
 

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ 
 

7/2014, říjen 2014 
 

Oběžník Českého olympijského výboru 
www.olympic.cz, press@olympic.cz 

 

 

1 
 

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ: TISÍC ZAPOJENÝCH ŠKOL

 

Do Sazka Olympijského víceboje se zapojilo 

za dva týdny po spuštění registrací již téměř 

tisíc škol z celé České republiky a další rychle 

přibývají.  

V základní škole ve Školní ulici v Lounech byly 

zahájeny registrace za přítomnosti ministra 

školství Marcela Chládka, olympijského vítěze 

v moderním pětiboji Davida Svobody, mistra 

Evropy v krasobruslení Tomáše Vernera  

a dvojnásobného olympijského vítěze 

v rychlostní kanoistice Martina Doktora. 

 

Cílem projektu je přitáhnout děti ke sportu jako 

k součásti zdravého životního stylu. Pro žáky i 

školy jsou připraveny sportovní analýzy, olym-

pijské hlídky a další atraktivní ceny.  

Ambasadory Sazka Olympijského víceboje 

jsou čeští reprezentanti – vedle zmíněných 

olympioniků to jsou například rychlobruslařka 

Martina Sáblíková, vodní slalomář Vavřinec 

Hradilek či duo plážových volejbalistek Kris-

týna Kolocová – Markéta Sluková. 

 

Děti plní osm disciplín, které otestují jejich 

fyzické schopnosti – rychlost, hbitost, oheb-

nost, silovou vytrvalost, rovnováhu, vytrvalost, 

výbušnost a sílu. 

„Víceboj je obrovskou příležitostí nejenom pro 

školy, ale i pro svazy a kluby. Čím aktuálnější 

bude jejich databáze na webu 

www.ceskosportuje.cz/nabory, tím více dětí se 

bude chtít do soutěže zapojit a zkusit si nové 

sporty,“ uvedl marketingový ředitel ČOV Marek 

Tesař a zmínil novinku letošního ročníku: „Žáci 

dostanou na konci školního roku sportovní 

vysvědčení a doporučíme jim, na jaký sport se 

zaměřit a hlavně, kde mohou sportovat.“ 

Školy se mohou stále hlásit zde.  

Česko sportuje mapuje sportovní akce a 

nábory  

Web ceskosportuje.cz/nabory premiérově na-

bízí souhrn bezmála 900 sportovních akcí pro 

veřejnost od atletiky po frisbee. Společná akti-

vita Českého olympijského výboru a Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy podrobně 

mapuje za pomoci nadšenců a dobrovolníků ze 

všech krajů republiky sportovní nábory různých 

klubů a dny otevřených sportovišť. 

Veřejnost může jednotlivé akce vybírat podle 

sportu a regionu. Ovládání je intuitivní na počí-

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.ceskosportuje.cz/nabory
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj
http://www.ceskosportuje.cz/nabory
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tači, tabletu či chytrém telefonu. Další události 

je možné přidávat průběžně online. 

AKTIVITY PŘEDSEDY 

Jiří Kejval jednal s předsedou vlády České 

republiky Bohuslavem Sobotkou o pomoci 

sportovním klubům, které byly postiženy po-

vodněmi v roce 2013. Velká voda způsobila 

škodu za víc jak 450 milionů korun. Vzhledem 

ke změně vlády v roce 2013 se dosud stát na 

obnově infrastruktury nepodílel. Premiér přislí-

bil svou podporu. Dalším bodem jednání byl 

projekt Národních olympijských center. Viz 

dále v textu. 

Předsedovi dolní komory parlamentu Janu 

Hamáčkovi představil Jiří Kejval teze nového 

zákona o podpoře sportu. Sportovní prostředí 

spolu s MŠMT připravuje novelu, která by řeši-

la řadu oblastí, od sportu pro všechny po re-

prezentační úroveň. K podpoře nového zákona 

vyzval předseda ČOV i členy podvýboru pro 

sport. Vláda by měla novou legislativní úpravu 

projednat do konce roku, předkladatelem bude 

MŠMT. 

Jiří Kejval a Roman Kumpošt, předseda 

Komise zahraničních vztahů ČOV, se zúčastni-

li slavnostního zahájení Asijských her 

v jihokorejském Inčchonu. Při této příležitosti je 

přijal šéf Asociace národních olympijských 

výboru (ANOC) Ahmad Al Fahad Al Sabah, 

jehož zaujal koncept Olympijského parku, který 

ČOV úspěšně otevřel v průběhu letošních 

olympijských her na pražské Letné. ANOC 

chce koncept nabídnout dalším olympijským 

výborům po celém světě a zpřístupnit tak ak-

tivní sport co nejširší veřejnosti. 

Český a Polský olympijský výbor uzavřely 

memorandum o spolupráci. Týká se například 

vzájemné výměny odborných znalostí vztahují-

cích se k olympijským hrám, zahraniční politice 

anebo sportu pro všechny. Dohodu podepsal 

předseda ČOV Jiří Kejval v Praze se svým 

polským protějškem Andrzejem Kraśnickim 

(na fotografii vpravo). Po návštěvě šéfa Brit-

ského olympijského výboru Sebastiana Coea 

tak zavítal do Prahy další silný hráč sportovní 

diplomacie.  

Na pracovním setkání v KPMG Česká republi-

ka se předseda Kejval sešel se špičkovými 

českými reprezentanty, kteří se zapojí do pro-

gramu tzv. duální kariéry. Ta pomáhá profesi-

onálním sportovcům přejít k nové profesi po 

ukončení aktivní sportovní dráhy. Programu se 

účastní například běžec na lyžích Lukáš 

Bauer, kajakářka Štěpánka Hilgertová či 

skikrosař Tomáš Kraus. Podrobnosti budou 

představeny v polovině listopadu letošního 

roku.  

Jiří Kejval vystoupil na zářijovém Pražském 

sportovním summitu s přednáškou Úloha kraje 

a města ve financování sportu. Ke stažení zde.  

Se spisovatelem Pavlem Kosatíkem (který je 

autorem například oficiálního životopisu Věry 

Čáslavské) probíral Jiří Kejval chystanou bio-

grafii o Emilu Zátopkovi, která vyjde v roce 

2016 u příležitosti OH v Riu. O výstavě Sport a 

umění, která se chystá na rok 2015, jednal 

s výtvarníkem Teodorem Pištěkem. 

FINANCOVÁNÍ SPORTU 

Dalších 70 milionů na mládež z loterijních 

odvodů 

Fortuna poukáže část loterijních odvodů na 

sport mládeže. Celkově by se v závislosti na 

obchodním výsledku společnosti mohlo jednat 

ročně o 70 milionů korun. Neprofesionální 

sport tak přes ČOV podporují už všichni velcí 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://sportvokoli.cz/add-event/
http://www.olympic.cz/upload/files/uloha.pdf
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provozovatelé loterií a kurzových sázek v Čes-

ku.  

V souladu s legislativou účinnou od ledna 2014 

v tomto roce poskytne olympijskému výboru 

peněžitý dar na podporu mládežnického sportu 

již devět subjektů. Celkově za rok 2014 popu-

tuje na mládež v olympijských i neolympijských 

disciplínách 350 až 400 milionů korun. Více. 

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE 

Povědomí o Olym-

pijských hrách 

mládeže stále roste. 

Podle výzkumu 

renomované agen-

tury Kantar přes 50 

procent responden-

tů uvedlo, že se 

s touto akcí setkalo. YOG je překvapivě zná-

mější než Stanley Cup či mistrovství světa 

v rugby. Průzkum probíhal v 16 zemích světa. 

Zaznělo to na mezinárodním marketingovém 

semináři v chorvatské Poreči, kterého se zú-

častnil marketingový ředitel ČOV Marek Tesař 

Posluchači ocenili jeho prezentaci úspěšného 

konceptu Olympijského parku Soči – Letná.  

VÝKONNÝ VÝBOR 

Uznávání a schvalování svazů jako členů 

ČOV 

Výkonný výbor schválil pravidla uznávání spor-

tovních svazů a přijímání členů ČOV. Svazy se 

mohou začlenit do struktur ČOV poté, co je 

ČOV uzná za výlučné představitele daného 

sportu a následně přijme za člena. Více infor-

mací k pravidlům najdete zde.  

Hodnotící kritéria k návrhu podpory TOP 

mezinárodních sportovních akcí na rok 

2015 

Komise mezinárodních vztahů ČOV připravila 

kritéria k návrhu podpory tzv. top mezinárod-

ních sportovních akcí pro rok 2015. Po schvá-

lení výkonným výborem doporučí ČOV minis-

terstvu školství, aby tyto akce podpořilo. Pod-

klady stahujte zde. Průběžný seznam TOP 

akcí do roku 2017 najdete zde. 

Pravidla pro udělení záštit 

Výkonný výbor schválil pravidla pro udělování 

záštit ČOV i předsedy ČOV. Stahujte zde. 

Olympijské naděje pro Rio dostanou pří-

spěvek na přípravu 

 

Čtrnáct olympijských nadějí pro olympijské hry 

v Riu bude čerpat tzv. stipendia od Mezinárod-

ního olympijského výboru na sportovní přípra-

vu. Patří mezi ně například judista Lukáš Kr-

pálek, atletka Anežka Drahotová či plavkyně 

Simona Baumrtová. Podrobnosti budou ná-

sledovat. 

Kompletní zprávu ze zasedání VV z 10. 9. 

najdete zde. 

NÁRODNÍ OLYMPIJSKÁ CENTRA 

Český olympijský výbor předal Ministerstvu 

mládeže, školství a tělovýchovy veškeré pod-

klady k tzv. Národním olympijským centrům 

(NOC). MŠMT nyní zpracovává materiál pro 

jednání vlády.  

Předseda ČOV Jiří Kejval informoval o projek-

tu na osobním setkání na přelomu září a října 

premiéra Bohuslava Sobotku. Tématem bylo 

především financování, které bude vícezdrojo-

vé. NOC zásadně zefektivní přípravu reprezen-

tantů zimních i letních sportů. Zároveň budou 

sloužit široké veřejnosti.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/financovanisportu
http://www.olympic.cz/text/159--pravidla-uznavani-sportovnich-svazu-a-prijimani-clenu-ceskeho-olympijskeho-vyboru
http://www.olympic.cz/text/159--pravidla-uznavani-sportovnich-svazu-a-prijimani-clenu-ceskeho-olympijskeho-vyboru
http://www.olympic.cz/upload/files/TOPkrtr.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/TOPkrtr.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/5gzv52gf16-seznmtpak.pdf
http://www.olympic.cz/upload/files/andwmgg3um-pravidla.pdf
http://www.olympic.cz/clanek/1585--vystupy-ze-zasedani-vykonneho-vyboru-cov
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Srdcem se má stát Nymburk (atletika, fotbal, 

tenis, házená, volejbal, plážový volejbal, bas-

ketbal, sálové sporty, plavání, veslování, kano-

istika, střelba, lední hokej, short-track, cyklisti-

ka). Další centra vzniknou v Račicích a Praze 

– Troji (veslování, rychlostní kanoistika, vodní 

slalom), Harrachově (severská kombinace, 

skoky na lyžích, alpské lyžování, běh na lyžích, 

akrobatické lyžování, snowboarding), Novém 

Městě na Moravě (biatlon, běh na lyžích, hor-

ská kola, rychlobruslení), Ostravě (atletika, 

fotbal) a Prostějově (tenis, volejbal). 

Pro olympijská centra je klíčová podpora da-

ných regionů. ČOV průběžně jedná se zástupci 

samosprávy, v nedávné době pak uzavřel 

memorandum o spolupráci s Ústeckým kra-

jem, ve kterém se nachází olympijské centrum 

v Račicích. 

OMBUDSMAN 

Ombudsman Českého olympijského výboru 

Alexander Károlyi posoudil nebo projednal od 

začátku tohoto roku celou řadu podnětů. Sta-

novisko si vyžádal například SKI klub Harra-

chov, který řešil problém spojování soutěžních 

ročníků při nominacích na Olympiádu dětí a 

mládeže v běžeckém lyžování. Dále ombud-

sman posoudil žádost MŠMT, jenž si vyžádalo 

stanovisko k případu Erika Huliyeva, člena 

České boxerské asociace, k žádosti o udělení 

státního občanství. Na ombudsmana se obrátil 

Remigius Machura starší se žádostí o pře-

zkoumání Rozhodčího nálezu Rozhodčí komi-

se ČOV, ve věci disciplinárního trestu jeho 

syna.  

Jiří Michal žádal o stanovisko ombudsmana 

ČOV na postup a rozhodnutí Českého svazu 

ledního hokeje při registraci jeho syna Michala. 

V dalším podání posoudil ombudsman ČOV 

žádost Václava Bečváře ve věci údajné dis-

kriminace při reprezentačních nominacích na 

základě věku ze strany Českého střeleckého 

svazu. Ombudsman projednává podání Pavla 

Zachy týkající se posouzení „výchovné filozo-

fie“ Kamevédy a „právní ochrany sportujících 

dětí“ v ČR. Kompletní zprávu najdete na webu 

ČOV. 

ROZHODČÍ KOMISE 

Rozhodčí komise ČOV rozhodla ve věci disci-

plinárního řízení vedeného s Romanem Kreu-

zigerem pro podezření z porušení antidopin-

gových předpisů Mezinárodní cyklistické fede-

race rozhodčím nálezem ze dne 22. 9. 2014 

tak, že se Roman Kreuziger porušení antido-

pingových předpisů Mezinárodní cyklistické 

federace nedopustil. 

 

V řízení časově ohraničeném lhůtou jednoho 

měsíce se komise soustředila zejména na 

posouzení již existujících důkazů a znaleckých 

posudků, případně důkazů a znaleckých po-

sudků předložených stranami v průběhu řízení 

před Komisí. 

Komise přihlédla ke skutečnosti, že hodnoty ve 

sportovcově biologickém pasu nepřesáhly tzv. 

bazální (krajní) hodnoty a zohlednila znalecké 

posudky, předložené ze strany Mezinárodní 

cyklistické federace a ze strany sportovce, 

které tzv. abnormality vysvětlovaly. 

Rozhodčí nález ke stažení. 

ČESKÝ KLUB FAIR PLAY 

Letos uplyne dvacet let od založení Evropské-

ho hnutí fair play. Jeho vznik inicioval v roce 

1991 na Evropském semináři fair play v Praze 

tehdejší místopředseda ČKFP Jiří Pelikán. 20. 

evropský kongres fair play se konal začátkem 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/clanek/1606--podani-ombudsmanovi
http://www.olympic.cz/clanek/1606--podani-ombudsmanovi
http://www.olympic.cz/clanek/1592--rozhodci-komise-cov-roman-kreuziger-antidopingova-pravidla-neporusil
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října v lotyšské Rize. ČKFP zastupovaly před-

sedkyně Květa Pecková a Lenka Kovářová.  

Více o aktivitách klubu fair play. 

ČESKÝ KLUB PARALYMPIKU 

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) oslavil 

o víkendu v Berlíně 25. výročí svého vzniku. 

Při této příležitosti obdržel vzkazy od světo-

vých osobností, jakými jsou generální tajemník 

OSN Pan Ki-mun, americký prezident Barack 

Obama, německá 

kancléřka Angela 

Merkelová, britský 

premiér David 

Cameron nebo 

předseda MOV 

Thomas Bach.  

„Jsme velmi hrdí 

na to, že je Český paralympijský výbor členem 

tak význačné organizace, jakou je IPC. Pěta-

dvacet let jeho fungování posunulo sport han-

dicapovaných na špičkovou úroveň, popularita 

Paralympijského hnutí stále narůstá. Handica-

povaní sportovci a lidé obecně si zaslouží po-

zornost, které se jim zejména v posledních 

letech díky IPC dostává,“ uvedla výkonná 

předsedkyně ČPV Alena Erlebachová. 

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE 

Akademická sekce – Seminář ke sto dvaceti 

letům moderního olympijského hnutí 

Akademická sekce pořádá ve čtvrtek 23. října 

2014 od 10 hodin v Rezidenci primátora na 

Magistrátu hlavního města Prahy seminář k 

120. výročí existence novodobých olympij-

ských her.  

Příspěvky budou zaměřeny na milníky novo-

dobých olympijských her a stopu, kterou v nich 

zanechali Češi, ale i současné problémy mezi-

národního a českého olympijského hnutí a 

výhledy do budoucnosti.  

Seminář připomene filosofii či smysl olympij-

ských her, o organizačních složkách novodo-

bého olympijského hnutí (Mezinárodní olympij-

ský výbor, Evropské olympijské výbory, kluby 

olympioniků a fair play, sport pro všechny, 

Olympijské hry mládeže, Olympiáda dětí a 

mládeže) nebo o účasti žen a o vývoji výkon-

nosti na olympijských hrách a o stále mohut-

nější účasti států celého světa. O své zážitky 

se podělí přímí účastníci olympijských her 

jednak z řad sportovců – účast přislíbila sed-

minásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská 

– či dobrovolníků, kteří dnes tvoří neoddělitel-

nou součást „olympijské rodiny“. 

Unie profesionálních trenérů a Vědecko-

metodická sekce 

 

Po titulu z modré edice Vědecko-metodické 

sekce (Bill Beswick – Zaostřeno na fotbal) 

vyšla přelomu srpna a září další dvě odborná 

díla. Knihovny bezmála 80 špičkových trenérů 

z 29 sportovních svazů sdružených v UPT  

obohatily Zatsiorského Silový trénink a Vy-

trvalostní trénink Přemysla Panušky. 

ZAHRANIČNÍ KOMISE  

ČOV spolupracuje s EOC EU Office  

V kanceláři Evropského olympijského výboru 

při EU pracuje od září Jana Janotová. Spolu s 

předsedou Zahraniční komise ČOV Romanem 

Kumpoštem a generálním sekretářem Petrem 

Graclíkem jednali v Bruselu s Evou Kafkovou 

ze Stálého zastoupení ČR při EU o možné 

spolupráci a rozšíření koordinace sportovních 

aktivit ze strany EU.   

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/text/22--cesky-klub-fair-play
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Zástupci ČOV dále řešili s ředitelem EOC EU 

Office Folkerem Hellmundem budoucí širší 

spolupráci mezi EOC EU Office a ČOV a pod-

poru při zpracování plánovaných projektů ČOV 

na půdě EU. 

EOC EU Office můžete sledovat na Twitteru. 

 

KOMISE SPORTU ŽEN 

Komise připravuje seminář „Rovné příležitosti 

ve sportu“. Konference proběhne 6. 11. od 

14:00 hodin v hotelu Courtyard by Marriott 

Prague Flora.  

Přednášející se budou věnovat zastoupení žen 

v řídících pozicích ve sportu v ČR, shrnutí 

iniciativ EU v oblasti rovnosti mužů a žen ve 

sportu či homofobii ve sportovním prostředí. 

Více informací na e-mailu oprsalo-

va@olympic.cz. 

KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

Seminář Sport a tištěná média 

Komise připravuje ve spolupráci s mediální 

skupinou Mafra seminář Sport a tištěná mé-

dia. Akce proběhne v průběhu podzimu. Vy-

stoupí přední čeští novináři a odborníci na 

danou oblast. Konference navazuje na seminá-

ře Sport a televizní vysílání a Sport a digi-

tální média.  

Olympijský magazín v novém 

 

Jediný evropský magazín mapující olympijské 

dění dostal po necelých čtyřech letech nepřetr-

žitého vysílání novou grafiku a obsahovou 

náplň. Společný projekt Českého olympijského 

výboru a České televize nesoucí název Olym-

pijský magazín mohou diváci v premiéře na 

programu ČT Sport sledovat každou středu. 

 

Nová není jen do modra zabarvená grafika 

odrážející v časovém sledu bohatou historii 

her, ale také rubriky. Obsahem každého dílu 

jsou reportáže vzdávající hold trenérům mlá-

deže, představování neolympijských sportů, 

aktuální rozhovory se zajímavými hosty, pravi-

delné setkávání významných českých osob-

ností v určitém sportu, které od sebe dělí gene-

race, a v neposlední řade sonda do světa 

umění.  

Archiv pořadu. 

Seminář v Baku 

Organizační výbor Evropských her, které se 

konají v Baku v červnu 2015, uspořádal semi-

nář pro tiskové mluvčí jednotlivých olympij-

ských výborů a zástupce médií. Za ČR se zú-

častnili manažer komunikace ČOV Alexandr 

Kliment a redaktor Českého rozhlasu Tomáš 

Kohout. 

 

Klíčem k mediálnímu úspěchu premiérové 

edice her je prodej vysílacích práv do atraktiv-

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
https://twitter.com/EOCEUOffice
mailto:oprsalova@olympic.cz
mailto:oprsalova@olympic.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/214471290290029/video/
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ních teritorií. Před několika dny organizátoři 

oznámili další rozšíření vysílatelů – kontrakt 

podepsali s německou televizí Sport 1. Hrám 

se bude věnovat i Česká televize.  

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE 

Další půl milionu pro 109 mladých sportov-

ců 

Patroni České olympijské nadace v čele se 

zlatými medailisty ze Soči a Londýna Evou 

Samkovou a Davidem Svobodou (na foto-

grafii) rozdělili 514 600 korun mezi další mladé 

sportovce ze sociálně slabších rodin nebo 

ústavů. Na finanční příspěvky na nové spor-

tovní vybavení i kroužky se může těšit 36 dívek 

a 73 chlapců. Od svého vzniku již nadace pod-

pořila celkem 505 dětí. 

 

Zasedání nadace se zúčastnili také lyžař Mar-

tin Koukal, členové bronzového čtyřkajaku 

Lukáš Trefil s Janem Štěrbou a premiérově 

tenistka Lucie Hradecká.  

Česká olympijská nadace kromě finančních 

příspěvků také zprostředkovává osobní setkání 

mladých sportovců s jejich vzory, jen od června 

do září proběhlo deset těchto akcí. Děti navští-

vili například trénink fotbalové reprezentace v 

Praze, veslařskou regatu v Brandýse nad La-

bem s Ondřejem Synkem či lední revue Jen 

počkej zajíci s Tomášem Vernerem.  

Více na www.olympic.cz/nadace.  

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE 

Říjen, listopad – Soutěž Sport Amatér Foto 

12. 10. – Odhalení maskotů pro Rio 2016 

21. 10. – Návštěva Německého olympijského 

výboru v Praze  

23. 10. v 10:00 hodin – Seminář ke sto dvace-

ti letům moderního olympijského hnutí (Praha, 

Rezidence primátora) 

3. 11. – Začátek Olympijských hlídek Sazka 

Olympijského víceboje (celá ČR) 

6. 11. v 14:00 hodin – Seminář Rovné příleži-

tosti ve sportu (Praha, Flora)  

12. 11. – Konference Duální kariéra (Praha, 

bude upřesněno) 

20. 11. – 50 let od OH v Innsbrucku a Tokiu 

(Praha, Kavčí hory) 

26. 11. v 14:00 hodin – Zasedání Výkonného 

výboru ČOV. 

 

 

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ  

č. 6/2014, 12. října 2014 
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