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Milí přátelé, sportovci, 

máme za sebou 

nejúspěšnější olympijské 

hry v historii. Naši 

reprezentanti získali 

v Soči osm medailí. 

V televizi je sledovalo 

přes 7 milionu diváků. Podle aktuálního 

průzkumu kralovalo v uplynulých měsících 

slovo „olympiáda“ českému internetu.  

Olympijský park na Letné navštívilo přes 

400 tisíc lidí. Víc jak polovina návštěvníků 

byla mimopražských a třetinu tvořily děti. 

Jejich hlavní motivací, proč se do parku 

vydali, byl sport. Lepší propagaci zdravého 

životního stylu jsme si nemohli přát. 

To vše je velmi zavazující. Pokud vytvoříme 

našim dětem podmínky, budou se hýbat. 

Pomůže nám k tomu i změna loterijního 

zákona, díky které se k mládeži dostane 

více peněz než v minulosti. Český 

olympijský výbor je bude spravedlivě 

distribuovat neprofesionálním sportovcům 

podle klíče, na kterém se shodlo sportovní 

prostředí.  

Věřím, že Česko bude sportovat. Společně 

toho můžeme dosáhnout. 

Váš Jiří Kejval 

Předseda Českého olympijského výboru 

 

VÍCE PENĚZ PRO SPORT MLÁDEŽE 

Z „LOTERIJNÍCH“ ODVODŮ 

 

Sport mládeže získá v roce 2014 stovky 

milionů navíc. Výkonný výbor ČOV schválil 

klíč k dělení „loterijních“ odvodů, jejichž část 

plyne na podporu neprofesionálního sportu.  

Provozovatelé loterií a kurzových sázek 

mohou podle novely zákona poskytnout až 

25 procent z tzv. loterijní daně na sport 

formou daru. V nedávné době se 

k takovému kroku zavázaly Tipsport 

a Sazka, které odvedou v roce 2014 až 300 

milionů korun. „Jednáme i s dalšími 

společnostmi,“ upřesňuje Jiří Kejval. 

Peníze se dostanou k mládeži přes 

jednotlivé sportovní svazy a organizace. 

Klíč připravovala pracovní skupina pod 

vedením místopředsedy ČOV Libora 

Varhaníka. Vznikal v úzké spolupráci 

s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy. Na vědomí jej vezme tvořící 

se Národní rada pro sport. Dělení 

prostředků je naprosto transparentní, není 

to skrytý marketing. Podpora směřuje na 

olympijské, neolympijské sporty, 

tělovýchovné organizace jako je například 

Sokol, část dostane také Paralympijský 

výbor. 

Po vzoru Mezinárodního olympijského 

výboru užije ČOV 10 procent prostředků pro 

http://www.olympic.cz/
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vlastní projekty na podporu sportu 

a zdravého životního stylu mládeže. „Věřím, 

že tak budeme moci generovat další 

finance. Oslovíme kraje, aby se s námi na 

podpoře sportu podílely a přidaly peníze ze 

svých rozpočtů,“ uvádí Kejval. 

První prostředky převede ČOV sportovcům 

ve třetím kvartálu letošního roku.  

ČOV zároveň intenzivně jedná s vládou 

o řešení situace „nelegálů“, tedy on-line 

loterií a sázek, které podnikají na internetu 

a neplatí v ČR daně. 

Více informací najdete v příloze tohoto čísla 

Olympijského zpravodaje. 

SPORTOVNÍ DIPLIOMACIE 

Prezident České republiky Miloš Zeman, 

předseda senátu Milan Štěch, předseda 

dolní komory Jan Hamáček a ministr 

školství Marcel Chládek podpořili české 

sportovce přímo v Soči. 

Jiří Kejval se v Soči neformálně setkal 

s Thomasem Bachem, prezidentem MOV. 

 

Prezident Mezinárodní lyžařské federace 

Gian-Franco Kasper (na snímku vlevo) 

navštívil sídlo Českého olympijského 

výboru. S šéfem komise zahraničních 

vztahů Romanem Kumpoštem a Jiřím 

Kejvalem jednali o projektu národních 

olympijských center a o systému pořádání 

vrcholných sportovních akcí v ČR. 

ČOV a MOV uzavřely smlouvu 

o marketingové spolupráci. Jiří Kejval 

podepsal kontrakt v Soči s marketingovým 

ředitlem Mezinárodního olympijského 

výboru  Timmo Lummem. 

Ministr financní Andrej Babiš obdržel 

kompletní Zprávy o činnosti ČOV od roku 

1992 jako reakci na jeho dotaz k využití 

státních prostředků při podpoře sportu. 

OLYMPIJSKÉ HRY 

Přes 400 tisíc sportovců na Letné 

 

Do Olympijského parku, zamířilo v průběhu 

olympiády na 409 148 dětí a dospělých.  

Na hlavním pódiu se vystřídalo 128 hostů, 

celkem park navštívilo 486 účinkujících, 

uskutečněno bylo 24 telemostů s českými 

olympioniky z Ruska, sportoviště si vyzkou-

šely tisíce dětí z organizovaných a nahláše-

ných skupin z celé republiky. 

Podle průzkumu renomované agentury 

Millward and Braun by podobný projekt při-

vítalo 94 procent fanoušků 

i v budoucnosti. Hlavní motivací návštěvní-

ků byl dle získaných statistik aktivní sport. 

Tři čtvrtiny rozpočtu projektu hradili marke-

tingoví partneři ČOV. 

 

http://www.olympic.cz/
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Nejúspěšnější hry v televizní historii  

 

Česká televize, generální mediální partner 

ČOV, odvysílala z XXII. zimních olympij-

ských her na programech ČT sport a ČT2 

celkem 710 hodin. Kanál ČT sport přitom 

překonal několik rekordů ve sledovanosti. 

Sedmkrát se stal nejsledovanějším progra-

mem celého dne a hokejový zápas mezi 

Českem a Slovenskem sledovalo nejvíce 

diváků v historii ČT sport.  

Studiu Letná, které vysílalo přímo 

z Olympijského parku, patřilo denně přes 40 

minut. Celkový zásah her činil na obou ka-

nálech České televize, které olympijské 

dění vysílaly, 7,4 milionu diváků. Na interne-

tu bylo přehráno přes 22 milionů živých 

streamů.  

Olympijská kolekce znovu nadchla svět  

 

Oblečení český olympijské výpravy od Alpi-

ne Pro nadchlo v Soči stejně jako před 

dvěma lety v Londýně, kde slavila úspěch 

kolekce inspirovaná obrazem Františka 

Kupky Dvoubarevná fuga.  

Letošní oblečení připomínající dílo secesní-

ho umělce Alfonse Muchy s motivy listů lípy 

a srdce bylo redakcí titulu USA TODAY, 

druhého nejprodávanějšího amerického 

deníku, zařazeno mezi nejlepší pětici. Spolu 

s Českou republikou bodovaly také kolekce 

Japonska, Německa, Tonga a Austrálie.  

Reprezentační publikace Soči 2014 po-

křtěna  

 

Za přítomnosti autorů a olympijské šampi-

onky Evy Samkové byla v Praze již čtyři dny 

po slavnostním zakončení her pokřtěna 

oficiální publikace Českého olympijského 

výboru Soči 2014. 

Publikace o více než 300 stranách obsahuje 

desítky snímků uznávaných sportovních 

fotografů Jiřího Koliše a Herberta Slavíka. 

Fotografie doplnil zajímavými postřehy 

dlouholetý redaktor Reflexu Milan Tesař. 

Knihu vydává Mladá fronta.  

Olympijská nadace: Více peněz pro děti 

Výtěžek ze vstupného v Olympijském parku 

ve výši 3 147 950 korun putuje na konto 

České olympijské nadace, která umožňuje 

sportovat dětem ze sociálně slabých rodin 

nebo ústavů.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.kniha.cz/zoh-soci-2014/d-292926/
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Prezidentem nadace je Jan Železný.  

O příspěvky mohou zájemci žádat na 

www.olympic.cz/nadace.  

EKONOMICKÁ KOMISE 

 

Na pražském Chodově proběhl za účasti 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

Marcela Chládka seminář k problematice 

financování sportu v České republice. Cílem 

semináře bylo napomoci ekonomům jednot-

livých organizací zorientovat se v oblasti 

financování sportu se zaměřením na pro-

blematiku dotací.  

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Marcel Chládek seznámil přítomné se svými 

záměry pro tento rok, mezi které patří za-

chování podpory sportovní činnosti ze stát-

ního rozpočtu v objemu 3 miliardy korun 

a navržení zvýšení finančních prostředků 

pro sport.  

Jak ministr, tak i jeho náměstek pro podporu 

sportu a mládeže Petr Hulinský mluvili 

o dopracování a předložení zcela nového 

návrhu zákona o podpoře sportu. 

KOMISE SPORTOVCŮ 

Komise sportovců MOV zná nové členy   

Sportovci na zimních hrách v Soči rozhodli 

o svých zástupcích v Mezinárodním olym-

pijském výboru. Z devítky kandidátů získal 

nejvíce hlasů legendární norský biatlonista 

Ole Einar Bjordnalen. Spolu s ním v Komisi 

sportovců MOV zasedne kanadská hokejis-

tka Hayley Wickenheiserová. Šárka Stra-

chová skončila osmá. 

 

 „Konkurence byla obrovská, ale Šárka se jí 

nezalekla a výzvu přijala. Za to jí patří velký 

dík. Určitě ji nepomohlo, že její parádní dis-

ciplína je na programu až po skončení vo-

leb. Kandidátů z alpských disciplín bylo na-

víc pět a brali si tak hlasy,“ řekl šéf české 

mise Martin Doktor 

Petr Koukal plánuje mezinárodní 

workshop  

Předseda Komise sportovců při ČOV Petr 

Koukal v dějišti olympijských her jednal 

s Claudií Bokelovou, bývalou německou 

reprezentantkou v šermu a současnou člen-

kou MOV, o možnosti uspořádání pražské-

ho workshopu na téma „Dvojí kariéra a spo-

jení olympioniků s byznysem“. V Soči Petr 

Koukal hovořil také s dalšími představiteli 

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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MOV Sergejem Bubkou nebo Frankem Fre-

dericksem.  

KOMISE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

 

Digitální profily ČOT a Česko sportuje bě-

hem olympiády trhaly rekordy.  

Český olympijský tým v říjnu 2013 evidoval 

na svém facebookovém profilu 41 346 fa-

noušků a dělil se v tomto ohledu o 3. až 4. 

místo s Německem v rámci EU. Během 

letošních ZOH se katapultoval na druhé 

místo (počet fanoušků vzrostl na 230 tisíc) 

a výrazně za sebou nechal již zmíněné Ně-

mecko i Francii.  

Pro zajímavost domácí Rusko mělo po 

hrách na facebookové stránce svého týmu 

necelých 15 000 fanoušků. Tak výrazné 

navýšení počtu je výsledkem komunikační 

kampaně ČOV na sociálních sítích. Digitální 

prostředí jako efektivní nástroj k oslovení 

mladých potvrzuje i enormní nárůst „lajků“ 

u profilu Česko sportuje, a to díky Olympij-

skému parku Soči – Letná.  

Úspěch Čechů na sociálních sítích zazna-

menal i prestižní server Inside The Games. 

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ AKADEMIE 

120 let olympijského hnutí  

Letos uplyne 120 let od doby, kdy byl 23. 

června 1894 založen Mezinárodní olympij-

ský výbor (jeho členem se stal Jiří Guth-

Jarkovský).  

Akademická sekce ČOA proto plánuje kon-

ferenci „120 let olympijského hnutí“. Před-

pokládá se účast zainteresovaných osob 

z oblasti sportu, olympismu a akademického 

světa.   

 

Unie profesionálních trenérů: Laureáti do 

Síně slávy vybráni  

Exekutiva UPT vybrala další laureáty pro 

uvedení do Síně slávy. Otevřela také anketu 

Trenér roku 2013, v níž sami profesionální 

trenéři vybírají tři nejlepší kolegy ze svého 

středu 

Jména budou odtajněna na druhém slav-

nostním večeru UPT, který se bude konat 

v úterý 29. dubna 2014 v Divadle Ypsilon. 

LÉKAŘSKÁ KOMISE  

Nový model zdravotnického zabezpečení 

reprezentace 

Lékařská komise pod vedením profesora 

Pavla Koláře pracuje od září minulého roku 

na novém modelu zdravotnického zabezpe-

čení sportovní reprezentace. Jednou z no-

vinek je propojení jednotlivých zavedených 

lékařských a fyzioterapeutických pracovišť 

mezi sebou prostřednictvím nového infor-

mačního systému, do něhož budou mít pří-

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
http://www.insidethegames.biz/anoc/1018825-social-media-success-for-czech-olympic-committee-part-of-aim-to-boost-sporting-participation
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stup kromě lékařů i samotní reprezentanti, 

popřípadě trenéři.  

Každý zařazený reprezentant obdrží Kartu 

olympionika se svým kódem, pomocí níž 

bude mít přístup k síti nejlepších autorizo-

vaných lékařů, fyzioterapeutů a ostatních 

pracovišť. V případě, kdy si sportovec ne-

bude vědět rady či bude potřebovat pomoc, 

mu bude k dispozici Asistenční služba, která 

mu po telefonu uvedeném na kartě pomůže 

s výběrem pracoviště, domluví návštěvu, 

upozorní na kontrolu, zaznamená důležité 

údaje, atd.  

Vzniká studie o prevenci nemocí vyvola-

ných nadváhou  

Komise připravuje studii „Prevence nemocí 

vyvolaných nadváhou a obezitou prostřed-

nictvím sportu". Úzce také spolupracuje 

s Ministerstvem zdravotnictví ČR na vlád-

ním programu „Zdraví 2020 – národní stra-

tegie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí“. 

Příští setkání členů Lékařské komise ČOV 

proběhne 15. 4. 2014 v 10:30 hodin v CPM 

v pražském Chodově. 

LEGISLATIVNÍ RADA   

Ochrana olympijské symboliky 

 

V průběhu ZOH v Soči došlo k několika pří-

padům porušení zákona č. 60/2000 Sb., 

o ochraně olympijských symbolik a také 

k zásahům do osobnostních práv sportovců 

(neoprávněné využití fotografií, jména 

apod.).  

Dále docházelo k neoprávněnému používá-

ní olympijských symbolik (zejména názvu 

„olympijský“) pro obchodní a reklamní účely.  

Olympijský výbor dané společnosti vždy 

okamžitě vyzval ke zjednání nápravy, na 

což téměř všechny ihned reagovaly a proti-

právní stav odstranily. 

V pondělí 17. 3. 2014 se v Centru pohybové 

medicíny v Praze uskuteční konference 

Legislativní rady ČOV k právní úpravě spol-

ků v novém občanském zákoníku a souvise-

jících předpisech.   

KOMISE SPORTU ŽEN  

Dámská jízda letos pěšky 

První březnovou neděli se na Božím Daru 

uskutečnil 11. ročník Dámské jízdy pořáda-

ný Lyžařským klubem Slovan Karlovy Vary 

ve spolupráci s Komisí sportu žen ČOV. 

Mezi 115 účastnicemi byly i zástupkyně 

ČOV Květa Pecková a Naděžda Knorre.  

V řídicích pozicích ve sportu chybí ženy  

Na výzvu organizačního výboru IWG Světo-

vé konference „Ženy a sport“ shromáždila 

Komise sportu žen ČOV opět po čtyřech 

letech data týkající se zastoupení pohlaví 

v řídicích pozicích ve sportu. V případě sva-

zů osmdesáti hlavních sportů (dle přehledu 

MŠMT) se situace příliš nemění. V jejich 

vedení je jen 11 % žen, v prosinci 2010 to 

bylo necelých 10 % žen, přičemž jen 6 sva-

zů má momentálně v čele předsedkyni (ae-

robik, auta okruhy, badminton, tanec, kra-

sobruslení, moderní gymnastika). Oproti 

roku 2010 přibyly tři.  

http://www.olympic.cz/
mailto:press@olympic.cz
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Další informace naleznete také na webu 

Komise sportu žen. 

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE 

 

Volejbalistka Klára Mejdřická převzala od 

generálního sekretáře ČOV Petra Graclíka 

oficiální podklady ke své roli „Mladého am-

basadora“, kterou bude zastávat při srpno-

vých Olympijských hrách mládeže v čín-

ském Nanjingu. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE ČOV 

17. 3. 2014: Konference Legislativní rady 

ČOV ke změnám plynoucím z novely Ob-

čanského zákoníku 

 

21. 3. 2014: Ples olympioniků 

 

26. 3. 2014: Přijetí olympioniků ze Soči 

2014 u předsedy vlády ČR 

26. 3. 2014: Přijetí dobrovolníků 

z Olympijského parku Soči – Letná u před-

sedy Senátu PČR. 

1. 4. 2014: Start další fáze projektu Česko 

sportuje 

16. 4. 2014: Předávání cen fair play 

Podrobný kalendář akcí ČOV sledujte onli-

ne. 

 

OLYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ 

č. 2/2014, 16. března 2014 
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