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 Hry v kulisách Jižní Ameriky

 

Milí sportovní přátelé,  

Olympijské hry v Rio de Janeiru nejsou 

jednoduchou misí. Město získalo pořadatelství 

v době, kdy země měla stabilní vládu, 

prosperující ekonomiku a slibnou budoucnost. 

V průběhu let se ale situace dramaticky 

změnila.    

Komplikace přináší nejen aktuální stav a z něj 

plynoucí důsledky, ale také problémy s virem 

Zika, zvýšenou kriminalitou atd. Přesto jsem 

přesvědčen, že nás čekají skvělé hry 

s jedinečnou amtosférou zasazenou do 

úchvatných kulis Jižní Ameriky.   

Velkým plusem pro české sportovce je Martin 

Doktor a jeho tým. Šéf olympijských misí ještě 

nedávno aktivně sportoval, proto se zaměřil na 

věci, které jsou pro sportovce nejdůležitější. 

V Brazílii krom jiného bude česká výprava 

bydlet na nejlepším místě v olympijské vesnici 

vzhledem k dopravním transitům a jídelně – 

což jsou klíčová místa - budeme mít 

nejkrásnější branding domu. Dále sportovní 

úsek kladl obrovský důraz na kvalitní spánek a 

relaxaci sportovců. Proto s sebou vezeme 

speciální matrace a čističky vzduchu. 

Nepodceňujeme prevenci před komáry a 

vysokou péči věnujeme regeneraci a 

požadavkům různých sportů i individuálním 

potřebám sportovců s velkým medailovým 

potenciálem.  Navíc po vzoru velkých týmů 

jako jsou Němci, Italové nebo Francouzi bude 

týmu k dispozici kaplan. Jeho rolí je být zde 

pro každého - bez ohledu na jeho význání - 

kdo o jeho radu a pomoc projeví zájem.     

Samozřejmě až samotný průběh her ukáže, 

zda přípravy byly správné a dostatečné. Za 

sebe však říkám, že mám dobrý pocit.   

Na závěr chci popřát krásné zážitky 

fanouškům v České republice, pro které 

otevřeme Olympijský park v okolí Lipenské 

přehrady a také regionální parky v Ostravě, 

Pardubicích a Plzni. Jde o projekt s jediným 

hlavním cílem: propagovat sport. Doufám 

proto, že si sem najdou cestu všichni, kdo 

chtějí podpořit Český olympijský tým a objevit 

kouzlo sportu.   

Váš  

Jiří Kejval  

AKTIVITY PŘEDSEDY   

Součástí naplňování memoranda mezi ČOV a 

Ministerstvem zahraničních věcí jsou 

aktuální jednání Jiřího Kejvala o koncepci 

Českých center. Nedílnou součástí prezentace 

České republiky v zahraniční by měl být také 

sport.       

Jiří Kejval v rámci členství v Radě pro strategii 

agentury CzechTourism, jež spadá pod 

Ministerstvo pro místní rozvoj, řeší 

propagaci sportu a významných sportovních 

akcí na našem území. Sport a sportovci totiž 

tvoří dle zjištění 70 % pozitivních zpráv o ČR 

v zahraničí. 

Nastavení dotačních programů v oblasti sportu 

pro rok 2017 a nový Zákon o podpoře sportu 

jsou aktuální témata, o nichž vede Jiří Kejval 

intenzivní debatu s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

Výkonný výbor ČOV poprvé udělil 

vyznamenání „Czech Team – Gold Club“. Jeho 

smyslem je oceňovat osobnosti veřejného 
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života, které dlouhodobě a systematicky 

podporují sport a zdravý životní styl. Prvním 

nositelem ocenění je Karel Komárek za dvě 

desetiletí velkorysé pomoci široké škále 

sportovních událostí i klubů.  

 

V posledních třech letech Komárek aktivně 

vstoupil také do podpory sportu mládeže. 

„Karel Komárek je člověkem, bez něhož 

bychom nemohli spustit hned několik 

dlouhodobých projektů určených výhradně 

dětem. Musíme zastavit pokles sportující 

mládeže, což se nám především díky Sazka 

Olympijskému víceboji, České olympijské 

nadaci a také díky finančním prostředkům z 

loterijních odvodů postupně daří,“ řekl Jiří 

Kejval a dodal: „Karel Komárek sport nejen 

podporuje v roli mecenáše, ale sám jde 

příkladem a aktivně se sportu věnuje. Proto 

velmi dobře ví a vnímá, jak podstatnou roli 

sport v životě i celé společnosti hraje.“ 

SPORTOVNÍ DIPLOMACIE 

Novela zákona o podpoře sportu platí 

Prezident Miloš Zeman podepsal Novelu 

zákona o podpoře sportu. Ta upravuje systém 

rozdělování peněz a také počítá se vznikem 

rejstříku sportovních organizací, který má 

podle ministerstva zprůhlednit systém dotací. 

Vláda přijala dlouhodobou koncepci 

rozvoje sportu  

Další legislativní novinkou je 

schválení Koncepce rozvoje sportu v letech 

2016 – 2025 českou vládou na začátku 

července. Vláda také pověřila ministryni 

školství Kateřinu Valachovou, aby na základě 

Koncepce vypracovala dvouleté akční plány 

jejího plnění. „Jsem rád, že si vláda uvědomuje 

pozitiva, která sport a především sportování 

mládeže přináší České republice. Ještě 

důležitější než navýšení podpory v roce 2017 

na šest miliard pak vidím snahu vlády řešit 

financování sportu komplexně                                   

a v dlouhodobém horizontu,“ uvedl předseda 

ČOV Jiří Kejval. Koncepce také počítá s 

rozvojem školního a univerzitního sportu, 

modernizací sportovní infrastruktury a stavbou 

nových sportovišť. Bude klást i větší důraz na 

boj proti negativním vlivům, jako je ovlivňování 

zápasů či doping. Text Koncepce rozvoje 

sportu je ke stažení zde. 

OLYMPIJSKÉ HRY / EVROPSKÉ HRY  

Do Ria odletí 106 sportovců  

 

V Rudolfově galerii na Pražském hradě 

zazněla jména sportovců, kteří budou 

reprezentovat Českou republiku na 

olympijských hrách v Riu de Janeiru. Jmennou 

nominaci včetně osob doprovodu a také 

zdravotnického týmu a štábu výpravy pro Hry 

XXXI. olympiády schválilo plénum ČOV. 

Slavnostního večera, během kterého byla 

představena i nástupová kolekce českého 

týmu pro zahajovací ceremoniál, se zúčastnil i 

prezident České republiky Miloš Zeman. 

Plénem provázel generální sekretář ČOV Petr 

Graclík. Po odeslání finálního seznamu 

organizátorům do Brazílie čítá česká výprava 

106 sportovců. Jasný je start Petra Koukala, 

který čekal na potvrzení Badmintonovou 

http://www.olympic.cz/
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světovou federací. Členy Českého 

olympijského týmu se po datu konání 

nominačního pléna (12. 7. 2016) stali: kladivář 

Lukáš Melich, zápasnice Adéla Hanzlíčková 

a jachtař Karel Lavický. Naopak své účasti se 

vzdali tenisté Tomáš Berdych a Karolína 

Plíšková.  

 

„Tentokrát nemáme zástupce v žádném 

kolektivním sportu, což je na počtu sportovců 

samozřejmě znát. Nic to ale nemění na tom, že 

náš tým je silný. I když nerad tipuju počet 

medailí, výprava pro Rio má potenciál na 

desítku medailí jako před čtyřmi lety                      

v Londýně,“ řekl Martin Doktor, sportovní 

ředitel ČOV a šéf české mise pro Rio.  

Kompletní nominaci sportovců najdete ZDE. 

Medaile pro olympijské hry v Riu  

Organizátoři představili téměř 2 500 cenných 

kovů, o něž se bude během srpna bojovat pod 

pěti kruhy. Medaile jsou vyrobeny s důrazem 

na přírodu a udržitelný rozvoj – zlato bylo 

získáno bez využití rtuti, stříbrné a bronzové 

jsou až z 30 procent vyrobeny z recyklovaných 

materiálů. K vytvoření zelených stužek, na 

nichž jsou medaile zavěšeny, zase posloužily 

plastové lahve. Design medailí má 

symbolizovat sílu olympijských hrdinů s mocí 

přírody. Na zadní straně je podle tradice 

postava řecké bohyně vítězství Niké se 

stadionem Panathinaiko a Akropolí. 

 

V Brazílii budou cenné kovy poprvé v historii 

tlustší ve středu než na okraji. Medailí je 

celkem 2 488, z toho 812 zlatých i stříbrných a 

864 bronzových. 

Olympijská a paralympijská známka jsou na 

světě  

V rámci programu zlatého závodu T-Mobile 

Olympijského běhu v pražské Stromovce se 

konalo slavnostní představení poštovních 

známek, které Česká pošta vydává při 

příležitosti konání olympijských a 

paralympijských her.  

 

Poštovní známky nesou názvy Český 

olympijský tým v nominální hodnotě 32 Kč a 

Letní paralympijské hry v nominální hodnotě 

16 Kč. „Ceníme si toho, že poštovní známky 

znovu ponesou symboliku olympijských her a 

Českého olympijského týmu a že tradiční 

spojení mezi Českou poštou a Českým 

olympijským výborem trvá už neuvěřitelných 

šedesát let. Doufám, že klienti pošty budou 

známky rádi používat a že se také stanou 

cenným sběratelským artefaktem,“ uvedl 

předseda Českého olympijského výboru Jiří 

Kejval. 

 

http://www.olympic.cz/
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Ve Fan Zone se fasuje oblečení do Ria  

Ve středu 13. 7. vypuklo v prostorách Fan 

Zone Czech Team v pražském obchodním 

centru Quadrio na Národní třídě fasování 

olympijských kolekcí, v nichž se čeští 

olympionici a jejich doprovod představí na 

blížící se olympiádě v Riu. „Z širší výpravy se 

na fasování vystřídá přes 240 lidí – jak 

sportovců, tak jejich doprovodu a našich 

partnerů. Je skvělé pozorovat, jak to tu začíná 

s blížící se olympiádou ožívat,“ řekl Martin 

Doktor. 

 

Čeští sportovci zatím nikdy nefasovali oblečení 

před zraky veřejnosti. „Nechali jsme se 

inspirovat zahraničím a dle prvních dojmů se 

zdá, že i naše sportovce baví, když jejich první 

reálný krok k účasti na olympijských hrách - 

což fasování oblečení vždy bylo – se děje 

v hezkém prostředí, kde se z nich stávají řádní 

členi Českého olympijského týmu jedoucího do 

Ria, a fanoušci je začnou vnímat jako své 

hrdiny, jimž budou fandit po celou dobu her,“ 

řekl marketingový ředitel ČOV Marek Tesař a 

doplnil: „Jsem rád, že to baví sportovce, 

fanoušky i partnery.“ 

Kolekce, kterou pro Český olympijský tým již 

počtvrté navrhla a vyrobila firma Alpine Pro, 

čítá přes 40 kusů oblečení. Od několika párů 

bot, přes trička a bundy až po obleky na 

slavnostní zahájení. 

 

 

Knihy s olympiádou spojené  

Ve Fan Zone Czech Team byla ještě pokřtěna 

kniha „Olympijský rok“  partnera ČOT 

Českého rozhlasu Radiožurnálu, který ve 

spolupráci s ČOV mapoval roční přípravy a 

kvalifikace devíti vybraných sportovců.  

 

Stejně tak Dana Zátopková veřejnosti 

představila výjimečné životopisné dílo o ní               

a manželovi Emilu Zátopkovi s názvem „Náš 

život pod pěti kruhy“. Za osobní účasti 

olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany 

Zátopkové i řady bývalých olympioniků 

proběhla ve Fan Zone Czech Team také 

autogramiáda pro širokou veřejnost. 

 

Po klikujícím autobuse přicházejí 

Zátopkovy nohy 

Před čtyřmi lety se na olympijských hrách                

v Londýně stal symbolem Českého domu 

červený klikující autobus. Také pro olympijský 

rok 2016 připravil jeho autor David Černý 

uměleckou instalaci, která však letos propojí 

http://www.olympic.cz/
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hned tři místa. Sto párů pohybujících se nohou 

Emila Zátopka bude rozděleno mezi dějiště her 

Rio de Janeiro, Lipno a Prahu, která budou 

centry pro české fanoušky. 

 

Emil Zátopek provází Český olympijský tým 

celým olympijským rokem – zejména v podobě 

stylizované postavičky, která je motivem 

olympijské kolekce. Zátopkovu nezdolnost 

vyjádřenou heslem „Nemůžeš? Přidej!“ 

připomínají i nohy z dílny Davida Černého. 

KOMISE ČOV 

Ekonomická komise  

Loterijní společnosti už letos podpořily 

český sport 313 miliony korun 

ČOV rozdělil mezi příjemce druhou splátku 

letošních loterijních prostředků. Spolu se 

zůstatkem na loterijním účtu z předchozího 

období bylo příjemcům vyplaceno 155 953 000 

korun. „Pokud sečteme letošní dary loterijních 

společností, získal díky nim český sport v 

prvním pololetí už 313 milionů korun. Je tak 

čím dál víc reálné, že se tyto příjmy za rok 

2016 opravdu dostanou přes hranici 600 

milionů,“ sdělil místopředseda ČOV Libor 

Varhaník s tím, že za druhé čtvrtletí 2016 

činily prostředky z loterií 155 691 572 korun 

(tato částka je bez zůstatku na loterijním účtu). 

Od roku 2014 platná možnost pro 

provozovatele loterií a kurzových sázek 

darovat sportu přes Český olympijský výbor 

finanční prostředky na sport mládeže letoškem 

končí. Od příštího roku bude rozdělovat příjmy 

z loterií stát, konkrétně ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. „Ministr financí a 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

chtějí kompenzovat tento výpadek navýšením 

výdajů státu, obcí a krajů na sport z letošních 

3,7 miliardy korun na 6 miliard korun v roce 

2017. Stabilita sportovního prostředí navíc 

bude podpořena i novými dotačními programy 

na období tří let, což byl jeden z našich 

hlavních požadavků, aby bylo možné efektivně 

plánovat,“ doplnil generální sekretář ČOV Petr 

Graclík. Do roku 2020 by dle plánů vlády na 

sport měly směřovat všechny výnosy z loterií a 

hazardu. 

Veškeré informaci k tzv. loterijním odvodům 

včetně příjmů od jednotlivých společností                

a přehled dělení financí mezi příjemce najdete 

zde. 

Komise zahraničních vztahů  

Seminář programu Success  

V chorvatském Dubrovniku proběhl třídenní 

seminář národních koordinátorů evropského 

projektu Success, jehož je ČOV partnerem. 

Hlavním tématem byla efektivita a účinnost 

školení. Manažerka projektu Alma Papic 

hovořila o správném nastavení programu 

vzdělávání, jmenovala důležité zásady při 

školení účastnic či představila metody a 

odborné lektory pro vybudování správného 

výcvikového programu. 

 

Cílem celého projektu je přispět ke zvýšení 

počtu žen na vedoucích pozicích ve sportu, 

kde jsou zastoupeny stále v menšině. Příčinou 

může být nedostatek možností navazování 

http://www.olympic.cz/
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kontaktů za účelem sdílení zkušeností, 

nedostatek studijních příležitostí, ale                       

i předsudky, že ženy jsou méně kvalifikované. 

Základními tématy programu školení 

sportovního managementu jsou: strategický 

management, management lidských zdrojů, 

finanční management, marketing a organizace 

velkých sportovních akcí. 

Z České republiky je do projektu zapojeno osm 

žen z různých sportovních organizací (stejně 

jako z ostatních spolupracujících zemí) z 

vyššího a středního managementu, které díky 

školení a vypracování případové studie mohou 

zkušenosti a rady předávat svým kolegům i 

kolegyním. Další informace případně poskytne 

koordinátorka projektu v ČR Radana 

Kubešová na emailu kubesova@olympic.cz.  

Přihlaste své akce do Evropského týdne 

sportu  

Od 10. do 18. září 2016 se 

v rámci druhého ročníku 

Evropského týdne 

sportu zapojte                 

do sportování                       

a pohybových aktivit ve 

sportovních klubech, na 

pracovišti, ve škole nebo 

kdekoli jinde. Jste 

pořadatelem sportovní 

akce? Přihlaste ji do 

Evropského týdne sportu a 

můžete získat dárky pro 

účastníky nebo plakáty na 

podporu Vaší akce. 

Evropský týden sportu je 

iniciativou Evropské 

komise. Jeho 

koordinátorem v České 

republice je Český 

olympijský výbor a projekt 

je zároveň součástí 

celonárodní kampaně 

Česko sportuje. 

 

Legislativní rada 

Mezinárodní konference o boji proti 

dopingu 

Nizozemské předsednictví Rady EU 

uspořádalo v Amsterdamu mezinárodní 

konferenci o boji proti dopingu. Nosným 

tématem konference byl účinný boj proti 

dopingu ve světle ochrany soukromí sportovců. 

Za ČOV se konference zúčastnil tajemník 

Legislativní rady Jiří Janák. Přednášející, mezi 

nimiž nechyběla např. nizozemská ministryně 

školství Edith Schippers, eurokomisař pro 

vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor 

Navracics či odstupující ředitel WADA Craig 

Reedie, zdůraznili zejména potřebu efektivního 

boje proti dopingu s nutností respektovat 

základní právo sportovců na ochranu jejich 

soukromí. 

Široce prezentována byla nová evropská 

úprava týkající se ochrany dat, která bude 

účinná od května 2018. Nařízení o ochraně 

osobních údajů totiž výslovně zmiňuje možnost 

předávání údajů týkajících se sportovců               

za účelem omezení nebo odstranění dopingu 

ve sportu, upravuje však také například 

podmínky pro uplatnění tzv. práva být 

zapomenut. Nařízení se vztahuje také na 

organizace, které nemají sídlo v EU, avšak 

chtějí data osob z EU zpracovávat. V takovém 

případě budou muset v EU jmenovat svého 

zástupce. 

Německý nejvyšší soud odmítl žalobu 

Claudie Pechsteinové  

Dlouhotrvající soudní spor mezi 

několikanásobnou olympijskou vítězkou              

a mistryní světa i Evropy v rychlobruslení 

Claudií Pechsteinovou a Mezinárodní 

bruslařskou unií je u konce. Alespoň před 

obecnými německými soudy. Federální 

nejvyšší soud Německa totiž rozsudkem ze 

dne 7. června 2016 odmítl žalobu německé 

rychlobruslařky na náhradu škody proti 

Mezinárodní bruslařské unii (ISU). Podle 

soudu nemají vnitrostátní soudy pravomoc 

rozhodovat v případech, v nichž již rozhodl 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.success-leadership.eu/selected-participants-from-czech-republic/
http://www.success-leadership.eu/selected-participants-from-czech-republic/
mailto:kubesova@olympic.cz
http://ceskosportuje.cz/olympic-cz/evropsky-tyden-sportu/
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konečným arbitrážním nálezem Arbitrážní soud 

pro sport (CAS). Rozsudek Federálního 

nejvyššího soudu zároveň potvrdil, že CAS je 

řádným rozhodčím tribunálem ve smyslu 

německého práva a že rozhodčí doložka 

v pravidlech ISU, na základě níž CAS spory 

rozhoduje, je platná.  

 

Foto: Facebook Claudie Pechsteinové  

Celý spor začal již před Mistrovstvím světa            

v norském Hamaru v roce 2009, kdy německá 

asociace rychlobruslení (DESG) zakázala 

Claudii Pechsteinové na základě nesrovnalostí 

v jejím biologickém pasu činnost. Pechsteinová 

se tak stala vůbec prvním sportovcem, který 

byl v dopingovém případě uznán vinným               

na základě nepřímých důkazů. Disciplinární 

komise ISU následně Pechsteinové zastavila 

činnost na dva roky. Proti tomuto rozhodnutí se 

Pechsteinová odvolala k CAS, který však 

dvouletý zákaz potvrdil. Pechsteinová se proti 

rozhodnutí CAS odvolala ke švýcarskému 

Federálnímu tribunálu, který však odvolání 

odmítl.  

Zároveň se Pechsteinová bránila také 

v Německu. Podala žalobu na náhradu škody 

proti ISU u okresního soudu, který ji však 

odmítl jako nepřípustnou. Pechsteinová se 

proti rozhodnutí odvolala a odvolací soud 

rozsudek nižšího soudu zrušil, arbitrážní 

doložku ke CAS, obsaženou v pravidlech ISU, 

označil za neplatnou a arbitrážní nález CAS      

za nevykonatelný. V  rozsudku se odvolací 

soud zabýval také obecně povahou 

mezinárodních sportovních organizací, které 

označil za monopolní. Odvolací soud dále 

uvedl, že řízení před CAS nesplňuje všechny 

požadavky spravedlivého procesu, neboť se 

stranami není zacházeno jako s rovnými 

z důvodu daleko většího vlivu mezinárodních 

sportovních organizací na složení panelu ve 

srovnání s vlivem samotných sportovců. 

Odvolacímu soudu se nelíbil ani proces 

jmenování předsedy panelu ze strany CAS a 

nikoliv ze strany samotných účastníků řízení. 

V otázce vykonatelnosti arbitrážního nálezu 

CAS uplatnil odvolací soud jeden z článků 

Newyorské Úmluvy o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů a rozhodl, že nález porušuje 

německé soutěžní právo - a tedy německý 

veřejný pořádek - a jako takový je v Německu 

nevykonatelný.  

Odvolací soud však rozhodl pouze v otázce 

příslušnosti německých soudů, nikoliv v meritu 

věci. Rozhodnutí o samotném obsahu žaloby 

na náhradu škody tak bylo ponecháno 

Federálnímu nejvyššímu soudu, který napsal 

prozatím poslední kapitolu sedmiletého sporu 

v úterý 7. června, když žalobu Claudie 

Pechsteinové na náhradu škody odmítl jako 

nepřípustnou. Federální nejvyšší soud 

zejména uzavřel, že monopolní postavení ISU, 

souhlas sportovců s pravidly ISU, včetně 

rozhodčí doložky ke CAS, není zneužitím 

dominantního postavení ve smyslu německého 

soutěžního práva a že CAS je řádným 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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rozhodčím tribunálem ve smyslu německého 

práva.  

Claudia Pechsteinová ihned po vyhlášení 

rozsudku oznámila svůj záměr podat stížnost 

k Federálnímu ústavnímu soudu. Případ je 

zároveň předmětem stížnosti před Evropským 

soudem pro lidská práva.  

Člen Legislativní rady Zdeněk Ertl 

rezignoval 

Člen Výkonného výboru ČOV Zdeněk 

Ertl rezignoval na své členství v Legislativní 

radě ČOV. Své rozhodnutí oznámil šéf 

Sdružení sportovních svazů na jednání VV dne 

11. 7. 2016. Členem rady byl od roku 2013. 

Komise rovných příležitostí ve sportu  

Dámská jízda pod plachtami 2016 
 

 
 
Již potřetí se sešly v areálu TJ LODNÍ 

SPORTY BRNO u Brněnské přehrady ženy 

působící ve sportu na akci Dámská jízda pod 

plachtami. Společenskou a networkingovou 

akci si nenechala ujít dvacítka účastnic. Byly 

mezi nimi také vrcholové sportovkyně, jako 

moderní gymnastka Monika Míčková, 

akvabela Alžběta Dufková, basketbalistka 

Ivana Večeřová nebo veslařka Michaela 

Burešová. „Akce se stala v regionu tradicí a je 

pro všechny sportovkyně, trenérky, 

funkcionářky, rozhodčí, manažerky nebo 

novinářky nejen možností se navzájem 

seznámit, ale také užít si pohodové odpoledne 

s projížďkami na plachetnicích, což si všechny 

ženy působící nejen ve sportu zaslouží,“ řekla 

tajemnice sportovního klubu TJ LODNÍ 

SPORTY BRNO Kateřina Fantová, která akci 

ve spolupráci s Komisí rovných příležitostí 

ČOV každoročně pořádá.  

Kromě prohlídky zázemí loděnice, projížďkách 

po „brněnském moři“ nebo možnosti 

profesionálního líčení od vizážistky Moniky 

Dujíčkové, byla tentokrát součástí programu               

i ochutnávka koučinku pod vedením Miluše 

Těthalové. Zúčastněné si tak vyzkoušely jednu 

z technik napomáhající sebeuvědomění                   

a hledání cesty k řešení nějaké osobní otázky 

nazvanou „Kolo životní rovnováhy“. Tato 

aktivita podtrhla letošní leitmotiv setkání 

vyjádřený řečnickou otázkou „Jak se žije 

ženám ve sportu?“. O tečku akce se pak 

tradičně postaralo společné sledování 

ohňostroje z programu Ignis Brunensis. 

Pozvánky KRP:  

Golfový den pro ženy - gentlemen welcome, 
27. 8. 2016 v Golf Resortu Bechyně. Startovné 
na turnaj činí 250,- Kč + fee, v ceně je 
občerstvení do bagu a během turnaje, balená 
voda s sebou. Přihlášky na www.cgf.cz či 
info@golf-bechyne.cz 
 
Seminář Koučink a jeho využití pro osobní         
i profesní rozvoj ve sportovním prostředí, 15. 
– 17. 9. 2016 v Bechyni v rámci druhého 
Evropského týdne sportu. Seminář je určen 
ženám i mužům ze sportovních organizacích 
v ČR a na mezinárodní úrovni, sportovcům           
i studentům vysokých sportovních škol. Lektoři 
semináře jsou Olga Šípková a Milan 
Studnička. 
 
Lékařská komise  

Sportovci podstoupí po návratu z Ria 

lékařské testy v Ostravě   

Všichni olympionici a jejich doprovod, kteří se  

zúčastní olympiády v Brazílii, podstoupí kvůli 

riziku nákazy virem Zika po návratu do vlasti 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.cgf.cz/
mailto:info@golf-bechyne.cz
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bezplatné zdravotní testy ve specializované 

pracovišti Zdravotního ústavu v Ostravě. 

Rozhodl o tom ministr zdravotnictví Svatopluk 

Němeček. „Snažíme se chránit zdraví českých 

občanů a vést je k zodpovědnosti při cestování 

a po něm,“ uvedl Svatopluk Němeček. 

„Nechceme ponechat nic náhodě. Sportovci 

reprezentují naši zem a plně si zaslouží naši 

podporu.“ 

Vir Zika se přenáší po bodnutí komárem a má 

prakticky stejné příznaky jako chřipka, tedy 

únavu, teplotu, bolest hlavy a kloubů či zánět 

spojivek. Nejlepším lékem bude prevence. 

Všichni sportovci vyfasují od organizátorů 

repelenty, další pak dostanou od týmových 

lékařů. Přímo v olympijské vesnici navíc 

vyroste poliklinika pro vyšetření krve a 

laboratorní testy. Šéflékař ČOT Jiří 

Neumann dodal, že se na pokoje do 

olympijské vesnice instalují klimatizace, aby 

sportovci nemuseli otevírat okna.  

 

Ministerstvo dále nedoporučuje na olympiádu 

cestovat těhotným ženám a zároveň apeluje 

na všechny ostatní návštěvníky, aby                      

s případnými snahami o početí počkali 

minimálně osm měsíců po návratu z Brazílie. 

ČESKO SPORTUJE A DALŠÍ PROJEKTY 

Sazka Olympijský víceboj zvyšuje 

pohybovou zdatnost dětí 

Děti, které se pravidelně účastní projektu 

Sazka Olympijský víceboj, mají významně 

vyšší pohybovou zdatnost než děti bez 

pravidelné účasti. Analýza výsledků uplynulého 

ročníku společného projektu Sazky a ČOV 

zároveň potvrdila na ještě větším vzorku žáků 

základních škol, že děti z velkých sídel nad 50 

tisíc obyvatel jsou na tom v pohybové zdatnosti 

výrazně lépe oproti dětem z obcí a malých 

měst. Navíc se také například ukázalo, že 

pohybová zdatnost dívek ve věku 15 a 16 let 

výrazně klesá, a to až na úroveň desetiletých 

děvčat. „Myslím, že u této statistiky bude 

reálná situace ještě horší, protože děvčata, 

která nechtějí z různých důvodů v tomto věku 

sportovat, do víceboje vůbec nepůjdou,“ dodal 

docent Tomáš Perič. 

Odborník na sport dětí z Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy analyzoval 

ve spolupráci se společností SportAnalytik v 

letošním roce výsledky 80 684 dětí ve věku 5–

16 let. Vzorek je tedy ještě o 30 tisíc dětí vyšší 

než v předchozím roce, kdy díky projektu 

Sazka Olympijský víceboj padla letitá 

představa, že děti z venkova a menších obcí 

jsou fyzicky zdatnější než děti z velkých měst.  

V žebříčku pohybové zdatnosti dětí v 

jednotlivých krajích vede Praha, na poslední 

místo se posunul Středočeský kraj. Nejvíce se 

propadl kraj Vysočina a nejvíc poskočil kraj 

Olomoucký. Celkově se však pořadí potvrdilo.  

 

Jak vznikala analýza: Vzorek dat činil 80 684 

dětí ve věku 5–16 let (anonymizovaná data). 

Rozsah souboru je unikátní, ještě o 30 tisíc 

dětí vyšší než v roce 2015. Měření probíhalo 

na základních školách a v odpovídajících 

ročnících víceletých gymnázií v období září 

2015 až květen 2016. Školáci plnili osm 

disciplín, jež testují základní pohybové 

schopnosti: hluboký předklon (testuje 

flexibilitu), T-běh (hbitost), zkrácené sedy-lehy 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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(silová vytrvalost), postoj čápa (rovnováha), 

sprint na 60 m (rychlost), běh na 500/1000 m 

(vytrvalost), skok/trojskok do dálky z místa 

(výbušnost), hod basketbalovým míčem (síla). 

Jak se porovnávaly disciplíny: Použita byla 

metodika T-bodů, která umožňuje porovnávat 

disciplíny s různými jednotkami. Metoda 

vychází z aritmetického průměru a ze 

směrodatné odchylky a výsledné skóre je 

součtem T-bodů v jednotlivých disciplínách. 

Infografiku s kompletními výsledky pohybové 

zdatnosti Sazka Olympijského víceboje 

můžete stáhnout zde. 

Rekordní ročník T-Mobile Olympijského 

běhu 

Ve středu 22. června se uskutečnil i díky 

Českému rozhlasu Radiožurnálu, který se 

proměnil v 18:00 hodin ve startéra běhů,              

T-Mobile Olympijský běh. S podporou 

olympioniků i partnerů ČOV oslavil Olympijský 

den spolu s historicky největším startovním 

polem běžců. Ročník 2016 byl po všech 

stránkách rekordní: 51 závodů po celé ČR, 

přes 52 tisíc běžců, kteří přispěli více než 220 

tisíc Kč na Českou olympijskou nadaci. 

„Dvojnásobek běžců i závodů Olympijského 

běhu je jednoznačným potvrzením toho, že 

olympijská myšlenka žije,“ řekl po doběhu v 

pražské Stromovce Jiří Kejval, předseda 

ČOV. Už dopoledne se uskutečnily dopolední 

dětské běhy na více než 200 školách.  

 

Unikátní běžecká událost vznikla díky 

spolupráci s Českým klubem olympioniků a 

se stálými partnery ČOV. Kromě společnosti T-

Mobile a Radiožurrnálu olympijskou myšlenku 

podpořila společnost Koh-i-noor Hardtmuth 

dodáním cen pro dětské běhy a společnosti 

Nutrend a Coca-Cola poskytly občerstvení. 

„Bez partnerů a Českého klubu olympioniků by 

uspořádání celorepublikové akce, resp. 260 

různých akcí ve stejný okamžik, nebylo možné. 

Úspěšná spolupráce s našimi partnery a radost 

běžců na trati je jednoznačná známka toho, že 

jsme všichni jeden tým,“ doplnil marketingový 

ředitel ČOV Marek Tesař. 

Novým dodavatel ČOT je Johnny Servis  

ČOV podepsal smlouvu se společností 

JOHNNY SERVIS, jež se stává po dobu pěti 

let dodavatelem Českého olympijského týmu. 

Jejich služeb letos využije především v 

Olympijském parku na Lipně. JOHNNY 

SERVIS se specializuje na zajištění 

komplexního zázemí akcí, staveb a event 

management. Společnost JOHNNY SERVIS 

se stala sedmým dodavatelem Českého 

olympijského týmu a doplnila firmy AV Media, 

Lasvit, Nutrend, Koh-i-noor, Prim a KPMG. 

Obě strany uzavřely smlouvu do roku 2020. 

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE 

Překročili jsme hranici 1000 podpořených 

dětí   

 

Česká olympijská nadace oslavila na svém 14. 

zasedání tisící podpořené dítě. Celkově už 

díky ní sportuje 1058 kluků a holek. Mezi 69 

dětí bylo tentokrát rozděleno 456 110 korun a 

za dobu své existence již nadace vyplatila na 

přesně dané sportovní účely 5,5 milionu korun. 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.olympic.cz/upload/files/2016-06-28-grafika-pohybova-zdatnost-deti.pdf
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„Chceme podpořit ještě víc dětí, to je náš 

hlavní cíl. Ať se o příspěvek přihlásí každý, kdo 

splňuje podmínky dané nadací,“ nabádá 

předseda ČOV Jiří Kejval. 

Za uplynulý měsíc měly děti z nadace možnost 

vyzkoušet si jízdu na dračích lodích v rámci 

otevření letní turistické sezóny na Lipně, potkat 

se s Usainem Boltem na Zlaté tretře v Ostravě 

nebo vyzkoušet si pravou závodní atmosféru 

na rodinném cyklozávodě ze série Author 

Maraton Tour (startovné spolu s novým jízdním 

kolem měly děti možnost vyhrát v soutěži 

vyhlášené nadací ve spolupráci se skupinou 

ČEZ).  

 

V polovině června se konal již druhý ročník 

sportovně-dobrodružného kempu pro děti          

a jejich rodiče ve Vranově nad Dyjí a o týden 

později si děti z nadace jako jeden sehraný 

tým vybojovaly zlatou medaili                          

na mezinárodním fotbalovém turnaji World 

Youth Football Cup. Poslední červnovou akcí 

byl T-mobile olympijský běh, který si zaběhlo 

velké množství dětí i jejich rodičů po celé 

České republice a díky dobrovolnému 

přispívání v rámci přihlašování k běhům se pro 

nadaci vybralo přes 220 000 korun. 

V červenci se tardičně koná Sportfest Lipno, 

na který se nadace spolu s podpořenými dětmi 

opět chystá. Dvě děti se díky uspořádané 

soutěži zúčastní týdenního kempu se Zuzanou 

Hejnovou a v rámci Olympijského parku Rio-

Lipno budou mít děti z ČON možnost přijet do 

dětské olympijské vesničky Olšina na týdenní 

tábor. 

SPORTOVNÍ PŘEHLED  

Softballové léto začalo, Česko má první 

evropskou medaili 

České softbalistky do 22 let na začátku 

července vybojovaly bronz na juniorském 

mistrovství Evropy a v Pardubicích ukázaly, že 

se za pár let budou moci porvat o letenky do 

Tokia. Český národní tým, kterému před 

dvěma lety jen těsně uniklo ve finále zlato, si 

myslel na medaili i na domácí půdě.  

Bronz je pro český tým splněním 

předturnajových cílů. Výsledek 7:4 v utkání s 

Ruskem vypovídá o velmi vyrovnaném zápasu, 

který ubral Ruskám síly před bojem o zlato. 

V něm Nizozemky dominovaly a zaslouženě 

vyhrály 8:0. 

 

Dlouhé softballové léto ale teprve začíná. 

Dospělý ženský tým odlétá na mistrovství 

světa do Kanady, muže čeká útok na evropský 

zlatý hattrick v italském Montegranaru. 

Důležité turnaje mají před sebou i mládežnické 

kategorie – junioři vyhlásili útok na historicky 

první medaili na světové scéně, juniorky budou 

obhajovat evropské zlato ve Španělsku. 

Víkend ve znamení amerického fotbalu  

V sobotu 23. 7. na stadionu Viktorie Žižkov 

obhájili loňský titul v České lize amerického 

fotbalu Prague Black Panthers, když porazili 

Prague Lions 10:9. Finále Czech Bowl vysílal v 

přímém přenosu program ČT sport.  

 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.caaf.cz/?path=kontakty/finale/
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Centrum české metropole zaplaví 

triatlonisté 

V sobotu 30. července bude Praha v obležení 

triatlonistů. V historickém centru a jeho okolí 

proběhne druhý ročník mezinárodního závodu 

TRIPrague. Hlavní závod na tratích 

polovičního ironmana odstartuje v 13:00 hodin 

a bude mistrovstvím České republiky. Na své 

si přijdou i sportovní nadšenci, kteří si chtějí 

triatlon vyzkoušet. Závod na zkrácených tratích 

MINI TRI startuje v 9:00hodin. Nebude chybět 

bohatý doprovodný program ani EXPO, na 

kterém si přítomní budou moci otestovat i 

zhodnotit aktuální zdravotní stav. Loňský 

premiérový ročník přilákal 500 závodníků, přes 

1000 návštěvníků doprovodného programu a v 

neposlední řadě stovky a stovky diváků, kteří 

závod v Praze podél trati sledovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHYSTANÉ AKCE ČOV 

24. 7. – 13. 8. odlety ČOT do Ria de Janeira  

5. 8. – 21. 8. Hry XXXI. olympiády v Rio de 

Janieru a provoz Olympijských parků na Lipně, 

v Ostravě, Pardubicích a Plzni    

16. 8. – 23. 8. přílety ČOT do České republiky 

 

Kde najdete Český olympijský tým? 

Web: www.olympic.cz 

YouTube: www.youtube.com/czecholympic 

Mobilní aplikace LOH 2016: Pro Android, Pro 

iOS 

FB: www.facebook.com/olympijskytym 

Twitter: www.twitter.com/olympijskytym 

Instagram: www.instagram.com/olympijskytym 

Snapchat: Olympijskytym 
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Spolupracujeme: 
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