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Friuli Venezia Giulia 
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Evropské hry 
Krakov 
2023



ČESKÁ 
TRENÉRSKÁ 
AKADEMIE
Největší síť profesionálních a amatérských 
trenérů v ČR, kterým poskytuje odbornou 
podporu zejména v oblastech vzdělávání, 
odborné publikační činnosti a společenského 
uznání a ocenění.

• Počet vydaných knih: 32
• Trenér roku: 8 galavečerů od roku 2012
• Trenérská Síň slávy: 77 členů
• Mosty: 12 konferencí – vždy 300+ účastníků
• Dialogy: přes 20 seminářů uspořádaných ročně 

pro trenéry a rodiče (přes 9 500 sledujících online)

• Největší účast na olympijských hrách:           
1980 Moskva – 209 sportovců

• Největší účast na zimních olympijských hrách: 
2018 Pchjongčchang – 94

• Celkem medailí z 50 olympijských her: 263
• Celkem medailí z olympijských her: 207
• Celkem medailí ze zimních olympijských her: 56
• Celkem sportů, ve kterých byly medaile získány: 29

• Nejúspěšnější olympijské hry:
• Tokio 1964 (14 medailí – 5 zlatých, 6 stříbrných, 

3 bronzové)
• Moskva 1980 (14 medailí – 2 zlaté, 3 stříbrné, 

9 bronzových)
• Helsinky 1952 (13 medailí – 7 zlatých, 

3 stříbrné, 3 bronzové)
• Nejúspěšnější zimní olympijské hry:

• Soči 2014 (8 medailí – 2 zlaté, 4 stříbrné, 
3 bronzové)

• Pchjongčchang 2018 (7 medailí – 2 zlaté, 
2 stříbrné, 3 bronzové)

• Vancouver 2010 (6 medailí - 2 zlaté, 4 bronzové)

OLYMPIJSKÉ
FESTIVALY
Sportování a fandění, to je Olympijský festival. 
Přenáší atmosféru z dějiště olympijských her 
do České republiky a dává široké veřejnosti 
možnost vyzkoušet si sporty a motivovat je 
k aktivnímu životnímu stylu.

• Realizované edice: 3
• Celkový počet návštěvníků: 1,2 mil.
• Celkový počet dobrovolníků: 2 032
• Celkový počet návštěv olympioniků: 488
• Celkem zapojeno svazů/sportů: 80
• Celkový počet odvysílaných hodin v ČT: 77 hod.

DUÁLNÍ KARIÉRA
Pomáhá vrcholovým sportovcům zajistit 
plynulý přechod ze závodní kariéry do běž-
ného života. Hlavní podpora je směřována 
do  vzdělávacích aktivit. Napomáhá osob-
nímu rozvoji a podporuje stáže ve firmách. 
Součástí je i  vzdělávací program Sportovní 
diplomacie, který je prvním komplexním pro-
fesně-vzdělávacím programem zaměřeným 
na sportovní diplomacii v ČR.

• Počet podpořených žádostí od roku 2017: 142
• Celkem přidělená částka od roku 2017: 1 902 835 Kč
• Počet studentů, kteří absolvovali program 

Sportovní diplomacie od roku 2017: 56 

ČESKÝ KLUB 
OLYMPIONIKŮ
Členové prosazují principy Olympijské charty, 
propagují myšlenky olympismu, zejména mezi 
mládeží, a hájí čistotu sportovního zápolení. 
Zároveň klub vytváří podmínky pro podporu 
olympioniků v sociální a zdravotní oblasti. 
Funguje již 45 let.

• Počet členů v roce 2019: 896
• Počet regionálních klubů olympioniků: 7
• Počet podpořených olympioniků–medailistů 

v roce 2019: 139
• Nejstarší člen v roce 2020: Růžena Dusilová,  

ročník 1924 
• Nejmladší člen v roce 2020: Barbora 

Seemanová, ročník 2000 

aneb proč tu vlastně 
jsme? Co chceme dělat, 
jak chceme na koho 
působit?

MISE

ČESKÝ 
DŮM
Kreativnost, pohostinnost a sdílení vzájemné 
radosti – to je Český dům na olympijských hrách. 
Je to místo, kde se setkávají olympionici a fa-
noušci, aby společně fandili, sledovali program 
olympijských her a oslavovali olympijské me-
daile. Takový druhý domov.

• Celková návštěvnost (Londýn, Soči, Rio de 
Janiero, Pchjongčchang): 163 700

• Počet zlatých medailí za národní olympijské 
domy: 2 (Londýn 2012 podle agentury AP 
a Pchjongčchang 2018 podle Boston Globe)

• Nejvyšší počet prezentujících se firem v Českém 
domě (Rio de Janeiro): 56

OLYMPIJSKÁ CHARTA
Olympismus je životní filozofie, povznášející a vyváženě spojující v jeden celek zdatnost 
těla a ducha a vůli. Spojením sportu, kultury a výchovy usiluje olympismus o vytvoření způsobu 
života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu, 
sociální odpovědnosti a na respektování základních univerzálních etických principů. Cílem 
olympismu je zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva s cílem vytvořit mírovou 
společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti.

CO A PROČ DĚLÁME 
Český olympijský výbor je nedílnou součástí celosvětové olympijské historie. 18. května 
1899 prosadil jeho vznik Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, který byl už na zakladatelském 
kongresu v Paříži v červnu 1894 jmenován jedním z prvních dvanácti členů Mezinárodního 
olympijského výboru. Olympijská výprava poprvé reprezentovala naši zemi v roce 1900 
v Paříži, kde byl diskař František Janda-Suk prvním českým sportovcem na stupních vítězů. 
První letní olympijské zlato získal gymnasta Bedřich Šupčík v roce 1924, zimní pak skokan 
na lyžích Jiří Raška v roce 1968. Na odkaz svého zakladatele navazujeme i v současnosti 
– Praha hostila zasedání Evropských olympijských výborů v roce 2015 nebo Asociace 
národních olympijských výborů za účasti zástupců 206 zemí světa v roce 2017. Předseda 
ČOV Jiří Kejval je od roku 2018 individuálním členem MOV.

aneb co je ultimátní 
cíl našeho snažení? 
Co chceme dokázat?

aneb jakými principy 
se při své činnosti 
řídíme? Co je 
pro nás důležité, 
nejen ve sportu, 
ale v životě?

ČESKÝ
OLYMPIJSKÝ TÝM
Od roku 1899 píšeme silné, inspirativní a ne-
zapomenutelné příběhy ve znamení olympij-
ských hodnot. Ale nejen na olympijských 
hrách, zajišťujeme také výpravy na Olympijské 
hry mládeže, Evropské olympijské festivaly 
mládeže, Evropské hry, Světové hry nebo 
Plážové hry. Zabýváme se také podporou 
olympijské přípravy pro nejlepší české 
sportovce a talenty a pomáháme jim i jejich 
týmům zajistit servis ke špičkovým výkonům 
na olympijských hrách i dalších vrcholných 
soutěžích při reprezentaci České republiky.   
• Zlatých olympijských medailí: 75                      

(64 z letních her a 11 ze zimních her)
• Českých a československých olympijských vítězů: 

110 (80 z letních her a 30 ze zimních her)
• Medailí z Evropských her: 20
• Medailí z Olympijských her mládeže: 45
• Medailí, které Český olympijský tým získal 

v období 2017–2020: 68

OLYMPIÁDA 
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Republiková soutěž krajských výprav, která 
se koná každoročně od roku 2003, je život- 
ním zážitkem pro mladé sportovce ve věku 
12–16 let. Unikátní formát a olympijský proto- 
kol motivuje nejen účastníky, ale také jejich 
kamarády a rodiče, aby byl pohyb přirozenou 
součástí jejich životů.

• Počet edic od roku 2003: 9 letních a 9 zimních
• Celkový počet mladých sportovců od počátku 

projektu: 37 282 (letní ODM 28 302, zimní ODM 
8 980)

• Počet TV diváků 2017–2020: 2 250 000
• Počet hodin živého vysílání 2017–2020: 124 hod.
• Dosah na Facebooku v měsíci konání ODM: 

1 500 000

VIZE

HODNOTY

ČESKÝ KLUB 
FAIR PLAY
Již téměř půl století vyhledává a  oceňuje 
sportovní činy, které splňují požadavek 
čestného sportovního chování. Zároveň 
propaguje fair play a poctivé soutěžení 
v médiích i na sportovních akcích pro mládež.

• Celkem oceněno osobností: přes 500
• Počet oceněných, kterým se dostalo 

také mezinárodního ocenění od světového 
nebo evropského hnutí fair play: přes 50

ROVNOST: Věříme, že každý má právo na pohyb a sportovní vyžití. 
Možnost sportovat chceme dát každému bez ohledu na věk, fyzickou 
zdatnost nebo finanční zázemí.

TÝMOVOST: Říkáme si Czech Team a vzájemně se podporujeme. 
Společně fandíme, společně se radujeme z vítězství a společně neseme 
i prohru. Jsme spolu rádi.

ZDRAVÍ: Sport a pohyb je pro nás radost, cesta k fyzickému a duševnímu 
zdraví. Chceme, aby se každý díky sportu prostě cítil lépe.

ZÁPAL: Cesta je pro nás cíl. Nejde nám jen o výsledky samotné, 
ale o nadšení a odhodlání jich dosáhnout. Překonání sama sebe je 
pro nás tím největším vítězstvím. 

FAIR PLAY: Vítězství dosažené nečistou hrou je pro nás bezcenné. 
Svým chováním na hřišti i mimo něj chceme jít příkladem budoucím 
generacím. Proto předáváme olympijské hodnoty už dětem. 

RESPEKT: Chováme se k sobě jako ryzí sportovci. Respektujeme kvality 
i hendikepy ostatních a nikdy se nad nikoho nepovyšujeme.

Chceme, aby byl každý Čech díky pravidelnému pohybu fyzicky 
a duševně zdravý a byl hrdý na sebe a na sportovní úspěchy českých 
olympioniků.  

Jsme tu proto, abychom v Češích probudili vášeň pro pohyb a sport 
ve znamení olympijských hodnot.

ČESKÁ 
OLYMPIJSKÁ 
AKADEMIE
Česká olympijská akademie spolu s ostatními 
institucemi studuje olympijské hnutí, zejména 
jeho dějiny a filosofii, a prostřednictvím výchovy 
a publikací přenáší olympijské ideje do života 
společnosti. Připravuje také edukační kontejner 
a workshopy o olympismu a olympijských hod-
notách v rámci Olympijského festivalu Tokyo 
2020.

• Celkem publikací za olympijský cyklus         
2016–2020: 6

• Celkem titulů v knihovně OSIC: 3 623
• Celkem zástupců v komisích European    

Olympic Academies: 3

ČESKÁ 
OLYMPIJSKÁ 
NADACE
Za podpory patronů, medailistů z olympijských 
her, plní nadace sportovní sny a pomáhá 
sportovat dětem z rodin, které by si to jinak 
nemohly dovolit kvůli tíživé finanční situaci.

• Počet podpořených dětí: 3 093
• Celkem vyplaceno na podporu dětí: 17 411 610 Kč
• Počet splněných sportovních snů dětí při 

setkání s olympioniky, sportovci, při účasti 
na sportovních akcích a kempech: stovky

SAZKA 
OLYMPIJSKÝ 
VÍCEBOJ
Každému dítěti nabízí cestu ke sportu, který 
ho bude bavit. Jde o radost z pohybu, jež se 
pro děti stane láskou na celý život. V rámci 
Paralympijské výzvy se do projektu mohou 
zapojit i školáci s hendikepem.

• Od roku 2014 do škol rozesláno diplomů 
a odznaků: 644 179

• Počet zapojených škol v roce 2018/2019: 1 131
• Počet zapojených dětí v roce 2018/2019: 142 910
• Počet diplomů a odznaků v roce 2018/2019: 132 861

SPORT 
V OKOLÍ
Největší veřejná databáze, která pomáhá a radí, 
jak nejlépe začít se sportem a najít sportovní 
klub či akci v místě bydliště.

• Počet klubů v databázi: 15 449
• Počet sportovních akcí v databázi v roce 2019: 

411 měsíčně
• Návštěvnost webu v roce 2019: 272 089 uživatelů
• Počet zobrazených stránek v roce 2019: 897 943

T-MOBILE 
OLYMPIJSKÝ BĚH
Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. 
Unikátní a tradiční projekt na oslavu Olympij- 
ského dne pohybem. Největší běžecká akce 
u nás, kdy v jeden den, v jeden čas vybíhá 
75 tisíc běžců po celé České republice.

• Celkový počet běžců v letech 2014–2020: 385 580
• Celkový počet dětí v letech 2014–2020: 304 053
• Počet závodů v roce 2020: 83
• Počet školních závodů v roce 2020: 304

Údaje k listopadu 2020


