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Nejúspěšnější česká účast na zimních 
olympijských hrách: To byl Vancouver 2010!

Politické špičky se připravují na konferenci Sport a stát 
Konference, která má ambici změnit postavení sportu a jeho financování, se bude konat pod dohledem kamer České 

televize na začátku května. Český olympijský výbor společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě 
upozorňuje na nedostatek financí ve sportu. Multilaterální diskuze a jednání tuto situaci mohou změnit.   

Více na straně 5.

Bilance českých úspěchů na ZOH 2010 ve Vancouveru

   Zlato Martina Sáblíková, rychlobruslení, 5000 m

  Martina Sáblíková, rychlobruslení, 3000 m

  Bronz Martina Sáblíková, rychlobruslení, 1500 m

  Šárka Záhrobská, alpské lyžování, slalom

  Lukáš Bauer, běh na lyžích, 15 km volnou technikou

  Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal,  
  běh na lyžích, štafeta 4x10 km

5. místo Pavel Churavý, severská kombinace – velký můstek/běh 10 km

6. místo Dušan Kožíšek, Martin Koukal, běh na lyžích – sprint dvojic

7. místo Ondřej Bank, alpské lyžování, superkombinace

  Šárka Záhrobská, alpské lyžování, superkombinace

  Lukáš Bauer, běh na lyžích, skiatlon

  Antonín Hájek, skok na lyžích, velký můstek

  Roman Koudelka, Antonín Hájek, Jakub Janda a Lukáš Hlava,   
  skok na lyžích, závod družstev

8. místo Aleš Vodseďálek, Miroslav Dvořák, Tomáš Slavík,  
  Pavel Churavý, severská kombinace, závod družstev

Český olympijský tým přivezl z Vancouveru a Whistleru 
šest cenných kovů, o tři se postarala fenomenální Martina 
Sáblíková, po jedné přivezli běžecká štafeta, Lukáš Bauer 
a Šárka Záhrobská.  Česká republika s největší výpravou 
v historii naplnila očekávání a veze si z Kanady nejobsáhlejší  

medailovou sbírku účasti na zimní olympiádě. „Hry 
pro nás byly nesmírně úspěšné. Šest medailí v čele se 
dvěma zlatými je třeba označit za vynikající výsledek,“ 
řekl Milan Jirásek, předseda Českého olympijského  
výboru.
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Kniha o ZOH Vancouver 2010 je v prodeji!
Ofi ciální publikace o letošních zimních olympijských hrách ve Vancouveru už je na 

světě. Pouhých pět dní po skončení olympijských bojů ji v pražském nákupním centru 
Palladium pokřtili mimo jiné předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek, šéf 
sportu České televize Otakar Černý a krasobruslaři David Vincour, Kamila Hájková a Mi-
chal Březina.

Publikace se jmenuje „Vancouver 2010“ a ve spolupráci s Českým olympijským výbo-
rem ji vydalo nakladatelství Olympia. 

Kniha, na jejímž obalu se pochopitelně vyjímá zlatá hrdinka Martina Sáblíková, přináší 
více než čtyři stovky unikátních fotografi í zkušených fotografů Herberta Slavíka a Jiřího 
Koliše, které doplňují texty redaktorů České televize. 

„Kladli jsme důraz na celkovou atmosféru, abychom fanouškům zprostředkovali výji-
mečnost olympijských her a aby zároveň zůstal zachován osobitý pohled autorů textů 
i fotografi í,“ prohlásil šéf Českého olympijského výboru Milan Jirásek s tím, že kniha vzni-
kala den po dni přímo v dějišti Her.

Publikaci lze po internetu snadno objednat na adrese www.olympic.cz za 499 Kč.

Za fair play se rozdávaly ceny
Čeští držitelé cen fair play za rok 2009 jsou známi. Hlavní cenu 

Českého klubu fair play (ČKFP) za čin získal orientační běžec 
Michal Smola. Diplom Evropského hnutí fair play mají horo-
lezci Radek Jaroš a Zdeněk Hrubý. Slavnostní vyhlášení pro-
běhlo 12. března ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze.

Smola získal ocenění 
za to, že na mistrov-
ství světa v Maďarsku 
v závodě štafet „zaho-
dil“ naději na zlatou 
medaili. Rozhodl se 
pomoci vážně zraně-
nému Švédovi Mar-
tinu Johanssonovi, 
který si hluboko do 
stehna vrazil větev. „To, 
že jsme zlato nezískali, 

mi nikdo z týmu ani náznakem nevyčítal, naopak zaznělo, že jsem se zachoval 
správně,“ komentoval svůj čin Smola, student zlínské Univerzity Tomáše Bati.

Život zachránili i Jaroš s Hrubým. Při výstupu na osmitisícový himálajský vr-
chol Dhaulagiri zachránili dva polské horolezce postižené výškovou nemocí. 
Riskovali tak zdraví i životy a snížili své šance na zdolání vrcholu. Polákům moh-
lo poskytnout pomoc asi dvacet jiných horolezců, ale nikdo z nich se k české 
dvojici nepřipojil. 

Další ocenění získali například hokejisté Jiří Dopita, Václav Skuhravý a další, 
zapomenuti nezůstali ani sportovci z řad žáků a studentů. Jim předávala oce-
nění fair play za rok 2009 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava 
Kopicová.

Držitelé cen Českého klubu 
fair play za rok 2009

Děkovný dopis
- ROBERT RANDÝSEK, automobilový závodník 
- JAN HÁJEK, tenista

Čestný diplom za čin
- MICHAL FAGULA, fotbalista
- JIŘÍ DOPITA, hokejista
- VÁCLAV SKUHRAVÝ, hokejista
- ŠTĚPÁN ŽILKA, šachista
- MILAN BLAHOUT, jezdec rallye

Čestný diplom za záchranu života
- TOMÁŠ CHRÁPEK, � orbalista
- JOSEF FENDRYCH, fotbalista
- DALIBOR HANÁK, fotbalista
- JAKUB ČUŘÍK, JAKUB BARTOŇ, 
- TOMÁŠ ZBOŘIL, DALIBOR SEDLÁŘ, hokejisté

Čestný diplom za celoživotní postoj
- MILAN HANDL, lékař
- ZDENĚK VÁŇA, atletický trenér

Hlavní cena za čin
- MICHAL SMOLA, orientační běžec

Hlavní cena za celoživotní postoj
- VÁCLAV CHALUPA, veslař
- JOSEF ČERNÝ, hokejista

světě. Pouhých pět dní po skončení olympijských bojů ji v pražském nákupním centru 
Palladium pokřtili mimo jiné předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek, šéf 
sportu České televize Otakar Černý a krasobruslaři David Vincour, Kamila Hájková a Mi-

Publikace se jmenuje „Vancouver 2010“ a ve spolupráci s Českým olympijským výbo-

Kniha, na jejímž obalu se pochopitelně vyjímá zlatá hrdinka Martina Sáblíková, přináší 
více než čtyři stovky unikátních fotografi í zkušených fotografů Herberta Slavíka a Jiřího 

„Kladli jsme důraz na celkovou atmosféru, abychom fanouškům zprostředkovali výji-
mečnost olympijských her a aby zároveň zůstal zachován osobitý pohled autorů textů 
i fotografi í,“ prohlásil šéf Českého olympijského výboru Milan Jirásek s tím, že kniha vzni-

Hlavní cenu za celoživotní postoj dostal Václav Chalupa. Na sním-
ku s předsedou ČOV Milanem Jiráskem a předsedkyní ČKFP Květou 
Peckovou.    Foto: Václav Mudra
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 Foto: Alexandr Kliment

Český dům slavnostně otevřel premiér Jan Fischer (uprostřed) s předsedou 
ČOV Milanem Jiráskem a ředitelkou České olympijské Alenou Kindovou.

Česká účast na XXI. zimních olympijských hrách ve fotografiích

Čeští olympionici při oficiálním přivítání v olympijské vesnici ve Vancouveru.

Krasobruslař Michal Březina po povedené jízdě. Běžec na lyžích Lukáš Bauer pózuje se svým startovním číslem.

Bronzová slalomářka Šárka Záhrobská při oslavách v Českém domě. Skikrosař Tomáš Kraus s moderátorkou Českého rozhlasu Lucií Výbornou.

ZOH Vancouver 2010 obrazem
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ZOH Vancouver 2010 obrazem4

Velká naděje českého skoku na lyžích Antonín Hájek po závodě Bobisté Ivo Danilevič a Jan Stokláska na startu

Zlatá Martina Sáblíková v Českém domě se svojí fanynkou Znovu Martina – se všemi trofejemi při oficiálním fotografování ve Van-
couveru

A naposledy Martina, tentokrát s trenérem Petrem Novákem na ruzyň-
ském letišti

Bronzová štafeta po návratu do Prahy

7 8

9 10

11 12

Autoři fotografií: 1, 5, 6, 9, 11, 12 – Václav Mudra, 2, 4, 10 – Alexandr Kliment, 3, 8 – Jiří Koliš, 7 – Herbert Slavík
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Na začátku května konference o sportu
Pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera proběhne 4. a 5. května 

na Kavčích horách konference s názvem „Sport a stát“. 
Do diskuze se přihlásily špičky nejsilnějších politických stran a další osobnosti veřejného 

života. Konferenci pořádají z iniciativy Českého olympijského výboru Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy a zastřešující tuzemské sportovní organizace.

 Hlavními tématy jsou význam sportu pro společnost a podmínky pro sport v České re-
publice. „Setkání je dalším krokem v naší dlouhodobé snaze zlepšit postavení sportu a jeho 
financování. Konferenci vnímáme jako přelomový moment – o sport se začala zajímat i po-
litická elita,“ řekl Jiří Kejval, místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing.

Oba dny konference přiblíží divákům Česká televize, mediální partner Českého olympij-
ského týmu.

Česká olympijská kolekce pro Vancouver má zlatou medaili
Návrhářka Lucie Kuříková, která „nakreslila“ olympijskou 

kolekci pro naše sportovce ve Vancouveru, dostala poslední 
březnový den symbolickou zlatou medaili od Milana Jiráska, 
předsedy Českého olympijského výboru.

„V přípravě sportovce na olympijské soutěže hraje roli každý 
malý detail. A oblečení je důležitý detail pro sebedůvěru, pohodlí, 
který má přispět k tomu, abychom byli vidět. Kolekce pro Vancou-
ver tohle všechno splnila na jedničku s hvězdičkou,“ řekl Milan 
Jirásek.

V poslední březnový den se naposledy sešla skupina, kte-
rá se podílela na vzniku kolekce. Do sídla společnosti Alpine 
Pro, která oblečení pro české olympioniky dodává, dorazili 
i další členové odborné komise: šéf české olympijské mise 
František Dvořák a sportovci Tomáš Verner a Ondřej Synek.

Už nyní se uvažuje nad barvami a střihem olympijské kolekce pro letní hry 2012 v Londýně. „Opět bude v prodeji pro fanouš-
ky. Tentokrát je chceme zapojit i do vývoje oblečení,“ řekl Václav Hrbek, spolumajitel Alpine Pro.

Ondřej Synek s návrhářkou olympijské kolekce Lucií Kuříkovou.     Foto: Martin Malý

Česká olympijská kolekce (Vancouver 2010)
Počet položek v kolekci: 31
Počet pánských kolekcí vydaných sportovcům  
a doprovodům účastnících se ZOH Vancouver 2010: 

71 – sportovci, 82 – doprovody 
Počet dámských kolekcí vydaných sportovcům  
a doprovodům účastnících se ZOH Vancouver 2010: 

22 – sportovkyně, 10 – doprovody 
Počet položek, které zakoupili fanoušci v Česku: 

9 067 (aktuální ke konci března 2010)
Žebříček nejprodávanějších položek: 

1. dámská vesta 
2. pánská vesta 
3. dámské triko s motivem kruhů
4. rukavice
5. pánské triko s motivem kruhů

Místopředseda ČOV pro ekonomiku  
a marketing Jiří Kejval.     

Foto: Alexandr Kliment
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Úspěšní olympionici zlepšují image České republiky ve světě
Vyplývá to z výzkumu, který nechala vypracovat marketingová agentura Česká olympijská a.s.
Internetový výzkum byl realizován po skončení olympiády ve Vancouveru na vzorku 1 016 respondentů. Jednalo se o skupi-

nu osob se zájmem o sport ve věku od 15 do 65 let.  Muži a ženy byli zastoupeni rovným dílem. Výsledky z aktuálního výzkumu 
se porovnávaly s údaji z podobného statistického šetření, které proběhlo po letní olympiádě v Pekingu v roce 2008.

Sport obecně je významnou součástí života
Pravidelně sportuje 28 procent populace, což znamená nárůst  

o 8 procent za necelé dva roky. Dalších 41 procent lidí sportuje občas. 
Více než dvě třetiny populace České republiky tedy alespoň občas 
sportuje.

Lidé sledovali ZOH především v televizi
Přímé přeno-

sy a záznamy 
České televize 
se jako obvykle 
těšily velkému 
zájmu sportovních fanoušků. Internetové portály si dlouhodobě drží 
pozici druhého média, kde fanoušci hledají informace. Třetím v pořadí je 
denní tisk. V roce 2010 se poprvé jako médium objevil mobilní telefon. 
Pouze 6 procent populace uvedlo, že sleduje sport a sportovní výsledky 
přes mobil. V minulých letech však tento způsob zjišťování informací lidé 
vůbec nevyužívali.

Kdo měl čas, olympiádu sledoval
Olympijské hry ve Vancouveru zajímaly 98 procent populace. Zbylá dvě 

procenta respondentů uváděla, že olympiádu nesledovala proto, že byla pra-
covně vytížena a neměla dostatek volného času. Sportovní zápolení v Kanadě 
tak ovlivnilo celou Českou republiku. 

Nejsledovanějším sportem vancouverské olympiády bylo rychlobruslení 
(89 % lidí se zajímalo o závody na ledovém oválu) a to především zásluhou 
fenomenální Martiny Sáblíkové. Přestože se našim hokejovým reprezentan-
tům na turnaji příliš nedařilo, sledovalo hokej 84 procent fanoušků. Třetím 
nejzajímavějším sportem byl běh na lyžích (79 %). 

Sportovci reprezentují 
svou vlast

Úspěchy českých sportovců na olympijských hrách prožívali emotivně 
všichni čeští fanoušci. Podle jejich mínění navíc zisk olympijských medailí 
působí pozitivně na image České republiky ve světě. Dvě třetiny lidí si tím 
jsou úplně jisté, třetina se k tomuto názoru také přiklání. Pouhá 3 procenta 
obyvatel si myslí, že to na vnímání České republiky spíše vliv nemá. Rezo-
lutně negativní stanovisko neměl nikdo z dotázaných. 

Marketingový výzkum k ZOH Vancouver 20106
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Olympiáda bodovala také na internetu
Sledovanost ZOH ve Vancouveru měla velký ohlas také na internetu, a to zejména 

na nejpopulárnější sociální síti Facebook.

Stránka věnovaná Hrám oslovila přes 
1,5 milionu fanoušků, kteří ji od jejího 
lednového spuštění navštívili dvě stě 
milionkrát. Stránka nabízela zajímavý 
obsah, například informace ze zákulisí. 
Řada fanoušků se zapojila do olympij-
ské fotosoutěže o ceny, do níž zaslali 
zhruba čtyři tisíce fotografií.

Velký úspěch sklidila také soutěž The 
Best of Us, v níž se lidé mohli v netradič-
ních disciplínách porovnávat se špičko-
vými sportovci, například Michaelem 
Phelpsem. Pro tuto aktivitu využil MOV 
portál YouTube. Fanouškovská videa 
můžete vidět na adrese youtube.com/thebestofuschallenge.

Mezinárodní olympijský výbor komunikoval také přes síť Twitter, kde zprávy odebíralo na 
12 tisíc uživatelů. Dalším z komunikačních kanálů byl portál Flickr, kde bylo vystaveno přes 
11 tisíc olympijských fotografií, pořízených více než šesti sty fotografy.

Mezinárodní olympijský výbor radí sportov-
cům, co s kariérou

Mezinárodní olympijský výbor pomáhá sportovcům s přechodem do běžného živo-
ta, který je čeká po konci kariéry. 

Aby byla tato změna co nejúspěšnější, připravil MOV pro sportovce projekt nazvaný  
Athlete Career Programme. Myšlenka programu pro sportovce pochází  z roku 2002. Základ-
ní pilíře programu jsou tři – vzdělání, dovednosti a zaměstnání.

„Základním smyslem tohoto programu je, aby sportovci dokázali využít své schopnosti 
a kvality v mimosportovním životě,“ podotkl prezident Mezinárodního olympijského výbo-
ru Jacques Rogge.

Program vyvinuli sami sportovci, respektive Komise sportovců MOV. „Sportovní kariéra 
se musí budovat den po dni, ale stejně důležité je co nejdříve si stanovit také plán životní 
kariéry,“ uvedl šéf komise a bývalý namibijský sprinter Frank Fredericks. „Program kombinuje 
sport se vzděláním, které je důležité pro budoucí kariéru po skončení té sportovní,“ doplňu-
je Rogge.

Web, jehož adresu najdete pod tímto článkem, je rozdělen na zmíněné základní tři části. 
Sekce Vzdělání se zabývá tím, jak skloubit kariéru vrcholového sportovce se studiem. Část 
Dovednosti se nacházejí rady všeho druhu, například jak se maximálně zdokonalit ve vystu-
pování navenek nebo jak co nejlépe využívat čas. Třetí okruh Zaměstnání si klade za hlavní 
cíl přípravu na přechod z aktivní sportovní kariéry do běžného života, respektive do zaměst-
nání.

Projekt Athlete Career Programme najdete na adrese www.olympic.org/iocacp.

O merchandising ZOH 
2010 byl velký zájem

Pletené červené rukavice s logem 
javorového listu byly suverénně nejpro-
dávanějším artiklem zimních her ve Van-
couveru. Podle organizátorů se jich pro-
dalo 4 miliony kusů. Na dračku šly i další 
suvenýry jako třeba čepice, šály a trička 
s motivem her. Ekonomická recese se tedy 
pod pěti olympijskými kruhy rozhodně ni-
jak neprojevila.

 YOG vtrhnul do virtuální-
ho světa

Organizátoři Olympijských her mláde-
že (YOG), které se uskuteční letos v Sin-
gapuru, představili originální virtuální 
3D svět her, který nese název „Singapore 
2010 Odyssey 3D Virtual World“. Je to ta-
kový malý výlet o tisíc let do budoucnosti. 
Najdete všechna sportoviště nebo olym-
pijskou vesnici situované do virtuálního 
roku 3010. Ke vstupu do světa se stačí 
zaregistrovat a poté se už můžete napl-
no zapojit do hry, kde si můžete vytvářet 
své vlastní identity a soutěžit s ostatními 
uživateli.

Zemřel sáňkař Horst Urban
Ve věku nedožitých 74 let zemřel 

dvojnásobný účastník olympijských her 
sáňkař Horst Urban. Na mistrovství světa 
1965 v Davidu obsadil 4. místo, historic-
ky nejlepší umístění československého 
a českého sáňkaře. Významně se zaslou-
žil o vznik sáňkařské dráhy ve Smržovce.

Cyklista Miloslav Loos zesnul
V úterý 2. března nás opustil nejstarší 

český olympionik a cyklista Miloslav Loos. 
Účastník berlínské olympiády v roce 1936 
nejprve při slavnostním nástupu výprav 
svým gestem vyjádřil nesouhlas s reži-
mem Adolfa Hitlera a pak se v závodě 
na 100 km dostal do úniku tří jezdců a jel 
si pro medaili, aby byl těsně před cílem 
sražen italským závodníkem. Protože se 
však již nacházel v ochranném pásmu, 
byla mu dodatečně udělena bronzová 
medaile.

Ze světa7
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ODM v Liberci: Generálka na Zimní olympijský festival evropské 
mládeže se vydařila

Olympiády dětí a mládeže se účastnilo na tisíc mladých sportovců. 
Zajištění celé akce se povedlo a Liberecko tak prošlo neoficiálním tes-
tem před pořádáním EYOWF 2011. 

Jednoznačným vítězem olympiády dětí a mládeže se stal pořádající tým 
Libereckého kraje. V jedenácti soutěžních disciplínách získali domácí zá-
vodníci 24 zlatých, 16 stříbrných a 13 bronzových medailí. Na druhém mís-
tě skončil Jihomoravský kraj a třetí byla Vysočina.

„Olympiádu dětí a mládeže 2010 v Libereckém kraji hodnotím velice vy-
soko, určitě patřila k nejvydařenějším a nejlépe zorganizovaným v historii. 
Za to patří všem pořadatelům, dobrovolníkům, ale i zástupcům Liberec-
kého kraje a starostům jednotlivých měst, kteří se podíleli na vytvoření 
výborných podmínek, velký dík. Věřím, že pro mladé sportovce bude zna-
menat důležitý mezník v jejich sportovní kariéře a že se stane – tak jako 
v minulosti – přínosem i pro celý český sport. Přál bych si, aby z této gene-
race vyrostli noví Jágrové, Bauerové, Sáblíkové a Vernerové,“ zhodnotil Hry 
IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR předseda Českého olympijského 
výboru Milan Jirásek. 

A kde se budou konat Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže, které se uskuteční v roce 2012? Kandidátů na pořadatelství této 
vrcholné sportovní soutěže České republiky pro žáky druhého stupně přibývá. Předběžně zatím deklarovali svůj zájem o organi-
zaci soutěže zástupci hned tří krajů - Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského.

O setkání olympioniků byl enormní zájem
Členové Českého klubu olympioniků, který v roce 1993 navázal na dřívější činnost Československého klubu olympioniků, si 

dali v pátek 19. března společenské „plesové“ dostaveníčko na pražských Vinohradech. „Nechyběl ani předseda Českého olym-
pijského výboru Milan Jirásek, mezi pozvanými hosty byl také pražský primátor Pavel Bém,“ upřesňuje předseda klubu Oldřich 
Svojanovský.

O společenský večer spojený mimo jiné s plesem byl enormní zájem. „Všechny vstupenky byly rozebrané už tři týdny předem,“ 
podotýká bývalý veslař Svojanovský, který na olympijských hrách vybojoval stříbrnou a bronzovou medaili. Každý olympionik 
měl nárok na jednu vstupenku pro sebe a jednu pro svůj doprovod.

Foto: Václav Mudra 

8 Z domova

Legendární skokan na lyžích Jiří Raška dorazil také.

Kraj  zlato stříbro  bronz 
Hlavní město Praha   2   2   1 
Jihočeský kraj  0   3   5 
Jihomoravský kraj  6   6   8 
Karlovarský kraj  2  3   6 
Kraj Vysočina  4   11   7 
Královéhradecký kraj  4   7   2 
Liberecký kraj  24   16   13 
Moravskoslezský kraj  10   6   6 
Olomoucký kraj  2   1   3 
Pardubický kraj  4   4   6 
Plzeňský kraj  4   4   1 
Středočeský kraj   2   4   8 
Ústecký kraj  3   4   4 
Zlínský kraj  7   3   4

Tombolu roztočila olympijská vítězka Dana Zátopková..
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Český olympijský výbor: Konference s názvem „Sport a stát“
4. – 5. 5. 2010, Praha, Kavčí hory
Konferenci pořádají z iniciativy ČOV Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a zastřešující tuzemské sportovní 
organizace pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fichera. Hlavními tématy jsou význam sportu pro 
společnost a podmínky pro sport v České republice.

Český klub olympioniků: Setkání Severočeského regionálního klubu olympioniků
23. 4. 2010, Bedřichov
Za účasti předsednictva Českého klubu olympioniků se koná setkání členů regionálního klubu olympioniků.

Český klub olympioniků: 12. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka  
25. 5. 2010, Turnov
Český klub olympioniků má záštitu nad 12. ročníkem Memoriálu. Ludvík Daněk, olympijský vítěz v hodu diskem z OH 
1972, byl předsedou ČKO v letech 1993 - 1998.

Český klub fair play: Novinářský kalamář – republikové finále v házené
29. – 30. 5. 2010, Praha, Ostrava
Novinářský kalamář, konaný pod záštitou Českého klubu fair play,  je jednou z nejstarších soutěží školních družstev u nás. 

Po uzávěrce: Český olympijský výbor ocenil nejlepší trenérky a cvičitelky roku 2009
V pražském hotelu Pyramida se v úterý sešly nejlepší české trenérky a cvičitelky za rok 2009. Český olympijský výbor (ČOV) jim 
předal ocenění za jejich činnost. „Ač byl Pierre de Coubertin velký vizionář, oblast sportu žen bohužel opomíjel. Proto jsem rád, že to 
můžeme napravit a plnit tak mimo jiné doporučení loňského olympijského kongresu v Kodani,“ řekl Milan Jirásek, předseda ČOV. 
Celkem bylo oceněno 35 trenérek a cvičitelek. Diplomy převzaly osobně z rukou Milana Jiráska, Aleny Kindové, členky Komise 
sportu žen ČOV, a místopředsedy ČOV pro olympismus Josefa Dovalila.

Kalendárium

Předseda ČOV Milan Jirásek a ministryně školství Miroslava Kopicová na zářijové tiskové konferenci ke koncepci státní podpory sportu.           Foto: Václav Mudra
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Sportoviště a olympijské vesnice byly rozmístěny jednak ve vlastním Vancouveru a přilehlém okolí,

kde se představily hlavně sporty na hladké ledové ploše, akrobatické lyžování a snowboarding,

jednak ve 120 km vzdáleném lyžařském středisku Whistleru, který se pyšní největší plochou

pro lyžování v celé Severní Americe a moderní dráhou pro boby a saně. 
JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚVANCOUVERBC Place Stadium ležel na severní straně zálivu False Creek a byl největším stadiónem v sev-

erní Americe se vzduchem nafouknutou kupolí. Od svého otevření v roce 1983 byl domovem

týmu amerického fotbalu BC Lions a místem konání obchodních výstav a koncertů. Protože

pojme takřka 60 tisíc diváků, byl určen za místo slavnostních ceremoniálů – zahájení,

předávání medailí a zakončení. 
Hala Canada Hockey Place byla umístěna v centru Vancouveru a hostila hokejový turnaj mužů

a závěrečné zápasy hokejistek. Od svého založení v roce 1995 byla domovskou halou týmu

NHL Vancouver Canucks, proto její kluziště mělo standardní severoamerické rozměry. 

Její kapacita byla více než 18 tisíc diváků.
UBC Thunderbird Arena sídlila v areálu prestižní University of British Columbia a byla svědkem

hokejového turnaje žen, v závěrečné fázi i některých zápasů mužů. Nacházela se na pobřeží

Dějiště her

v západním Vancouveru a pojala 7 200 diváků. Byla vybudována pro zimní olympijské

hry na místě původní Arény pátera Bauera z roku 1963, která se tehdy stala základ-

nou prvního kanadského olympijského hokejového týmu. V průběhu her byla v její hale

otevřena výstava tradičního i současného umění původních obyvatel Kanady (Prvních

národů, Inuitů a Metisů).Vancouver Olympic Centre byl vybudován ve středu města a uskutečnily se v něm soutěže

v Kanadě tolik populárního curlingu. Hala měla kapacitu 6 tisíc diváků a byla postave-

na tak, aby po hrách sloužila nejen sportovnímu, ale i kulturnímu účelu.

Hala Pacifik Coliseum je od konce 60. let centrem vancouverského společenského života.

Koná se tu každoroční veletrh a v roce 2006 též mistrovství světa juniorů v ledním hoke-

ji. Od roku 1970 byla čtvrtstoletí stánkem týmu NHL Vancouver Canucks. Vešlo se 

do ní více než 14 tisíc diváků, kteří s napětím sledovali soutěže v krasobruslení a v bruslení

na krátké dráze.K Richmond Olympic Ovalu na březích řeky Fraser se upínaly zraky příznivců rychlobruslení.

Nově postavená hala měla nejen nejmodernější technické a ekologické vybavení, 

ale ve stavbě i výzdobě se její autoři inspirovali uměním Prvních národů. Její kapacita

byla 8 tisíc osob.Na severní straně zálivu Burrard se zvedají Cypress Mountain, odkud se nabízely krásné

výhledy na 30 km vzdálený Vancouver. Obyvatelům města poskytují bezpočet příleži-

tostí k zimní i letní rekreaci. Středisko Cypress Bowl Ski Area se nacházelo u historické

chaty Hollyburn Lodge z roku 1926. Na jeho svazích proběhly soutěže v akrobatickém

lyžování a ve svowboardingu. 

BC Place Stadium

Vancouver Olympic Centre

Pacific Coliseum

UBC Thunderbird Arena

Cypress Mountain

Richmond Olympic Oval

Richmond Olympic Oval
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3. den 
14. 2. 2010
10.00 Severská kombinace K95/10 km 

(Miroslav Dvořák, Pavel Churavý, 

Tomáš Slavík, Aleš Vodseďálek)

11.15 Biatlon – muži 10 km sprint 

(Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup, 

Michal Šlesingr, Zdeněk Vítek)

12.00 Lední hokej – ženy – USA – Čína

13.00 Saně – muži (Jakub Hyman, Ondřej Hyman)

13.00 Rychlobruslení – ženy 3000 m 

(Martina Sáblíková)

14.30 Akrobatické lyžování – boule muži 

(Lukáš Vaculík)

16.30 Krasobruslení – krátký program 

sportovních dvojic

16.30 Lední hokej – ženy – Finsko – Rusko

Z
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to

Martina Sáblíková

Canada Hockey Placea závěrečné zápasy hokejistek. Od svého založení v roce 1995 byla domovskou halou týmu
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