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SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ

„Organizace, instituce, spolky a sdružení, kde se realizuje
předmětná činnost, nebo se sportovní činností bezprostředně
souvisí, navazuje na ní, či jí vytváří podmínky“

Sport v České republice reprezentuje:

2,5 mil. registrovaných sportovců, 

20 tisíc sportovních organizací,

majetek v účetní hodnotě 58 miliard Kč.



Samostatné kluby, TJ, sportovní svazy, sportovní sdružení, unie, asociace,    
organizace:

• založeny dle zákona o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb. , č. 89/2012 Sb.),
• právní subjektivita (osobnost) a rozhodovací samostatnost,
• návaznost na mezinárodní sportovní struktury,
• různé formy občanských sportovních sdružení/spolků.

� jednotlivé samostatné (Český střelecký svaz),
� sdružení více sportů do „střešní organizace“ (Česká unie sportu, Sdružení sportovních svazů, 

Autoklub ČR),
� sdružení se specifickým postavením (Český olympijský výbor, Česká asociace univerzitního sportu, 

Asociace školních sportovních klubů, Česká obec sokolská).

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO  ČESKÉHO SPOLKOVÉHO 
SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ



SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ

„Organizace, instituce, spolky a sdružení, kde se realizuje
předmětná činnost, nebo se sportovní činností bezprostředně
souvisí, navazuje na ní, či jí vytváří podmínky“

Sport v České republice reprezentuje:

2,5 mil. registrovaných sportovců, 

20 tisíc sportovních organizací,

majetek v účetní hodnotě 58 miliard Kč.



Definice některých základních pojmů v oblasti sportu

Pro sjednocení názvosloví a odborných termínů používaných v českém sportovním
prostředí a v dalších koncepčních, metodických a analytických dokumentech je
nezbytné sjednotit odbornou terminologii a názvosloví základních pojmů.

SPORT = všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si 
kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování výkonů v 
soutěžích všech úrovní.
TĚLESNÁ VÝCHOVA = součást, vzdělávání, tj. pohybového vzdělávání a rozvoje tělesné kondice v rámci 
povinných a výběrových učebních programů (osnov) základního, středního, vyššího odborného a 
vysokého školství.
SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ = organizace, instituce, spolky a sdružení, kde se realizuje předmětná činnost, 
nebo se sportovní činností bezprostředně souvisí, navazuje na ní, či jí vytváří podmínky. 
STÁT A SPORT = jedná se o vliv státu na sport, o podporu sportu jako významného společenského 
fenoménu a prostředku reprezentace státu, jako prostředku výchovy, vzdělávání a upevňování zdraví.



Sport handicapovaných = nejširší označení pro sportovní a pohybové aktivity osob se 
zdravotním postižením, specifickými potřebami, tělesně oslabených či nemocných. 
Napomáhá společenskému začleňování těchto osob, rozvoji jejich volních vlastností, 
posilování sebedůvěry, výchově k samostatnosti a soběstačnosti. Přispívá ke kompenzaci 
zdravotních omezení. Je prováděn organizovaně i individuálně na všech úrovních – sportu 
pro všechny, výkonnostní i vrcholové.

Školní sport = zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních sportovních 
klubech (kroužky) s vlastním systémem soutěží soutěžemi v rámci struktury základních a 
středních škol. Cílem je rozvoj všestranného pohybového základu – úrovně pohybové 
gramotnosti, zdatnost a posilování vztahu ke sportu. Není součástí vzdělávacího procesu, ale 
mimoškolní zájmovou aktivitou při školách.

Univerzitní sport = volnočasová organizovaná i neorganizovaná sportovní činnost a sportovní 
soutěže pro všechny vysokoškolské studenty organizované vysokoškolskými sportovními 
kluby (tělovýchovnými jednotami), katedrami a ústavy tělesné výchovy a sportu jednotlivých 
univerzit a vysokých škol.



SPORT a jeho struktura
Školní TV a sport včetně vysokých škol (proces pohybového vzdělávání)
Sport pro všechny, pro zdraví (organizované i neorganizované formy)
Soutěžní sport - závodní sport, soutěže, 

- státní sportovní reprezentace
Sport jako obchodní činnost (služby, servis, profesionální soutěže jako obchodní činnost)

Tělocvičné aktivity = rozvoj pohybových dovedností a základní tělesné kondice formou 
organizované i neorganizované činnosti nesoutěžního charakteru.

Sport pro všechny (pohybová rekreace) = zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný 
sport a pohybové aktivity co nejširšího okruhu občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžní 
povahy. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo 
zlepšení zdravotní i psychické kondice.



Sportovní svazy = spolky s celostátní působností, které sdružují fyzické a právnické osoby, 
zejména sportovních kluby (tělovýchovné jednoty) v konkrétním sportovním odvětví. 
Sportovní svazy řídí a organizují činnost sportovního odvětví na území České republiky 
v oblasti soutěží, státní sportovní reprezentace a systému talentované mládeže. Zpravidla jsou 
členy střešních sportovních organizací. Mají v daném sportovním odvětví národní sportovní 
autoritu, odvozenou od členství v příslušných mezinárodních organizací, ve kterých zastupují 
sportovní odvětví za Českou republiku, s výjimkou spolků, které provozují činnost výhradně 
na národní úrovni.

Střešní sportovní organizace = spolky s celostátní působností, které na základě dobrovolnosti 
sdružují sportovních svazy, sportovní kluby (tělovýchovné jednoty). Jejich posláním je 
podporovat sport, zastupovat a chránit práva a zájmy členů při jednáních na úrovni orgánů 
státní správy a samosprávy a dalších veřejných i soukromých institucí. Poskytují členům servis 
a vytváří platformu ke vzájemné spolupráci, mohou provozovat a organizovat vlastní aktivity 
na podporu sportu a svých členů.

Regionální sportovní organizace = spolky nebo pobočné spolky vykonávající správu hlavní 
činnosti střešních sportovních organizací v příslušném regionu.



Sportovní akce = jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, utkání, hra nebo 
jiná událost sportovní povahy.

Mistrovská soutěž = systém sportovních akcí, pořádaných sportovním svazem za účelem 
ustavení nejlepšího jednotlivce nebo kolektivu ve sportovním odvětví, popř. jeho sportovní 
disciplíně na úrovni okresu, kraje či ČR pro konkrétní rok nebo soutěžní ročník.

Multisportovní světové soutěže = sportovní akce, které mají v programu zařazeno více 
sportů. Těchto akcí se zúčastňují národní reprezentační výpravy jednotlivých států. Jedná 
se o Olympijské hry (OH), Paralympijské hry, Světové univerziády (UNI), Světové hry (SH) 
– hry neolympijských sportů, Evropské hry (EH), Olympijské hry mládeže (YOG), Evropský 
olympijský festival mládeže (EYOF) a na národní úrovni Olympiáda dětí a mládeže (ODM).



Státní sportovní reprezentace = prezentace ČR prostřednictvím sportu, jedná se o účast 
sportovců, trenérů, realizačních týmů na mezinárodních sportovních akcích organizovaných 
mezinárodními sportovními federacemi, organizacemi a Mezinárodním olympijským výborem 
či Mezinárodním paralympijským výborem, na které byli nominování příslušným sportovním 
svazem.

Státní reprezentant = sportovec, jmenovaný či nominovaný příslušným sportovním svazem 
k přípravě a účasti na vrcholných evropských a světových akcích organizovaných 
mezinárodními sportovními federacemi a Mezinárodním olympijským výborem, či 
Mezinárodním paralympijským výborem.

Sportovně talentovaná mládež = vybraný okruh sportující mládeže, které je věnována 
systematická soustavná péče za účelem budoucí úspěšné sportovní reprezentace. Výběr, 
výchovu a zabezpečení sportovní přípravy v konkrétním sportovním odvětví organizuje a 
zabezpečuje sportovní svaz.



Sportovní střediska = dlouhodobý program zařazený do systému přípravy sportovně 
talentované mládeže se státní podporou. Cílem je podpora sportovní přípravy talentované 
mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10-15 let.

Sportovní centra mládeže = dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované 
mládeže se státní podporou. Je dotován ze státního rozpočtu. Tvoří efektivní článek péče o 
talentovanou mládež dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15-19 let).

Vrcholová sportovní centra mládeže = nově uvažovaný dlouhodobý program systému přípravy 
sportovců ke sportovní reprezentaci státu ve věkové kategorii 19-23 let, který eliminuje 
negativní dopad změn podmínek pro sportovní přípravu v tomto věku (dokončení střední 
školy, vysoká škola nebo pracovní poměr) a výkonnostní náročnost přechodu do seniorské 
kategorie (aspiranti do systému Rezortních sportovních center).

Rezortní sportovní centra = odborná pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva vnitra (MV), která vytvářejí organizační, 
materiální, sociální, personální, zdravotní a sportovně technické podmínky pro přípravu 
sportovců s nejvyšší výkonností ke sportovní reprezentaci státu.



atd.
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sportovních 

svazů

Autoklub Sokol

ČSTV

Sportovní prostředí

Zákon č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů

„občanská sdružení“
(registrace na MV)

Platnost do 1.1.2014

České spolkové sportovní prostředí – vznik sportovního 
a tělocvičného občanského sdružení (situace od roku 1990)



Nový občanský zákoník (NOZ) – zákon č. 89/2012 Sb. 
– účinnost od 1.1.2014

„spolek“ – „z.s.“ (zapsaný spolek)
(registrace v rejstříku spolků 
u  rejstříkových soudů)

Stávající občanská sdružení vzniklá podle 
zákona č. 83/1990 Sb. se musí 
přejmenovat na spolky (z.s.) do 1.1.2016 
a provést změnu stanov do 1.1.2017

Současné podmínky vzniku sportovního a tělocvičného spolku v ČR

Aktuální změna: zákon o názvu se bude týkat pouze nově zakládaných spolků, současné 
si  mohou ponechat stávající název 



České sportovní prostředí v ČR

Obnovení pluralitního systému sportovního prostředí –
sportovních sdružení, organizací, asociací, spolků, 

tělovýchovných jednot, sportovních klubů

„Všesportovní kolegium“
(1994)



Všesportovní kolegium České republiky

Zájmové sdružení právnických osob,
(10 zakladatelů)

- Zastupování společných zájmů.
- Iniciační orgán k Parlamentu ČR (Senátu a Poslanecké sněmovně), 

vládě ČR,  ústředním a regionálním orgánům stání správy 
a  samosprávy.

Činnost ukončena k 1.1.2013



České spolkové sportovní a tělocvičné prostředí v čase - shrnutí

1. Pluralitní občanské demokratické sportovní a tělocvičné prostředí – počátky organizovaného 
sportu u nás, jednotlivé kluby, spolky, organizace (SOKOL, veslování, lyžování….)
1862 – 1948

2. Státní řízení tělesné výchovy a sportu – centralistické, nedemokratické, KSČ ( organizace 
sportovní a tělocvičné činnosti podle zaměstnání (Tatran, Lokomotiva, Slávia, Sokol ….. )    
1948 – 1957

3. Jednotná dobrovolná tělovýchovná a sportovní organizace – centralistická, nedemokratická
Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM)
1957 – 1989

4. Obnovené demokratické pluralitní sportovní a tělocvičné prostředí – občanská sportovní a 
tělocvičná sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
1990 – po současnost



Sportovní , tělocvičné a turistické aktivity českého 
sportovního prostředí historicky zahrnují (obsah 
činnosti):

• Soutěžní sport (soutěžení a dosahování relativně absolutní výkonnosti 
jednotlivce či kolektivu)

• Sport pro všechny, tělocvičné aktivity, tělesnou výchovu (pohybové 
vzdělávání a udržování tělesné zdatnosti)

• Turistickou činnost (kulturně vzdělávací  činnost spojenou s pohybem)

K tomu vznikají speciálně zaměřené dobrovolné spolky, kluby a organizace. 



CENTRUM:
• Organizace, asociace, federace, unie, sdružení, spolky, svazy

ZEMSKÁ, KRAJSKÁ, OKRESNÍ ÚROVEŃ
• Země, kraje, župy, okresy – zemské, krajské, župní, okresní 

uspořádání

MĚSTA, OBCE
• Kluby, tělovýchovné, tělocvičné jednoty, oddíly

Organizační uspořádání českého sportovního a tělocvičného 
prostředí



SPORTOVNÍ KLUB, TĚLOVÝCHOVNÁ/TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

základní článek činnosti

• Tréninkový proces, tréninkové jednotky
• Cvičební hodiny
• Starty na závodech, účast na sportovních soutěžích
• Tělovýchovná vystoupení
• Lékařská kontrola
• ……….



SPORTOVNÍ SVAZY
základ českého sportu

• Rozhodující článek sportovní přípravy a tréninkového procesu ve spolupráci se státními 
institucemi systému zabezpečení sportovní reprezentace a výchovy sportovních talentů.

• Koncepce sportovní přípravy a tréninkový systém.
• Výběr a péče o sportovně talentovanou mládež.
• Formování reprezentačních družstev ČR.
• Zodpovědnost za výkonnost a sportovní výsledky.
• Spolupráce s Českým olympijským výborem při přípravě na OH a další multisportovní světové 

soutěže.

118 sportovních svazů jsou příjemci státních dotací na podporu sportu (diferenciace sportů)



SPORTOVNÍ  ORGANIZACE, 
SDRUŽENÍ, 
UNIE, 
ASOCIACE
(centrální, koncepční a řídící činnost, vytváření podmínek, sportovní 
diplomacie, spolupráce s MŠMT) 



Typy českých sportovních a tělocvičných organizací a spolků
(Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)
(Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník)

1. Sportovní svazy, kluby, organizace – sportovně technicky monotématické
Fotbalová asociace ČR, Český střelecký svaz, Český svaz kanoistů, atd.
Česká obec sokolská (ČOS), Český střelecký svaz, Český klub turistů …..

2. Sportovní a tělocvičné organizace – multisportovní, specificky monotématické, 
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), Asociace školních sportovních   klubů 
(AŠSK), Česká obec sokolská (ČOS) ……

3.    Sportovní organizace, sdružení, unie – střešní - pro různé sporty a aktivity
Česká unie sportu (ČUS), Sdružení sportovních svazů (SSS ČR),
Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV), Autoklub ČR …..     

4.    Speciální sportovní organizace – bez vlastní členské základny
Český olympijský výbor (ČOV), Český paralympijský výbor (ČPV)



Sportovní svazy, kluby, organizace 
– sportovně technicky monotématické



Sportovní a tělocvičné organizace
– specificky monotématické, multisportovní

Česká obec sokolská (ČOS), 

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS),

Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)



Sportovní organizace – sdružení, unie - STŘEŠNÍ
– střešní pro různé sporty a aktivity

Česká unie sportu (ČUS)

Sdružení sportovních svazů (SSS ČR)

Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV)





Speciální sportovní organizace
– bez vlastní členské základny

Český olympijský výbor (ČOV), 

Český paralympijský výbor (ČPV)



ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Organizace a řízení

Sídlo: Tyršův dům, Újezd 450/40
118 01 Praha 1 – Malá Strana



• ČOS je dobrovolný, nezávislý demokratický a nepolitický spolek.

• Organizačními jednotkami tohoto hlavního spolku jsou

tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy, které mají právní subjektivitu.



Česká obec sokolská
HISTORIE

• Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku v době 
politického uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava 
Tyrše a Jindřicha Fügnera.

• Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti 
předních českých vlastenců 16. února 1862 a téhož roku se ustavilo dalších 
osm jednot na venkově.



Česká obec sokolská
HISTORIE

• Slety: od roku 1882, v roce 2012 se 
konal XV. všesokolský slet



Česká obec sokolská
HISTORIE

• Za 1. světové války měli sokolové velký podíl na vzniku 
československých legií a ve dnech převratu v říjnu 1918 udržovali 
pořádek ve městech. Často byli nazýváni naším národním vojskem. 
Sokolští představitelé - starosta dr. Scheiner a náčelník dr. Vaníček –
se stali organizátory nové čs. armády.



Česká obec sokolská
HISTORIE

• Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými 
válkami (1918 - 1938), kdy se stal 
milionovou organizací. V jeho řadách 
byli i význační politici včetně 
prezidentů Masaryka a Beneše. 
Svépomocí budované sokolovny vznikaly 
i v malých obcích. Sokolští závodníci 
reprezentovali úspěšně ČSR na 
olympiádách a mezinárodních 
přeborech (Šupčík, Vácha, Hudec, 
Gajdoš, Děkanová a další). 



Česká obec sokolská
HISTORIE

• Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní 

režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě 

rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po 

roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v 

lednu 1990 byl vzkříšen - již počtvrté – k novému životu.



Současný stav členstva

• V roce 2015 registrováno 159 771 členů ČOS, sdružených  v 1109 

tělocvičných jednotách, z nichž je 1% velkých jednot nad 1.000 členů a 47 % 

malých jednot s méně než 100 členy, které jsou organizovány v 42 sokolských 

župách.



Současný stav členstva

• Z 159 771 členů je:

 37% členů mladších 18 let

 51% mládež do 26 let

 22 % senioři nad 60let  



Organizační uspořádání ČOS

• Česká obec sokolská má tyto organizační stupně:

1. Tělocvičné jednoty Sokol

2. Sokolské župy

3. ČOS 



Jednota

• Má vlastní majetek, může pečovat o majetek, který jí svěřily jiné jednoty, 
župy, ČOS, případně jiné právní subjekty. 

• Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech a 
komisích, případně v jiných útvarech (složkách).



Župa (42)

• Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje a utváří se z podnětu jednot 

v kraji nebo z podnětu P ČOS.

• Župa má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek , který jí svěřily 
jednoty, jiné župy, ústřední orgány ČOS, případně jiné právní subjekty.

• Vlastní činnost je organizována v odborech, sborech a komisích případně územně 

v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.



Župa

• Orgány župy jsou:

1. Valná hromada župy

2. Výbor župy

3. Předsednictvo výboru župy

4. Kontrolní komise župy



Ústřední orgány ČOS

1. Sjezd ČOS

2. Výbor ČOS

3. Předsednictvo  ČOS

4. Kontrolní komise ČOS



Ústřední orgány ČOS
Sjezd ČOS

• Je nejvyšší orgán ČOS. Svolává ho výbor ČOS jednou za tři roky. Pořadí sjezdů se 
označuje arabskými číslicemi.

• Sjezdu se účastní s hlasem rozhodujícím: vyslanci žup nebo jejich náhradníci, náčelník 
ČOS a I. místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a I. místonáčelnice ČOS, předseda odboru 
sportu ČOS a I. místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a I. náměstek 
vzdělavatele. 



Ústřední orgány ČOS
Výbor ČOS

• Výbor ČOS je orgán složený z vyslanců žup. Členy výboru jsou členové P ČOS a 
dále náčelník ČOS a I. místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a I. místonáčelnice ČOS, 
předseda odboru sportu ČOS a I.místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel 
ČOS a I. náměstek vzdělavatele ČOS, které volí příslušné sbory a valná hromada 
odboru sportu.



Ústřední orgány ČOS
Předsednictvo ČOS

• Předsednictvo ČOS (13 členů) je statutárním orgánem ČOS. Je odpovědné 

výboru ČOS. Řídí činnost ČOS v období mezi sjezdy a rozhoduje o všech věcech, 

které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Jménem ČOS jedná 

navenek starosta ČOS. Jménem P ČOS mohou jednat i další činovníci pověření 

P ČOS.



Ústřední orgány ČOS

• STAROSTA ČOS (ing. Hana Moučková)

jedná navenek jménem ČOS, předsedá sjezdu ČOS podle ustanovení čl. 9.2.2 

stanov ČOS, předsedá zasedání výboru ČOS, svolává P ČOS podle potřeby, 

nejméně však 10x do roka a předsedá jeho zasedáním



Ústřední orgány ČOS

• MÍSTOSTAROSTOVÉ ČOS

řídí činnost úseku ČOS v oboru působnosti, pro který byli zvoleni a odpovídají 
za ni P ČOS

• JEDNATEL ČOS

vyřizuje písemnosti, je ve styku s činovníky hnutí, eviduje smlouvy, zajišťuje 
materiál pro P ČOS, pro výbor a sjezd.



Ústřední orgány ČOS

• Odborné programové útvary:

- odbor všestrannosti ČOS

- odbor sportu ČOS

- vzdělavatelský odbor ČOS

Vzdělávacím a školícím útvarem ČOS je Ústřední škola ČOS.



Sdružení sportovních svazů ČR navázalo na 
předchozí činnost Sdružení technických sportů 
a činností ČR, které vzniklo v roce 1990 jako 
pokračovatel sportovních tradic Svazarmu (1957). 
V současnosti jej tvoří 17 samostatných svazů

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ
(SSS ČR)



ČLENSKÉ SVAZY 
Aeroklub České repubiky
Česká asociace akademických technických sportů ČR 
Český kynologický svaz 
Český radioklub 
Český svaz biatlonu 
Moravskoslezský kynologický svaz 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Svaz branně-technických sportů ČR 
Svaz českých potápěčů 

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ



Svaz modelářů České Republiky 
Svaz potápěčů Moravy a Slezska 
Svaz vodáků České Republiky 
Svaz vodáků Moravy a Slezska 
Svaz vojáků v záloze ČR 
Svaz záchranných brigád kynologů ČR 
Ústřední automotoklub ČR 
Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě 

ČLENSKÉ SVAZY (pokrač.)

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ



Z hlediska počtu členů je Sdružení sportovních svazů druhou největší sportovní 
organizací v České republice, má 630 tisíc aktivně sportujících členů, kteří jsou 
sdruženi v téměř 10 300 klubech.



ASOCIACE
ŠKOLNÍCH
SPORTOVNÍCH
KLUBŮ
ČESKÉ
REPUBLIKY



Co je AŠSK ČR?
• Multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje 

pohybové a sportovní aktivity  ve školních sportovních klubech v ČR

• Školní sportovní kluby působí na 2 658 školách.
• Bylo založeno již na podzim 1992





Organizační struktura AŠSK



Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství je soutěž v sedmi vybraných sportech 
určená žákům ZŠ nebo odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií z celé ČR. Jejími pořadateli jsou Asociace 
školních sportovních klubů ČR, Česká unie sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Účastníky soutěže se stávají školy, které se zapojí se svými družstvy do jakéhokoliv postupového kola Sportovní 
ligy ZŠ v sedmi různých sportech – atletice (Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou), minifotbalu, 
basketbalu, florbalu, volejbalu, házené a plavání.





Časopis AŠSK



Historie KČT sahá do roku 1888, kdy byl Klub založen 
skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Dnes má 
necelých 40 tisíc členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže. 
Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se 
sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše 
zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)



Organizační struktura KČT

Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují 
do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí 
KČT se sídlem v Praze.
Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro 
členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky -
pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, 
speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně 
postižených a nejnověji i hipoturistiku.
Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.

Předseda: Mgr. Vratislav Chvátal



Seznam oblastí
KČT Praha
KČT Středočeská oblast
KČT Jihočeského kraje
KČT Plzeňského kraje
KČT Karlovarský kraj
KČT Oblast Ústecký kraj
KČT Ještědská oblast
KČT Královéhradecký kraj
KČT Pardubický kraj
KČT Vysočina
KČT Jihomoravská oblast
KČT Olomoucký kraj
KČT Oblast Moravskoslezská
KČT Valašsko - Chřiby

Organizační struktura KČT je totožná 
s krajským uspořádáním ČR



Značení turistických tras

Značení turistických tras a jejich pravidelná 
údržba patří k jedné z nejdůležitějších aktivit 
členů KČT. Ti se již od roku 1889 věnují značení 
pěších tras a od roku 1997 také značení pro 
lyžaře a cyklisty. Vytvořená síť pěších 
značených tras je přitom svoji hustotou, 
kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku 
celé území republiky, hodnocena jako nejlepší 
v Evropě.



Česká asociace Sport pro všechny



Česká asociace Sport pro všechny

Předseda: Mgr. Miroslav Zítko

• Celorepubliková působnost
– 14 KASPV (krajská asociace Sport pro všechny)

– 76 RCSPV (regionální centrum SPV)

– 803 odborů SPV/klubů

– 48 000 členů



ČASPV – střešní organizace

• Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz  (původně Český svaz aerobiku) – do dubna 
2014

• Český svaz tanečního sportu (ČSTS)
• Českomoravský stepařský svaz (ČMSS)
• Unie jógy (UJ)
• Česká taneční organizace (CDO)
• Česká asociace přetláčení rukou (ČAPR)
• Český svaz rekreačního sportu (ČSRS)

Uzavřeny Smlouvy o spolupráci

Od roku 2014 člen ČUS



ČASPV – řídící orgány

• Valná hromada ČASPV (1x ročně)

• Výkonný výbor ČASPV (7 členů, schůze 10 x ročně)
– Odborné komise VV ČASPV (všechny pětičlenné)

• Legislativní
• Koncepční
• Ekonomická
• Propagační
• Mezinárodní
• Investiční
• Metodická rada
• Redakční rada časopisu Pohyb je život

• + Revizní komise (5 členů)



Personální zajištění

• ČASPV

• Krajská asociace SPV

– 14 krajů

• Regionální centrum SPV

• Odbor SPV

• Sekretariát ČASPV

6 osob

• Sekretář KASPV (0,4 úvazku)

- Dobrovolní činovníci



Tělovýchovná zařízení ČASPV

• Sportovní, školicí a klubové centrum Praha (viz foto)

• Dům sportu Brno

• Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Plzně

• Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně



UNIVERZITNÍ SPORT

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

doc. PhDr. František Dvořák, CSc. – předseda ČAUS

ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU



- občanské sportovní sdružení, registrovaní členové,  

- ČAUS je členem České unie sportu a Českého olympijského výboru,

- spolupráce s MŠMT - ČAUS se vymezuje jako „rezortní sport“ školství,

- členové ČAUS se zúčastňují soutěží sportovních svazů,

- spolupráce s Katedrami a Ústavy tělesné výchovy a sportu vysokých škol a univerzit a s Českou asociací akademických technických
sportů (kolektivní členové ČAUS) při pořádání „Sportovních přeborů vysokých škol“ a „Českých akademických her“

I.   Organizovaná sportovní činnost

ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU (ČAUS)
Spolková sportovní činnost ve Vysokoškolských sportovních klubech (VSK)
a Vysokoškolských tělovýchovných jednotách (VŠTJ)

ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Tři oblasti činnosti České asociace univerzitního sportu

ČAUS
VSK, VŠTJ



II. Volnočasová, zájmová sportovní činnost a sportovní soutěže

Sport a sportovní aktivity pro veškeré studentstvo českých vysokých škol a univerzit

� Volná a neorganizovaná sportovní činnost a pohybové aktivity studentů ve volném čase s možností startovat
za své univerzity, vysoké školy na domácích soutěžích „Sportovní přebory vysokých škol“ (Akademická
mistrovství ČR, České akademické hry) a na mezinárodní úrovni start akademických reprezentací
jednotlivých českých VŠ a univerzit na Mistrovstvích evropských univerzit v jednotlivých sportech.

� Jen pro posluchače českých vysokých škol a univerzit, organizované a koordinované Českou asociací
univerzitního sportu ve spolupráci s Ústavy a katedrami TV a sportu jednotlivých VŠ či fakult.

ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

III. Akademická reprezentace ČR na světových letních a zimních 
Univerziádách a Akademických mistrovstvích světa

ČAUS připravuje a zajišťuje účast akademických reprezentantů ČR na světové Univerziády (UNI)
a Akademická mistrovství světa (AMS). Ve spolupráci se sportovními svazy a s Vysokoškolským
sportovním centrem MŠMT připravuje a nominuje reprezentanty ČR – studenty univerzit a
vysokých škol na AMS a do výprav ČR na zimní a letní Univerziády ve vybraných sportech.



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČAUS

Stanovy České asociace univerzitního sportu

Preambule
Česká asociace univerzitního sportu na území České republiky navazuje na činnost 

Českého vysokoškolského sportu založeného roku 1910 dr. Františkem Smotlachou
a Československého vysokoškolského sportu. Ve sportovní činnosti a v soutěžích je 
paralelně používán tradiční název „akademický“ vedle názvů „vysokoškolský“ a 
„univerzitní“.



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČAUS
Základní ustanovení:

• ČAUS sdružuje prostřednictvím vysokoškolských sportovních klubů a tělovýchovných jednot (dále jen VSK/VŠTJ) 
studenty a zaměstnance vysokých škol a příp. další zájemce o univerzitní sport.

• ČAUS je svou působností a charakterem činnosti zájmovým multisportovním spolkem – střešní organizací pro 
organizované členy VSK/VŠTJ. Je organizátorem sportovních přeborů a dalších soutěží přístupných  pro všechny 
studenty českých univerzit, vysokých škol a vyšších odborných škol (dále jen VOŠ). 

• ČAUS spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ČR) , s orgány 
státní správy a samosprávy, tělovýchovnými a sportovními organizacemi a jinými subjekty. 

• ČAUS je členem a zastupuje Českou republiku v Mezinárodní federaci univerzitního sportu (FISU) a v Evropské 
asociaci univerzitního sportu (EUSA). Na národní úrovni je členem střešních sportovních organizací - České unie 
sportu (ČUS) a Českého olympijského výboru (ČOV).

• ČAUS používá symboliku – znak, vlajku, hymnu Gaudeamus igitur a název.
• Sídlem ČAUS je Praha. 



„Gaudeamus igitur“Hymna:

Znak:

Název: ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU (ČAUS)

Czech University Sports Association

Nejvyšší ocenění ČAUS:
Zlatá, stříbrná a bronzová medaile
TIBI GRATIAS



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČAUS
Členství:

• Členem ČAUS může být fyzická a právnická osoba, která se chce podílet na činnosti ČAUS  především v rámci 
VSK/VŠTJ, projeví-li vůli stát se členem ČAUS, souhlasí s těmito Stanovami a je srozuměna s tím, že je od 
okamžiku vzniku členství vázána Stanovami ČAUS. ČAUS má  jeden druh členství, a to členství řádné (dále jen 
„Řádné členství“ či „Řádný člen“). Na členství  v ČAUS není právní nárok.

• Řádné členství fyzických osob je odvozeno od členství ve svých VSK/VŠTJ  a může vzniknout za předpokladu, 
že příslušný jednotlivec působí v oblasti univerzitního sportu jako sportovec, trenér, cvičitel, rozhodčí, 
funkcionář anebo je jakkoliv zapojen v rámci činnosti VSK/VŠTJ.

• Řádné členství právnických osob je dvojího druhu, a to „Klubové členství“  a  „Katedrální členství“. 
• Řádné členství právnických osob v ČAUS má určitou specifiku, a to členství Kateder, Ústavů tělesné výchovy 

a sportu, VOŠ a dalších tělovýchovných a sportovních pracovišť (dále jen „Katedrální členství“ či „Katedry“). 
Toto členství vyplývá z historického uspořádání českého vysokoškolského sportu s tradičním propojením 
činnosti tělovýchovných a sportovních pracovišť českých univerzit a vysokých škol se sportovní a 
tělovýchovnou činností vysokoškolských sportovních spolků, klubů a vysokoškolských tělovýchovných jednot 
a jejich společného pořádání akademických sportovních soutěží a akcí pro všechny vysokoškolské studenty a 
studenty VOŠ (Sportovní přebory vysokých škol – Akademická mistrovství ČR). Řádným členem ČAUS se 
mohou stát „Katedry“ pouze prostřednictvím svých univerzit, vysokých škol a VOŠ.



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČAUS
Orgány ČAUS:

Orgány ČAUS jsou:
a) Rada.
b) Výkonný výbor. 
c) Dozorčí rada. 
d) Sportovní komise. 
e) Regionální výbory.



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČAUS

Rada 
• Rada ČAUS je nejvyšším orgánem ČAUS a je tvořena z delegátů všech Klubů a Kateder,  kterým je 

v den konání zasedání Rady alespoň  18 let.
• Každý Klub má jeden hlas s počtem členů do 500. Dva hlasy mají Kluby s počtem členů do 1000. 

Při více jak 1000 členů mají Kluby tři hlasy.
• Každá Katedra, VOŠ a každý člen VV ČAUS má jeden hlas. 

Výkonný výbor
• Výkonný výbor ČAUS (VV ČAUS) je orgán, který řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními 

Rady.
• Odpovídá za hospodaření s majetkem ČAUS.
• VV ČAUS je sedmičlenný, jeho členové jsou přímo voleni Radou, která volí přímo předsedu a šest 

členů VV ČAUS. Volby se řídí Volebním řádem schváleným Radou. Volební období je čtyřleté.
• Radu svolává VV ČAUS minimálně jednou za rok.



Český vysokoškolský sport
(založen 1910 )

(organizace školská a samosprávná)

Tělesná výchova jako součást studijních programů

Dobrovolné studentské sportovní sdružení

Tělesná výchova a sport ve volném čase vysokoškoláků

HISTORIE:



doc. RNDr. František SMOTLACHA

Zakladatel Českého vysokoškolského sportu (1910)

Český vysokoškolský sport byl 
založen v roce 1910 na Univerzitě 
Karlově Praha

Český vysokoškolský sport 



Podpora rovnocenného přístupu žen k výuce TV a sportu při 
respektování zvláštností obsahu a forem



Vysokoškolský sport Praha  

Atleti VS (1926)

Atletická štafeta (1936)



Centrum vysokoškolského sportu v Praze - tělocvična, hřiště, atletická 
dráha

(Strakova akademie – nynější sídlo vlády ČR)

Strakova akademie



Karolinum, Velká aula ,Univerzita Karlova, Praha



Slavnostní zasedání České asociace univerzitního sportu ve Velké aule Karolina Univerzity 
Karlovy v Praze 8. června 2010



Velká aula Karolina Univerzity Karlovy v Praze



Prezident ČR prof. ing. Václav KLAUS, CSc.

Předseda Senátu ČR MUDr. Přemysl SOBOTKA Ministryně MŠMT PhDr. Miroslava KOPICOVÁ



Kniha

„100 LET českého 
vysokoškolského sportu“

První vydání, Olympia a.s., 2010



1910           - 2010



• Pražský vysokoškolský sport 1910

• Český vysokoškolský sport 1910 - 1918

• Vysokoškolský sport (VS) 1918 - 1939

• Národní sportovní klub (NSK) – II. světová válka a okupace 1939 až 1945

• Československý vysokoškolský sport 1945 – 1989

• Československá federace vysokoškolského sportu (Český a Slovenský  

vysokoškolský sport) 1990 - 1993

• Česká asociace akademického sportu 1993 -

• Česká asociace univerzitního sportu (změna názvu 1996)

Organizace českého univerzitního sportu v čase



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

ČLENSKÁ ZÁKLADNA ČAUS
2004 - 29.580
2005 - 29.635
2006 - 28.325
2007 - 29.724
2008 - 29.648
2009 - 29.253
2010 - 27.572
2011 - 26.689
2012 - 26 156
2013 - 25 034
2014 - 25 314
2015 - 23 465 



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

STATISTIKA

Počet klubů  - 48 (2014) + 17 ČAATS
Počet sportů a sportovních aktivit 48
Sportovní komise 45
Oblastní vysokoškolská pracoviště
(Praha, Brno, Plzeň)



Grémium vedoucích KTV a ústavů TV a sportu

Katedry a ústavy TV a sportu
Založeny 1952 při vysokých školách a fakultách

ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Grémium vedoucích KTV a ústavů TV a sportu

• Strategie zajištění sportovních univerzitních soutěží
• Spolupráce v organizování SPVŠ, AM ČR, ČAH
• Každoroční zasedání Pléna vedoucích tělovýchovných      
pracovišť na VŠ v ČR (2016 Univerzita obrany v Brně)

• Soutěže EUSA
• Zapojení pracovníků VŠ do orgánů ČAUS (VV, komise)



ČESKÁ ASOCIACE AKADEMICKÝCH TECHNICKÝCH SPORTŮ

Česká asociace akademických 
technických sportů

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ



ČAATS     - multisportovní svaz

17 vysokoškolských klubů technických sportů,
největší klub při Fakultě tělesné výchovy a sportu, UK Praha

9 sportů 
- sportovní střelba           - radiový orientační běh
- zimní biatlon                  - letní biatlon
- letecké sporty                - potápění a plavání s ploutvemi
- letecké modelářství      - paragliding
- požární sport
Biatlon a sportovní střelba – pravidelná účast na univerziádách 

a AMS

ČESKÁ ASOCIACE AKADEMICKÝCH TECHNICKÝCH SPORTŮ

Česká asociace akademických 
technických sportů



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Webové stránky univerzitního sportu

www.caus.cz
� Charakteristika a profil ČAUS.
� Základní dokumenty, zprávy z VV ČAUS.
� Prezentace sportovních soutěží – SPVŠ, AM ČR, ČAH.
� Informace o pořádání, naší účasti a výsledcích na univerziádách 

a akademických mistrovstvích světa (FISU).
� Informace o soutěžích evropských univerzit  a naší účasti (EUSA)
� Aktuální, průběžné informace



www.caus.cz



www.caus.cz



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

SPOLUPRÁCE

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VSC - Vysokoškolské sportovní centrum

ČUS  – Česká unie sportu

ČOV – Český olympijský výbor



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Akademická mistrovství ČR

Sportovní přebory vysokých škol 



Sportovní přebory vysokých škol  

• Závody na jednotlivých školách.
• Studentské vysokoškolské ligy.
• Oblastní soutěže.
• Kvalifikace.
• Akademická mistrovství ČR.
• České akademické hry.

BROŽURA „Sportovní přebory vysokých škol“
„České akademické hry“

� Systém vysokoškolských soutěží, rozpisy.
� Financování.
� Adresáře.
� Sportovní komise
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• Sportovní přebory vysokých škol byly vypsány ve 45 sportovních 
odvětvích. Pracovalo 45 sportovních komisí.
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SPVŠ 2012 56. ročník

Pořadatel - VUT Brno
Počet zařazených sportů - 28
Počet účastníků  - 1927
Vítězné školy: 
1.MU
2.VUT Brno
3.UK Praha

XI. České akademické hry 2012 

2012



• Sportovní přebory vysokých škol byly vypsány ve 45 sportovních 
odvětvích. Pracovalo 45 sportovních komisí.
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SPVŠ 2013 57. ročník

2013

Sportovní přebory vysokých 
škol byly v roce 2013 vypsány 
ve 45 sportovních odvětvích. Z 
původně naplánovaných 76 
AM se uskutečnilo 66 AM (6 
AM v zimních sportech, 29 v 
letních sportech a 31 letních 
sportů bylo součástí Českých 
akademických her).



SPVŠ 2014 58. ročník

2014



SPVŠ 2015 59. ročník

2015

22 zařazených sportů
1462 sportovců
33 škol



48 sportů

15. ročník Českých 
akademických her

SPVŠ 2016 60. ročník

2016



České akademické hry 2016 Pardubice

27.6. – 1.7. 2016



Hlavní organizátoři ČAH 2016 Pardubice

� Česká asociace univerzitního sportu 

� Univerzita Pardubice

� Univerzitní sportovní klub Pardubice



Výčet sportovních odvětví ČAH 2016

Pardubice
• Atletika
• Badminton
• Beach volejbal
• Basketbal M+Ž
• Florbal M+Ž
• Fotbal

• Futsal

• Házená M+Ž

• Fotbal

• Nohejbal

• Orientační běh

• Plavání

• Plavání s 
ploutvemi

• Softbal M+Ž

• Lezení na 
obtížnost

• Stolní tenis

• Squash

• Tenis

• Veslování 

• Volejbal M+Ž

• Karate



Letní AM ČR – počet 29
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ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Český vysokoškolský sport v mezinárodních strukturách
studentského sportu (univerzitního sportu)



EUROPEAN UNIVERSITY SPORTS ASSOCIATION 

EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU



EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

EVROPSKÁ  ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU (EUSA)

www.eusa.eu

Prezident EUSA    Adam Roczek (POL)

ČAUS zastoupená v exekutivě EUSA :  PaedDr. Ivana ERTLOVÁ



EVROPSKÁ  ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU (EUSA)

Založena 13.11.1999 ve Vídni

26 národními evropskými

asociacemi včetně ČR-ČAUS

Prezident:                 Adam Roczek

Generální sekretář : Matjaz Pecovnik

EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU



Technická komise EUSA

President: Ivana Ertlová 

17 sportů: badminton, basketbal, basketbal 3x3, plážový volejbal, bridge, fotbal, futsal, 
golf, házená (František Táborský), judo, karate, veslování, stolní tenis, taekwondo, tenis, 

volejbal, rugby v 7

EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Evropa EUSA 47 států
--------------------------------------------------
Afrika FASU 42 států
Amerika ODUP 28 států
Asie AUSF 36 států
Oceánie OUCA 10 států

FISU 163 států



EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

EUROPEAN UNIVERSITY 
SPORTS ASSOCIATION - EUSA

LEGAL SEAT: Zurich, Switzerland
SECRETARIAT: Ljubljana, Slovenia

TEL.: +386 1 256 00 56
FAX:  +386 1 256 00 57
E-MAIL: office@eusa.eu
WEBSITE: www.eusa.eu 



Ročenka EUSA



EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Mistrovství Evropy univerzit 2015
EUC – European University Championships

• Sportovní soutěže jsou určené pro studenty ve věkové kategorii 17 – 30 let
• Účast zajišťují jednotlivé univerzity, vysoké školy.
• ČAUS udílí sportovně technický souhlas a potvrzuje přihlášky (požadavek 

EUSA) a pomáhá administrativně.



EUC 2015

BADMINTON WARSAW POL
RUGBY 7’s GODOLLO HUN
TABLE TENNIS GENEVA SUI
FOOTBALL OSIJEK CRO
VOLLEYBALL CAMERINO ITA
HANDBALL BRAGA POR
BEACH VOLLEYBALL LARNACA CYP
KARATE PODGORICA MNE
BASKETBALL KOPER SLO
FUTSAL POZNAN POL
BASKETBALL 3X3 KRAGUJEVAC SRB
TENNIS WROCLAW POL
ROWING HANNOVER GER
GOLF ST. GALLEN SUI
BRIDGE WARSAW POL
JUDO PARIS FRA
TAEKWONDO RIJEKA CRO



Účast českých studentů na Mistrovstvích evropských univerzit 2015
(bridž, judo, tenis, sportovní lezení, stolní tenis)

4 tituly univerzitních mistrů Evropy:

Václav SEDMIDUBSKÝ – judo
Ondřej BAJGER – stolní tenis, dvouhra a čtyřhra
Michal BENEŠ – stolní tenis, čtyřhra
František KRÁLÍK, Jan KRÁLÍK, Patrik BOUŘA, Jakub VOJTÍK – družstvo bridž



Mistrovství Evropy univerzit 2017
EUC – European University Championships

Bude pořádáno 19 MEU

Byly schváleny dvě české kandidatury:

MEU 2017 ve stolním tenise – UP Palackého v Olomouci

MEU 2017 v golfu – TU v Liberci

EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU



ORGANIZÁTOŘI EVROPSKÝCH UNIVERZITNÍCH HER
EUG – European University Games

2012: CORDOBA (ESP)

2014: ROTTERDAM (NED)

2016: ZAGREB-RIJEKA (CRO)

2018: COIMBRA (POR)

2012: CORDOBA (ESP)

2014: ROTTERDAM (NED)

2016: ZAGREB-RIJEKA (CRO)

2018: COIMBRA (POR)

13. – 24.7.2016
13 sportů



EVROPSKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Magazín Evropské asociace 
univerzitního sportu



Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU)

Založena v roce 1948



Historie mezinárodního univerzitního sportu   a světových sportovních 
soutěží

Jean PETITJEAN (Francie) – Mezinárodní konfederace studentů                                                                   

– zakladatel světových univerzitních her

-„… hry jsou prostředkem k uskutečnění spolupráce a jednoty mezi studenty všech zemí a 
prostředkem přenosu ušlechtilých olympijských myšlenek i do studentského sportu“.  

První světové studentské hry se konaly v roce 1924 ve Varšavě (1924,1927,od 1928 
zimní/letní,1930,1933,1935,1937,1939 – válka)

1946 

Mezinárodní svaz studentstva  (MSS)

1948 

Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU)                                                        

1959 – první letní světová UNIVERZIÁDA (Turín, Itálie)

Po II. světové válce dvě organizace a dvoje soutěže,     

1957 sjednocení soutěží



Dr. Primo NEBIOLO

Zakladatel a organizátor první 
světové letní Univerziády v 
Turíně 1959, dlouholetý 
prezident FISU         



Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU)

170 zemí
5 kontinentálních organizací
Exekutiva FISU (23) – Prezident (1), 1-Vice Prezident (1), Vice-Prezidenti (4), 1st Assessor, 

Treasurer (1), Assessoři (15)
Sekretariát FISU – 38 zaměstnanců
• sídlo Lausanne – Maison du Sport Internationale
• sídlo Bruxelles – Chateau de la Solitude

Výhled: od roku 2017 nově postavené sídlo FISU „Synathlon“ v kampusu Univerzity 
v Lausanne



Generální shromáždění FISU
7. – 8. listopadu 2015
LAUSANNE





Oleg MATYTSIN (RUS)

Leonz EDER (SUI)

President First Vice-President Vice-Presidents (4)

Luciano CABRAL
(BRA)

Marian DYMALSKI 
(POL)

Leopold SENGHOR 
(SEN)

Liguo YANG 
(CHN)

Treasurer

Bayasgalan DANZANDORJ (MGL)

First Assessor

Verena BURK (GER)



Assessors (15)

Omar AL-HAI 
(UAE)

Tai-Cheng CHEN 
(TPE)

Kenny CHOW 
(HKG)

Anthony DAVIS 
(JAM)

Coleen DUFRESNE 
(CAN)

Hisato IGARASHI 
(JPN)

Penninah KABENGE 
(UGA)

Hilkka LAITINEN 
(FIN)

Rosaura MENDEZ 
GAMBOA (CRC)

Fernando PARENTE 
(POR)

Malumbete RALETHE 
(RSA)

Kemal TAMER 
(TUR)

Kairis ULP 
(EST)

Byong Jin YOU 
(KOR)

Kairat ZAKIRYANOV 
(KAZ)



Pořádání UNI a AMS podle kontinentů (2013 – 2016)



Martin DOULTON (AUS) Adam ROCZEK (POL) Xinsheng ZHANG (CHN)

Oceania University Sports 
Association
OUSA

Bude nominován Bude nominován

European University Sports
Association
EUSA

Asian University Sports 
Federation
AUSF

Federation of African University
Sports
FASU

Organización Deportiva 
Universitaria Panamericana
ODUPA Kontinentální

organizace 
univerzitního sportu



Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU

www.fisu.net
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Předsedové sportovních komisí FISU

Ivana Ertlová – sportovní střelba

František Táborský – házená

Ondřej Rybář – biatlon

Petr Ditrich – baseball



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

SVĚTOVÉ UNIVERZIÁDY 2015



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

Přehled výsledků českých akademických sportovců na UNI 2015



ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU

XXVII. ZIMNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA 2015
24.1. – 1.2.2015 Štrbské Pleso, Slovensko



Osrblie



Česká výprava:

24 sportovců
(14 mužů, 10 žen)

26 osob doprovodu
(19 mužů, 7 žen)

Celkem:   50


