhovory, další jedinečná interview pak nabízeli moderátoři 
ze studia v Českém domě v Koreji. Český rozhlas na nejposlouchanější stanici Radiožurnál 
také každoročně v  rámci tradice startuje T-Mobile Olympijský běh. Dětské projekty jsou 
součástí vysílání Rádia Junior. A zdravý životní styl naplňuje celé vysílání – například rozho-
vory s osobnostmi kampaně Silnější pro život vedla výjimečná moderátorka Lucie Výborná.

MEDIÁLNÍ PARTNER

BigBoard
Společnost Bigboard je poskytovatelem outdoorových mediálních ploch od roku 2017. Pro-
to skvěle doplňuje celkový komunikační mix Českého olympijského výboru a pomáhá dostat 
olympijské a projektové kampaně k lidem. Výraznou podporu poskytl BigBoard u poslední 
zásadní kampaně Silnější pro život, kterou můžete vidět po celé České republice.

DODAVATELÉ

Mall.cz 
Mall.cz je oficiálním dodavatelem Českého olympijského týmu od roku 2017. Za tuto dobu se 
exkluzivně podílel na online prodeji olympijských kolekcí Pchojngčchang 2018 a Tokio 2020 
značky ALPINE PRO. Společně se podařilo uvést do prodeje i nadčasovou kolekci Czech 
Team pro sportovní fanoušky.  Mall.cz se stal partnerem Olympijských festivalů Pchojngč-
chang 2018, kde spolupracoval i s Top partnery Mezinárodního olympijského výboru. 

Proenzi
Spolupráce se značkou Proenzi v  roli dodavatele Českého olympijského týmu pro období 
2019–2022 odstartovala projektem Vítězství je v pohybu, který je poctou českým sportovním 
legendám. Cílem je připomenout osudy těch, kteří bojovali na olympijských hrách a svými výko-
ny motivovali současné sportovce, ale zároveň jejich životní příběhy dokazují, že každý člověk 
si může najít cestu ke sportování v jakémkoli věku. Zaměřují se nejen na vrcholové sportovce 
ve světlech ramp, ale i na ty, kteří se naplno obětovali sportu v minulosti, kdy neměli takové mož-
nosti finančního zajištění nebo zdravotní péče. Podpora Českého klubu olympioniků se soustředí 
na zdravotní program – výživové doplňky pro členy, aby mohli být stále aktivní. Produkty Proenzi 
mohou získat také učitelé ve věrnostním programu projektu Sazka Olympijský víceboj.

Koh-i-noor
Spolupráce tradiční české firmy s Českým olympijským výborem vznikla již v roce 2015. Od roku 
2019 s podpisem smlouvy až do roku 2024 se podařilo aktivity ještě zintenzivnit a zapojit pro-
jekt, který má i sociální a ekologický rozměr. Spolupráce s KOH-I-NOOR HARDTMUTH podpo-
ruje i duševní rozvoj dětí, jejich tvořivost a kreativitu, jelikož kreslení rozvíjí jemnou motoriku, 
která je důležitá i pro sport. Díky tomuto spojení se daří zábavnou formou ukazovat olympijské 
hodnoty u několika projektů – Špačkoše v  rámci Sazka Olympijského víceboje, řady aktivit 
u T-Mobile Olympijského běhu nebo Olympiády dětí a mládeže. Spolupráci propaguje také 
společný merchandising. A nezaháleli jsme ani v době koronavirové krize, kdy Česká olympij-
ská nadace ve spolupráci se sportovci a KOH-I-NOOR HARDTMUTH dovezla výtvarné a psací 
potřeby do třinácti dětských domovů a dvou center pro hendikepované.
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AV Media
Společnost AV MEDIA je oficiálním dodavatelem Českého olympijského týmu od roku 2012, 
kdy se podílela na projektu Českého domu v Londýně. Ten vybavila moderními technolo-
giemi, zajistila stavbu a přípravu programu pro návštěvníky. Podílela se i na všech dalších 
Českých domech – v Soči 2014, Riu 2016 a Pchjongčchangu 2018. Stejně tak společnost AV 
MEDIA zpříjemnila zážitek všem návštěvníkům Olympijských parků a festivalů, kde zajišťo-
vala technologické vybavení a technickou produkci. Za rok 2014 byla společně s Českým 
olympijským výborem oceněna stříbrem na festivalu EuBEA v kategorii sportovní eventy 
za Olympijský park Soči-Letná. Její profesionální služby využívá Český olympijský výbor 
u všech oficiálních akcí, jako jsou zasedání Pléna ČOV včetně nominačních či při oslavě 
120. výročí založení Českého olympijského výboru. V roce 2017 se AV MEDIA podílela také 
na  zasedání Asociace národních olympijských výborů, kde nechyběli zástupci 206 zemí 
světa, i na slavnostním předávání ANOC Awards.

Lasvit 
Firma LASVIT je oficiálním dodavatelem Českého olympijského týmu od roku 2012. Krásnou 
sklářskou práci s českou tradicí v podobě uměleckých děl či světelných instalací mohli díky 
spolupráci obdivovat návštěvníci Českých domů v dějištích olympijských her. Čeští olympi-
jští medailisté zase přebírají speciální olympijské trofeje, které jim mají připomínat životní 
úspěch každý další den. Pamětní medaile z dílny firmy LASVIT obdrželi medailisté z her 
roku 1968 při jejich výročí. Sklářská a designérská společnost navíc v roce 2017 vytvořila no-
vou podobu ceny udělované jménem sedminásobné olympijské vítězky a legendy českého 
sportu, gymnastky Věry Čáslavské. Ocenění je určeno dámám, jež se mimořádně zasloužily 
o sport žen. Tvar trofeje připomíná písmeno V – jako Věra i vítězství, ale zároveň symboli-
zuje gymnastický postoj, tedy bojovnost a hrdost, které k Věře Čáslavské neodmyslitelně 
patřily. Tento rok vytvořil designéři LASVITu i podobu nově udělované Ceny předsedy Čes-
kého olympijského výboru.

Johnny Servis
Společnost JOHNNY SERVIS je od roku 2016 oficiálním dodavatel Českého olympijského 
týmu. Za tuto dobu se podílela na dvou edicích Olympijských parků a festivalů, na Olympi-
ádách dětí mládeže nebo na T-Mobile olympijském běhu. Partnerství je vnímané jako pod-
pora Českého olympijského týmu i jako podpora zdravého životního stylu a souvisí s pozi-
tivními emocemi a radostí. A to ať už jde o děti, mládež nebo seniory. Jasným příkladem je 
pojízdný kontejner Setkávač, který v době pandemie nemoci COVID-19 umožnil po několik 
měsíců bezpečné setkávání obyvatel domovů pro seniory s  jejich blízkými. A to, že dává 
spolupráce smysl, potvrzuje již uzavřená smlouva až do roku 2024.

Imperial Group Karlovy Vary
Od roku 2017 pomáhá společnost Imperial Karlovy Vary, jeden z nejvýznamnějších posky-
tovatelů komplexní lázeňské a wellness péče v České republice, tvořit dobrou atmosféru 
v českém týmu na olympijských hrách. Díky akci TOP CAMP se tu totiž v předstihu potkávají 
sportovci z různých odvětví, kteří by se jinak seznámili až v olympijské vesnici v dějišti her. 
Nejde však jen o stmelení týmu v předstihu a o odpočinek – sportovci absolvují přednášky 
a workshopy, kde jim přední odborníci představují aktuální trendy, jež jim mohou pomoci 
dosáhnout toho nejlepšího výkonu ve správný čas – ať už se jedná o aklimatizaci, výživu, 
pitný režim či prevenci zranění. Sportovci zároveň mají možnost ovlivnit zázemí, servis, ale 
třeba i oblečení, jež pro ně budou na hrách připraveny. Navíc v den zahájení Olympiády dětí 
a mládeže v Karlovarském kraji v lednu 2020 hostil hotel Imperial také odbornou konferenci 
na téma „Podpora sportování mládeže v regionech“.
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Prim 
Poctivé hodinky dělané s láskou, tradicí a zkušeností značky PRIM nosí díky dodavateli Čes-
kého olympijského týmu, společnosti MPM-Quality, se kterou jsme uzavřeli smlouvu v roce 
2017, olympionici i mladí sportovci podpoření Českou olympijskou nadací. Hodinky jsou tra-
diční součástí olympijských kolekcí. Výrobce přichystal u příležitosti zimních olympijských 
her v Pchjongčchangu 2018 jednak limitovanou edici pro olympioniky, kteří se her účastnili. 
Zároveň připravil i limitovanou edici sportovních hodinek PRIM Sport 68 Czech Team. Ho-
dinky PRIM totiž s oblibou nosíval první československý olympijský vítěz ze zimních her, 
skokan na lyžích Jiří Raška. Model vychází z populárního modelu Sport a každý olympionik 
na něm má vyryté i  své jméno. Od  roku 2019 jsou „Primky“ jsou také hrdým partnerem 
akce České trenérské akademie – Trenér roku, kde si vítězové kategorií a členové Síně slávy 
odnášejí i originální hodinky. Dále jsou partnerem T-Mobile Olympijského běhu a podporují 
i Českou olympijskou nadaci. Ta získá z každého prodaného kusu hodinek kolekce Sport 
Legenda tři sta korun na  pomoc dětem, kterým ve  sportování brání nedostatek peněz.  
Tři mladí sportovci, jež nadace podpořila, se stali ambasadory značky. 

KPMG
Již druhý olympijský cyklus probíhala spolupráce s KPMG, která poskytuje služby v oblasti 
auditu, daňového, právního a dalšího poradenství. Český olympijský výbor a KPMG spo-
lupracovali zejména v oblasti Duální kariéry, kde společnost zpracovala například balíčky 
poradenských služeb pro sportovce či různé podklady. KPMG si také v průběhu let vybírala 
stážisty z řad sportovců, kteří se chystali ukončit svou kariéru, a pomáhala jim vždy po celý 
rok poznat práci této společnosti a aktivně se do ní zapojit. ČOV a KPMG se také zabýva-
ly společně tématem CSR – společenské odpovědnosti firem a  jejím možným zlepšením 
ve sportu. KPMG také vypracovala řadu koncepcí a analýz – v oblasti financování sportu, 
financování svazů z loterijních prostředků i prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezi-
tou či ekonomickým přínosem Olympijských parků/festivalů.

Děkujeme všem partnerům, kteří podporovali Český olympijský tým  
v uplynulých čtyřech letech. Velice si ceníme podpory jak při účasti sportovců 

na olympijských hrách, tak i dlouhodobé spolupráce u aktivit a projektů  
Českého olympijského výboru. Je skvělé, že podpora partnerů se týká propojení sportu  

či pohybu s šířením olympijských myšlenek u široké veřejnosti, hlavně u dětí.  
Společně tak dokážeme budovat zdravější českou společnost  

v duchu olympijských hodnot Pierra de Coubertina, zakladatele  
Mezinárodního olympijského výboru. Věříme, že spolupráce bude pokračovat  

i v dalších letech a budeme všichni Silnější pro život, jak říká nejnovější kampaň  
Českého olympijského výboru.

KDO TAKÉ PATŘIL DO PARTNERSKÉHO POOLU ČOT V UPLYNULÝCH LETECH:

Generální partner
ŠKODA AUTO (do konce roku 2018)

Oficiální partneři
Česká spořitelna (do konce roku 2018)
RWE / INNOGY do konce roku 2016
Agrofert do konce roku 2016
Česká pošta do konce roku 2016
ČEPS (pouze v roce 2018)
Strabag (2017–2018)

Hlavní mediální partneři
DNES a iDNES.cz do konce roku 2016

Mediální partner
REFLEX do konce roku 2016

Dodavatelé
Nutrend do konce roku 2016
PRIM (Elton Hodinářská) do konce roku 2016
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