
INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU  | 12/2007

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

Benešovská 6, 101 00 Praha 10
tel: 271 730 622, 271 732 326, 271 734 734
fax: 271 731 318, e-mail: info@olympic.cz
www.olympic.cz

Jeho černobílé fotografie patřily ve své době 
k světové špičce v oboru a významně se zasloužily 
o další rozvoj české sportovní a reportážní 

fotografie. Je ironií osudu, že Karel Novák stihl 
kalendáře podepsat, ale jejich slavnostního vydání 
se již nedožil. Zemřel v pátek 16. listopadu 2007 
ve věku nedožitých osmdesáti dvou let. Karel 
Novák se po zakladateli české sportovní fotografie 
Jaroslavu Skálovi stal druhým fotografem, kterému 
Český olympijský výbor věnoval toto limitované 
vydání kalendáře sportovní fotografie. Kalendář, 
který vychází v omezeném nákladu 100 kusů, 
každý osobně signovaný autorem, přináší známé 
i unikátní černobílé fotografie mapující období 
československých sportovních úspěchů padesátých 
a šedesátých let. Najdete zde snímky fenomenální 

Věry Čáslavské, svatební fotografii Olgy Fikotové 
až po slavné skupinové foto českých olympioniků, 
vracejících se na lodi Gruzia z Melbourne 1956. 

ČOV představil médiím limitovaný 
kalendář pro rok 2008 
Vedení Českého olympijského výboru v čele s předsedou Milanem Jiráskem informovalo 
novináře na neformálním setkání o nejnovějších aktivitách ČOV. Mezi hlavní témata setkání 
patřilo seznámení s Českým olympijským domem v dějišti Her XXIX. olympiády v Pekingu 2008, 
projekt Praha olympijská a především představení limitovaného kalendáře pro rok 2008, který 
Český olympijský výbor vydal jako poctu legendě české sportovní fotografi e Karlu Novákovi. 
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Kandidátská města  
na pořádání LOH v roce 
2016 se sešla v Lausanne

Delegace Prahy vedená místopředse-
dou Českého olympijského výboru Jiřím 
Zedníčkem a ředitelem společnosti Praha 
Olympijská o.p.s. Tomášem Peterou, se spo-
lečně s delegacemi šesti uchazečských měst, 
zúčastnila v říjnu 2007 semináře organizova-
ného Mezinárodním olympijským výborem 
v Lausanne. 

V průběhu pěti dnů se v přednáškovém 
sále Olympijského muzea střídali řeční-
ci s prezentacemi na témata: ubytování 
účastníků OH, bezpečnost, životní prostředí, 
koncepce sportovišť, doprava, právní otázky 
spojené s tzv. Host City Contract, financování 
a rozpočet OH, televizní práva a marketing, 
rozvoj města a odkaz her, vybavení tiskové-
ho a mediálního střediska atd. Největší po-
tlesk posluchačů si zasloužil svým strhujícím 
vystoupením předseda Organizačního vý-
boru Londýn 2012 lord Sebastian Coe, který 
seznámil účastníky semináře s případovou 
studií Londýna. „Nepodceňujte sebemenší 
detaily dotazníku a buďte kreativní,“ dopo-
ručil mimo jiné Sebastian Coe.

V rámci setkání měli účastníci z jednot-
livých měst (Baku, Doha, Chicago, Madrid, 
Rio de Janeiro, Tokio a Praha) možnost 
klást dotazy a konzultovat svoje specifické 
záměry s přednášejícími, kteří byli doplněni 
dalšími odbornými pracovníky a externími 
experty MOV. Howard Stupp, právní expert 
MOV například doporučuje uchazečům při-
jmout „Zákon o olympiádě“. Soči to dělá až 
teď, a to je podle jeho názoru pozdě. Všem 
delegacím byla na závěr představena ne-
veřejná webová stránka MOV - tzv. OGKM 
– Olympic Games Knowledge Manage-
ment, která obsahuje rozsáhlou databázi 
fotografií a videozáznamů, ale i listinný 
archiv, ve kterém jsou uchovávány veškeré 
dokumenty, týkající se pořádání minulých 
olympijských her. 

Mezi účastníky semináře zavítal také 
předseda MOV Jacques Rogge. Ve svém 
vystoupení jednak velmi ocenil zájem všech 
měst o pořádání LOH v roce 2016 a dále uvedl,  
že všichni pracovníci MOV jsou připraveni 
v tomto náročném uchazečském procesu 
městům maximálně vyjít vstříc. „Těším  
se na zajímavý závod“, řekl na závěr  
předseda MOV. 

Výstava SPORT FOTO zavítala do Hradce Králové 
Hradec Králové se po Praze, Brně a Ostravě stal letos již čtvr-
tým městem v České republice, které přivítalo putovní výstavu  
SPORT FOTO 2007 pořádanou Českým olympijským výborem  
a Klubem sportovních novinářů.
Výstava, nad kterou převzal zášti-
tu primátor města Hradec Králové 
Otakar Divíšek, se konala v prosto-
rách Filharmonie Hradce Králové 
od 15. listopadu do 9. prosince 
2007. Návštěvníci zde zhlédli jak 
fotografie předních českých spor-
tovních fotografů, tak i amatérských 
fotografů – finalistů soutěže SPORT 
AMATÉR FOTO 2007. Letošní ročník 
výstavy SPORT FOTO 2007 je věno-
ván fotoreportérské legendě Karlu 
Novákovi. 

“Jsem moc rád, že jsme mohli 
zavítat do Hradce Králové. Vě-
řím, že si zde výstava nalezne 
spoustu příznivců. Sport foto 
2007 dává šanci mladým a na-
dějným fotografům, ale neza-
pomíná ani na takové velikány 
sportovní fotografie, jakým byl 
nedávno zesnulý Karel Novák. 
Jeho černobílé snímky česko-
slovenských olympioniků nás 
uvádějí do nostalgie. Doufám, 
že i mladší generace v těchto 
fotkách spatří krásu a bude je 

obdivovat,” říká předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek.
Současnou sportovní fotografii na výstavě zastupují snímky pěti profesionálních fotografů 
(David W. Černý, Jan Hrouda, Petr David Josek, Pavel Rakušan a Michal Šula). V rámci výstavy 
návštěvníci uvidí také vítězné snímky amatérské fotografické soutěže SPORT AMATÉR FOTO 
2007. Český olympijský výbor ji pořádal na internetových stránkách www.olympic.cz pro 
amatérské fotografy letos na jaře. 

Londýnské hry mají podporu obyvatel
Podle posledních britských průzkumů souhlasí s pořádáním Letních olympijských her 
v Londýně a Paralympijských her v roce 2012 celkem 76 % oslovených Britů. Průzkum také 
ukázal vyšší podporu olympijským hrám mezi mladou populací. Nejsilnější podporu mají Hry 
mezi lidmi ve věku 25 až 34 let, a to až devadesátiprocentní.  Podle respondentů budou mít 
olympijské hry pozitivní dopad na rozvoj Londýna i celé země. Většina Britů je přesvědčena, že 
jejich země zorganizuje úspěšné a velkolepé olympijské hry. O příznivém pohledu na pořádání 
Her vypovídá také skutečnost, že i v oblastech s nejnižší podporou je pro britské pořadatelství 
šest lidí z deseti.
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Od roku 2009 bude platit 
nový antidopingový kodex 

Ve sportu začne 1. ledna 2009 platit nový 
antidopingový kodex, který umožní trestat 
podvádějící sportovce čtyřletým zastavením  
činnosti ve zvlášť závažných případech, ale 
i zmírnit sankce vůči těm, kteří budou spolupra-
covat s vyšetřovateli. O novelizaci antidopingo-
vých pravidel jednalo na 1500 delegátů 3. světo-
vé konference proti dopingu ve sportu ve dnech 
15. – 17. listopadu ve španělském Madridu. 

Delegaci Českého olympijského výboru 
vedl jeho předseda Milan Jirásek. Hlavní dis-
kuse se soustředila na novelizaci Světového 
antidopingového kodexu, základního doku-
mentu, který stanovuje a harmonizuje pravi-
dla a postupy společného boje proti dopingu 
ve sportu. Od jeho přijetí v Kodani v roce 2003, 
uplynuly čtyři roky a bylo nutné zohlednit 
všechny dosavadní pozitivní i negativní zku-
šenosti s jeho uplatňováním. Příprava nového 
znění Kodexu probíhala více než rok a půl 
a konečné znění bylo po celodenní debatě 
přijato. Závěrečný den jednání byl věnován 
schválení rezoluce, která vyzývá všechny spor-
tovce, sportovní organizace, členy olympijské-
ho hnutí a vlády všech zemí k posílení boje 
proti dopingu ve sportu, přijetí nového Světo-
vého antidopingového kodexu k 1. lednu 2009 
a podpisu Mezinárodní úmluvy proti dopingu 
ve sportu, kterou schválilo a vyhlásilo UNESCO. 
Česká republika tuto úmluvu v letošním roce 
již ratifikovala. 

Olympijský stadion  
v Londýně 

Organizátoři LOH v roce 2012 v Londýně 
v čele s jejich předsedou lordem Sebastianem 
Coem poprvé veřejnosti představili netradiční 
designové zpracování olympijského stadionu. 
Moderní sportovní stánek bude disponovat 
kapacitou 25 tisíc pevných sedadel. V rámci 
Her je obklopí dalších 55 tisíc demontovatel-
ných sedadel a po jejich skončení budou ze 
stadionu odstraněny. Toto opatření by mělo 
zajistit lepší využívatelnost londýnského 
olympijského stadionu, který bude v budouc-
nu využíván k různým sportovním, kulturním 
a společenským událostem. 

Slavnostní podpis přihlášky české výpravy  
na Hry XXIX. olympiády v Pekingu 2008
Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek za 
přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause a dalších 
významných hostů slavnostně podepsal na konci října na 
Pražském hradě přihlášku na Hry XXIX. olympiády v Pekingu 
2008 a oficiálně tím stvrdil účast české výpravy na pekingských 
hrách. Přihláška byla poté odeslána do sídla Mezinárodního 
olympijského výboru v Lausanne.

Setkání na Hradě se 
zúčastnili také místo-
předsedové Českého 
olympijského výboru 
František Dvořák a  
Josef Dovalil, čeští 
sportovci a olympio-
nici, zástupci minis-
terstva školství, tě-
lovýchovy a sportu, 
ministerstva vnitra 
a zástupci partnerů 
Českého olympijské-
ho týmu.

„S radostí mohu říci, že Český olympijský výbor je na Hry v Pekingu dobře připraven. Jsme 
rádi, že díky spolupráci s partnery Českého olympijského týmu posouváme přípravu na-
šich sportovců do stále vyšších výkonnostních pater, kde držíme těsný krok se světovou 
špičkou. Už jen kvalifikace českých sportovců na olympijské hry představuje nesporný 
úspěch,“ řekl předseda ČOV Milan Jirásek.

Součástí přihlášky byl 
i osobní dopis předse-
dovi Mezinárodního 
olympijského výboru 
Jacquesu Roggemu po-
depsaný prezidentem ČR  
Václavem Klausem. Ten 
se jeho prostřednictvím 
vyjádřil k účasti Českého 
olympijského týmu, která 
by podle jeho slov měla 
přispět k vysoké sportov-
ní a společenské úrovni  
nadcházejících  Her.
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