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Hostitelé projektu Olympijské parky 2018 se potkali s prezidentem MOV Bachem 

Přesně 100 dnů před slavnostním zahájením zimních olympijských her v Pchjongčchangu a 
otevřením Olympijských parků v Ostravě a Brně se představitelé hostitelských měst a regionů 
setkali v Praze  
s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem. 

V rámci slavnostní recepce při příležitosti zahájení valného shromáždění Asociace národních 
olympijských výborů (ANOC) v Praze si Thomas Bach se zájmem vyslechl dojmy z příprav 
projektu v rámci rozhovoru  
s primátorem města Ostrava Tomášem Macurou, hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo 
Vondrákem, primátorem Brna Petrem Vokřálem a radní pro sport Jihomoravského kraje Janou 
Pejchalovou. 

„Mezinárodní olympijský výbor vnímá projekt českých Olympijských parků opravdu s uznáním, o 
čemž svědčí fakt, že Český olympijský výbor je koordinátorem pilotního projektu MOV pod 
názvem ‘Olympic festival’,” řekl místopředseda ČOV Libor Varhaník, zodpovědný za projekt 
olympijské parky. „Kolegům z jiných evropských zemí jsme vzorem i v  některých jiných 
oblastech.“ 

Ostrava a Moravskoslezský kraj už pozitivní zkušenosti s projektem mají, Olympijský park při 
příležitosti her v Riu de Janeiro 2016 měl úspěch. „Po mimořádném úspěchu loňského letního 
Rio parku jsme si s organizátory řekli, že by bylo fajn si takovou akci zopakovat při nadcházející 
zimní olympiádě. Těší mne, že se náš záměr podařilo dotáhnout do zdárného konce. Zatímco 
loni si desetitisíce obyvatel a návštěvníků města vyzkoušely letní olympijské disciplíny, v únoru 
si prověří dovednosti u zimních olympijských sportů. Věřím, že odezvu u diváků zimní 
olympijský park najde stejnou jako ten letní a jsem si jist, že se potvrdí, že Ostrava sportem 
žije a že takové akce umí uspořádat na vysoké úrovni,“ řekl primátor Tomáš Macura. „Zároveň 
jsem přesvědčen, že zimní edice olympijského parku přinese stejný efekt jako ta letní a zájem o 
sport se zejména mezi dětmi a mládeží výrazně zvýší.“ 

„Moravskoslezský kraj podporuje profesionální i amatérské sportovce. Ročně vynakládáme 
desítky milionů korun nejen na pořádání sportovních akcí mezinárodního významu, ale i na 
podporu činnosti sportovních klubů, tělovýchovných jednot, pravidelného sportování dětí, 
mládeže, seniorů i handicapovaných lidí. Je pro nás důležité, aby se zlepšovaly podmínky pro 
sportovní aktivity vrcholových sportovců i amatérů. Sport je výrazem zdravého životního stylu, 
nejlepší prevencí kriminality. Je proto naprosto přirozené, že kraj na základě úspěchu 
ostravského olympijského parku při olympijských hrách v Riu de Janeiru 2016 podpořil  
i vznik zimního olympijského parku. Po propagaci letních sportů tak máme možnost propagovat i 
ty zimní. Věřím, že návštěvníci parku prožijí nezapomenutelné chvíle, vychutnají si nejen 
atmosféru sportovních her, ale také specifický charakter Moravskoslezského kraje,“ uvedl 
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Metropoli JIhomoravského kraje Brno čeká premiéra sportovního parku pod pěti kruhy. 
„Olympijské hry jsou vrcholem sportovní sezony a jejich obliba je obrovská. Jako sportovní 
nadšenec mám velkou radost, že projekt olympijských parků poprvé zavítá i do Brna. Díky tomu 
si budou moci lidé na brněnském výstavišti užít neopakovatelnou atmosféru této sportovní 



události, vyzkoušet si různé olympijské sporty a fandit našim reprezentantům, kteří budou v 
jihokorejském Pchjongčchangu bojovat o medaile,“ uvedl primátor statutárního města Brna Petr 
Vokřál. 

„Olympijský park je skvělou příležitostí, jak prezentovat sportovní aktivity a kluby v 
Jihomoravském kraji  
a přiblížit zimní sporty zcela netradičním způsobem široké veřejnosti. Právě to jsou důvody proč 
Jihomoravský kraj akci podporuje,“ řekla radní pro sport v  Jihomoravském kraji Jana 
Pejchalová. 
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