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Název: Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace 

v postkomunistické éře.  

Abstrakt:  Práce se zabývá analýzou vývoje a stavu olympijského hnutí v zemích 

Visegrádu a vzájemnou komparací jednotlivých zemí. Historie vývoje moderního sportu již 

od jeho počátků, včetně zájmu o rodící se olympijské hnutí, má v těchto zemích podobné 

rysy. Především po nástupu komunismu procházely dnešní Česká a Slovenská republika, 

Maďarsko a Polsko nejen v oblasti sportu podobným vývojem. Tato oblast byla „sjednocena“ 

a její řízení vykonávala státní střešní organizace, která si nárokovala řídit všechna odvětví 

sportu. Olympijské výbory, jejichž existenci bylo nutné zachovat pro možnost přihlašování 

sportovců na olympijské hry, byly de facto těmto úřadům podřízeny a spojovala je s nimi 

i jistá „personální unie“, v jejímž rámci s nadřízeným úřadem sdílely předsedu. Po pádu 

komunistického režimu čekaly sport nové výzvy. Musel se vymanit se státního sevření, 

zároveň však alespoň zčásti nahradit státní zdroj financování zdroji alternativními, vybudovat 

si vlastní struktury, nastavit vztahy mezi jednotlivými subjekty sportovní scény, stanovit 

místo, které v těchto vztazích a strukturách bude náležet olympijskému výboru, či ovlivnit 

legislativní rámec pro vlastní působení. V průběhu výzkumu se však ukázalo, že pochopení 

vývoje sportu a olympijského hnutí po pádu komunismu není možné bez důkladného popisu 

situace v této oblasti po druhé světové válce a nástupu komunistických režimů v zemích 

budoucí Visegrádské čtyřky. Proto je původní záměr, pracovat především s obdobím po roce 

1989, rozšířen o stručné shrnutí vývoje olympijského hnutí ve vytčených zemích do 

2. světové války a jeho podrobnější popis po druhé světové válce.  

Cíle:   Cílem dizertační práce je analýza vývoje a současného stavu 

olympijského hnutí v zemích Visegrádu a vzájemná komparace jednotlivých zemí; České 

a Slovenské republiky, Maďarska a Polska. Vývoj je zaměřen především na změny, které pro 

sport a olympijské hnutí nastaly se změnou politického režimu v těchto zemích v roce 1989. 

Metody:  Heuristický výzkum z odborné literatury, archivních pramenů 

a periodik. Data byla podrobena komparaci a kritice. Popisu historické skutečnosti jsem 

dosáhla pomocí diachronního přístupu v kombinaci s chronologickou metodou. Dále jsem 

použila jedné z metod kvalitativního výzkumu - orální historie a data jsem doplnila 

o informace získané z nepsaných pramenů. Využila jsem retrospektivní metodu a synchronní 

komparaci. Při závěrečné interpretaci jsem analyzovala vztahy mezi jednotlivými vlivy.  

Klíčová slova: olympijský, sport, země Visegrádu, politický kontext 



Title: Sport and the Olympic Movement in Visegrad Countries and their 

Transformation in Post-communist Era 

Abstract:   The thesis analyzes the development and status of the Olympic 

Movement in the Visegrad countries and makes the mutual comparison of it in these 

countries. History of development of modern sport since its inception, including interest in the 

nascent Olympic Movement in these countries, has similar features. Especially after the onset 

of communism the Czech and Slovak Republics, Hungary and Poland, went, not only in sport, 

through similar developments. This area was "united" and its management has pursued state 

organization, which claimed to control all branches of sport. After the fall of the communist 

regime awaited new challenges for sport. Sport had to at least partially replace state funding 

for alternative sources, build it´s own structures, set up relationships between subjects of 

sports scene, establish the place in these relations and structures of the Olympic Committee or 

influence the legislative framework for their own effect. During the research it became clear 

that understanding the development of sport and the Olympic Movement after the fall of 

communism is not possible without a thorough description of the situation in the region after 

the Second World War and the emergence of communist regimes in the countries of the future 

Visegrad Four. Therefore, the original intention, working primarily with the period after 1989, 

expanded to include a brief summary of the development of the Olympic Movement in the 

requisite countries to World War II and its detailed description after the Second World War. 

Aims:   The aim of the thesis is to analyze the development and current state of 

the Olympic Movement in the Visegrad countries and mutual comparison of individual 

countries, the Czech and Slovak Republics, Hungary and Poland. Development is focused 

primarily on changes for Sport and the Olympic Movement occurred with the change of 

political system in these countries in 1989. 

Methods:  Heuristic research from the scientific literature, archival sources and 

periodicals. Data were subjected to comparison and criticism. I have used diachronic 

approach in combination with the chronological method for description of historical facts. I 

also used one of the methods of qualitative research - oral history and the data were 

supplemented by information obtained from unwritten sources. I used the retrospective 

method and synchronous comparison. I analyzed the relationships between the aspects during 

the final interpretation. 

Keywords:  Olympic, Sport, Visegrad Countries, Political Context
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ÚVOD 

 

Olympijské hnutí je významným společenským, ekonomickým i politickým fenoménem 

moderní doby. S rozpadem komunistického bloku v roce 1989 doznalo v Československu 

i dalších středoevropských zemích významných změn. V západní Evropě je sportovní 

historické období 90. let dobře popsáno, v zemích Visegrádské čtyřky se mu však 

historiografie tělesné výchovy a sportu doposud vyhýbala1.  

Práce nazvaná Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace 

v postkomunistické éře se zabývá analýzou vývoje a stavu olympijského hnutí v zemích 

Visegrádu a vzájemnou komparací jednotlivých zemí. Klade si za cíl zasadit vývoj 

olympijského hnutí v zemích Visegrádu do politického kontextu, který jej od jeho počátků 

velmi výrazně ovlivňoval. Pro politické účely se olympijské hnutí a především jeho 

organizace, tedy olympijské výbory, a posléze i jeho reprezentanti na olympijských hrách stali 

předmětem důkazu národní svrchovanosti, později i důkazem jisté „větší úspěšnosti“ tzv. 

socialistického tábora.  

Historie vývoje moderního sportu již od jeho počátků, včetně zájmu o rodící se olympijské 

hnutí, má v těchto zemích podobné rysy. Čechy i Maďarské království měly dokonce své 

zástupce již v prvním Mezinárodním olympijském výboru (MOV) jmenovaném Pierre de 

Coubertinem v roce 1894, Jiřího Gutha a Ference Keményho. Ti se navíc poměrně vymykali 

charakteristikám dalších členů MOV, většinou příslušníků vyšších tříd, aristokratů, vojáků, 

oba byli středoškolskými učiteli.   

Především po nástupu komunismu procházely Česká a Slovenská republika, Maďarsko 

a Polsko nejen v oblasti sportu podobným vývojem. Tato oblast byla „sjednocena“ a její řízení 

vykonávala státní střešní organizace, která si nárokovala řídit všechna odvětví sportu, ačkoliv 

např. Československý olympijský výbor si zachovával i jako součást Českého svazu tělesné 

výchovy jistou míru autonomie. Po pádu komunistického režimu čekaly sport nové výzvy. 

Musel se vymanit se státního sevření, zároveň však alespoň zčásti nahradit státní zdroj 

financování zdroji alternativními, vybudovat si vlastní struktury, nastavit vztahy mezi 

jednotlivými subjekty sportovní scény, stanovit místo, které v těchto vztazích a strukturách 

bude náležet olympijskému výboru, či ovlivnit legislativní rámec pro vlastní působení. Jak se 

                                                           
1 DE WAELE, J .- M., HUSTING, A. Sport, politiques et sociétés en Europe centrale et orientale. Bruxelles: 
Editions se l´Universite se Bruxelles, 2005, s. 25.  
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sport a zejména olympijské hnutí vypořádalo s těmito výzvami, chce přiblížit tato práce. 

V průběhu výzkumu se však ukázalo, že pochopení vývoje sportu a olympijského hnutí po 

pádu komunismu není možné bez důkladného popisu situace v této oblasti po druhé světové 

válce a nástupu komunistických režimů v zemích budoucí Visegrádské čtyřky. Proto je 

původní záměr, pracovat především s obdobím po roce 1989, rozšířen o stručné shrnutí 

vývoje olympijského hnutí ve vytčených zemích do 2. světové války a jeho podrobnější popis 

po druhé světové válce. Proto jsem pracovala i s prameny, které se týkají sportu 

a olympijského hnutí ve druhé polovině 20. století. Vyrovnávání se s tímto dědictvím se totiž 

pro olympijské hnutí po pádu komunistického režimu stalo hlavním úkolem.  

Důležitou součástí bádání se stalo využití prostředků orální historie, tedy nepsaných 

pramenů. Získala jsem je z rozhovorů se svědky, kteří zažili transformaci olympijského hnutí, 

jehož jsou ve svých státech významnými představiteli, po politických převratech 

v jednotlivých zemích V4. Události, ke kterým se zpovídaní vyjadřovali, jsou ovšem stále 

čerstvé, proto výpovědi pamětníků nebyly mnohdy tak obšírné, jak jsem očekávala. Někdy se 

informace udávané jednotlivými svědky rozcházely.  

Výzkum se věnuje všem zemím Visegrádské čtyřky, oddíl zaměřený na Česko je však 

nejobsáhlejší. A to vzhledem k tomu, že je mateřskou zemí autorky, stejně i proto, že zde je 

možné dohledat a získat největší množství archivních materiálů a literatury. Nejenom pro 

absenci jazykové bariéry, ale i díky osobě konzultanta specialisty dr. Koláře. Ten je ředitelem 

Olympijského studijního a informačního centra Českého olympijského výboru a díky němu 

bylo autorce umožněno nahlédnout do mnohých archivních dokumentů vztahujících se 

k vývoji českého olympijského hnutí.  

 

Cíl práce 

Cílem dizertační práce je analýza vývoje a současného stavu olympijského hnutí v zemích 

Visegrádu a vzájemná komparace jednotlivých zemí; České a Slovenské republiky, Maďarska 

a Polska. Vývoj je zaměřen především na změny, které pro sport a olympijské hnutí nastaly se 

změnou politického režimu v těchto zemích v roce 1989. Pro snazší porovnání 

situace olympijského hnutí v celé Visegrádské čtyřce jsem si stanovila následující dílčí cíle:  

• Stručný popis vývoje olympijského hnutí v Čechách, Maďarském království 

a na území dnešního Polska a Slovenska do konce 1. světové války 
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• Stručný popis vývoje olympijského hnutí a ustavení jeho orgánů 

v Československu, Polsku a Maďarsku mezi světovými válkami; Slovenský 

olympijský výbor v období Slovenského štátu 

• Československo: podrobný popis vývoje olympijského hnutí od konce druhé 

světové války, s důrazem na období od roku 1989 do zániku společného státu; funkce, 

struktura a financování olympijského výboru  

• Slovenská republika: podrobný popis vývoje olympijského hnutí na Slovensku 

od jeho vzniku; funkce, struktura a financování samostatného Slovenského 

olympijského výboru  

• Česká republika: podrobný popis vývoje olympijského hnutí v České republice 

od jejího vzniku; funkce, struktura a financování samostatného Českého olympijského 

výboru  

• Maďarsko: podrobný popis vývoje olympijského hnutí od konce druhé světové 

války, s důrazem na období od roku 1989 do současnosti; funkce, struktura 

a financování olympijského výboru  

• Polsko: podrobný popis vývoje olympijského hnutí od konce druhé světové 

války, s důrazem na období od roku 1989 do současnosti; funkce, struktura 

a financování olympijského výboru  

• Komparace vývoje a stavu olympijského hnutí v jednotlivých státech, způsob 

organizace, financování i pravomocí jednotlivých národních olympijských výborů.  

 

Periodizace zkoumaného období 

Periodizaci jsem volila různou v několika spolu souvisejících oddílech práce vytvořených 

podle původně tří, posléze čtyř zemí Visegrádské skupiny. Odvíjela se především od 

politických historických milníků v těchto zemích. Vzhledem k příslušnosti všech zemí 

Visegrádu k tzv. socialistickému táboru a vlivu politiky Sovětského svazu na jeho členy, si je 

však periodizace v těchto zemích poměrně podobná.  

První etapa zahrnuje období od počátku olympijského hnutí do konce první světové války, 

ve kterém žádná ze sledovaných zemí nebyla samostatným státem a olympijské výbory v nich 

buď neexistovaly, nebo bojovaly o přežití. Dalším úsekem je období mezi světovými válkami, 
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ve kterém si zkoumané země vedly rozdílně vzhledem k příslušnosti k rozdílným stranám 

válčícím v první světové válce. Společně je však charakterizuje vzestup zájmu o sportovní 

i olympijské hnutí. Následuje etapa druhé světové války, v jejímž průběhu byla olympijská 

činnost celosvětově utlumena. V zemích Visegrádu je zajímavá tím, že vznikl nový 

samostatný olympijský výbor v rámci Slovenského štátu, byť byl uznán pouze provizorně 

a jeho existence nepřežila konec druhé světové války. Po skončení válečného konfliktu se 

v zemích V4 postupně dostaly k moci komunistické strany a sjednotily i sport a tělovýchovu. 

Olympijské výbory tak dříve či později přestaly být samostatnými subjekty a staly se součástí 

státem nebo přímo komunistickou stranou řízené tělovýchovné organizace. S tou je později 

začala spojovat i osoba společného předsedy. V jednotlivých zemích se dílčím předělem staly 

první krize režimu související většinou s neuspokojivou hospodářskou situací. První vypukla 

v Československu, následovala ji krize v Polsku a Maďarsku. Poslední dvě jmenované země 

zaplatily za revoltu krvavěji, posléze zde však režim trochu ustoupil ze svých pozic. Nadějný 

trend byl nastolen v Československu koncem 60. let. Avšak byl potlačen o to brutálněji, oč 

větší naděje budil. Léta 70. a 80. byla ve všech zkoumaných zemích spíš agónií politického 

režimu, ve sportovním hnutí se také v podstatě udržoval status quo. Pro všechny zkoumané 

země se ze sportovního hlediska stal významným milníkem rok 1984, kdy ani jedna z nich 

nevyslala svou reprezentaci na olympijské hry do Los Angeles a podřídila se tak přání 

Sovětského svazu pomstít se Američanům za bojkot „jejich her“ v Moskvě o čtyři roky dříve.  

Společným předělem nejvyšší důležitosti je rok 1989, kdy se režim zhroutil v Polsku, 

Maďarsku a nakonec i v Československu. První jmenované státy dosáhly změny dříve, avšak 

bez zájmu a aktivní účasti sportovních špiček a čelních představitelů tamního olympijského 

hnutí. Československo bylo posledním z těchto států, kde komunistický režim padl, avšak 

sportovní špičky se záhy postavily na stranu demokracie. Změna režimu přinesla obří změny 

i do sportovního a olympijského hnutí. Olympijské výbory se znovu staly samostatnými 

organizacemi, vydělily se z jednotných tělovýchovných organizací, které buď zanikly, nebo 

byly významným způsobem transformovány. Československo má na rozdíl od Polska 

a Maďarska vlastní milník v podobě svého rozdělení na dva nezávislé státy od ledna 1993, 

které se promítlo i do olympijského hnutí a vzniku dvou (staro)nových olympijských výborů.  

 

Metody 

V první fázi výzkumu jsem se zaměřila na vytvoření si určitého přehledu dostupné odborné 

literatury týkající se olympijského hnutí v postkomunistických zemích a olympijského hnutí 
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obecně ve vymezeném časovém období a jejímu následnému studiu. Další data jsem získala 

rešeršemi dobových periodik. Takto shromážděná data jsem podrobila komparaci a kritice 

k získání co nejpřesnějších historiografických informací. Popisu historické skutečnosti jsem 

dosáhla pomocí diachronního přístupu v kombinaci s chronologickou metodou.  

Ve druhé fázi výzkumu jsem stejným způsobem získávala data z archivních pramenů. 

Hledala jsem především vyhlášky a zákony, které upravovaly činnost a fungování sportovních 

organizací, především olympijských výborů v zemích V4. Dále protokoly ze zasedání orgánů 

olympijských výborů, zprávy o činnosti, stanovy. Podrobila jsem je důkladné především 

vnitřní kritice, abych posoudila jejich autenticitu, resp. informační hodnotu textu pro tento 

výzkum. Data jsem doplnila o informace získané z nepsaných pramenů. Tedy z rozhovorů 

s představiteli olympijského hnutí ve zkoumaných zemích. Využila jsem jedné z metod 

kvalitativního výzkumu - orální historie, jež umožňuje získat poznatky na základě ústního, 

různě fixovaného sdělení osob, jež byly svědky určité události nebo procesů, které se týkají 

zkoumaného tématu. Především v Maďarsku byly tyto prameny zásadní vzhledem k tomu, že 

drtivá většina pramenů psaných byla k dispozici pouze v maďarském jazyce. Data získaná 

z literatury a archivních dokumentů jsem doplnila o informace nabyté studiem tisku. Cílem 

rešerší bylo doplnit poznatky o drobné detaily či postřehy komentátorů.  

Ve třetí výzkumné fázi jsem využila retrospektivní metodu, jejíž pomocí jsem se pokusila 

vysledovat události, jež měly zásadní vliv na změny ve fungování olympijských výborů či se 

odrazily ve vnímání postavení a funkce olympijských hnutí. Využila jsem synchronní 

komparace, díky které jsem sledovala vývoj olympismu v jeho aspektech politických, 

ekonomických, sociálních či organizačních. Objekty komparace byly olympijské výbory 

v zemích Visegrádské čtyřky, cílem komparace bylo určení shod a rozdílů v jejich vývoji 

a mezi nimi. Jako kritéria pro komparaci jsem zvolila způsob financování, organizační 

strukturu, postavení v systému sportu národních olympijských výborů zkoumaných zemí.  

Při závěrečné interpretaci jsem pomocí analýzy popsala vztahy mezi jednotlivými vlivy, 

které se podílely na určování změn v postavení a funkci olympijských výborů, např. 

vyvazování z jednotných tělovýchovných organizací, změny získávání finančních prostředků 

apod. Komparativní metoda se stala základem popisu rozdílů ve fungování olympijských 

výborů v zemích V4 mezi nimi a zároveň rozdílů ve fungování těchto výborů před rokem 

1989 a poté.  

Výzkum byl ukončen vypracováním dizertační práce. Ta je členěna do oddílů, které sledují 

chronologicky vývoj sportu a olympijského hnutí v jednotlivých zkoumaných zemích. Každý 
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oddíl je rozdělen do kapitol dle chronologického hlediska. Kapitoly tedy tvoří popis stručně 

shrnutého vývoje jednotlivých olympijských výborů do konce druhé světové války. 

Podrobněji je nastíněn již jejich vývoj v období komunistického režimu. Jeho dílčí krize 

a následný pád na sklonku 80. let je předělem v každém oddílu. Podrobně je popsán vývoj 

sportu se zřetelem na olympijské hnutí v dané zemi od konce komunistického režimu až do 

současnosti. Zvláštní podkapitola je věnovaná posledním olympijským hrám, které Češi 

a Slováci absolvovali jako reprezentanti společného státu, protože mezinárodní mediální 

zájem se soustředil na to, jak politické peripetie účast Čechoslováků v Barceloně ovlivní.  

 

ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 

 

Základem informací pro tuto práci byly písemné prameny. Tedy prameny primární jako 

archivní dokumenty, zákony, usnesení či tisk. Dále jsem použila prameny sekundární, 

především monografie věnující se olympijskému hnutí a vývoji sportu v Československu, 

později v samostatných republikách vzniklých po jeho rozdělení, v Maďarsku a Polsku. 

Vzhledem k tomu, že práce má popsat vývoj olympijského hnutí v rámci určité časové etapy, 

čerpala jsem i z monografií, které se věnují politickému, ekonomickému a společenskému 

vývoji v těchto zemích především v období okolo pádu komunistického režimu a v době po 

něm následující. K dotvoření obecnějšího rámce jsem využila monografií věnovaných vývoji 

mezinárodního olympijského hnutí a především politických tlaků a událostí, které jej 

ovlivňovaly po celý jeho vývoj. V neposlední řadě jsem využila k čerpání informací 

o transformaci sportu a olympijského hnutí po změně politického režimu rozhovory 

s významnými osobnostmi olympijského hnutí v zemích Visegrádské čtyřky.  

 

Archivy  

Archiv Olympijského studijního a informačního centra Českého olympijského výboru 

Olympijské studijní a informační centrum Českého olympijského výboru (OSIC) je 

místem, kde jsou shromažďovány nejnovější dokumenty vztahující se k českému a částečně 

i mezinárodnímu olympijskému hnutí. OSIC sbírá veškerý dokumentační materiál, který se 

této problematiky týká. Problém je, že podle slov jeho ředitele, dr. Koláře, není tento archiv 

v současné době úplně utříděn a nejsou k dispozici archivní pomůcky. Vzhledem k tomu, že 
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dr. Kolář byl konzultantem specialistou této práce, byl ochoten zapůjčit autorce k nahlédnutí 

dokumenty pro tuto práci relevantní. Jednalo se o zprávy o činnosti ČOV vždy za uplynulý 

olympijský cyklus, kde byly shrnuty cíle naplánované na daný cyklus a míra jejich plnění. 

Podrobně zde bylo pojednáno o finanční stránce daného cyklu pro ČOV, jaké výšky dosáhly 

jeho příjmy, jaká byla výše a struktura jeho výdajů. V neposlední řadě jsou zmíněny smlouvy 

se sponzorskými firmami a společenské akce, jichž se zástupci ČOV v rámci jeho propagace 

účastnili. Důležitou součástí těchto dokumentů jsou zprávy o přípravě různých legislativních 

dokumentů upravujících prostředí sportu a tělesné výchovy v ČR, vznikající především ve 

spolupráci se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dalšími zapůjčenými 

dokumenty byly zprávy o činnosti marketingové agentury ČOV Asociace Press Club, které 

dokládají počátky změny financování ČOV od příjmů spočívajících čistě ve státních dotacích 

směrem k financování prostřednictvím sponzorských smluv se soukromými subjekty. 

V depozitáři OSIC jsou uloženy dokumenty týkající se zasedání výkonného výboru či pléna 

ČOV, dále korespondence jeho představitelů s nejvyššími zástupci státu nebo mezinárodního 

olympijského hnutí. Kompletní a utříděné do krabic jsou však pouze do roku 2000. Novější 

dokumenty byly zapůjčeny v elektronické podobě. Jsou utříděny podle doby svého vzniku, 

avšak archivní pomůcky u nich též zatím nejsou k dispozici.  

Zásadním zdrojem primárních pramenů byly čtyři díly Dokumentace k dějinám českého 

olympismu, uspořádané autorským kolektivem v čele s nejvýznamnějším českým sportovním 

historikem doc. J. Kısslem, vydané Českým olympijským výborem. Dokumenty, jež jsou 

v tomto souboru, jsou datovány až do roku 1998. Z kopií dokumentů uložených původně ve 

spisovně Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), dnes v Olympijském studijním 

a informačním centru ČOV, z pramenů archivu MOV i ze soukromých pozůstalostí sestavil 

J. Kıssl se svými spolupracovníky soupis pramenů k vývoji olympijského hnutí 

v Československu a později i v samostatné České republice. Pro tuto práci byl ze 

čtyřsvazkového přetištěného soupisu dokumentů důležitý především ten poslední zahrnující 

dokumenty z období 1970 až 1998. Dokumenty jsou přetištěné v plném znění a opatřené 

poznámkovým aparátem. Soupis obsahuje korespondenci funkcionářů ČSOV s MOV, zprávy 

ČSOV pro ÚV ČSTV, statut ČSOV a Českého klubu fair play, zápisy z plenárního zasedání 

ČSOV i materiály z archivu Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne, ke kterému 

jsem neměla přístup. Příjemnou pomůckou pro badatele je v tomto soupisu úvodní 

chronologický soupis použitých dokumentů, který výrazně usnadňuje a zrychluje orientaci 

badatele v každém z dílů.  
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Národní archiv v Praze 

Čtvrté oddělení Národního archivu v Praze, tedy Oddělení fondů státní správy z let 1945 – 

1992, zahrnuje i Ministerstvo školství a kultury. Jemu byla v období komunistického režimu 

podřízena jednotná tělovýchovná organizace ČSTV, jež byla střešní organizací i pro 

Československý olympijský výbor. V tomto fondu jsou uloženy některé zápisy ze zasedání, 

změny stanov, změny personální. Jsou zde dokumenty dokládající postavení ČOV v rámci 

této organizace včetně jeho změn. Ty se odehrávaly hlavně kolem roku 1968, kdy ČSTV 

zmítaly především personální a majetkové spory, a po roce 1989, kdy ČSTV čekalo 

rozpuštění, reorganizace a významné majetkové přesuny. Archivní fondy týkající se 

Ministerstva vnitra a Ministerstva národní obrany přinášejí doplňkové informace ze svazů, 

spadajících pod ČOV, které provozují technické sporty, střelbu apod.  

Národní archiv Praha spravuje složitý archivní soubor KSČ - ústřední orgány po roce 1945. 

Soubor je tvořen dílčími částmi, tedy fondy předsednictva, sekretariátu či byra ÚV KSČ. 

Jednu archivní jednotku v těchto fondech představuje jedna schůze daného orgánu. Tyto 

schůze jsou rozpracovány do jednotlivých bodů. Národní archiv převzal archiv KSČ 

a zpřístupnil pro veřejnost dokumenty až do roku 1989. Toto období bylo nezbytné probádat, 

neboť je zásadní pro popis a pochopení vývoje po roce 1989. A to vývoje politického, 

ekonomického či společenského, který bezprostředně ovlivnil vývoj olympijského hnutí 

i sportu. Pro bádání v oblasti tělesné výchovy a sportu jsou relevantní především materiály 

k přípravě všech tělovýchovných zákonů i k budování jednotné tělovýchovné organizace. 

V Národním archivu se sportu týká Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek, 

tedy oddělení 6. Zde jsou uloženy archivní materiály o Československé obci sokolské 

a Československém olympijském výboru. Výše zmíněné dokumenty Národního archivu jsou 

dobře probádány a přetištěny doc. Kısslem, proto odkazů na jejich originály není v práci 

mnoho. Týkají se především období tzv. Pražského jara v Československu v 60. letech. 

Dokumenty novější relevantní pro tuto práci, jako stanovy či legislativní dokumenty, jsou 

k nalezení v elektronické podobě.  

 

Archiv Slovenského olympijského výboru 

Vývoj Slovenského olympijského hnutí jsem konzultovala na jaře 2010 s historikem 

Slovenského olympijského výboru dr. Ľubomírem Součkem a vedoucím oddělení tělesné 

výchovy a sportu na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě prof. M. Bobríkem. 



 

 24 

Ľ. Souček mi předal relevantní dokumenty vypovídající o vývoji Slovenského olympijského 

výboru, především zpracované zápisy ze zasedání výkonného výboru SOV.   

 

Archiv Olympijského centra Polského olympijského výboru, archiv prof. Lipońského 

v Poznani 

Studijní pobyt v Polsku jsem absolvovala na podzim 2009. Klíčovou se ukázala osoba 

prof. Akademie Wychowania Fizycznego v Poznani Wojciecha Lipońského. V době 

bezprostředně následující po roce 1989 byl přímým účastníkem transformace Polského 

olympijského výboru (PKOL) do demokratických podmínek. Tehdejším předsedou MOV 

Juanem A. Samaranchem byl pověřen jako vyjednavač při problémech vzniklých založením 

olympijského výboru Solidarity. Prof. Lipońský navíc vlastní rozsáhlý archiv, včetně kopií 

mnoha dokumentů týkajících se polského olympijského hnutí, korespondence a rozsáhlé 

výstřižkové služby. 

Ve Varšavě od roku 2004 funguje Olympijské centrum Polského olympijského výboru 

s rozsáhlou knihovnou a archivem včetně multimediálních sbírek. Důkladné prozkoumání 

archivu by bylo časově velmi náročné i vzhledem k nutnosti studia většiny archivních 

dokumentů v polštině. Efektivnějším se ukázalo požádat o rozhovor dr. K. Hadzeleka, člena 

předsednictva PKOL a předsedu Polské olympijské nadace, a M. Koszewskou, ředitelku pro 

mezinárodní vztahy PKOL. Generální sekretář Polského olympijského výboru A. Krzesiński 

mi předal archivní dokumenty důležité pro vývoj PKOL dostupné v angličtině a kopie 

některých dokumentů v polštině.  

 

Archiv Maďarského olympijského výboru (MOB) 

Na podzim 2010 jsem absolvovala studijní pobyt na Semmelweis University v Budapešti. 

Konzultovala jsem především s vedoucí Katedry společenských věd Fakulty tělesné výchovy 

a sportovních věd doc. K. Szikora, Ph.D. a členkou Katedry managementu téže fakulty 

dr. N. Onyesták, která se specializuje na vývoj maďarského olympijského hnutí v období 

komunistického režimu. Poskytla mi překlad mnohých dokumentů z této doby, např. stanov 

MOB, zápisy ze zasedání jeho výkonného výboru, korespondenci členů MOB v době 

odřeknutí účasti maďarských sportovců na olympijských hrách v Los Angeles. Archivní 

dokumenty MOB jsou až na výjimky všechny v maďarštině, dr. Z. Nagy, vedoucí vztahů 
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s veřejností MOB, mi předal alespoň anglicky psané dokumenty týkající se především 

kandidatury Budapešti na pořádání olympijských her.  

  

Archiv Mezinárodní olympijské akademie ve Starověké Olympii 

Archiv jsem prozkoumala v červnu 2009 v rámci svojí účasti na „49. Mezinárodním 

zasedání pro mladé účastníky ve Starověké Olympii“. Obsahuje především dokumenty 

týkající se zakládání a činnosti národních olympijských akademií.  

 

Nepsané prameny 

Pro československou a českou část práce byla klíčová osoba konzultanta specialisty 

dr. Koláře jako člověka, který nejen vede Olympijské studijní a informační centrum, ale 

především má vazby na mnohé současné či bývalé členy ČSOV/ČOV, kteří se účastnili 

různých přelomových zasedání, z nichž se nedochovaly zápisy, případně dost důležitých 

informací bylo sděleno mimo zápis. Ani fondy v Národním archivu nejsou kompletní (jak 

jsem se přesvědčila již u bádání pro diplomovou práci - Politické pozadí XIX. OH v Mexiku) 

a vzhledem k výše zmiňované situaci archivu Olympijského studijního a informačního centra 

se dalo předpokládat, že informace získané řízenými rozhovory budou jediné dostupné.  

Uskutečnila jsem několik rozhovorů s představiteli olympijského hnutí ve všech čtyřech 

zkoumaných zemích. Ačkoliv jsem měla po prostudování dostupné literatury připraven okruh 

otázek, jednalo se spíše o rozhovory neformálního charakteru. V Polsku mi cenné informace 

k transformaci olympijského hnutí i olympijského výboru poskytli prof. W. Lipoński, vedoucí 

Oddělení olympismu na Katedře historie a organizace tělesné výchovy, AWF Poznaň, 

dr. K. Hadzełek, člen předsednictva Polského olympijského výboru, A. Krzesiński, generální 

sekretář PKOL, M. Koszewska, ředitelka pro mezinárodní vztahy PKOL 

a dr. M. Bronikowska, členka Oddělení olympismu na Katedře historie a organizace tělesné 

výchovy, AWF Poznaň. V Maďarsku jsem uskutečnila rozhovor s dr. Z. Nagyem, vedoucím 

vztahů s veřejností Maďarského olympijského výboru, dr. N. Onyesták, členkou Katedry 

managementu Fakulty tělesné výchovy a sportovních věd (TF) Semmelweis Univerzity 

Budapešť, dr. K. Szikora, vedoucí Katedry společenských věd TF Semmelweis Univerzity 

Budapešť a dr. G. Földesiné, členkou Katedry společenských věd TF téže univerzity. Na 

Slovensku mi informace poskytli dr. Ľ. Souček, historik Slovenského olympijského výboru, 
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a prof. M. Bobrík, vedoucí Oddělení tělesné výchovy a sportu Fakulty chemické 

a potravinářské technologie Technické univerzity v Bratislavě. O problematice olympijského 

hnutí v České republice jsem hovořila s předsedou Českého olympijského výboru 

MUDr. M. Jiráskem.  

Důležitým zdrojem pramenů se staly webové stránky jednotlivých olympijských výborů 

případně ministerstev, pod která v jednotlivých zemích spadá tělesná výchova a sport.  

Umístěny jsou zde především prameny institucionálního a legislativního charakteru. Tedy 

zákony či jejich návrhy, vyhlášky a jiné legislativní dokumenty upravující oblast sportu 

a působení olympijských výborů. Na síti lze též dohledat různé koncepční a programové 

dokumenty pro oblast sportu. Výhodou je, že zde jsou umístěny dokumenty datované až do 

současné doby, které v archivech ještě nejsou badatelům přístupné.  

 

Literatura 

Zásadní publikace o rámci pro tuto práci, který tvoří vývoj mezinárodního olympijského 

hnutí, je třídílná historie Mezinárodního olympijského výboru kolektivu autorů 

The International Olympic Committee - One Hundred Years vydaná v roce 1996. Popisuje 

založení a stoletý vývoj této organizace, přetištěny jsou zde mnohé dokumenty, 

korespondence, oběžníky, výzvy či zápisy ze zasedání MOV. Pro pochopení zákulisí 

olympijského hnutí slouží i kniha A. Guttmanna The Olympics z roku 2002 podobně jako o tři 

roky mladší Power, politics and the Olympic Games A. Senna. Věnuje se politickým 

aspektům mezinárodního olympijského hnutí, které je ovlivňovaly po celé 20. století. Pro tuto 

práci byla relevantní část věnovaná okupaci Československa či bojkotu olympijských her 

v Los Angeles 1984.  

Podobným rámcem v obecné, nikoliv sportovní rovině, pro všechny čtyři zkoumané země 

byla literatura věnovaná Visegrádské čtyřce. Například Politics and Government in the 

Visegrad Countries J. Fitzmaurice vydané v roce 1998, která shrnuje politický vývoj v těchto 

zemích. Visegrád jako skupinu a možnosti jejího vývoje rozebírá publikace J. Vykoukala 

Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce, jež byla vydána v roce 2003. Dějiny 

nejenom zemí V4 jsou shrnuty v knize J. Křena vydané v roce 2005 Dvě století střední 

Evropy.  

Literaturu, z níž jsem čerpala pro oddíl Česka, jsem získala z Ústřední tělovýchovné 

knihovny v Praze, z Národní knihovny České republiky, z Národní pedagogické knihovny 
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Komenského, z knihovny Mezinárodní olympijské akademie v Olympii, ze zdrojů 

Olympijského studijního a informačního centra i ze soukromých zdrojů vedoucího práce 

a konzultanta specialisty. Pro období Československa byla důležitá publikace J. Kössla Dějiny 

československého olympijského hnutí. Ty sice pojednávají o jeho vývoji pouze do roku 1977, 

stále však zůstávají nepřekonanou publikací, navzdory některým ideologicky zabarveným 

informacím poplatným době vydání v tomtéž roce. Poznatky obsažené v Kösslově knize 

významně rozšířila a obohatila B. Stloukalová ve své dizertační práci nazvané Vývoj 

olympijského hnutí v Československu v letech 1945 - 1990 vydané v roce 2004. Stloukalová 

doplnila Kösslovu publikaci dokonce ve spolupráci s autorem samotným o některé nové 

poznatky díky tomu, že nemusela brát v potaz žádný „oficiální historický výklad“. Kromě 

toho vycházela i z nepsaných pramenů, tedy z rozhovorů uskutečněných s V. Hubičkou, který 

byl v letech 1974 - 1986 generálním tajemníkem ČSOV, a především ze zajímavých diskuzí 

s doyenem české sportovní historiografie J. Kösslem. Jeho Dějiny významně rozšířila směrem 

do současnosti a zakončila je koncem komunistického režimu v Československu.  

Novější informace o Českém olympijském výboru jsem čerpala z publikací vydaných 

k jednotlivým výročím ČOV. Jednalo se o publikaci vydanou v roce 1999 autorským 

kolektivem Český olympismus – 100 let a o deset let později vydaných 110 let Českého 

olympijského výboru autora F. Koláře. Pod jeho vedením zpracoval kolektiv autorů i publikaci 

encyklopedického charakteru KDO BYL KDO. Naši olympionici. Byla vydána v roce 1999 

a slouží dobře k orientaci ve významných jménech československé olympijské historie. 

Informace o dění v ČOV i obecně v českém olympijském hnutí jsem získávala 

i z informačního bulletinu ČOV Olympijské listy.  

Čerpala jsem i z publikací věnovaných historickému vývoji Československa, které byly 

nezbytné pro vytvoření si určitého rámce, do něhož byl zasazen vývoj v oblasti sportu 

a tělesné výchovy. Jednou z nich byla kniha Labyrintem revoluce - Aktéři, zápletky 

a křižovatky jedné politické krize (Od listopadu 1989 do června 1990) J. Suka a Kapitoly 

z dějin české demokracie po roce 1989 A. Gjuričové a M. Kopečka.  

V části práce věnované Slovensku jsem si tento rámec vytvořila především z knihy 

D. Kováče vydané v roce 1998 Dějiny Slovenska. Přímo vývoji olympijského hnutí na 

Slovensku, a to jak v československé tak v samostatné slovenské éře, jsou věnovány 

publikace Olympijské hnutie na Slovensku autorského kolektivu J. Grexy z roku 1996 

a Slovensko v znamení piatich kruhov, jejichž autorem je opět slovenský historik sportu 

J. Grexa a historik Slovenského olympijského výboru Ľ. Souček. Společnou knihu vydali 
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v roce 2007. O úspěších a prohrách olympijského hnutí na Slovensku pojednává oficiální 

publikace Slovenského olympijského výboru 1992 - 2002, jejímž editorem byl A. Zerer. 

Zajímavým doplněním detailů o slovenské účasti na olympijských hrách je Vancouver 2010, 

taktéž oficiální publikace SOV. Průběžně a podrobně monitoroval vývoj olympijského hnutí 

na Slovensku informační bulletin SOV Olympijské aktuality a příloha deníku Šport 

Olympijská revue.  

Pro polský obecný rámec byly stěžejní publikace Půl století dějin Polska 1939 – 1989 

A. Paczkowského z roku 2000 a Polsko 1989 – 2008: dějiny současnosti A. Chwalby vydané 

v roce 2009. Vývoji sportu a olympijského hnutí je věnována kniha History of the Polish 

Sports and the Olympic Movement I. Grys vydaná v roce 2007 Muzeem tělesné výchovy 

a sportu ve Varšavě. O polské účasti pojednává publikace W. a S. Lipońských Polacy na 

olimpiadach. Popisuje však nejenom výsledky účasti polských výprav, ale i peripetie 

Polského olympijského výboru, které účasti předcházely či po ní následovaly. K výročí 90 let 

od založení Polského olympijského výboru byla v roce 2009 vydána monografie 90 lat na 

olimpijskim szlaku kolektivu autorů. Výpravná publikace přibližuje veřejnosti vývoj PKOL od 

jeho založení až do současnosti. Zajímavé doplnění informací o tomto vývoji přineslo studium 

časopisu Polského olympijského výboru Magazyn Olimpijski nebo článků v časopisech 

Kultura fizyczna a Dzieje Najnowsze. Vývoj PKOL po roce 1989 analyzuje v článcích v 

European Sports History Review, The International Journal of the History of Sport nebo 

v The Times přední polský sportovní historik W. Lipoński.  

Obecným dějinám Maďarska je věnována stejnojmenná publikace L. Kontlera vydaná 

v roce 2001. O rok později vydal P. Lendvai Tisíc let maďarského národa a v roce 2005 vyšla 

kniha českého autora R. Pražáka s lakonickým názvem Maďarsko. Přední maďarská 

historička sportu K. Szikora vydala History of Physical Education in Hungary, která se věnuje 

vývoji sportu a tělesné výchovy na území dnešního Maďarska již od středověku, důležité jsou 

však kapitoly věnované vývoji v období komunistického režimu a po jeho pádu. Pro 

pochopení situace v maďarském olympijském hnutí ke sklonku komunistického režimu jsou 

stěžejní články N. Onyesták v International Journal of the History of Sport, Olympika. The 

International Journal of Olympic Studies nebo Citius, altius, fortius a její dizertační práce 

s názvem The Relationship between Sport and Politics in Hungary during the 1980´s as 

Reflected in Summer Olympic Games dokončená v roce 2010. Vývoj ve sportu 

a v olympijském hnutí po pádu komunistického režimu mapuje ve svých článcích ve Physical 

Culture and Sport Studies and Research, Sport, Culture and Society nebo v Journal for Sport 
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and Society maďarská socioložka sportu G. Földesiné. Zprávy z maďarského olympijského 

hnutí a o počinech Maďarského olympijského výboru přináší zejména Hungarian Olympic 

Bulletin.  

Práce s prameny a literaturou byla podmíněna i jazykovými znalostmi autorky. 

V Maďarsku jsem se musela spolehnout na dokumenty a literaturu dostupnou v angličtině, 

případně důvěřovat překladům konzultantů, především K. Szikora a N. Onyesták. V Polsku 

byly některé dokumenty dostupné v angličtině, polskému textu se však dalo porozumět. Ani 

práce s nepsanými prameny nebyla jednoduchá vzhledem k protichůdným vzpomínkám 

a výpovědím některých aktérů. Navzdory obtížím by tato práce chtěla popsat vývoj 

olympijského hnutí v zemích Visegrádu především po roce 1989 v jeho širokém politickém, 

společenském i ekonomickém kontextu.  
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MAĎARSKO 

 

Od počátků maďarského olympijského hnutí do první světové války 

Maďarský olympijský výbor je starobylou organizací s velkým společenským renomé 

a popularitou. Příčinou je především fakt, že je po pobočce Červeného kříže druhou nejstarší 

veřejnou organizací v zemi. Maďarský olympijský výbor (Magyar Olimpiai Bizottság, MOB) 

byl založen 19. 12. 1895 jako v pořadí šestý národní olympijský výbor na světě2. Jeho 

zakladatelem byl Ferenc Kemény, učitel tělocviku a ředitel školy v Egeru a osobní přítel 

obnovitele myšlenky moderních olympijských her barona Coubertina. V roce 1894 se 

zúčastnil v Paříži kongresu pro obnovení olympijských her3. Při té příležitosti se stal členem 

prvního Mezinárodního olympijského výboru, který nechal zvolit P. Coubertin na tomto 

kongresu 23. června 1894.   

F. Keményho na obnovení olympijských her především nadchla možnost, že by sportovci 

na mezinárodní akci reprezentovali maďarský, uvnitř habsburské monarchie státně 

nesamostatný, národ. Lákavá byla možnost zviditelnit Maďary před zraky celého světa.4 To se 

podařilo již na prvních moderních olympijských hrách v Aténách v roce 1896, jichž se 

Maďaři na rozdíl od Čechů zúčastnili a získali dvě zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové 

medaile.  

 

Mezi dvěma světovými válkami  

Začátek prvního válečného konfliktu s přídomkem „světový“ byl v uherské části 

habsburské monarchie přivítán pozitivně. Maďaři si od něj slibovali vyrovnání účtů se 

Srbskem a obnovení prestiže v rámci impéria. Po podpisu příměří mezi dohodovými státy 

a Německem v Compiègne 11. listopadu 1918 skončila i pro Uherskou část Habsburské 

monarchie první světová válka, nikoliv však veškeré ozbrojené konflikty. Tak se stalo až 

podpisem Trianonské mírové smlouvy 4. června 1920, jež hranice historického Uherského 

                                                           
2 Olympijské výbory v době obnovení olympijských her většinou fungovaly pro organizaci účasti na konkrétních 
hrách a následně byly rozpuštěny. Dříve než Maďarský olympijský výbor byly založeny národní olympijské 
výbory ve Francii, Spojených státech amerických, Austrálii, Německu a Řecku.  
3
 ONYESTÁK , N. Boycott, Exclusion or Non-participation? - Hungary in the Years of the 1920 and 1984 

Olympic Games. International Journal of the History of Sport, 2010, vol. XXVII, no. 11, s. 1920.  
4 DACOSTA, L., MIRAGAYA, A. Worldwide Experiences and Trends in Sport for All. Oxford: Meyer&Meyer 
Sport (UK) Ltd., 2002, s. 449. 



 

 31 

království značně pozměnila. Ztráta téměř dvou třetin území, na němž se mnohdy rozkládaly 

důležité průmyslové závody, ve prospěch Rumunska, Srbska, Rakouska nebo Československa 

zasadila hrdosti Maďarů tvrdou ránu a ta spolu s nedostatky mírové smlouvy posílila 

maďarský nacionalismus a revizionismus posléze podněcovaný nastoupivší světovou 

hospodářskou krizí. Poválečnou územní ztrátu nesou mnozí Maďaři těžce do současnosti, jak 

dokládá například koberec s mapou historického Uherského království, vyrobený k příležitosti 

maďarského předsednictví Evropské unii v první polovině roku 2011.  

Prvních poválečných olympijských her v Antverpách se maďarští sportovci nemohli 

zúčastnit jako příslušníci poraženého státu. Sportovní funkcionář, v letech 1928 - 1941 

předseda Maďarského olympijského výboru, Gyula Musza byl přesvědčen, že pokud by 

maďarská sportovní diplomacie měla rok na vyjednávání navíc, odpor by zlomila a pozvánku 

na hry do Antverp by Maďaři získali. Dohodové státy chtěly poražené potrestat kromě 

vyloučení z olympijských her i vyloučením z mezinárodních sportovních federací. Tento 

záměr nacházel pozitivní odezvu dokonce i v Mezinárodním olympijském výboru.5 Největším 

propagátorem této myšlenky byla Anglická fotbalová asociace, která chtěla svět přesvědčit 

o tom, že kontakt s válečnými agresory může ohrozit křehký mír. Na konferenci Mezinárodní 

fotbalové federace v lednu 1920 však skandinávské státy, Nizozemí, Itálie a Švýcarsko 

uhájily své právo hrát proti jakýmkoliv členským státům FIFA a v květnu téhož roku 

přicestoval do Budapešti švýcarský tým k mezistátnímu utkání.  

Po Trianonu se z třicetimilionového státu stal osmimilionový a příslušníky jiných státních 

celků se stali i mnozí sportovci nebo sportovní funkcionáři jako Imre Mudin nebo Gyorgy 

Kovacs. V podmínkách poválečné Evropy pokládali Maďaři za žádoucí posílit tělesnou 

zdatnost. Již na přelomu devatenáctého a dvacátého století se pod vlivem Národní rady pro 

veřejné zdraví pozvolna začala výuka ve školách proměňovat z německého turnérského drilu 

směrem k tělesné výchově s využitím her a atletických cvičení.6 Vedoucí postavou této 

proměny byl Albert Berzeviczy, v letech 1895 - 1904 první předseda Maďarského 

olympijského výboru. Stále více škol se obracelo směrem ke švédskému gymnastickému 

systému a vznikaly i první teoretické práce z oblasti tělesné výchovy. Jejich autorem byl 

především učitel tělesné výchovy János Kmetykó, který rozpracoval díla Eleka Matolaye 

a Jánose Maurera, autorů prvních gymnastických metodických příruček z 80. let 19. století. 

Na základě těchto prací byla tělesná výchova v Maďarsku až do čtyřicátých let dvacátého 

                                                           
5 ONYESTÁK , N. Hungary s Olympic Dilemma: The Politics of Global Conflict. Olympika. The International 
Journal of Olympic Studies, 2008, vychází ročně, vol. XVII, s. 170.  
6 SZIKORA, K. History of Physical Education in Hungary. Budapešť: Magyar Sportmúzeum, 2004, s. 117.  
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století ovlivněna hlavně švédským gymnastickým systémem s německými prvky a anglickými 

sporty.7 Masivní meziválečný rozvoj sportu byl poněkud sociálně rozdělen. Vyšším vrstvám 

byly vyhrazeny „bílé sporty“ jako tenis, šerm či plachtění, všichni bez rozdílu se věnovali 

plavání, atletice nebo kopané.8   

Současně s rozvojem sportu a tělesné výchovy probíhala výstavba tělocvičen a sportovišť. 

Od dvacátých let byly pod vedením Národní asociace sportovních klubů středních škol 

(Középiskolások Sportköreinek Országos Szövetsége, KISOSZ, založena 1924) pořádány 

i meziškolní šampionáty. Hlavní ambicí KISOSZ však bylo vychovat vrcholové sportovce, 

kteří by se mohli úspěšně poměřovat i se zahraniční konkurencí. Za tím účelem vyslal ministr 

kultury hrabě Kuno Klebelsberg odborníky do Anglie, aby se přiučili novinkám v oblasti 

tréninku. Odborníky od roku 1925 vychovávala i Maďarská královská vysoká škola tělesné 

výchovy9. Jak napsal Klebelsberg ve své knize Zápasy „Stane-li se gymnastika moderní 

tělesnou výchovou pod vedením těchto nových učitelů, budeme moci vybírat olympijské 

šampiony z většího počtu sportovců“.10  

Důsledky rozvoje školního sportu se nakonec začaly projevovat úspěšnou účastí 

maďarských sportovců na olympijských hrách. V roce 1924 získali Maďaři dvě zlaté 

olympijské medaile, v roce 1936 na posledních olympijských hrách před druhou světovou 

válkou jejich počet stoupl na deset. Shodný počet prvenství získali Maďaři na prvních 

poválečných hrách v Londýně. Úspěšnými olympijskými reprezentanty byli často studenti 

a učitelé Královské sportovní školy, která díky tomu získala v roce 1938 od Mezinárodního 

olympijského výboru Olympijský pohár, nyní vystavený v muzeu v Lausanne. Rozvoj 

olympismu v Maďarsku v meziválečném období dokládají i návštěvy vrcholných 

představitelů olympijského hnutí např. předsedy MOV Henry de Baillet-Latoura nebo 

organizátorů olympijských her v Berlíně Hanse von Tschammer und Osten11 a Carla Diema.  

Se vzrůstajícím napětím v Evropě rostl i důraz kladený na brannou přípravu v rámci 

tělesné výchovy. Válečná ztráta a Trianonský mír, v jehož důsledku byla v Maďarsku 

rozpuštěna armáda, vedly k přijetí zvláštního zákona č. 53 O tělesné výchově v roce 1921, 

jehož autorem byl především Kuno Klebelsberg. Tělesná výchova spadala sice pod 

Ministerstvo náboženství a kultury, avšak v meziválečném období ji velmi ovlivňovalo 

                                                           
7 SZIKORA, K. 2004, s. 123.  
8 KONTLER, L. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 333.  
9 Ve třicátých letech zde studoval například i Coubertinův přítel, generální sekretář organizačního výboru pro 
pořádání olympijských her v Berlíně, zakladatel německé tělovýchovné vědy Carl Diem.  
10 SZIKORA, K. 2004, s. 123.  
11 Pozdější říšský sportovní vůdce nacistického Německa.  
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i Ministerstvo války12. Vojenské sportovní organizace nabývaly na popularitě, od roku 1939 

pořádaly i demonstrativní přehlídky a povinně v nich trénovaly i dívky. Brannost byla 

akcentována i ve skautském hnutí, jehož obliba v Maďarsku stále rostla. Zakladatel skautingu 

Robert Baden-Powell a ministerský předseda Maďarska Miklós Horthy dokonce společně 

navštívili městečko Gödöllı u příležitosti mezinárodního srazu skautů (jamboree) v roce 

1933. Po druhé světové válce byly skautské organizace v Maďarsku rozpuštěny především 

právě pro svůj militantní charakter13.  

 

Od konce druhé světové války k nástupu komunismu 

Po skončení druhé světové války a dobytí Budapešti Rudou armádou 13. února 1945 patřili 

Maďaři mezi poražené. Proto byli podrobeni spojeneckému okupačnímu režimu v čele se 

sovětským maršálem K. J. Vorošilovem. Na rozdíl od Polska a Československa muselo 

Maďarsko platit válečné reparace ve výši 300 milionů dolarů splatné do šesti let. Například 

v roce 1946 tvořily čtvrtinu státního rozpočtu14. Britové navrhli, aby ze států, s nimiž je 

uzavřena mírová smlouva, byly staženy okupační jednotky, tedy v případě Maďarska 

sovětské. Sovětský ministr zahraničních věcí Vjačeslav M. Molotov to striktně odmítl.  

V Maďarsku bylo zničeno válkou 40% národního bohatství, z toho celá čtvrtina bytového 

fondu, zemřel milion lidí. Válka však také ukončila anachronický polofeudální 

společenskopolitický řád. Byly vytvořeny podmínky výhodné pro přechod k liberální 

demokracii a tržní ekonomice15. Mocenské vakuum a hospodářský chaos ovšem značně 

nahrávaly komunistům a jejich suverénnímu vystupování, organizačnímu talentu 

a jednoduchým řešením. V prosinci 1944 byla v Segedínu vytvořena Nezávislá národní fronta 

uznaná spojenci, z níž vzešla Provizorní národní vláda Bély Dálnoki Miklóse. Rozdělení 

křesel v ní bylo na první pohled spravedlivé, ve skutečnosti měli převahu komunisté díky 

oficiálně bezpartijním členům. I v Maďarsku narostl počet členů komunistické strany, a to ze 

30 tisíc na půl milion. Představitelé moskevského exilu, Matyás Rákosi, Ernı Gerı, József 

Révai, Imre Nagy, se spojili s maďarským ústředním výborem. Tvořili jej hlavně László Rajk, 

Gyula Kállai, János Kádár a působili v ilegalitě. Tímto spojením se strana konsolidovala. 

Vzhledem k umírněnému programu komunistů se jejich hlavním spojencem a zároveň rivalem 

se stala sociální demokracie. Za pomoci sovětské armády byla provedena pozemková 
                                                           
12 SZIKORA, K. 2004, s. 117.  
13 SZIKORA, K. 2004, s. 129.  
14 KŘEN, J. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005, s. 564.  
15 KONTLER, L. 2001, s. 356.  
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reforma16. Navíc bylo propuštěno na 50 tisíc zaměstnanců státní správy, která dříve „sloužila 

horthyovskému a szálasiovskému režimu“. Díky tomuto kroku mohla být nově budována 

policie, kde získali komunisté silný vliv, především díky L. Rajkovi. V rámci poválečné 

čistky bylo volebního práva zbaveno 350 tisíc lidí, např. osoby, které spolupracovaly s SS, 

internované či odsouzené lidovými soudy.   

I přes omezenou suverenitu byly v Maďarsku rozvíjeny demokratické iniciativy. V říjnu 

1945 se v Budapešti konaly komunální volby, které měly být zkouškou před volbami 

parlamentními. Skončily katastrofou pro levici – blok komunistů a sociálních demokratů 

volilo 43% občanů, absolutní většinu 50, 5% získali malorolníci. V listopadových 

parlamentních volbách, do roku 1990 posledních demokratických a svobodných, bylo 

vítězství malorolníků s téměř 60% ještě markantnější, komunisté i sociální demokraté získali 

po 17%17. Navzdory tomu komunistům moc zůstala. Spojenecká komise v čele s maršálem 

Vorošilovem trvala na dosavadním „koaličním stylu“ vládnutí. V jeho rámci se ministrem 

mohla stát pouze osoba loajální k SSSR.  

Malorolnickou stranu se nepodařilo svázat jednotnou Národní frontou, v březnu roku 1946 

tedy vznikl Levý blok bez malorolníků, kteří se s ním ve vládě dostávali do stále častějších 

sporů. O týden později byl přijat Zákon na ochranu republiky a veřejného pořádku, který se 

stal účinným nástrojem pro omezování veřejného a spolkového života. Napětí ve společnosti 

rostlo, komunisté urychlili eliminaci nepřátel zastrašováním či rozpouštěním „reakčních 

spolků“ jako třeba Sdružení katolické mládeže. Do července 1946 bylo pod vedením ministra 

vnitra Rajka zrušeno na 1500 spolků. Komunisté demonstrovali svoji sílu a stupňovali 

agresivitu, jejíž hnací silou byl jejich generální tajemník Matyás Rákosi. Proti malorolníkům 

zvolili komunisté „salámovou“ taktiku. Spočívala v odřezávání malých „kousků“ pravomocí 

a pozic a v postupném dlouhodobém oslabování protivníka.  

Velký konflikt a první úspěch salámové taktiky přišel, když pravicoví malorolničtí 

poslanci vystoupili v parlamentu s ostrými útoky proti SSSR a požadavky na revizi hranic. 

Levý blok zorganizoval třísettisícovou demonstraci v Budapešti. V červnu 1946 skončil spor 

kompromisem, malorolníci získali silnější pozice v policii, ale od svého pravicového křídla se 

museli distancovat. Následoval odchod 21 poslanců, kteří vytvořili samostatnou Stranu 

svobody. Komunisté přešli do protiútoku. 28. září 1946 se konal první legální sjezd Maďarské 

                                                           
16 Znárodněn byl majetek Němců, válečných zločinců, pozemky církve a velkostatky s více než 100 jitry (158ha) 
orné půdy. Tradiční struktura velkostatků tím byla zcela zničena. Zestátněny byly doly, elektrárny, železářské 
podniky.  
17 LENDVAI, P. Tisíc let maďarského národa. Praha: Academia, 2002, s. 340.  



 

 35 

komunistické strany (Magyar Kommunista Párt, MKP), založené na podzim roku 1918. Byl 

zde vyhlášen „boj o lidovou demokracii“, jehož politickým trumfem byla eskalace sociálních 

přeměn, spočívající v rozšíření znárodnění či návrhu tříletého hospodářského plánu18. 

Plamenný projev měl na sjezdu náměstek generálního tajemníka MKP János Kádár. Navzdory 

neúspěchu ve volbách v něm hýřil sebevědomím. Opíral je hlavně o podporu dělníků 

a úředníků.19 Projev byl demonstrací agresivity proti demokratickým silám. Komunisté 

zastrašovali opozici též falšováním údajů o počtu svých členů.  

Konečná rána částečně demokratickému režimu přišla na sklonku roku 1946, kdy bylo 

„odhaleno“ Maďarské společenství, neboli spiknutí proti republice a snaha o restauraci 

horthyovského režimu. V únoru 1947 byl sovětskými bezpečnostními orgány zatčen generální 

tajemník malorolníků Béla Kovács a odvlečen do Sovětského svazu. Odsouzen byl za špionáž 

proti SSSR a propuštění se dočkal až v roce 1956.  Na sklonku jara byl donucen k abdikaci 

a následné emigraci malorolnický ministerský předseda Ferenc Nagy. V tento okamžik podle 

nového velvyslance USA S. Chapina přestala v Maďarsku existovat síla, která by sovětizaci 

země mohla zabránit20. Na konci srpna 1947 se konaly předčasné parlamentní volby, které ani 

po rozsáhlých represích proti malorolníkům a mnoha volebních machinacích nevyzněly pro 

komunisty zcela přesvědčivě. Získali necelou čtvrtinu hlasů, jako vedoucí část Levicové 

fronty 51%. Země už však směřovala k sovětské nadvládě, pravicové strany mohly sice 

vytvořit koalici, malorolníci této možnosti ale nevyužili a pravicová opozice byla zanedlouho 

z vlády vytlačena21. V červnu roku 1948 vznikla „sloučením“ komunistů se sociální 

demokracií Maďarská strana pracujících (Magyar Dolgozók Pártja, MDP), která se stala 

výlučným vlastníkem politické moci.  

 

Období komunistického režimu 

Přelom 40. a 50. let, konsolidace komunistického režimu, čistky ve straně a společnosti 

Maďarská strana pracujících, jejíž počet členů vzrostl až na 1 200 tisíc, pracovala na 

podmanění společnosti známými prostředky. Ovládnutím vzdělávací sítě, včetně faktické 

likvidace Maďarské akademie věd, jíž byl v říjnu 1949 vnucen nový statut a rozsáhlá 

                                                           
18 KŘEN, J. 2005, s. 566.  
19 LENDVAI, P. 2002, s. 340. 
20

 V případě ČSR podle Chapina nebylo třeba počítat s podobným scénářem, ačkoliv odmítnutí Marshallova 
plánu bylo „důvodem k zamyšlení“. IRMANOVÁ, E. Maďarsko v éře sovětizace. Ústí nad Labem: Kristina 
Kaiserová – albis international, 2008, s. 77.  
21 IRMANOVÁ, E. 2008, s. 79.  
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reorganizace, pronásledováním a zatýkáním odpůrců, zestátněním celého průmyslového 

sektoru. Tradičně silná církev byla zdecimována odebráním dvou pilířů, vlastních pozemků 

a vzdělávací úlohy22. Kněží byli masově zatýkáni včetně kardinála Mindszentyho. Již v září 

1947 rozhodl Politický výbor MDP o vytvoření jednotného mládežnického hnutí sdružením 

všech mládežnických organizací do jedné. V únoru roku 1949 byla obnovena národní fronta 

pod názvem „Nezávislá lidová fronta“ coby prostředek likvidace buržoazní opozice. 

Sdružovala MDP, Národní rolnickou stranu, Nezávislou malorolnickou stranu, odbory 

a masové organizace. Měla demonstrovat podporu širokých vrstev společnosti a zlikvidovat 

buržoazní opozici. Jarem 1949 definitivně začíná systém jedné strany23. Přeměna politického 

systému byla dotvořena přijetím nové ústavy v srpnu 1949 formulované podle sovětského 

vzoru z roku 1936.  

Nejdůležitějším nástrojem sovětské expanze se stalo vytváření sovětsko-maďarských 

smíšených společností. Smíšené sovětsko-maďarské podniky, např. pro leteckou dopravu 

nebo pro dunajskou plavbu, byly SSSR prezentovány jako hospodářská pomoc Maďarsku. Ve 

skutečnosti tyto podniky odváděly produkci do Sovětského svazu. Do poloviny roku 1954 tak 

Sověti z maďarského hospodářství odčerpali na miliardu dolarů24.   

Po přijetí nové ústavy začal „hon na čarodějnice“, v jehož rámci soudní procesy mířily 

stále častěji do vlastních řad. Hnací silou společenských i stranických čistek, prováděných 

pod taktovkou obávané tajné policie ÁVH (Államvédelmi Hatóság), se stal generální tajemník 

komunistů Matyás Rákosi, přezdívaný „nejlepší Stalinův žák“. Tak jako v dalších státech 

komunistického bloku se i v Maďarsku obětí čistek stal pravověrný stalinista, bývalý ministr 

zahraničí László Rajk. Ironií osudu to byl právě Rajk, kdo zakládal ÁVH a odstartoval teror 

jako ministr vnitra, později zahraničních věcí. Proces byl zinscenován sovětskými poradci 

Lichačovem a Makarovem. Rajk, obviněný ze špionáže a snahy nastolit kapitalistický režim, 

se ke své vině přiznal poté, co mu poradci slíbili mírný rozsudek. Se dvěma dalšími 

obviněnými byl odsouzen k smrti a 15. října 1949 v Budapešti popraven. V dubnu 1950 byl 

zatčen i prezident Szakasits a za špionáž odsouzen k doživotnímu trestu25. Ke stejnému trestu 

byl odsouzen i János Kádár pro špionáž ve prospěch návratu horthyovského režimu26, bylo 

                                                           
22 KONTLER, L. 2001, s. 368. 
23 IRMANOVÁ, E. 2008, s. 331.  
24 Ve druhé polovině roku 1954 byly sovětsko-maďarské podniky transformovány na čistě maďarské podniky. 
Přístup z http://www.praguecoldwar.cz/madarsko_1956_2006_chronologie.htm . [Cit. 2011-6-14].   
25 V roce 1956 byl propuštěn.  
26 Propuštěn na podzim 1954.  
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popraveno 12 generálů27. Represe pokračovaly i proti nestraníkům, a to až do roku 1953. Po 

Stalinově smrti 5. března 1953 a následném vyhlášení tzv. Nového kurzu sovětskými vůdci se 

maďarským premiérem stal I. Nagy. K programu „Novému kurzu“ se přihlásil a v Maďarsku 

byla vyhlášena částečná amnestie. Doposud nezávislá tajná policie ÁVH byla začleněna do 

struktur ministerstva vnitra.   

Maďarská sportovní obec včetně olympijské se vzpamatovávala z války, ve které zemřeli 

i mnozí sportovci, trenéři a funkcionáři. Značná část sportovišť byla zničena. Změny ve 

struktuře sportovních institucí i výuky začaly v roce 1948 s nástupem Maďarské strany 

pracujících k moci.28 Maďarsko přejalo sovětský školský i sportovní model zformovaný 

v průběhu třicátých let. Základní školy se staly osmiletými a proti vůli církve byly v roce 

1948 zákonem zestátněny. Mnohé prvky a sporty zavedené do školní tělesné výchovy 

v meziválečném období, jako důraz na cvičení založeném na znalostech moderní anatomie, 

tenis, míčové hry, bruslení či lyžování, se během válečného horthyovského systému vytratily. 

Počet hodin tělesné výchovy ve školách, zvýšený v období mezi světovými válkami na tři, se 

vrátil na dvě týdně. Navíc ovšem bylo zavedeno tzv. herní odpoledne. Povinná tělesná 

výchova se vrátila k názvu užívanému před první světovou válku - tělocvik - a byla zakotvena 

v osnovách, pro jejichž vytvoření se odborníci v čele s Endre Kerezsim inspirovali řeckým 

ideálem kalokagathie, avšak doplněným o politické směrnice pro učitele. Od počátku 

padesátých let byly dvě hodiny týdně doplněny ve vyšších ročnících ještě o dvě odpolední 

hodiny tělesné výchovy. Zestátněné školství s novými osnovami se mělo stát základem 

přetváření veřejné sféry.  

Pro výuku sportu však nebyl dostatek tělocvičen, nářadí ani kvalifikovaných učitelů, 

zejména na venkově.29 Sportovní specialisté si slibovali velký pokrok od založení 

Demokratické asociace mládeže v červnu 1950, jejíž členové měli ve školách propagovat 

aktivní životní styl. Přijatý sovětský model ovšem kladl důraz především na rozvoj masového 

sportu, obecné fyzické zdatnosti i zakomponování prvků civilní obrany. Počátkem 50. let se 

rozšířila masová „sportovní“ hnutí jako Připraveni k práci a obraně.30 Avšak mnohá omezení, 

povinné prvky a úřední dozor vedly k tomu, že sport v dětech nevzbuzoval takový zájem, jaký 

si vrchnost naplánovala. Pro podporu rozšíření sportovních aktivit do venkovských oblastí 

byly pořádány vesnické spartakiády. V průběhu 50. let se začala zlepšovat i materiální situace 

                                                           
27 LENDVAI, P. 2002, s. 346. 
28 SZIKORA, K. 2004, s. 147.  
29 SZIKORA, K. 2004, s. 153.  
30 DACOSTA, L., MIRAGAYA, A. 2002, s. 451.  
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ve sportovním světě. Stát rekonstruoval poničená hřiště, tělocvičny a bazény. Současně 

zapojoval do zlepšování fyzické zdatnosti podniky a odbory, při závodech a továrnách 

vznikala sportoviště, stejně jako podnikové sportovní kluby. Stát však do masového sportu 

nedával dostatek finančních prostředků, přesto očekával dobré výsledky ve zdatnostních 

testech a přehlídkách. Ve snaze vyhovět představám státní moci falšovali sportovní 

funkcionáři výkazy o počtu členů i o jejich sportovních výsledcích.  

Masový sport, od 60. let nazývaný volnočasovým, tvořil základnu pyramidy sportovního 

systému. Na špičce pyramidy spočíval elitní sport odehrávající se na mezinárodní úrovni, 

především na evropských a světových šampionátech a na olympijských hrách. Špičkový sport 

se i v Maďarsku stal nástrojem propagandy a boje s „imperialistickými mocnostmi“, zejména 

po vstupu sovětských sportovců na olympijské sportovní pole v Helsinkách 1952. Desítky 

maďarských olympijských medailistů z Helsinek byly v Maďarsku oslavovány31, stejně jako 

fotbalové mužstvo vicemistrů světa z roku 1954. Pro vrcholové sportovce ve válkou dosti 

poničené zemi byl sport jedním z mála prostředků sociální mobility. V době, kdy mnohé věci 

byly „úzkoprofilovým zbožím“, je sportovci dováželi sobě i svému okolí z dějiště 

olympijských her a dalších mezinárodních sportovních akcí. Olympionici si vylepšovali 

příjem i rozprodejem dováženého zboží32. Toto počínání bylo v podstatě nezbytné vzhledem 

k tomu, že např. v padesátých letech nebyli sportovci za sportovní aktivity placeni. Mnozí 

vrcholoví sportovci si ovšem nezvolili své aktivity zcela dobrovolně. V prvních třech 

poválečných dekádách byli často osloveni hledači talentů. Pokud se v průběhu aktivního 

sportování rozhodli z nějakého důvodu kariéru ukončit, byli často více či méně tvrdě 

přemlouváni, aby své rozhodnutí přehodnotili a dál propagovali socialistickou vlast.  

Důraz na možnosti propagandy spojené s vrcholovým sportem odsunul masový a školní 

sport poněkud do pozadí zájmu. V roce 1952 byla zavedena povinná tělesná výchova 

v prvním a druhém ročníku vysokých škol a univerzit, kde byly zakládány i samostatné 

katedry tělesné výchovy a sportu, podobně jako v dalších komunistických zemích. Tento krok 

navázal na předválečnou tradici úspěšného univerzitního sportu, z jehož řad pocházeli 

i olympijští vítězové, např. Sándor Prokopp či Ferenc Csík. Zájem státu o sport 

demonstrovalo i slavnostní otevření „Akropole maďarského sportu“, Népstadionu v Budapešti 

20. srpna 1953. Na jeho výstavbě se podle dobové literatury o víkendech podíleli „nadšení 

                                                           
31 KONTLER, L. 2001, s. 381.  
32 FÖLDESINÉ, G., S. Hungarian Olympians about Society They Lived in. In The 100 Year History of 
Olympism in the Mirror of Sciences. Aján, T. (Ed.). Budapešt: Maďarská olympijská akademie, 1994, s. 114.  
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dobrovolníci“.33 Stadion pojal 100 tisíc diváků, a pokud by se Budapešť rozhodla usilovat 

o pořadatelství olympijských her, získal by přídomek olympijský. O kandidatuře uvažoval 

především člen MOV F. Mezı, ale myšlenka neměla podporu státu, takže nebyly provedeny 

ani přípravné studie.  

 

Revoluce roku 1956 a její důsledky 

Situaci poněkud změnila revoluce v roce 1956. Rozbuškou událostí se stal slavnostní 

pohřeb ostatků László Rajka a dalších nespravedlivě popravených, poté co vdova po Rajkovi 

požádala o manželovu rehabilitaci. Pohřbu se 6. října 1956 zúčastnilo 200 tisíc lidí. Po tomto 

obřím shromáždění se však začaly množit i politické požadavky. Studenti v Segedínu 

vystoupili s návrhy na odchod sovětských vojsk ze země, zrušení cenzury, návrat I. Nagye do 

čela strany, stoprocentní rehabilitaci nespravedlivě odsouzených či obnovení Svazu 

maďarských studentských organizací. Zlomem bylo všeobecné studentské shromáždění na 

vysokém učení technickém v Budapešti 22. října. Studenti požadovali především návrat 

k multipartijnímu politickému systému a svobodné volby. Obrátili se na státní rozhlas, ten ale 

odvysílání jejich požadavků odmítl. Následující den se v Budapešti sešla pokojná 

demonstrace solidarity s Polskem34, v průběhu dne se počet jejích účastníků rozrostl na 300 

tisíc. Demonstrovali za nezávislost, demokracii či odchod Rudé armády. Došlo k rozbití 

Stalinova pomníku. Skupina studentů byla zadržena ÁVH, která následně začala střílet do 

demonstrantů domáhajících se jejich propuštění. Po tomto incidentu se protesty začaly šířit po 

celém Maďarsku. V nastalém chaosu docházelo k zatýkání demonstrantů, ale i k lynčování 

příslušníků ÁVH. E. Gerı požádal Sověty o pomoc35, 24. října se I. Nagy stal opět 

premiérem, kvůli tzv. kontrarevoluci byl vyhlášen výjimečný stav36. Následujícího dne padla 

vláda a byla ustavena nová po vzoru předválečného koaličního kabinetu. Na radu Sovětů se 

generálním tajemníkem Maďarské strany pracujících stal János Kádár. 

I. Nagy byl postaven před dilema, zda se stranou a Moskvou jít proti tzv. kontrarevoluci, 

nebo s kontrarevolucí proti domácím i sovětským komunistům. Zvolil druhou možnost. Od 

reformního komunismu se přiklonil k lidově demokratické pluralitě, požadoval odchod 

                                                           
33

 Sports in Hungary. VETİ, J. (Ed.). Budapešť: Corvina Press, 1965. S. 179.  
34 19. října 1956 byl v Polsku do čela vládnoucí strany zvolen W. Gomułka a vyhlásil změny ve vnitřní politice 
jako konec násilné kolektivizace, zmírnění cenzury či uvolnění církevní činnosti. Přístup z 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/plr56.php. [Cit. 2011-6-14].   
35 KŘEN, J. 2005, s. 680. 
36 VYKOUKAL, J., TEJCHMAN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: 
Prostor, 003, s. 361.  
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Sovětů ze země. Chtěl jednat s povstalci, povstání začal označovat za masové demokratické 

hnutí místo kontrarevoluce. 28. října byla rozpuštěna Maďarská strana pracujících, vznikla 

Maďarská socialistická dělnická strana (Magyar Szocialista Munkáspárt, MSZMP) v čele 

s I. Nagym a J. Kádárem. Boje v ulicích skončily, ale požadavky demonstrantů se stupňovaly. 

I. Nagy hrál vabank a 1. listopadu vyhlásil neutralitu a vystoupení z Varšavského paktu. 

Naléhal na OSN, aby vyjádřilo Maďarsku svou podporu, marně. Vystoupením z Varšavského 

paktu přišel i o spojence z tzv. socialistického tábora - nastoupivšího Władysława Gomułku, 

který jej až do této chvíle podporoval. Již předcházejícího dne rozhodlo zasedání politbyra 

Komunistické strany Sovětského svazu o ukončení revoluce a přípravě vojenské operace 

Vichr pod velením maršála Koněva. J. Kádár, který povstání slovně podpořil, urychleně 

odcestoval do Moskvy. J. Kádár vytvořil 4. listopadu proti I. Nagymu dělnicko-rolnickou 

vládu, ta povolala sovětské oddíly, které se koncem října začaly z okolí Budapešti stahovat37. 

Ozbrojený odpor povstalců proti stotisícové armádě trval týden, civilní v podobě demonstrací 

a stávek až do konce roku. Údaje o počtu mrtvých se různí, Jan Křen udává až 20 tisíc obětí38. 

11. listopadu konstatoval Kádár porážku revoluce. Současně zaručil bezpečnost I. Nagymu, 

který v době invaze vyhledal azyl na Jugoslávském velvyslanectví. Navzdory tomuto slibu byl 

zatčen a s nejbližšími spolupracovníky odvlečen Sověty do Rumunska39. Po návratu do 

Maďarska byl v tajném procesu odsouzen a 16. června 1958 popraven.  

V Maďarsku byl protirežimní výbuch v podobě povstání z roku 1956 jediný. Přes kolísající 

míru nespokojenosti s režimem nepřišla až do jeho konce žádná výrazná krize, která by jej 

mohla ohrozit. J. Kádár zpočátku nasadil umírněný tón, vyhlásil amnestii pro uprchlíky 

a oficiálně rozpustil ÁVH. Odpor společnosti především v podobě stávek však pokračoval. 

Kádár přistoupil k drastickým čistkám a jeho režim se stal nejtvrdším v celém sovětském 

bloku. Teror byl masový, v lednu bylo vyhlášeno stanné právo, byly zřízeny zvláštní soudy 

a vytvořena Dělnická stráž. Celkový počet popravených se vyšplhal až na 300, odsouzeno 

bylo 20 tisíc lidí. Tisíce lidí byly vyhozeny ze zaměstnání, mnohé organizace byly 

rozpuštěny. Potlačením povstání, které od ledna 1957 bylo důsledně nazýváno kontrarevolucí, 

se sovětský blok stabilizoval, stalinská jednota však již obnovena nebyla40. Z Nagyova 

politického programu nezůstalo vůbec nic, neutralita či systém více politických stran byly 

odvolány. V květnu 1957 došlo k podpisu sovětsko-maďarské smlouvy o dočasném pobytu 

sovětských vojsk na maďarském území. Vláda se zaměřila na rychlou sociální a hospodářskou 
                                                           
37 PRAŽÁK, R. Maďarsko. Praha: Libri, 2005, s. 103.  
38 KŘEN, J. 2005, s. 680. 
39 LENDVAI, P. 2002, s. 359.  
40 CUHRA, J. České země v evropských dějinách IV. Litomyšl: Paseka, 2006, s. 196.  
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konsolidaci s mohutnou sovětskou podporou. Navzdory tvrdým represím byl poněkud 

zmírněn plánovací režim a byla zvýšena autonomie družstev. Opatření vedla ke kýženému 

růstu životní úrovně a mezd.  

Snaha o konsolidaci a vylepšení mezinárodní pověsti41 ukončila vlnu nejtvrdšího teroru. 

V roce 1960 proběhla první vlna amnestie42. Další uvolnění následovalo v roce 1961 po 

22. sjezdu sovětských komunistů a druhé vlně destalinizace. Díky ní přistoupil Kádár na 

politiku usmíření spočívající především v zapomenutí roku 1956 a postupném uvolňování 

režimu až k „osvícenému komunistickému absolutismu“, neboli kádárismu. Tato do jisté míry 

autonomie však měla od SSSR jasně vymezené mantinely v podobě monopartijního systému 

a členství v sovětském bloku. Kádárismus nevyžadoval od občanů jinou podporu než 

manifestační účast ve volbách, za dodržování pravidel se jim mělo dostat relativního 

materiálního blahobytu. Jeho heslem bylo „kdo nejde proti nám, jde s námi a je nám vítán“. 

Zemědělci si mohli zvolit, zda chtějí pracovat ve státním či soukromém sektoru. Režim se 

chtěl zavděčit též inteligenci, která se sice účastnila povstání, ale byla potřebná pro jeho 

prestiž, legitimitu i z praktických důvodů. Její příslušníci, pokud režim nekritizovali, měli 

slušný životní standard, sociální prestiž a často mohli vycestovat do zahraničí43. Společenskou 

smlouvou se tedy stala akceptace vlády, která za ni poskytuje svobody v rámci sovětské 

tolerance. Generální amnestií z roku 1963 se nejtvrdší režim sovětského bloku proměnil 

v jeden z nejliberálnějších nazývaný gulášovým či salámovým komunismem. Byl přijat zpět 

do OSN. Stěžejní bylo udržení slušného životního standardu.  

Jedním z prvních požadavků studentů v průběhu revoluce bylo zrušení povinné ruštiny 

a tělesné výchovy. Po potlačení revoluce byla tělesná výchova na všech školních úrovních 

očištěna od militaristických prvků. Na univerzitách se zaměřila na rozvoj masového sportu, 

studenti mohli volit z různých sportovních odvětví. Univerzitní sport se zaměřil i na rozvoj 

mezinárodních vztahů, v jehož rámci se od roku 1959 účastnili maďarští studenti světových 

univerziád. V této době byli mnozí sportovci studenty pouze „na papíře“ a sportovali za 

univerzity pro zvýšení jejich prestiže. Na druhou stranu někdy výborné sportovní výsledky 

překonaly i nepříznivý kádrový původ a umožnily sportovci z vrstev nepřátelských režimu 

studovat na univerzitě44.  
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V rámci Komunistické organizace mládeže vznikl Národní výbor pro mládež a na všech 

úrovních vzdělávání byla zakládána sportovní centra. Organizovala sportovní vyžití včetně 

soutěží jako pionýrské olympiády nebo šampionáty mezi školami, kladla však velký důraz na 

dobrovolnou účast45. Až v 70. letech dosáhla organizace většího úspěchu, kdy se jí podařilo 

prosadit 3 hodiny povinné školní tělesné výchovy týdně a experimentální zakládání 

sportovních základních a středních škol jako líhně budoucích vrcholových sportovců. V roce 

1970 však pouhých 59 % škol mělo vlastní tělocvičnu, počet vystudovaných učitelů tělesné 

výchovy byl podobně alarmující.46 Situace se začala lepšit až v průběhu osmdesátých let. 

Počet zlatých medailí z olympijských her, jako nepřesné měřítko fungování sportovního 

systému, tomuto vývoji odpovídal. V důsledku rozvoje v meziválečném období se olympijské 

hry v Helsinkách v roce 1952 s 16 zlatými medailemi staly nejúspěšnějšími v maďarské 

historii. Maďaři skončili třetí v neoficiálním pořadí národů za Spojenými státy a Sovětským 

svazem.47 O čtyři roky později v Melbourne už reprezentanti Maďarska zvítězili jen devětkrát 

a z Říma přivezli jen 6 nejcennějších kovů. I šedesátá a sedmdesátá léta byla na olympijských 

hrách medailově relativně slabá, což bylo odrazem měněného sportovního systému.   

Hrdost na olympijské úspěchy dokládá snaha o založení olympijského muzea. První 

pokusy učinil již Alajos Szokoly, účastník prvních moderních olympijských her v Aténách. 

Zárodek muzea byl zničen při osvobozování Budapešti v roce 1945. Vědecký výbor tělesné 

výchovy jmenoval v roce 1958 Medailový a muzejní výbor v čele se Zoltánem Oroszlánem, 

Jenım Garamim a Józsefem Keresztényim. Členové výboru položili základy pro fungující 

muzeum, které pořádalo zatím příležitostné výstavy48. Zákon z roku 1963 rozhodl o nutnosti 

vytvořit Muzeum sportu a tělesné výchovy, které vzniklo o čtyři roky později a začalo 

shromažďovat nejvýznamnější památky maďarského olympismu49. Olympismu se věnují 

i některá lokální muzea, například Sportovní muzeum v Egeru, které se zaměřuje především 

na plavání a vodní pólo v maďarské olympijské historii, nebo sportovní sbírky v Ceglédu 

představující olympijské vítěze z této oblasti. Na stěžejní roli olympismu ve sportu odkazuje 

i budapešťská sportovní univerzita, od roku 2000 součást Semmelweis univerzity. Zdi 

sportovní fakulty jsou zdobeny jmény olympijských vítězů, v „zahradě soch“ jsou busty 

Coubertina, Keményho nebo maďarských členů MOV Ference Mezı a Árpáda Csanádiho.  
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Ve fakultní knihovně jsou ke zhlédnutí artefakty, které se účastnily olympijských uměleckých 

soutěží.  

Instituce vrcholového sportu s Maďarským olympijským výborem v čele byly již od roku 

1948 zcela podřízeny státnímu orgánu. Byl jím vždy státní úřad či státní komise pro sport, 

názvy instituce se měnily, nikoliv však fakt, že již od roku 1948 měla vždy s olympijským 

výborem společného předsedu. Od roku 1973 byl státním sportovním orgánem Národní úřad 

pro tělesnou výchovu a sport (Országos Testnevelési és Sport Hivatal, OTSH) založený 

dekretem Předsednické rady Maďarské lidové republiky. Funkcionáři z OTSH 

rozhodovali téměř o všech personálních otázkách ve sportu i o klubových záležitostech, často 

s politickým doporučením.  

 

Olympijské hry v Los Angeles 1984 

Maďarský olympijský výbor sice pokračoval v činnosti, v jeho gesci toho však zůstalo 

velmi málo. Komunikoval s Mezinárodním olympijským výborem a zaštiťoval účast 

maďarských sportovců na olympijských hrách. Nescházelo se generální shromáždění ani 

výkonný výbor, z oficiálních „orgánů“ MOB fungovala pouze osoba jeho předsedy. Podřízené 

postavení Maďarského olympijského výboru se nejvíce projevilo při rozhodování o ne/účasti 

Maďarů na olympijských hrách v Los Angeles 1984. V průběhu mnoha měsíců přípravy 

možnost neúčasti na hrách nikoho nenapadla, ačkoliv se ve sdělovacích prostředcích zmínky 

o bezpečnostních problémech v dějišti her objevovaly.50 Novinové články však spíše 

přibližovaly přípravy na blížící se sportovní svátek, deník Népsport každou víkendovou 

přílohu začínal titulkem „O týden blíž“. V březnu 1984 odcestovala do Los Angeles 

maďarská delegace k projednání různých otázek s organizátory jako ubytování sportovců, 

kancelář národního týmu nebo akreditační proces pro novináře.  

Ještě v dubnu 1984 vyhlašoval Ústřední výbor komunistické strany, že maďarští sportovci 

budou po skvělé kolektivní práci v první desítce neoficiálního žebříčku národů sestavovaného 

dle umístění na olympijských hrách. Maďarský olympijský výbor potvrdil účast Maďarů na 

olympijských hrách a předseda István Buda podpořil sportovce v jejich přípravě. V téže době 

však ústřední výbor strany navrhl odložit složení olympijského slibu. O měsíc později 

zástupci OTSH informovali generálního sekretáře MOB o „nacionalistické a šovinistické 

hysterii zaměřené proti Sovětskému svazu a dalším socialistickým zemím, která panuje ve 
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Spojených státech amerických a kryje se s přípravou a organizací olympijských her“51. 

V reakci na to vláda USA opakovaně poskytla bezpečnostní záruky pro účastníky her. 

3. května se však Sověti rozhodli olympijské hry bojkotovat, 8. května svoje rozhodnutí 

zveřejnili. O tři dny později byli telegramem nejvyššího sovětského představitele Konstantina 

Černěnka Maďaři vyzváni, aby s tímto rozhodnutím vyjádřili solidaritu. Kádár byl fanouškem 

sportu a režimní prominenti jako László Maroti nebo László Békesi se jej pokoušeli 

přesvědčit, aby zariskoval autonomní rozhodnutí a nechal maďarské sportovce na olympijské 

hry jet. Kádár, vědom si ekonomické závislosti země na SSSR, se konfrontace neodvážil. 

14. května tak navzdory plánům na olympijské medailové žně rozhodl politický výbor strany 

o solidaritě s rozhodnutím Sovětů a neúčasti maďarských sportovců na olympijských hrách. 

Rozhodnutí bylo podpořené i sovětským připomenutím toho, kdo ovládá kohoutky s ropou. 

Předseda Maďarského olympijského výboru István Buda marně varoval, že toto rozhodnutí 

bude prohrou politiků, protože znemožní sportovcům reprezentovat zemi na světové úrovni 

a navíc ušetří americké organizátory nutnosti poslouchat nesčetněkrát maďarskou, kubánskou, 

sovětskou a hymny dalších komunistických států v případě vítězství jejich sportovců.  

Formální rozhodnutí učinil Maďarský olympijský výbor jednomyslným hlasováním o dva 

dny později.52 Před tímto zasedáním byli členové MOB, kteří byli členy komunistické strany, 

pozváni k jakémusi předjednání, aby věděli, jak správně hlasovat v této citlivé otázce. 

16. května byli o neúčasti Maďarů informováni organizátoři olympijských her, sportovní 

asociace a byly též pozměněny mediální plány a počty redaktorů, kteří měli být na olympijské 

hry vysláni. Rozhodnutí o neúčasti vyvolalo v Maďarsku velmi silný odpor hlavně mezi 

intelektuály a mladými lidmi, z jehož vyvolávání obviňovala strana skupiny z USA a dokonce 

odpovědnost svalovala i na Mezinárodní olympijský výbor. Na monitorování projevů odporu 

dokonce musela být zřízena speciální Operativní pracovní skupina třetího oddělení Maďarské 

státní tajné policie. Vrcholoví sportovci nejprve zprávám o bojkotu odmítali uvěřit, posléze 

proti rozhodnutí protestovali především dopisy adresovanými Istvánu Budovi, předsedovi 

OTSH a MOB. Když se jejich snaha ukázala marná, jejich tréninkové úsilí se rapidně snížilo. 

Většina reprezentantů vnímala bojkot olympiády jako osobní tragédii.53 

Místo na olympijské hry do USA vyslali Maďaři sportovce na Sportovní hry Družba. 

O jejich zorganizování rozhodli vedoucí činitelé pro oblast sportu zemí tzv. socialistického 
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tábora na schůzce v Praze 24. května. Hry byly organizované osmi komunistickými státy před 

olympijskými hrami v Los Angeles i po jejich skončení, samotní Maďaři organizovali čtyři 

soutěže. Her přátelství se zúčastnili reprezentanti 57 států, včetně států „západních“. Zpráva 

OTSH54 pozitivně hodnotí maďarskou účast a oceňuje zejména, že mohlo soutěžit více 

sportovců, než kolik by se jich z Maďarska kvalifikovalo na olympijské hry. Zpráva ovšem 

zmiňuje i některá negativa her, mezi něž patřilo třeba zaujaté rozhodování sudích většinou ve 

prospěch sportovců ze SSSR nebo nedostatečné dopingové kontroly. Výkony mnoha 

zúčastněných sportovců byly slabší než výkony sportovců na olympijských hrách a též 

pořadatelská úroveň jednotlivých měst se dost lišila. Přes tyto nedostatky byly Sportovní hry 

Družba důležitým vyvrcholením čtyřletého přípravného cyklu, jehož původním vrcholem 

měly být hry v Los Angeles. Mnozí odborníci je vítali jako zkoušku toho, jak moc se dají 

špičkoví sportovci motivovat v psychicky nepříznivém stavu, v němž se po odřeknutí účasti 

na olympijských hrách v Los Angeles většina z nich nacházela. Mnozí sportovci ani na 

Sportovní hry Družba nechtěli odcestovat, museli však pod pohrůžkou znemožnění účasti na 

jakýchkoliv jiných soutěžích. Sportovci však z bojkotu olympijských her vesměs nevinili 

domácí politiky, ale představitele SSSR. Maďarský olympijský výbor dokonce jako 

kompenzaci pro sportovce přijal usnesení, jímž medaili z her Družby postavil na roveň 

medaili olympijské. Po skončení olympijských her v Los Angeles a Sportovních her Družba 

byla v Praze svolána v říjnu konference ke zhodnocení obou sportovních událostí. Její 

účastníci se usnesli, že rozhodnutí o neúčasti bylo správné a významně snížilo prestiž 

olympijských her konaných v nepřátelské zemi.  

Na olympijské hry v Los Angeles však odcestovali maďarští rozhodčí a členové 

mezinárodních sportovních federací, protože v době olympijských her probíhaly volby členů 

do mnohých těchto organizací a neúčast by mohla na dlouhou dobu negativně ovlivnit 

maďarský sportovní systém.55 Tito účastníci objektivně zhodnotili americké hry jako velmi 

přátelské a dobře zorganizované.  

 

Soumrak komunistického režimu 

Komunisté se od druhé poloviny 60. let pokoušeli naklonit si společenské mínění snahou 

o zvyšování životní úrovně. Byly obnoveny malé živnosti, stát rozdával daňové úlevy 
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a dělnické mzdy pozvolna rostly. Tyto nesmělé reformy byly podpořeny rozvojem 

infrastruktury a jejich důsledkem byl i rozvoj turistiky. K prvnímu lednu 1968 byl představen 

„Nový ekonomický mechanismus“, nedlouho po československé snaze o reformu, ze které si 

bral poučení. Jeho tvůrcem byl Rezsı Nyers. Pro následující roky znamenal Nový 

ekonomický mechanismus oživení hospodářského rozvoje díky liberalizaci v podobě 

rozšiřování soukromého sektoru v drobném podnikání nebo záhumenkového zemědělství, 

společné vlastnictví však nezpochybňoval. Vytvořil jakési socialistické tržní hospodářství. 

Byl poupraven systém plánování, důraz se přesunul na lehký průmysl, družstva získala větší 

autonomii.  

V následující dekádě však začala Moskva tento dílčí pokrok stále hlasitěji kritizovat. 

J. Kádár musel být po okupaci Československa velice opatrný, aby nebyl nařčen 

z kontrarevolučního konání, a tak od reforem a liberalizace pozvolna upouštěl. Kádárova role 

v procesu „Pražského jara“ a následující okupace Československa není zcela jasná. Mezi 

lednem a srpnem 1968 se devětkrát sešel s A. Dubčekem a údajně ho měl varovat před 

blížícím se nebezpečím, jiné dokumenty však mluví o tom, že tak činil na přání Moskvy.56 

Naplnění ekonomické reformy by vyžadovalo i změny v rámci Rady vzájemné hospodářské 

pomoci, to však nepřipadalo v úvahu. Legitimita režimu ovšem byla na rostoucí životní 

úrovni založena, proto musel maďarský vůdce přikročit k úvěrům od západních států. Životní 

úroveň tak rostla společně se státním dluhem. V roce 1982 nebyla země daleko od státního 

bankrotu.57 Ekonomicky závisela i na dodávkách sovětského plynu, ropy a zemědělských 

produktů. Komunismus spěl pomalu k nenásilnému zhroucení. K oslabení pozice strany 

přispěl kromě krize i nástup Michaila Gorbačova v SSSR, J. Kádár se cítil bez opory. Pokusil 

se naposledy zvrátit vývoj zrušením výjezdních doložek nebo změnou daňové politiky. 

Pokusy však byly marné. Začala se formovat opozice, v září 1987 v Lakiteleku vzniklo 

duchovní obrodné hnutí, Maďarské demokratické fórum (Magyar Demokrata Fórum, MDF). 

V březnu 1988 byl založen Svaz mladých demokratů (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség), 

v květnu Svaz svobodných demokratů, v nějž se přetvořila Síť svobodných iniciativ.  

Olympijský výbor byl po dobu komunistického režimu v naprostém podřízení státu, ovšem 

na nedostatek finančních prostředků si nemohl stěžovat. Veškeré finance určené na přípravu 

špičkových sportovců i na jejich účast na vrcholných sportovních akcích pocházely ze 
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státního rozpočtu. O jejich rozdělování rozhodoval OTSH.58 Elitní sport vnímala vládnoucí 

strana jako prostředek ke zviditelnění se, úspěchy sportovců využívala k vlastní propagaci, 

a proto elitní sport masivně finančně podporovala.59 Na této podpoře se z velké části podílely 

podniky, kde vrcholoví sportovci byli, v drtivé většině pro forma, zaměstnáni. Od podniku 

pobírali plat, v pracovní době však trénovali.60 Podnik sportovcům často věnoval byt a platil 

cesty na soutěže a soustředění. Podniky, tedy továrny, hutě, železnice, pošta, apod. byly 

„základními organizacemi“, které financovaly i provoz sportovních klubů. Továrnám patřila 

sportoviště, platily i jejich údržbu, stejně jako personál, který je spravoval.61  

Příjmy vrcholových sportovců se však velmi lišily. Již od padesátých let například 

fotbalisté vydělávali nad běžné poměry, sportovci z odvětví jako cyklistika, veslování nebo 

volejbal se však sportovní kariérou finančně nezabezpečili. Životy sportovců napříč odvětvími 

byly podřízeny olympijskému cyklu a směřovaly k vrcholu v podobě olympijských her, na 

nichž bylo nezbytné uspět. Nebylo výjimkou, že u špičkových sportovců státní orgány 

přehlížely menší přestupky proti zákonu, pokud sportovní výsledky zůstávaly na dostatečné 

výši. Sportovci však výměnou za takové „privilegium“ nebyli vlastním pány a nemohli 

rozhodnout ani o vlastním přestupu v rámci Maďarska, natož třeba o působení v zahraničí.62 

Vrcholoví sportovci měli významné ekonomické privilegium. Sami nebo s rodinnými 

příslušníky mohli vlastnit podniky drobného pohostinství, které se po ukončení aktivní kariéry 

staly jejich zdrojem příjmů.63   

Organizace nadřízená Maďarskému olympijskému výboru změnila v roce 1986 po dlouhé 

době název na Národní úřad pro mládež a sport (Állami Ifjúsági és Sporthivatal, ÁISH). Toto 

spojení sledoval maďarský sportovní svět s velkou antipatií, obával se úbytku finančních 

prostředků pro sport a organizačního zmatku64, veřejného protestu se však neodvážil. 

Usnesením ústředního výboru komunistické strany z 23. června 1987 se ministerským 

předsedou stal Károly Grósz. V září přijatý vládní program měl být krokem k vnitřním 

změnám, místo toho se komunisté přihlásili ke kontinuitě s dosavadním vývojem 

a k sedmiletému plánu, liberalizace zůstala pouze ve verbální rovině.   
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Ekonomické změny 1988, politické 1989 

Se situací ve společnosti i ve sportu nezahýbala ani tak změna politického režimu na 

přelomu let 1989/90 jako nové daňové zákony přijaté v roce 1988. Pokoušely se řešit zoufalou 

ekonomickou situaci země. Reálné pokusy o ekonomické reformy ustrnuly rokem 1978. Tato 

doba začala etapu pravidelného snižování životní úrovně provázeného společenskou krizí 

a snižování úrovně školství, kultury či zdravotnictví. Další úvěry ze zahraničí se země snažila 

hradit vykořisťováním obyvatelstva, tedy „vymačkáním ze spotřeby“.65 V roce 1980 byl 

zaveden nový výrobní cenový systém, který porušovaly samy cenové úřady velkým 

množstvím výjimek. Velké podniky s centrálními úřady tak začaly místo o plnění plánu 

smlouvat o stanovení výše cen. Reálné mzdy v roce 1989 odpovídaly úrovni z roku 1973, ale 

v průběhu osmdesátých let se ceny spotřebního zboží zvýšily o více než 200%. Hospodářská 

recese po druhé ropné krizi navíc omezila možnosti spolupráce se západními státy a výrazně 

omezila i maďarský export. Maďarská účast na světovém obchodu klesala od roku 1975. Na 

vině byla hlavně neměnná skladba maďarského hospodářství a neschopnost přizpůsobit se 

měnícím se požadavkům světových trhů. Spolupráce v rámci Rady vzájemné hospodářské 

pomoci již vzhledem k velmi rozdílné úrovni členských států v podstatě nebyla možná. 

Ofenziva občanské společnosti začala v ekonomické sféře, posléze se šířila i na společenská 

hnutí a organizace, koncem osmdesátých let dorazila i do velkých podniků. Ty vládu jednotně 

kritizovaly, jak podniky úspěšné tak ty, které vláda musela subvencovat.66  

Po nastartování ekonomických změn došlo nakonec i ke změnám politickým. K. Grósz 

inicioval na mimořádném sjezdu strany v květnu 1988 sesazení generálního tajemníka 

J. Kádára, který byl „zvolen do nově zřízené funkce předsedy strany“, tedy de facto 

odstraněn. Tempo vývoje začali diktovat reformátoři, v listopadu 1988 se premiérem stal 

ekonom Miklós Németh a ministrem zahraničí Gyula Horn. Budapešť oznámila evoluci 

režimu k demokratickému socialismu a příklon k vládnutí po vzoru Rakouska nebo Finska. 

Následovala silná kritika z Prahy a Berlína, naopak Varšava se snažila vztahy s Maďarskem 

posílit.67 22. března se sešel „kulatý stůl opozice“, od června do září probíhala jednání 

u Národního kulatého stolu i se zástupci odborů a strany, která se v říjnu 1989 přejmenovala 

na Maďarskou socialistickou stranu (Magyar Szocialista Párt, MSZP). Výsledkem jednání 

byla dohoda z 18. září, jejímž obsahem bylo především vytvoření právních a politických 

podmínek pro pluralitní demokracii a úprava trestního zákoníku. 23. října byla uzákoněna 
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Prozatímní ústava, Matyás Szőrös se stal prozatímním prezidentem a svobodné volby byly 

vypsány na 25. března 1990. Zvítězila v nich středopravá koalice Józsefa Antalla. Vypověděla 

členství ve Varšavské smlouvě a začala jednat o ochodu sovětských vojsk. 

Pro Maďary se důležitým datem stal 16. červen 1989, kdy se konal čestný pohřeb 

I. Nagyho, premiéra z revoluce 1956. Na smuteční slavnosti promluvil mladý Viktor Orbán 

z Fidesz, jenž o devět let později převzal řízení vlády. Ve stejný den zemřel symbol 

maďarského komunismu J. Kádár. Velké ekonomické problémy a nespokojenost občanů 

vedly ke změně na postu premiéra, jímž se stal Miklós Németh, jeden ze strůjců transformace. 

Provedl dílčí hospodářské a politické změny, důležité bylo přijetí novely zákonů 

o spolčovacím a shromažďovacím právu. Díky němu byly počátkem roku 1989 obnoveny 

některé tradiční strany, např. malorolníci. V lednu 1989 ÚV MSDS přijal rozhodnutí, že Říjen 

1956 nebyl kontrarevolucí. Tato sebereflexe definitivně ukončila zdání legitimity celého 

systému. 

Členové maďarského olympijského výboru se ve společensko-politických změnách 

neangažovali. Komunismus byl pro ně obdobím, kdy vrcholový sport získával většinu státních 

financí určených na sport, neměli tedy důvod ke snaze něco měnit.68 V Maďarském 

olympijském výboru se však profilovala výrazná osobnost, dvojnásobný olympijský vítěz 

v šermu, Pál Schmitt. V roce 1983 se stal po zesnulém Árpádovi Csanádim členem 

Mezinárodního olympijského výboru a generálním sekretářem MOB, současně byl ovšem 

místopředsedou Národní kanceláře pro sport. Začal úřadovat v podstatě na vlastní pěst 

z pronajatého hotelového pokoje, využíval své kontakty z doby, kdy býval vrcholovým 

sportovcem, a pokoušel se navázat co nejintenzivnější zahraniční styky. Časem jej 

mezinárodní olympijská obec začala vnímat jako předsedu Maďarského olympijského výboru 

místo Gábora Deáka.69 Podílel se i na založení Maďarské olympijské akademie 23. října 

1985. V důsledku společensko-politických změn znovu nabyl Maďarský olympijský výbor 

samostatnosti v červnu 1989. V prvních svobodných volbách po více než čtyřiceti letech se 

o post jeho předsedy utkali Pál Schmitt a Tamás Aján, generální sekretář Mezinárodní 

vzpěračské federace. Výsledek volby byl velmi těsný, P. Schmitt zvítězil o pouhé dva hlasy. 

Na základě „gentlemanské dohody“ se T. Aján stal generálním sekretářem MOB po vítězném 

P. Schmittovi, který obsadil předsednický post. V létě 1989 se Národní úřad pro mládež 

a sport stal opět Národním úřadem pro tělesnou výchovu a sport. Návrat k původnímu názvu 
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provázely drobné organizační úpravy spojené především s vynětím agendy spojené s mládeží 

z gesce úřadu.70  

Po přijetí nových daňových zákonů rapidně klesla možnost a ochota podniků financovat 

sportovní kluby, navíc vyvstala nutnost za sportovce platit sociální pojištění. Sportovci se stali 

zaměstnanci klubů a byli pro ně velmi drazí. Sportoviště klubům nepatřila, takže nemohly 

nepříznivý vývoj zvrátit ani pronájmem či prodejem jejich části. Na odkup sportovišť a jejich 

vybavení neměly peníze. Politicko-společenské změny z let 1989/90 vymezily cestu 

k privatizaci sportovišť, ty se ve velké míře staly majetkem místních samospráv. Legislativně 

však tento stav nebyl vyřešen, nový zákon o místních samosprávách z roku 1989 nezahrnoval 

sport do jejich agendy.71 Proto samosprávy nezískaly na opravy a další rozvoj sportovišť 

finanční prostředky ze státního rozpočtu. Podobným vývojem procházel i systém podpory 

a rozvoje sportu. Starý již nefungoval, ale žádná nová koncepce zatím nebyla přijata.72  

 

V nové éře  

Ve volbách 1990 zvítězilo Maďarské demokratické fórum, nová vláda Józsefa Antalla 

ohlásila rozhodný rozchod s minulostí. V červnu 1991 odešel ze země poslední sovětský 

voják. Koncem téhož roku společně s Polskem a ČSFR podepsali Maďaři smlouvu 

o přidružení k Evropskému společenství. Tak jako v Polsku však i zde část politické elity 

vyměnila politicko-administrativní moc za ekonomickou. Z komunistů se stali sociální 

demokraté v Maďarské socialistické straně. Regenerace občanské společnosti a majetkových 

vztahů však dle sociologa Attily Ágha73 probíhala v Maďarsku nejrychleji, protože zestátnění 

nebylo důsledné tolik jako v ČSSR.74 I MDF se v devadesátých letech začalo štěpit. Volby 

1994 skončily těžkým neúspěchem vládní koalice a vítězstvím socialistů Gyuly Horna. 

Koalice se Svobodnými demokraty se ovšem silně angažovala v proevropské politice 

a visegrádském seskupení. 

V březnu 1995 byl pod ministrem financí Lájosem Bokrosem zahájen program 

makroekonomické stabilizace. Spočíval v omezení státních výdajů i domácí spotřeby, 

urychlení a rozšíření privatizace hlavně využitím zahraničních zdrojů, regulace mezd a platů 

a snižování počtu státních zaměstnanců. Program přinesl zlepšení, ačkoliv výdělky v roce 
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71 Situaci napravil až nový Zákon XX, 1991.  
72 FÖLDESINÉ, G., S. 1993, s. 8.  
73 Označil politický přechod v Maďarsku „demokraturou“, směsicí demokracie a diktatury.  
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1996 byly o 22% nižší než v roce 198975. V březnu 1996 se Maďarsko připojilo k Organizaci 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD), následující rok se 85% obyvatel vyslovilo v referendu pro vstup do 

Severoatlantické aliance (North Atlantic Treaty Organisation, NATO). V Maďarsku byla dána 

přednost odškodnění obětí komunistického režimu před majetkovými restitucemi, šoková 

terapie byla prováděna v menší míře a privatizace probíhala postupně prostřednictvím státní 

majetkové agentury. Podstatná byla orientace na zahraniční investice, pro něž byly vytvořeny 

výhodné podmínky.  

Do roku 1998 byli u moci socialisté a Svaz svobodných demokratů, po volbách vytvořil 

Fidesz v čele s Viktorem Orbánem pravicovou koalici s MDF a malorolníky. V době rozvoje 

ekonomiky prosadil populární body programu jako podporu rodin s dětmi nebo zrušení 

školného na státních vysokých školách. V roce 2003 se k moci těsně dostali socialisté 

a svobodní demokraté, dovedli o rok později Maďarsko do Evropské unie, jejich popularita 

však upadala. Navzdory tomu se u moci udrželi i po parlamentních volbách na jaře 2006 

a tato vládní koalice Ference Gyurcsányho se stala jedinou v demokratickém režimu, která 

byla znovu zvolena. V posledních volbách na jaře 2010 zvítězili již v prvním kole 

nadpoloviční většinou pod vedením Viktora Orbána konzervativci z Fidesz, po druhém kole 

získali společně s křesťanskými demokraty Zsolta Semjéna dvoutřetinovou většinu nutnou 

pro změnu ústavních zákonů. Přes rozličné přesuny voličské přízně však střídání pravice 

a levice u moci svědčí o stabilitě maďarské politické scény a o zakotvení demokratického 

pořádku.76 

Sportovní kluby procházely počátkem 90. let značnou krizí. Mnohé zanikly, některé se 

rozdělily na menší oddíly, nebo z nich zůstaly funkční pouze části. Počet trenérů, sportovních 

instruktorů a klubových členů klesl oproti konci 70. let na polovinu.77 Jejich reorganizace 

probíhala dle zákona č. 2 z roku 1989 „o spolcích“, přijatého reformním komunistickým 

parlamentem. Zahraniční firmy, které maďarské podniky koupily, neměly k tradicím místního 

sportu vztah, navíc, pokud se měly podniky finančně ozdravit a do budoucna prosperovat, 

bylo nezbytné snížit výdaje, které nesouvisely přímo s jejich provozem, a to byly mnohdy 

výdaje na sport. Z podobných důvodů zmizela i některá sportoviště, když je zahraniční 
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investoři odkoupili, zbourali a pozemky se ziskem prodali.78 Kluby i federace získaly se 

změnou režimu de iure samostatnost, avšak de facto byly stále závislými na státu, protože 

ekonomicky na svou samostatnost neměly.  

Ve sportu se neodehrála revoluce zdola, intelektuálové věnující se sportovnímu dění 

nepřišli s žádnými reformními návrhy. Kulturní, ekonomické a politické změny sklonku 80. 

let sport předběhly. Přední maďarská sportovní socioložka Gyöngy Földesiné tento fakt 

vysvětluje tím, že sportovní svět byl režimu zavázán víc než jiné sféry společnosti, a proto 

nenavrhoval jeho proměnu. Sama se sebou však polemizuje, když tvrdí, že příslušnost 

k vrcholovému sportu přinášela sice privilegovaný status, ale za společensko-politickou 

pasivitou vidí spíš nezájem než politické přesvědčení. Ovšem ani shora nepřišly potřebné 

organizační změny. Nejvyšší sportovní orgány doznaly dílčích změn, avšak organizační 

struktura a střední management se takřka nezměnil.79 Přístup jednotlivých vlád ke sportu se 

příliš nelišil, všechny propagovaly jednotu sportu, rovnost sportovních odvětví, podporu 

sportu jako prostředku zvyšování kvality života, zdravého životního stylu apod. Avšak tyto 

proklamace byly dosti všeobecné a deklarovaná podpora zůstala pouze na papíře, chybělo 

upřesnění toho, jakým způsobem jednotlivých cílů dosáhnout. Všechny vlády finančně 

podpořily vrcholový sport v očekávání růstu popularity v případě mezinárodních úspěchů.   

Chybějící promyšlenou koncepci v řízení sportu dokládají velice časté změny státních 

orgánů, pod které sportovní záležitosti spadaly. V roce 1999 byl OTSH zákonem č. 86 

povýšen na Ministerstvo mládeže a sportu. Tento krok byl sportovní obcí přijat s velkým 

nadšením. Šanci zreformovat sport v Maďarsku ale zhatila především personální politika, kdy 

80% původních zaměstnanců z OTSH dostalo výpověď a na jejich místa byli přijati lidé podle 

politického klíče bez potřebné odbornosti. Z tohoto personálního šoku se maďarský sport 

dodnes nevzpamatoval. V roce 2003 byl název ministerstva změněn na Ministerstvo dětí, 

mládeže a sportu. O tři roky později už sport spadal pod Ministerstvo pro místní rozvoj, kde 

byl vytvořen Úřad zástupce ministra pro sport. Ten se v roce 2008 přesunul pod Ministerstvo 

místní samosprávy a v květnu roku 2010 pod Ministerstvo národních zdrojů. Podobným 

dokladem jsou i čtyři (!) zákony o sportu přijaté mezi roky 1996 a 2004 (1996, 1998, 2000, 

2004). Zákon č. 145 z roku 2000 praví, že stát má podporovat místní samosprávy při rozvoji 
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sportu a především vytvořit dlouhodobou strategii pro jeho rozvoj.80 Ministr místní 

samosprávy a regionálního rozvoje dle zákona z roku 2004 „předkládá návrhy týkající se 

sportovní koncepce a programů k realizaci sportovních iniciativ. Kromě toho se podílí na 

realizaci vládních závazků spojených s podporou aktivního trávení volného času 

prostřednictvím sportovních aktivit, ochrany a zlepšování zdraví a prevence. Navíc iniciuje 

motivační programy pro malé a střední podniky ve sportovním průmyslu. V rámci 

mezinárodních povinností ministr zodpovídá za přípravu, uzavírání a plnění mezinárodních 

smluv se sportovní tematikou.“  

Od roku 2000 sportovní odborníci pracovali na dlouhodobější koncepci. Výsledkem byla 

tzv. Bílá kniha autorů Frenkl-Gallov81, její obsah byl pouze částečně zapracován do Národní 

sportovní strategie vznikající od roku 2003. S každou personální změnou v nejvyšším 

managementu sportu se práce na tomto strategickém dokumentu zastavily a s novým 

osazenstvem opět rozběhly. Pozitivním dopadem této rozvleklosti bylo, že se do veřejné 

debaty dostávaly aktualizované verze dokumentu. Definitivní byla přijata v roce 2007, kromě 

jiného deklarovala vrcholový, především olympijský, sport jako prioritu, ovšem opět zůstalo 

pouze u deklarací - neposkytovala žádná finanční ani organizační východiska.82  

V roce 2012 by měl být přijat nový zákon o sportu, díky němuž má posílit pozice MOB. 

Změnit se má i jeho struktura, měl by stoupnout počet jeho zaměstnanců i výše finančních 

prostředků. Maďarský olympijský výbor se má stát vrcholným orgánem maďarského sportu 

a rozdělovat finanční prostředky do něj plynoucí. Rok 2011 byl tedy rokem přechodným, kdy 

sportovní orgány doposud pracovaly nezávisle, zdrojem prostředků byl však již MOB. 

 

Organizace Maďarského olympijského výboru po roce 1989 

Zástupce státu, který byl po celou dobu socialistického režimu předsedou MOB, se od léta 

1989 stal osobou zvanou na zasedání generálního shromáždění s poradním hlasem.83 S OTSH 

byla podepsána dohoda o spolupráci při přípravě na olympijské hry, sladění postojů 

v zahraničních otázkách, propagace sportu v maďarských médiích a rozvoj dalších vztahů. 

V červnových volbách byly doplněny generální shromáždění a výkonný výbor. V současnosti 

má MOB i dozorčí výbor, rozličné komise a v jeho rámci funguje olympijská akademie. 
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Generální shromáždění se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, schvaluje výroční 

zprávu předkládanou výkonným výborem, fiskální zprávu a zprávu dozorčí rady. Následně 

schvaluje i rozpočet na další rok a vybírá auditora pro nezávislý audit hospodaření MOB.84 

Výkonný výbor tvořený předsedou olympijského výboru, jeho čtyřmi místopředsedy, členy 

Mezinárodního olympijského výboru85 a dalšími zvolenými členy, je svoláván dle potřeby, 

nejméně však čtyřikrát ročně.86 Dle zákona č. 79 z roku 1993 nesmí být členy výkonného 

výboru členové vlády ani státní zaměstnanci od úrovně státního sekretáře.  

Politika je ovšem v Maďarském olympijském výboru přítomna již od jeho osamostatnění, 

a to především v osobě předsedy Pál Schmitta. V letech 1993-1997 byl maďarským 

velvyslancem ve Španělsku87, od roku 1998 vykonával tento úřad ve Švýcarsku, následující 

rok mu byla působnost rozšířena i na Lichtenštejnsko. V roce 2002 jako nezávislý neúspěšně 

kandidoval na post primátora Budapešti. O rok později vstoupil do Fidesz, Svazu svobodných 

demokratů Viktora Orbána. Za něj byl v roce 2004 zvolen poslancem Evropského parlamentu. 

V květnu 2010 se stal předsedou Národního shromáždění a 29. června 2010 byl velkou 

většinou hlasů zvolen čtvrtým prezidentem Maďarské republiky. Zvolení do nejvyššího úřadu 

země jej přimělo k rezignaci na křeslo předsedy MOB. Učinil tak 4. srpna, dva dny před 

prezidentskou inaugurací.88 Zůstal však maďarským členem Mezinárodního olympijského 

výboru. Podle sportovních odbornic K. Szikora a G. Földesiné nemělo dlouhodobé zahraniční 

angažmá P. Schmitta vliv na činnost MOB. Předseda vydával z ciziny příkazy a organizace 

pracovala jako dobře promazaný stroj. Pro mezinárodní uznání MOB bylo angažmá 

P. Schmitta přínosem. V letech 1995 - 1999 byl Schmitt dokonce místopředsedou MOV. 

Především K. Szikora však přiznává, že dlouhou absencí předsedy postrádá Maďarský 

olympijský výbor dlouhodobou koncepci, vizi či plán rozvoje.89 20. listopadu 2010 proběhla 

volba nového předsedy MOB, po šestinásobném znovuzvolení P. Schmitta se teprve druhým 

po roce 1989 stal Zsolt Borkai.  

Na mezinárodním poli se Maďarský olympijský výbor zviditelnil i jinak. Na 97. zasedání 

Mezinárodního olympijského výboru v anglickém Birminghamu v roce 1991 zaznamenal 

dvojnásobný úspěch - bylo zde rozhodnuto o přidělení 104. zasedání v roce 1995 do 

Budapešti, jediné dosavadní se konalo v roce 1911, a předseda MOB byl zvolen do 
                                                           
84 Stanovy MOB, s. 11.  
85 Nyní pouze P. Schmitt, T. Aján se po dovršení 70 let stal čestným členem MOV.  
86  Z jeho jednání je pořizován protokol, vzhledem k tomu, že slouží pouze potřebám MOB, pouze v maďarštině.  
87 Podle K. Szikora díky intervenci tehdejšího předsedy MOV J. A. Samaranche.  
88 P. Schmitt na prezidentskou funkci rezignoval 2. dubna 2012 pod značným společenským tlakem poté, co 
vyšlo najevo, že většina jeho dizertační práce z roku 1992 byla opsaná.  
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výkonného výboru MOV, jehož členem byl do roku 1999.90 Maďarský olympijský výbor 

žádal o přidělení zasedání již dvakrát neúspěšně, nyní v jeho prospěch rozhodlo především 

stoleté výročí jeho založení připadající na dobu konání zasedání.   

V roce 1991 se po vzoru setkání prezidentů republik na hradě ve Visegrádu sešli 

v Krakově předsedové olympijských výborů Maďarska a Polska, Pál Schmitt a Aleksandr 

Kwasniewski, oba budoucí prezidenti svých zemí, a místopředsedové Československého 

olympijského výboru Přemysl Herych a Pavol Glesk. V duchu setkání hlav států se dohodli na 

spolupráci všech tří olympijských výborů a každý napsal tři dopisy adresované hlavě svého 

státu, organizátorům nadcházejících olympijských her do Barcelony a J. A. Samaranchovi. 

Popsali v nich společné problémy a deklarovali zájem na budoucí vzájemné spolupráci. 

 

Činnost Maďarské olympijské akademie  

V rámci Maďarského olympijského výboru funguje i nadále Maďarská olympijská 

akademie (A Magyar Olimpiai Akadémia, MOA). Již rok po svém založení začala pořádat 

putovní setkávání přátel olympismu. První se konalo v listopadu 1986 v Egeru s cílem šířit 

olympijské myšlenky i dobré jméno maďarského olympijského hnutí. Ve svých počátcích tato 

akce hostila přibližně kolem 30 či 40 účastníků, v roce 2010 se na 56. setkání v Nyíregyháze 

rozrostla až ke dvěma stovkám hostů. Podle dlouholeté generální tajemnice MOA Márii Mezı 

Jakabházy se prostřednictvím putovního setkávání daří šířit olympijské myšlenky po celém 

Maďarsku.91 Každá správní část země už alespoň jednou hostila tuto olympijskou událost, 

v některých městech se akce konala opakovaně. Úspěch konferencí zaručuje stále aktuální 

program, v jehož rámci jsou přetřásány problémy Maďarského i Mezinárodního olympijského 

výboru, stejně jako příprava maďarských sportovců na olympijské hry. Populární jsou 

i diskuze s olympijskými medailisty a jejich trenéry. Tyto celomaďarské sportovní osobnosti 

a události doplňuje prezentace místního sportovního života, jeho problémů a úspěchů. 

Současně jsou putovní konference ideální příležitostí pro předávání nejrůznějších ocenění, 

plaket a medailí.   

Od roku 1989 organizuje MOA letní olympijské tábory mládeže. Původně měly sloužit 

především k popularizaci sportu a zachování olympijských myšlenek. Zároveň byly pro 

mnoho mladých lidí příležitostí k vyzkoušení si méně obvyklých a dostupných sportovních 

                                                           
90

 Hungarian Olympic Bulletin, vol. XXV, no. 40, 1991, s. 1.  
91 SZIKORA, K. Magyar olimpiai akadémia. Budapešť: Hungarian Olympic Academy, 2005, s. 2. 
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disciplín a rozvinutí mnohých kulturně-uměleckých aktivit. Tábory si získaly značnou oblibu 

napříč základním, středním i vysokým školstvím. Navštěvují je olympijští vítězové 

a medailisté a vyprávěním o svých olympijských zážitcích a sportovních kariérách se snaží 

motivovat mladé lidi k pravidelné sportovní aktivitě. Táborů se účastní především vítězové 

soutěží pořádaných Maďarským olympijským výborem a žáci tzv. olympijských škol, které 

jsou pojmenovány po některém z maďarských olympijských vítězů. Akcentují tělesnou 

výchovu, výchovu k olympijským myšlenkám a pořádají rozličné sportovní i umělecké 

soutěže v olympijském duchu.92 Participují též postgraduální studenti Mezinárodní 

olympijské akademie (International Olympic Academy, IOA). Od roku 2002 zve k podobným 

táborům maďarské studenty i Slovenská olympijská akademie. Členové Maďarské olympijské 

akademie, jmenovitě dr. K. Szikora, si pochvalují mezinárodní spolupráci MOA, a to 

především s akademií rakouskou, s níž MOA vydala knihu Historie maďarského a rakouského 

olympijského hnutí před rokem 1918. Zmiňuje však četná odborná setkání též se zástupci 

československého a později českého a slovenského olympijského hnutí, především 

s doc. J. Kösslem a prof. V. Černušákem.    

 

Zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Budapešti, její kandidatura na 

pořádání olympijských her; olympijské hry mládeže v Debrecínu? 

Na zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Budapešti se mezi 14. a 17. červnem 

1995 rozhodovalo o místě konání zimních olympijských her v roce 2002 a hodnotily se 

zprávy o přípravách her v Atlantě a v Naganu. Zasedání mělo plnou podporu města Budapešti 

vyjádřenou jejím primátorem Gáborem Demszkym. Pál Schmitt v něm viděl velkou 

příležitost ke zvýšení prestiže Maďarska a k růstu zájmu turistů o maďarské hlavní město. 

Kandidatura Budapešti na pořádání olympijských her v roce 2020 však paradoxně nevzešla 

z kruhů Maďarského olympijského výboru nýbrž z Budapešťského olympijského hnutí 

(Budapesti Olimpia Mozgalom, BOM). Jeho vedoucí postavou byl Atilla Szalay Berzeviczy93, 

burzovní makléř a bohatý obchodník. Hnutí bylo tvořeno především maďarskými 

byznysmeny, angažoval se v něm i výše zmíněný primátor města. BOM nechalo zpracovat 

firmou Price Waterhouse Coopers studii nákladů a proveditelnosti pořádání olympijských 

her.94 Konání BOM si získalo značnou popularitu u veřejnosti jednoduchým heslem „když dá 

                                                           
92 SZIKORA, K. 2005, s. 2.  
93 Potomek prvního předsedy MOB Alberta Berzeviczyho, 1895-1904.  
94 Tu si podle slov Zsigmunda Nagye vyžádal Český olympijský výbor, když byla zvažována kandidatura Prahy 
na pořádání OH.  
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každý 500 forintů, budeme mít olympijské hry“. Maďarský olympijský výbor však postup 

Budapešťského olympijského hnutí sledoval s nelibostí. Rivalita vznikla hlavně proto, že 

MOB cítil, že by otázku kandidatury měl nastolovat sám, a především Budapešťské 

olympijské hnutí žádalo o finanční podporu firmy, které podporovaly Maďarský olympijský 

výbor. Pokud by hnutí organizovalo pořádání olympijských her, případné zisky by plynuly 

jemu. V roce 2002 se k moci dostali socialisté, zároveň se ekonomická situace země začala 

horšit. V důsledku toho pozice byznysmenů z BOM slábla, stejně jako myšlenka kandidovat 

na pořadatelství olympijských her. „Vítězství“ nad BOM posílilo pozici Maďarského 

olympijského výboru.  

Maďarský olympijský výbor se rozhodl pro „menší sousto“ a v roce 2007 podal 

kandidaturu na pořádání prvních Olympijských her mládeže (Youth Olympic Games, YOG) 

v roce 2010 v bývalém hlavním městě Uher, Debrecínu. Maďarská vláda 17. října 2007 

garantovala záměru plnou finanční podporu a vznikl projekt zeleného ekologického 

studentského města, které by hostilo „radostné YOG“. Projekt připomíná popularitu, jíž se 

všechny osobnosti s olympismem spjaté v Maďarsku těší. Na podporu kandidatury Debrecínu 

dokonce přišlo 40 dopisů ze škol. Pál Schmitt se nechal slyšet, že si neumí představit lepší 

místo pro konání her než čtvrtmilionový Debrecín, který se již osvědčil při pořádání mnoha 

vrcholných sportovních událostí.95 Nakonec podpora politiků ani sportovních osobností 

nestačila, druhé největší maďarské město nebylo úspěšné, pořadatelství prvních YOG bylo 

přiděleno Singapuru.  

 

Financování Maďarského olympijského výboru, jeho role v přerozdělování prostředků 

Maďarský olympijský výbor je prominentní neziskovou organizací v souladu se zákonem 

o neziskových organizacích. Ze zákona rozhoduje o přidělení státní podpory.96 V roce 2000 

byly zřízeny dvě speciální nadace. První je Miklós Wesselényi Foundation97 kontrolovaná 

maďarskými sportovními federacemi. Podporuje sport pro všechny, sport seniorů, univerzitní 

sport, vydávání sportovních publikací, vzdělávání odborníků atd. Disponuje zhruba 20% 

státních prostředků určených na sport. Zbylých 80% přerozděluje Aladár Gerevich98 

Foundation, kterou kontroluje MOB.  

                                                           
95 Debrecen youth OG 2010 Candidate File. 
96 Zákon CXLV 2000 o sportu, s. 101.  
97 Uherský státník a neúnavný propagátor sportu. V roce 1825 založil Národní šermířský institut.  
98 Sedminásobný olympijský vítěz v šermu, maďarský nejúspěšnější olympionik.  
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Maďarský olympijský výbor též doporučuje sportovce, kteří nestudují, ale mají šanci 

dosáhnout výjimečných výsledků na olympijských hrách, na pobírání stipendia vypláceného 

státem maximálně čtyři roky. Současně sám MOB od roku 2001 financuje projekt „profesní 

stezka“. Ten má zapojovat vrcholové sportovce do vysokoškolského studia a díky 

dosaženému vzdělání usnadnit po ukončení kariéry jejich reintegraci do společnosti. Ročně na 

tento projekt vynaloží MOB 50 milionů forintů, přibližně 5 milionů korun, a je do něj 

zapojena zhruba pětina všech členů maďarské reprezentace, přibližně 150 sportovců. 

Maďarský olympijský výbor vyjednal spolupráci se 24 vysokoškolskými institucemi 

o přístupu vrcholových sportovců ke vzdělání a o finanční podpoře těchto institucí ze strany 

MOB. Ke vzdělávacím aktivitám MOB náleží též jazykové kurzy, které pořádá před 

olympijskými hrami pro potenciální účastníky z Maďarska.  

Dle zákona o sportu se stát prostřednictvím veřejné nadace Ference Mezı stará 

o olympijské medailisty. Počínaje rokem 1998 vyplácí olympijským vítězům od prvního 

ledna roku následujícího po jejich 35. narozeninách doživotní měsíční rentu ve výši průměrné 

mzdy. Od roku 2001 vyplácí stříbrným medailistům 60% průměrné mzdy, bronzovým 

medailistům 40%.99 Trenérům olympijských medailistů, pokud dovršili 45 let a trvale žijí 

v Maďarsku, náleží renta v poloviční výši renty jejich svěřenců, stejně jako vdovám či 

vdovcům pozůstalým po držitelích olympijských medailí.  

Maďarský olympijský výbor financuje zajímavý projekt, jímž jsou cesty olympijských 

medailistů na místa jejich úspěchů „50 let poté“. V Maďarsku je organizuje Klub 

olympioniků založený v roce 1992 členem vítězného družstva vodních pólistů z olympijských 

her v Helsinkách a v Melbourne Dezsöm Lemhényiem, který se stal prvním předsedou klubu. 

Členy klubu jsou finalisté z olympijských her. V Londýně v roce 1998 byli Maďaři jedinými, 

kdo slavil 50 let od olympijských her, o čtyři roky později již prezident Mezinárodního 

olympijského výboru J. Roggue přivítal bývalé sportovce z mnoha zemí, kteří se tehdejších 

her zúčastnili.100 V Melbourne v roce 2006 už slavily delegace ze 40 států. Klub olympioniků 

je v Maďarsku velmi aktivní, pořádá výlety do Starověké Olympie, do muzea MOV 

v Lausanne či se podílí na organizaci olympijského dne.101 V jeho čele je po zesnulém prvním 

předsedovi další vodní pólista, Zoltán Demeter. Poněkud problematická situace panuje kolem 

sídla Maďarského olympijského výboru v nové budově v centru Budapešti poblíž Stadionu 

Ference Puskáse. Moderní budova, ve které sídlí i Muzeum sportu, byla postavena 

                                                           
99 Medailisté pobírají pouze rentu odpovídající jejich nejlepšímu umístění.  
100 Hungary: First youth Olympic Games Singapure 2010. 
101 NAGY, Z. Rozhovor 13. 10. 2010.  



 

 59 

soukromými subjekty ze státních peněz. Nepřehledné vlastnické vztahy ovšem vedly k tomu, 

že MOB je v této budově pouze v nájmu, který platí právě soukromým firmám.102  

 

 

                                                           
102 SZIKORA, K. Rozhovor 18. 10. 2010. 



 

 60 

POLSKO 

 

Od počátků polského olympijského hnutí do první světové války 

Poláci byli v době obnovení moderních olympijských her v odlišné situaci než Češi 

a Maďaři. Nejenže neměli státní samostatnost, ale jejich území bylo rozděleno mezi tři státní 

celky.103 Proto se nedalo uvažovat o založení polského olympijského výboru v době po 

konání kongresu pro obnovení olympijských her v Paříži v červnu 1894, ačkoliv se o něm 

psalo v polském tisku. Gazeta Lwowska přinesla obsáhlý článek o této události, jež měla mít 

mimořádný dopad pro rozvoj olympismu a sportu. Přesto obnovitel moderních her baron 

Pierre de Coubertin o Polácích a jejich zájmu o sport věděl. Měl mezi nimi několik přátel 

z doby středoškolských studií na jezuitském gymnáziu v Paříži, při svém pobytu v Anglii 

v 80. letech 19. století obnovil styky se spolužáky, kteří pokračovali ve studiu v Oxfordu či 

Cambridge.104   

Poláci se účastnili olympijských her navzdory tomu, že neměli národní olympijský výbor. 

Na prvních novodobých hrách v Aténách v roce 1896 chyběli, sledovala je však Gazeta 

Narodowa či Dziennik Polski, do nějž o sportovním svátku referoval polský emigrant 

Zygmunt Mineyko105 označovaný za prvního polského olympijského zpravodaje. Kurier 

Poznański zdůraznil, že hry dávají mezinárodní příležitost národům předvést svoji sílu 

a chrabrost. Pod dojmem prvních úspěšných olympijských her uvažovali polští sportovní 

nadšenci o účasti v Paříži o čtyři roky později. Nakonec se zúčastnila pouze delegace 

gymnastických činovníků Sokoła pod vedením Edmunda Cenara, který o průběhu her podal 

vyčerpávající informace v časopise Gymnastický průvodce.   

Poprvé se polští sportovci zúčastnili olympijských her v Londýně v roce 1908. Startovali 

ovšem pod barvami Rakouska a Ruska. Za pruskou část nikdy. Ta byla k Polákům nejvíc 

                                                           
103 „Trojí dělení Polska“ znamenalo likvidaci polského státu, který byl obnoven až po první světové válce. Třetí 
a poslední dělení Polska skončilo roku 1795. Polský král Stanisław August podepsal formálně 25. listopadu 
abdikaci a souhlas se zánikem polského státu. Území bylo rozděleno mezi Rakousko, Rusko a Prusko. Rusku 
připadlo 62% území a 45% obyvatelstva, včetně východních málo rozvinutých litevských, běloruských, ruských 
a ukrajinských zemí, v nichž byli Poláci v menšině. Prusko zabralo hospodářsky nejpokročilejší polské kraje. 
Jednalo se o 20% území a 23% obyvatelstva. Nejhustěji zalidněné, ale hospodářsky zaostalé jižní území se 
značným počtem ukrajinského obyvatelstva, připadlo Rakousku. V tomto případě se jednalo o 18% území a 32% 
obyvatelstva.  
104 LIPOŃSKI, W., LIPOŃSKI, S. Polacy na olimpiadach. Poznaň: Publicat s. a., 2008, s. 13.  
105 Zygmunt Mineyko (1840 - 1925). Zajímavá postava polský dějin, účastnil se polského „Lednového povstání“ 
proti Rusku v roce 1863, strávil mnoho let v pracovním táboře na Sibiři. Posléze žil v Aténách, pracoval pro 
řeckou vládu, která mu udělila čestné občanství. S jeho dcerou Sofií se oženil pozdější řecký premiér George 
Papandreou. [Cit. 2010-1-12]. Přístup z http://pages.interlog.com/~mineykok/info.html .   
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nepřátelská, polština na školách byla zakázána, nefungovala ani užší spolupráce s pruskými 

sportovními federacemi či kluby.106 Ruská a rakouská část záboru byla přeci jen liberálnější. 

Na hrách ve Stockholmu se situace opakovala, přestože, jak si Poláci dobře všímali, Češi 

a Maďaři startovali samostatně, i když náleželi pod Rakousko-Uhersko. Jejich území ovšem 

nebylo rozparcelováno mezi několik mocností. Konec první světové války kromě jiného 

znamenal obnovení jednotného polského státu a vznik Polského výboru pro olympijské hry, 

záhy přejmenovaného na Polský olympijský výbor (Polski Komitet Olimpijski, PKOL). Byl 

založen 12. října 1919 v krakovském Hotelu Francuski funkcionáři z Varšavy, Lvova 

a Krakova. Prvním předsedou se stal kníže Stefan Lubomirski.107  

Z výše popsaných důvodů se možnost potvrzení národní identity skrze sportovní 

reprezentaci na mezinárodní scéně stala pro Poláky ještě zásadnější než pro Čechy 

a Maďary.108 Baron Coubertin v roce 1906 napsal, že „Polsko žije a není možné je zabít. 

Podivný národ, který bez vyznačených hranic čerpá sílu ze sebe sama a vzdoruje všem 

tyraniím109.“ Proto byl vstup do olympijské rodiny přijat v Polsku s obrovským nadšením 

a dodnes jsou Poláci na své reprezentanty nesmírně hrdí.  

 

Mezi světovými válkami  

Obrovský rozmach sportu po obnovení samostatného Polska po skončení první světové 

války dokládá i existence více než 200 méně či více významných sportovních periodik 

v letech 1919 - 1939. Za nejvýznamnější byl pokládán Przegląd Sportowy (Sportovní 

přehled).110 Pod vedením polského básníka Kazimierze Wierzyńského, jehož okouzlily 

olympijské ideály a na olympijských hrách 1928 v Amsterdamu získal v olympijské umělecké 

soutěži s básní Olympijský vavřín zlatou medaili, se stal z týdeníku deníkem. Zájem 

veřejnosti o olympijské myšlenky mělo podnítit zejména rozhlasové vysílání.  

Práce v roce 1919 založeného Polského olympijského výboru byla dotována z rozpočtu 

Ministerstva veřejného zdraví. 6. ledna 1920 vznikl první polský centrální orgán pro sport - 

Rada tělesné výchovy a tělesné kultury. Poláci byli pozváni hned na první poválečné hry 

                                                           
106 LIPOŃSKI, W. The Polish Olympic Movement in Cultural and Historical Perspective, Stadion, 2003, 
Volume special: Olympische Spiele-Olympic Games-Jeux Olympiques, XXIX, s. 266.  
107 HADZEŁEK, K. Jak povstal PKOL, Magazyn olimpijski, 1999, no. 5, s. 4.  
108 GIRGINOV, V. Eastern European Sport: Nomen. The International Journal of the History of Sport, 2004, 
vol. XXI, no. 5, s. 695.  
109 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. Varšava: PKOL, 2009, s. 5.  
110 LIPOŃSKI, W. 2003 s. 269. 
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v Antverpách, příprava na ně zdárně probíhala, avšak polsko-ruská válka probíhající v letech 

1919 - 1921, do níž se mnozí sportovci aktivně zapojili, účast znemožnila. V době her zuřila 

krvavá bitva o Varšavu a Poláky tak na zahajovacím ceremoniálu reprezentovala jen delegace 

s polskou státní vlajkou. Prvními olympijskými hrami pro polskou reprezentaci, která získala 

dvě medaile, se tak staly o čtyři roky později111 hry v Chamonix, původně pořádané pod 

názvem Týden zimních sportů a za olympijské hry uznané na VIII. olympijském kongresu 

konaném v roce 1925 v Praze. Účastnila se jich skromná polská ekipa o devíti členech, 

nejlepšího umístění dosáhl Leon Jucewicz, který byl 8. v bruslařské soutěži. Letních her 

v Paříži se zúčastnilo 78 polských sportovců. Získali dvě medaile.  

Přes počáteční nadšení se olympijské hnutí ve dvacátých letech rozvíjelo pomalu. 

Veřejnost vnímala olympismus pouze jako sportovní zápolení a intelektuálové jej napadali 

pro jeho údajnou nebezpečnost polské kultuře.112 Průkopníci olympismu a pedagogických 

reforem zatím zůstali z větší části nepochopeni. Polákům se ovšem dařilo v mezinárodní 

sportovní diplomacii. Od roku 1928 měli dva členy Mezinárodního olympijského výboru 

(MOV), společně s předsedou Polského olympijského výboru knížetem Kazimierzem 

Lubomirskim jím byl zvolen Ignacy Matuszewski. Roku 1937 navíc zasedal MOV ve 

Varšavě. Ve dvacátých letech, především v jejich druhé polovině, zažíval sport mohutný 

rozmach. Projevil se i založením prvních škol specializujících se na tělesnou výchovu. Již 

v roce 1919 Eugeniusz Piasecki založil při Poznaňské univerzitě Katedru školní hygieny 

a teorie tělesné výchovy, jež se později stala základem Akademie Wychowania Fizycznego113. 

Ve Varšavě v roce 1929 vznikla Centrální škola gymnastiky a sportu. Avšak sport ve školách 

byl nepřítelem sportu soutěžního. Studenti vysokých škol dokonce nesměli být členy 

sportovních klubů a účastnit se veřejných sportovních soutěží. Tento zákaz obcházeli studenti 

ve velkém měřítku užíváním pseudonymů.114 V roce 1929115 byl ve Varšavě ustaven Státní 

úřad pro tělesnou výchovu a vojenskou přípravu (Państwowy Urzęd Wychowania Fizycznego 

i Przysposobienia Wojskowego, PUWFiPW) a mnoho instruktorů a učitelů sportu se začalo 

rekrutovat z vojenského prostředí. Stát na podporu sportovních aktivit založil i Státní 

sportovní odznak pro ty, jež splnili předem stanovené výsledky z několika sportovních 

                                                           
111 GRYS, I. History of the Polish Sports and the Olympic Movement. Varšava: The Museum of Sports and 
Tourism, 2007, s. 18.  
112 LIPOŃSKI, W. 2003, s. 270.  
113 LIPOŃSKI, W. Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku. Sport Praca zbiorowa pod 
redakcja Stanislawa Sierpowskiego. Poznaň: Instytut historii UAM, 2002, s. 211.  
114 LIPOŃSKI, W. Sport in the Slavic World before Communism: Cultural Traditions and National Function, 
European Sports History Review, 1999, vol. 1, s. 235.  
115 Tentýž autor na s. 20 ve článku Still an unknown European tradition: Polish sport in the European cultural 
heritage uvádí rok 1927.  
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disciplin. Rozvoj tehdejšího „vrcholového sportu“ přineslo především angažmá zahraničních 

trenérů, např. Estonce Alexandra Klumberga, desetibojařského světového rekordmana 

a olympijského medailisty. Pod jeho vedením trénovali Halina Konopacká nebo Zygmunt 

Heliasz, pozdější držitelé olympijských medailí, jichž především z olympijských her 1928 

a 1932 přivezli Poláci mnoho. Na hrách v Amsterdamu i v Los Angeles získali téměř 20 

cenných kovů. Největší, zejména atletické, boxerské a šermířské, talenty se objevily na 

sklonku 30. let. Poláci tak očekávali na olympijských hrách v roce 1940 a 1944 velké 

úspěchy. Druhá světová válka však oboje hry zrušila a mnozí, nejen polští, sportovci v ní 

zahynuli. 

 

Pod nacistickou a sovětskou nadvládou 

V září 1939 bylo Polsko v rozmezí tří týdnů okupováno dvěma totalitními režimy, 

nacistickým a sovětským. V sektoru okupovaném Německem byly sportovní aktivity, stejně 

jako vzdělávání s výjimkou prvního stupně základních škol, striktně zakázány. Tento zákaz 

však byl poměrně často porušován a v Polsku se rozvinul „podzemní“ sport. Pořádala se 

dokonce regionální a národní mistrovství, především ve sportovních disciplínách, jež nebyly 

náročné na organizaci, jako bruslení, vybrané atletické disciplíny a fotbal. Nejčastěji se tyto 

aktivity odehrávaly mimo město na soukromých pozemcích. V roce 1941 ve městě Kalisz 

zatkli němečtí vojáci hráče i diváky fotbalového zápasu. Všichni byli posláni do 

koncentračního tábora v Osvětimi za organizování akcí namířených proti Třetí říši. 

V jihovýchodním sektoru, v místech dnešní Ukrajiny a Litvy v oblastech Lvova a Vilniusu, se 

sportovní aktivity odehrávaly do německého útoku na Sovětský svaz v roce 1941. Avšak jen 

na nižší klubové úrovni, všechny předválečné sportovní struktury byly rozmetány a mnoho 

funkcionářů bylo deportováno do Sovětského svazu. Sport se ve válečných časech stal 

vyjádřením odporu proti okupantům, způsobem demonstrace fyzické zdatnosti i posílením 

kolektivního ducha v rámci možností. Sportovalo se i v zajateckých a koncentračních 

táborech. Vězni v Osvětimi či Mauthausenu pořádali tajné sportovní aktivity. Za úplatu 

dozorci vyloučili bývalé sportovce z těžkých prací. Jiní vězni se s nimi zase dělili o své 

příděly stravy. Mnohdy se ovšem sportovalo k rozptýlení německého personálu. Takto byla 

pořádána boxerská utkání dvou předních polských boxerů Antoni Czorteka a Zygmunta 

Maleckého. Komando SS jim obstarávalo soupeře. Pokud by boxovat odmítli, byli na ně 
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poštváni psi, nebo je čekala plynová komora.116 V zajateckém táboře ve Woldenbergu byly 

dokonce v symbolickém roce 1944 uspořádány sportovní hry, tajně nazývané olympijské. 

Olympijská vlajka, diplomy i další předměty k nim vztažené jsou uloženy ve varšavském 

Muzeu sportu a turistiky.  

 

Od konce druhé světové války k počátku komunistického režimu  

Polsko utrpělo největší škody ze středoevropského regionu, zahynula jedna pětina 

obyvatelstva, v zemi byla zničena jedna pětina všech obydlí a více než 800 vesnic a malých 

měst bylo srovnáno se zemí.117 Většinu velkých měst s výjimkou Krakova museli Poláci 

postavit znova. V otázce vlády bylo potřeba dosáhnout kompromisu, Spojené státy a Velká 

Británie spolupracovaly hlavně s londýnským exilem, zatímco Sovětský svaz 

s tzv. Lublinskou (komunistickou) vládou.118 Přijatý kompromis byl výhodný pro Moskvu. 

Byl jím vznik Prozatímní vlády národní jednoty vzniklé spojením existující prosovětské 

lublinské vlády se skupinou kolem rolnického hnutí Stanislawa Mikolajczyka. Tato vláda 

měla být přetvořena na základě svobodných voleb. To se nestalo, vládnutí prozatímního sboru 

tak trvalo od konce června 1945 až do ledna 1947. Komunisté v Polsku v tomto mezidobí 

potřebovali nabrat síly. Nebyli nejsilnější stranou, ani neměli nejpočetnější základnu, ta však 

rychle rostla. V letech 1944 – 1947 z dvaceti tisíc členů na půl milionu. Navzdory činnosti 

v odboji jejich vliv nebyl dostatečný, neobešli se bez spolupráce se socialisty i s dalšími 

občanskými silami. Tato kooperace byla nasnadě. Návrat k prostému předválečnému 

politickému uspořádání v žádné středoevropské zemi nebyl možný, už pro zákaz mnohých 

pravicových stran. Pro velkou část mládeže i pracujících se nejpřitažlivějším programem stal 

tzv. demokratický socialismus. Mnohde mohla být jeho přitažlivost podpořena kalkulem, že 

se dříve či později hegemonem regionu stane Sovětský svaz.  

Po válce tak ve středoevropských zemích v sovětské sféře vlivu vznikaly režimy lidových 

demokracií, ideologicky v podstatě navazující na lidové bloky či fronty sdružující politická 

uskupení v protifašistické jednotě. Ani Sovětský svaz nebyl v prvních poválečných letech 

tolik silný, aby mohl tlačit komunistické strany v těchto zemích k úplnému převzetí moci 

a případně je v tom výrazně podpořit. Stalin dokonce ještě v roce 1946 doporučoval Polákům 

                                                           
116 LIPOŃSKI, W. 1999, s. 242 
117 LIPOŃSKI, W. 1999, s. 235. 
118 Od července 1944 existoval Polský výbor národního osvobození (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, 
PKWN). Šlo o mocenský orgán blízce spjatý se Sověty připravený převzít kontrolu nad územími okupovanými 
Rudou armádou. 31. prosince 1944 byl přejmenován na Prozatímní vládu Polské republiky (uznanou SSSR).   
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„demokracii, která vás přiblíží k socialismu bez nutnosti diktatury proletariátu a sovětského 

zřízení“119. Těžko soudit, do jaké míry svá slova aspoň v tehdejší době mínil vážně a do jaké 

šlo pouze o uklidňování Poláků před další akcí. Sovětský diktátor v tomtéž roce dokonce hájil 

lublinskou vládu proti polským socialisticko-komunistickým radikálům. Prioritou tedy až do 

přelomu let 46/47 nebylo okamžité zavedení systémů sovětského typu, ale politika 

většinových stran přátelská k SSSR.120  

Lidově demokratické vlády přijímaly politická rozhodnutí na základě širokého konsenzu. 

Ten byl třeba pro první poválečné kroky v podobě dalekosáhlých reforem jako znárodňování, 

pozemkových reforem apod. Tyto reformy byly de facto socialistickým převratem, jehož 

hybným činitelem byli sice komunisté, avšak většina společnosti se s ním ztotožňovala.121 

V létě roku 1945 probíhala jednání „demokratických sil“ v čele se S. Mikolajczykem 

a zástupců lublinského - komunistického bloku. S. Mikolajczyk, ačkoliv zástupce nejsilnější 

lidové strany (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) s více než 900 tisíci členy, v nich zaujímal 

značně nerovnou pozici. Byl ale realistou a věděl o nutnosti kompromisu s komunisty. 

Lublinská vláda byla rozšířena, a to tak, že stále působila pseudodemokratickým dojmem, 

silové resorty v ní však připadly komunistům. Občanské strany se chtě nechtě posunuly 

v politickém spektru doprava, útočiště v nich hledali členové zakázaných pravicových 

organizací. Lidovci získávali pozice v regionálních Národních radách, navíc očekávali 

vítězství ve slíbených svobodných volbách. Toto očekávání komunisty znervózňovalo, lidovci 

však nepřistoupili na jimi navrhovanou společnou kandidátku, ani přes tvrdý nátlak ostatních 

vládních stran.122 Proto komunisté díky vládě na silových ministerstvech nasadili tvrdý kurz, 

represe byly oficiálně namířené proti členům pravicového podzemí, ve skutečnosti tvrdě 

dopadly i na politické konkurenty komunistů. Vývoj dostal Mikolajczyka do úzkých, ocitl se 

v roli zpola vládní, zpola opoziční. Společnost však zůstávala pasivní, k čemuž přispěla 

normalizace každodenního života, vytušená beznaděj aktivního odporu i rezignace Západu, 

který se zmohl jen na neškodné proklamace, že by dohody měly být dodrženy a svobodné 

parlamentní volby vypsány.123  

                                                           
119 KŘEN, J. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005, s. 555. 
120 IRMANOVÁ, E. Maďarsko v éře sovětizace. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová – albis international., 2008, 
s. 54. 
121 I proto, že zkonfiskovaný majetek se dostal do rukou půl milionové chudiny. Šlo o majetek Němců, ten byl 
zkonfiskován bez odškodnění, dále velkostatky s výměrou nad 100 ha, jejichž majitelé byli skromně odškodněni, 
stejně jako majitelé obchodních a průmyslových podniků s více než 50 zaměstnanci. Církevní majetek 
konfiskován nebyl.   
122 PACZKOWSKI, A. Půl století dějin Polska 1939 – 1989. Praha: Academia, 2000, s. 114. 
123 KŘEN, J. 2005, s. 560.  
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V září 1946 byl vytvořen blok vládních stran bez lidovecké PSL, její zástupci byli navíc 

vyloučeni z volebních komisí. Volby konané 19. ledna 1947 tak byly pod kontrolou 

komunistů, kteří jí beze zbytku využili. Zfalšované výsledky přiřkly 80% hlasů vládnímu 

bloku a pouhých 10, 3% PSL. Protesty Západu byly velmi vlažné. Prezidentem republiky se 

stal Bolesław Bierut, premiérem vězeň z Osvětimi Józef Cyrankiewicz. Ten proměnil lidově 

demokratické Polsko v plně sovětizovaný stát s vládou jedné strany. Stanisław Mikołajczyk se 

před hrozbou uvěznění zachránil v říjnu 1947 útěkem do Londýna.124 V Polsku byly nejméně 

příznivé podmínky pro zavedení sovětského socialismu. Komunisté zde měli nálepku agentů 

Moskvy, v zemi v důsledku historických zkušeností vládlo značně protiruské smýšlení. Došlo 

k faktické likvidaci socialistické strany (Poska Partia Socjalistyczna, PPS), stejně jako dalších 

nekomunistických stran. Její sjednocení s dělnickou stranou (Polska Partia Robotnicza, PPR) 

prosazoval opakovaně Władysław Gomułka. Slučovací sjezd ve Varšavě proběhl v polovině 

prosince 1948 a vznikla Polská sjednocená dělnická strana (Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza, PZPR) s Bołesławem Bierutem v čele. Pod sjednocenou stranou pokračovala 

unifikace politického systému.  

Většina sportovních zařízení se po skončení druhé světové války nacházela v troskách. 

V Polsku bylo válkou zničeno 77% sportovního vybavení a zařízení, ve Varšavě dokonce 

86%125. Mnoho sportovců a funkcionářů ve válce zahynulo v koncentračních táborech. 

Například nejlepší polský běžec na lyžích Bronislaw Czech dostal nabídku stát se trenérem 

juniorské německé reprezentace. Odmítl a byl odvezen do tábora v Osvětimi, kde zemřel. 

Další padli na frontě nebo při masakru v Katyni, kde příslušníci sovětského Lidového 

komisariátu vnitra (Narodnyj komissariat vnutrennich děl, NKVD) zavraždili na 20 000 

Poláků. Kromě důstojníků armády mezi nimi bylo mimo jiné mnoho sportovců, trenérů, 

rozhodčích i funkcionářů včetně zhruba poloviny členů předválečného Polského olympijského 

výboru.126 Němci se na sportovce zaměřovali vzhledem k tomu, že jejich zapojení do 

odbojových aktivit bylo v porovnání s dalšími skupinami obyvatel vysoké. Polský historik 

W. Lipoński uvádí, že během války zahynulo více než 30% lidí aktivně zapojených do 

sportovních aktivit. Mnozí sportovci padli během Varšavského povstání. Další se začátkem 

mírové doby a pozvolna se měnícího politického systému emigrovali. V emigraci na západě 

zůstali po válce i oba polští členové Mezinárodního olympijského výboru (MOV) generál 

                                                           
124 Zde byl však paradoxně polskou exilovou vládou označen za zrádce pro spolupráci s komunisty a emigroval 
do USA. [Cit. 2011-6-13]. Přístup z http://en.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Miko%C5%82ajczyk.   
125 GIRGINOV, V. Eastern European Sport: Nomen. The International Journal of the History of Sport, 2004, 
vol. XXI, no. 5, s. 695.  
126 Olympionici zahynuvší v letech 1939-45 mají pamětní desku na AWF ve Varšavě.   
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Stanisław Rouppert a plukovník Ignacy Matuszewski. Oba zemřeli v roce 1946 a Polsko 

přišlo o výsadu dvou členů MOV. Novým polským členem byl po zákulisních jednáních 

zvolen v roce 1948 univerzitní profesor Jerzy Loth.127 Do Polska se nevrátili ani sportovní 

instruktoři vzdělávaní v armádě generála Władysława Anderse vzniklé v roce 1942 v SSSR 

a po odhalení katyňského masakru přesunuté do Íránu. Poté byla v SSSR založena armáda 

nová s mnoha důstojníky ruského původu, která postupovala do Polska a jejíž důstojníci 

v letech 1944 - 1945 obsadili mnohé klíčové pozice v polském sportu. Na krátkou dobu se tak 

předsedou Polského olympijského výboru stal ruský generál.128  

V roce 1945 byl obnoven pod vedením generála Eugeniusze Kuszky Státní úřad pro 

tělesnou výchovu založený již v roce 1926129 jako Státní úřad pro tělesnou výchovu 

a vojenskou přípravu. Ten se věnoval obnovení činnosti sportovních klubů a rekonstrukci 

válkou poničených sportovišť. Mezi roky 1945 a 1948 spolu soupeřily dvě koncepce tělesné 

výchovy a sportu - předválečná, prozápadní, kladoucí důraz na tradiční a „lidové“ polské 

sporty. Druhou byla koncepce sovětská, v níž měla tělesná výchova sloužit rozvoji fyzické 

zdatnosti ve prospěch socialistického zřízení. Obsahovala mnohé vojenské prvky. 25. února 

1946 byl parlamentem přijat kompromisní výnos, podle něhož byly zřizovány místní rady 

tělesné výchovy a tělesná výchova se stala povinnou ve školách. Výnos parlamentu 

z 20. prosince o dva roky později zavedl otevřeně sovětský model tělesné kultury.  

Činnost Polského olympijského výboru byla formálně obnovena 24. března 1946. V čele 

oficiálně stanul předválečný sportovní aktivista Alfred Loth a PKOL byl organizačně, tak jako 

před válkou, spojen s Unií polských sportovních federací (Związek Polskich Związków 

Sportowych, ZPZS). Skutečným záměrem tohoto poválečného obnovení bylo vzbudit ve 

sportovním světě iluzi svobodného „lidového Polska“. 24. února 1947 se PKOL organizačně 

odpoutal od ZPZS a připravoval výpravu na první poválečné olympijské hry. Zaštiťoval ji 

však spíš formálně, ve skutečnosti probíhala olympijská příprava do Londýna v jakémsi 

„spontánním“ duchu. Sportovci se snažili připravit se v rámci válkou zdecimovaných 

možností. Aktivity Polského olympijského výboru jako svobodné instituce skončily pouhé 

dva týdny po skončení her v Londýně, 1. září 1948.130  

                                                           
127 RONIKER, A., SŁONIEWSKI, M. Polacy w ruchu olimpijskim, Magazyn olimpijski, 2000, no. 12, s. 32.  
128 LIPOŃSKI, W. Still an unknown European tradition: Polish sport in the European cultural heritage. The 
International Journal of the History of Sport, 1996, vol. 13, no 2, s. 25.  
129 Lipoński uvádí rok 1929.  
130 PASKO, A. The Polish Olympic Committee during Stalinist Era. Dzieje Najnowsze, 2010, vol. 41, no. 1, 
s. 105.  
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Období komunistického režimu 

Upevňování komunistického režimu, přelom 40. a 50. let 

Přerod Polska v komunistický stát se v hospodářství projevil orientací především na těžký 

průmysl, a to po sovětském vzoru. Do jisté míry byla sovětizována celá společnost. Zdrojem 

moci měl být sice lid, ten byl však spíše její obětí.131 Moc spočívala v rukou politbyra 

a prvního tajemníka strany. V roce 1950 jí vláda využila ke zkonfiskování majetku církve, 

čímž se ta stala závislou na státní podpoře, nebo k uvěznění mnoha kněží. Ti, kdo zůstali na 

svobodě, museli přísahat věrnost státu. Později, v roce 1953, byl dokonce internován i polský 

primas, kardinál Stefan Wyszyńský. V Polsku byl v červnu 1950 schválen zákon o šestiletém 

hospodářském plánu, který předpokládal vzrůst průmyslové výroby o 158 % ve srovnání 

s rokem 1949 a v zemědělství o 50 %. Měl to být plán budování základů socialismu v Polsku. 

Prioritou se stala výstavba těžkého průmyslu podle „nejlepších“ sovětských vzorů, 

centralizace hospodářství a likvidace veškerých projevů kapitalismu. Plán budování základů 

socialismu byl spojen s větší propagandou v duchu revolučního elánu a povýšení společenské 

prestiže mas pracujících. Realizace tohoto plánu však vyžadovala ohromné finanční náklady. 

V říjnu téhož roku byla provedena měnová reforma, která měla státu přinést prostředky na 

investice a snížit inflaci.132 Stát reformou získal úspory svých obyvatel, proti jejímu vyhlášení 

se ovšem silnější odpor nezdvihl.133   

Strana se v podstatě prolnula se státní správou, především s ministerstvy vnitra, obrany či 

spravedlnosti. Ministerstva „jistil“ i početný sbor sovětských poradců. Sovětská 

velvyslanectví se změnila v jakási místodržitelství.134 V zemi navíc zůstalo na 300 tisíc 

sovětských vojáků. V březnu 1950 vznikl Zvláštní úřad ministerstva veřejné bezpečnosti, 

tzv. X. odbor. Jím byla řízena většina provokací či shromažďování „důkazů“ pro politické 

procesy. Již v roce 1948 padl W. Gomułka za oběť Stalinově podezřívavosti, i přes provedení 

obligátní sebekritiky ve vedení strany skončil. V Polsku však politické procesy nebyly 

takovými spektákly jako v Maďarsku nebo Československu, v protirusky naladěné zemi by 

demonstrativní popravení skupiny lidí mohlo značně otřást pozicí vládnoucí PZPR.  

S dokončením přechodu ke komunistickému režimu na sklonku 40. let se významně 

změnila i situace ve sportu. Pod sjednocenou stranou pokračovala unifikace systému, stejně 
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jako v Československu se jí podřídily všechny existující organizace. Čekalo je nucené 

sdružování a měnění stanov, případně vystupování z mezinárodních federací. I názvy 

tradičních sportovních klubů zmizely. Kluby se proměnily v mužstva podle „odvětví“135, 

železničářská, hornická, spojů, odborářská, družstevní, a to i s odpovídajícím názvem - 

Horník, Hutník, Strážce, Ocelář atp. Tuto bouři přežila pouze Asociace akademického sportu 

(Akademicki Związek Sportowy, AZS), jež se nemusela ani přejmenovat. Organizace byly 

díky dotacím, vzhledem k tomu, že soukromé sponzorování nepřicházelo v úvahu, a úpravám 

stanov zcela závislé na státu. Následně byly využívány pro podporu a propagaci státu při 

masových akcích, dokazovala se jimi zdatnost obyvatel. Výkladní skříní státních organizací se 

stal Svaz polské mládeže, oficiálně prezentovaný jako strážce ideologie a morálky, v praxi 

sloužící na školách k nátlaku na učitele i studenty, posléze se stal nátlakovou skupinou na 

osoby nepohodlné PZPR. Na druhou stranu se sport rozšířil i mezi vrstvy, které k němu do té 

doby neměly snadný přístup, např. mezi rolníky a sedláky.  

Na jaře 1948 vznikl Hlavní úřad tělesné kultury (Główny Urzęd Kultury Fizycznej, 

GUKF). Parlamentním výnosem z 20. prosince 1948 byl zaveden sovětský model tělesné 

výchovy. V jeho rámci se počátkem roku 1949 z GUKF stal Ústřední výbor tělesné kultury 

(Główny Komitet Kultury Fizycznej, GKKF)136. Jako hlavní státní úřad pro tělesnou výchovu 

a sport přežil s drobnými organizačními úpravami až do 80. let. Pod jeho vedením začala 

v letech 1948/49 záměrná destrukce předválečné struktury polského sportu a jeho přestavba 

v duchu vítězného sovětského sportovního modelu. Většina sportovních organizací, 

existujících před rokem 1939 a obnovených po druhé světové válce, zanikla. Místo nich na 

všech úrovních vznikaly organizace nové. Fotbalová či atletická federace, stejně jako mnohé 

další, byly zrušeny a nahrazeny sekcemi nebo odděleními v rámci GKKF.137 To vše se dělo za 

účelem centralizování všech rozhodovacích procesů. Ti sportovní odborníci, kteří nezemřeli 

ve válce a vrátili se do Polska, byli v průběhu těchto let z působení ve sportu vyloučeni.138 

Přestavbu polského tělovýchovného systému řídil hlavní sportovní politruk plukovník Henryk 

Szemberk, který chtěl především „brát z obrovského bohatství sovětských zkušeností 

a přístupů k tělesné výchově“139. Systém, tradičně prozápadně orientovaný, se přestavbou 

obrátil zcela k Východu. V jejím rámci byl zastaven rozvoj a podpora buržoazních sportů, 
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například sportovní odvětví jako alpské lyžování nebo jachting až do roku 1956 neměla žádné 

kontakty se Západem.140  

Jak ovšem přiznávají kritici sovětského sportovního modelu, jeho zavádění provázely 

i pozitivní dopady. Centralizace finančních i lidských válkou zdecimovaných zdrojů urychlila 

a zefektivnila obnovu sportu, přestože pod nechtěnou politickou kontrolou. Vedla k rychlému 

rozvoji sportovních odvětví podporovaných v Sovětském svazu, např. gymnastiky. Rozvoj 

přinášel i medailové úspěchy. Jerzy Jokiel se na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 

stal držitelem stříbrné medaile v prostných. Helena Rakoczy získala titul mistryně světa 

v gymnastickém víceboji v roce 1950 a dvě bronzové medaile z následujícího světového 

šampionátu o čtyři roky později. Pozitivní důsledky měla též „internacionální výměna“ 

pracovníků tělovýchovy z komunistických zemí. Například šerm se rozvíjel pod vedením 

maďarského trenéra Jánose Keveye, jehož svěřencům se záhy začalo přezdívat „zázračné 

děti“. Na přelomu 40. a 50. let byl polský sport, tak jako ostatní společenské sféry, pod 

„neformální“ kontrolou NKVD. Její plukovník, Anatolij Mineckij, řídil personální čistky 

v oblasti sportu i likvidaci mnohých archivních dokumentů, jež vlastnoručně opatřoval 

poznámkou ruské vulgární alternativy slova „zlikvidovat“. Mineckij ovšem podporoval 

tělesnou výchovu, která podle něj v podmínkách socialistického vzdělávacího systému 

pozitivně působila na pracovní produktivitu a obranyschopnost lidu. Mineckého postavení 

bylo institucionalizováno, stal se místopředsedou GKKF a současně místopředsedou Polského 

olympijského výboru. Kromě jiných negativ se proslavil na olympijských hrách v Helsinkách 

obtěžováním gymnastky Heleny Rakoczy a nucením polských sportovců a funkcionářů k pití 

vodky na slávu polsko-sovětského přátelství v takové míře, že někteří museli být ošetřeni 

v nemocnici.141 Pod jeho vedením byla v masových nákladech překládána a vydávána díla 

sportovních teoretiků ze SSSR i dalších komunistických zemí, např. maďarského člena 

Mezinárodního olympijského výboru Árpáda Csanádiho.  

Se vstupem Sovětského svazu na mezinárodní sportovní pole a především na pole 

olympijské v roce 1952 začal být sport zcela vnímán jako nástroj propagandy a boje 

s imperialistickými mocnostmi. Bylo třeba tento boj vyhrát, a to počtem získaných medailí. 

Za tímto účelem začali komunističtí funkcionáři spolupracovat i se sportovci, jejichž kariéra 

skončila nástupem komunistického režimu. I díky pozvolnému uvolňování tvrdého režimu po 

Stalinově smrti v roce 1953 ustoupili ideologové mírně ze svých pozic a využívali lidí 
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s vynikajícími odbornými kvalitami.142 Byli to například Antoni Moroński, trenér skoku 

vysokého, Paweł Kozubek, trenér kladivářů, či trenér sprinterů Włodzimierz DruŜbiak. Pod 

jejich vedením vykrystalizovala v letech 1950-1970 skupina sportů, ve kterých úspěchy 

polských reprezentantů významně zvyšovaly prestiž země. Jednalo se především o atletiku, 

box, fotbal, šerm a vzpírání. Sílu socialistického sportu na domácí půdě měly demonstrovat 

spartakiády a od roku 1948 cyklistický Závod míru, který byl dobrým odrazovým můstkem 

pro pozdější olympijské úspěchy polských cyklistů. Vítězní cyklisté byli polskými národními 

hrdiny, obzvlášť když se jim podařilo porazit cyklisty sovětské, jako třeba Stanisław Królak 

vítězící v polovině 50. let.  

Poláci si zakládají na drobnosti, která však dokládá jejich hrdost. Dresy polských 

reprezentantů nikdy neměly nápis Polská lidová republika či jeho zkratku PRL (Polska 

Rzecpospolita Ludowa), vždy se pyšnily prostým nápisem Polska. Tuto drobnost považovali 

Poláci za malé vítězství nad komunistickou mocí a jejím politickým tlakem. 

Činnost Polského olympijského výboru byla obnovena rezolucí předsednictva GKKF 

1. června 1950. Vedením byl pověřen Lucjan Motyka. Stranické orgány na PKOL nahlížely 

jako na nechtěnou instituci, složenou z obdivovatelů buržoazního sportu. Současně jej však 

potřebovaly. Bez spolupráce s PKOL by dopady propagandy byly o poznání slabší, polští 

sportovci by nemohli bez olympijského výboru reprezentovat. V 50. letech tak GKKF utlumil 

činnost Polského olympijského výboru, který ožíval pouze na dobu předcházející 

olympijským hrám, a omezil ji na zajištění přípravy olympijské výpravy. Aktivity PKOL 

kontrolovaly prověřené osoby dosazené z GKKF do PKOL.143 Sloučení socialistické strany 

s dělnickou stranou v polovině prosince 1948 a vznik Polské sjednocené dělnické strany 

(PZPR) provázela tichá dohoda, že ti socialisté, kteří sjednocení podpoří, budou odměněni 

funkcemi ve vládě a v administrativě. Předsednické křeslo GKKF bylo jednou z těchto 

„rezervovaných“ pozic. V roce 1952 jej obsadil bývalý člen socialistické strany a osobní přítel 

premiéra Cyrankiewicze Włodzimierz Reczek a o rok později se stal i předsedou Polského 

olympijského výboru. Centralismus se začal projevovat i v přípravě na olympijské hry. 

Příprava na první poválečné hry se odehrávala spíše ve „spontánním“ duchu, pro hry v roce 

1952 již byl vypracován roční přípravný plán. Jeho autory byli lidé nevalné erudice avšak 

s vyhovujícím kádrovým profilem. Plán akcentoval též ideologicko-politické hledisko. 

Přestože se jeho naplňování potýkalo s různými obtížemi, byl do budoucna odrazovým 
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můstkem pro organizované plánování olympijské přípravy.144 Plán pro následující hry 

v Melbourne již byl racionalizován, opíral se o vyhodnocení výsledků polských sportovců na 

OH Helsinky, o reálný odhad možností polských reprezentantů.  

 

Povstání roku 1956 a jeho důsledky 

Politickou krizi nakonec stejně vyvolaly hospodářské obtíže. Kvůli soustředění na těžký 

průmysl a neúrodám klesala zemědělská produkce a ve městech začínal být nedostatek 

potravin. Stát v letech 1954 - 1956 směřoval ke krizi a napětí rostlo, přestože kolem roku 

1955 nepatrně povolil cenzurní dohled, W. Gomułka byl dokonce tajně propuštěn z vazby, ve 

které strávil 3 roky.145  

Po přelomovém XX. sjezdu KSSS 1956 a veřejném odhalení stalinistických zločinů umírá 

stalinista B. Bierut. Po jeho smrti byl Gomułka politicky rehabilitován. Zostřený boj ve straně 

o nástupnictví provázelo i vření ve společnosti, na venkově dokonce vystupování z družstev 

a růst napětí ve spojitosti s plněním pracovních norem a výší mezd.146 Napětí eskalovalo 

v červnu 1956 velkou stávkou v Poznani proti pracovním normám a „za chleba dělníkům“, 

doprovázenou stotisícovou dělnickou demonstrací. Původně sociální demonstrace přerostla 

v povstání s protikomunistickými hesly požadujícími dodržování občanských svobod. 

Povstalci obsadili ústředí tajné policie a radnici, zapálili vězení a zaútočili na budovu ústředí 

Polské sjednocené dělnické strany. Komunisté reagovali vysláním tanků do ulic a střelbou do 

demonstrantů. Údaje o počtu obětí zásahu se různí.147 Na červencovém plenárním zasedání 

PZPR dokonce zazněl návrh její frakce požádat SSSR o intervenci. Nakonec však bylo 

zvoleno kompromisní východisko. Gomułkův návrat k moci v říjnu 1956 byl provázen 

repatriací 29 tisíc Poláků ze SSSR. W. Gomułka chtěl také upravit právní postavení sovětské 

armády v zemi. Po roce 1956 navíc ze středoevropských zemí odešli sovětští poradci, což 

dohled SSSR poněkud zmírnilo. Byla umožněna i existence církve, stále silné navzdory 

mylnému předpokladu sociologů, že urbanizace a industrializace vztah Poláků k církvi oslabí. 

Stát se přesto rozhodl nechat mocnou organizaci na pokoji, pokud nebude útočit na státní 

zřízení. W. Gomułka se rozhodl pro existenci samostatného rolnictva, i když všemožně 

perzekuovaného monopolní cenovou politikou, státní šikanou a byrokracií. Ukončil násilnou 
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kolektivizaci zemědělství maje v paměti důsledky kolektivizace na Ukrajině, kde způsobila 

hladomor. V Polsku se 80% půdy změnilo zpět na soukromá pole.148  

Tyto ústupky následující po krvavém povstání uzavřely stalinské období 

ztělesněné masovým terorem a represemi. Novému vůdci zajistily velkou popularitu, kterou 

dokládala např. říjnová demonstrace ve Varšavě pořádaná na jeho podporu. Společnost za 

částečné uspokojení svých požadavků respektovala politické vedení. Podpořil je kardinál 

Wyszyński, krátce předtím propuštěný z internace. V duchu hesla „kdo chce ovládnout 

vzpurný národ, musí mu popustit uzdu“149 dávkoval W. Gomułka kapky svobody jako 

„polskou cestu k socialismu“.150 Nedlouho po krvavém říjnu 1956 se Polsko stalo 

nejsvobodnější zemí socialistického tábora. Vzrostly mzdy a podstatně zrychlila i bytová 

výstavba. Bylo povoleno soukromé podnikání v obchodu a službách. Díky modernizaci, 

industrializaci bez nucených prací a uměřeným reformám byly hospodářské výsledky 

povzbudivé, svůj podíl na tom však měly rostoucí úvěry z USA a především ze Sovětského 

svazu. Země se tak stala ekonomicky závislou na SSSR, k němuž W. Gomułka opakovaně 

proklamoval loajalitu.  

Po roce 1956 nastala nová etapa částečně „rozvolněného“ komunismu. Mnohé tradiční 

sportovní federace byly obnoveny a mnoho klubů se vrátilo ke svým původním názvům. Mezi 

tradičními federacemi a těmi „odvětvovými“ docházelo k častým konfliktům stejně jako mezi 

GKKF a PKOL. Někteří odborníci vypuzení v rámci sjednocování polského sportu se mohli 

vrátit a byli rehabilitováni. Avšak skelet centralizovaného sportu zůstal nezměněn až do roku 

1989.  

W. Reczek v čele státního úřadu, jehož název se v roce 1960 parlamentním výnosem 

změnil na Ústřední výbor tělesné kultury a turistiky (Główny Komitet Kultury Fizycznej 

i Turystyky, GKKFiT), i olympijského výboru přečkal konec stalinismu a W. Gomułku 

následovaného E. Gierekem coby první tajemníky strany.151 Komunistům se ovšem 

nepodařilo ovlivnit dosazení svého člověka do Mezinárodního olympijského výboru, jeho 

členem se W. Reczek stal až na zasedání v Aténách v roce 1961. Zde Jerzy Loth, polský člen 

Mezinárodního olympijského výboru od roku 1948, rezignoval a zůstal pouze čestným 

členem MOV. Reczek byl členem MOV až do roku 1997. Mezi 7. a 10. červnem 1969 hostila 
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Varšava pod vedením W. Reczeka 69. zasedání MOV. Bylo jí přiděleno u příležitosti 

50. výročí založení Polského olympijského výboru.  

Pod personálním spojením vládní sportovní instituce a olympijského výboru vzkvétal, tak 

jako v dalších východoevropských zemích, vrcholový sport. Dokladem byl třeba zisk osmi 

zlatých medailí na atletickém mistrovství Evropy ve Stockholmu v roce 1958. Byly budovány 

stadiony pro vrcholový sport. Avšak hřišť či stadionů využitelných pro rekreační sport bylo 

pomálu a byla ve špatném stavu navzdory tomu, že sportovní funkcionářské špičky veřejně 

vyjadřovaly rekreačnímu sportu podporu. Veškeré finanční prostředky plynuly do sportu ze 

státního rozpočtu, na financování sportu se též podílely státní podniky. Špičkoví sportovci 

byli formálně zaměstnáni v továrnách, na železnici, poštách či v odborech. Jejich jedinou 

povinností bylo trénovat, za což v podnicích pobírali plat, přesto systém zachovával zdání 

amatérismu. Sportovní úspěchy s sebou nesly rostoucí popularitu především těch odvětví, 

jimž se dařilo dlouhodobě. S ní a s touhou přiblížit se západním standardům se pojila 

„nutnost“ vlastnit oblečení či tašky západních sportovních značek, které vrcholoví sportovci 

dostávali od výrobce a staly se tak předmětem obchodu.152  

 

60. a 70. léta a směřování k válečnému stavu 

Počátkem šedesátých let se polské hospodářství opět začalo soustředit na těžký průmysl, 

vyráběná produkce byla nízké kvality a ve skladech se hromadily neprodejné zásoby. 

Spotřeba i mzdy klesaly. Hospodářské obtíže s sebou od roku 1963 přinesly zužování 

kulturní, politické i sociální volnosti, zostřily se i vztahy státu a církve. O dva roky později 

vydali Jacek Kuroń a Karol Modzełewski Antikomunistický manifest, v němž kritizovali 

stranický marxismus. Cenzura dále přitvrzovala, napětí eskalovalo v březnu 1968 po zákazu 

uvedení Mickiewiczova dramatu Dziady (Předkové) z doby povstání proti ruské nadvládě 

v roce 1830. Představitelé moci se báli možnosti vyvolání protiruských nálad. Veřejnost na 

zákaz reagovala stávkami a demonstracemi, odplata v podobě ztráty zaměstnání či vyloučení 

ze studia byla tvrdá. Potlačení březnových nepokojů s sebou neslo i vlnu emigrace a soudních 

procesů. I pro tyto domácí problémy byl polský vůdce hlasitým zastáncem vojenské 

intervence v Československu.  

Studentsko-kulturní revoltu režim zvládl, ekonomika se však stále propadala. Poté, co 

Gomułka domluvil podpis smlouvy o uznání hranice Odra-Nisa se západoněmeckým 
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kancléřem Willy Brandtem na prosinec 1970, byl si jist svou stabilní popularitou. Oznámil 

tedy zvýšení cen potravin, které mělo pomoci zemi vyřešit obrovské dluhy. Zdražit se mělo 

o šokujících 30% krátce, a to před Vánocemi. 15. prosince se zvedla bouře dělnického 

odporu, v gdaňských loděnicích vypukly stávky a šířily se Polskem. Ve Varšavě byl ustaven 

krizový štáb, do ulic vyjely tanky a ozvala se střelba proti demonstrantům. Krvavé střety 

s policií a armádou trvaly několik dní. V Gdyni si masakr vyžádal na 50 mrtvých, jeho 

brutalitou byla zděšena i Moskva. Brežněv se nedlouho po okupaci Československa netoužil 

vojensky angažovat v další středoevropské zemi.153 W. Gomułka byl ve funkci generálního 

tajemníka PZPR nahrazen Edwardem Gierekem, který slíbil zastavit zdražování. Nepokoje 

trvaly až do února 1971, až Gierekova „prosebná pouť“ za dělníky a podpora kardinála 

Wyszyńského zajistily klid. Krizovou ekonomickou situaci řešil nový polský vůdce dalšími 

půjčkami. Relativní prosperita a sociální smír byly udržovány, podobně jako v Maďarsku, na 

úvěr ze Západu. Splatit jej E. Gierek plánoval importem západních moderních technologií, 

jejichž spojení s polskou levnou pracovní silou by výrazně podpořilo export. Západní trhy 

však nebyly připravené odebírat polské zboží, jehož kvalita byla povážlivě nízká. Přes tuhou 

centralizaci navíc vládla v Polsku investiční anarchie. Od poloviny sedmdesátých let rostly 

zásobovací problémy. V červnu 1976 ohlásil premiér P. Jaroszewicz zvýšení cen potravin, po 

výbuchu dělnického odporu ve Varšavě či Radomi od něj záhy ustoupil. Trio Kuroń, Michnik, 

Lipski založilo Výbor obrany dělníků. Polskou hrdost nebývale posílilo zvolení Karola 

Wojtyły 16. září 1978 papežem. V červnu následujícího roku navštívil již jako Jan Pavel II. 

rodnou zemi, což pro opoziční kruhy byla výrazná morální vzpruha. Zásadní problémy režimu 

však nastaly z ryze ekonomických důvodů.  

K 1. červenci 1980 se opakovala smrtelná chyba polského vedení. Snaha držet 

neudržitelné ceny potravin, a pak je masivně zvýšit. Tato chyba spustila vlnu stávek 

v Lublinu, Varšavě, postupně se přidala Gdyně nebo Štětín a v gdaňských loděnicích začala 

okupační stávka s Lechem Waleşou v čele. Vojvodství a vedení závodu se sice zavázalo 

požadavky stávkujících splnit, protest tím však neskončil. Stávkující se solidárně rozhodli 

pokračovat až do splnění požadavků z ostatních závodů. Začala generální stávka, k níž se 

připojila též inteligence, za 21 gdaňských požadavků. Klíčovým bylo povolení nezávislých 

odborů, věc v sovětském systému anomální.154 Tento požadavek byl na konci srpna 

akceptován, byl založen nezávislý odborový svaz Solidarita s 9 miliony členů a s poradci 

z řad disidentské inteligence jako Tadeusz Mazowiecki nebo Bronisław Geremek. Solidarita 
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vydala pouze umírněné politické prohlášení, jejím hlavním cílem byly ekonomické reformy. 

Edward Gierek byl nahrazen Stanisławem Kaniou, jenž povolil legalizaci Solidarity 

10. listopadu 1980. Navzdory tomu byla ze strany mocenského aparátu šikanována. Napětí ve 

společnosti rostlo, sovětská intervence by však byla rizikem. Prezident USA Ronald Reagan 

pohrozil pro takový případ americkým embargem, SSSR po invazi do Afghánistánu neměl na 

další intervenci ani dost sil.   

V únoru 1981 se premiérem, od září i generálním tajemníkem Ústředního výboru Polské 

sjednocené dělnické strany, stal dosavadní ministr obrany Wojciech Jaruzełski. Nastoupil 

s konsolidačním programem zahrnujícím devadesátidenní stávkové moratorium. Ve snaze 

navodit zdání vůle po dosažení kompromisu jednal s církví zastoupenou kardinálem Glempem 

a L. Waleşou coby zástupcem Solidarity. Současně však ve sdělovacích prostředcích 

probíhala diskreditační kampaň zaměřená proti vůdcům Solidarity. Napětí mezi umírněným 

a radikálním křídlem rostlo v PZPR i v samotné Solidaritě. Ideální pro stranu bylo dotlačit 

Solidaritu k povstání, které by pak bylo potlačeno.155 Nakonec stačilo Waleşovo bouřlivé 

vystoupení při setkání s regionálními představiteli Solidarity v Radomi 3. prosince 1981.   

13. prosince vyhlásil generál Jaruzełski válečný stav. Vůdcové Solidarity byli ještě téže noci 

zatčeni. Oznámení o vyhlášení stanného práva, vytištěné s předstihem v SSSR, bylo vylepeno 

po celém Polsku. Protestní stávky byly nemilosrdně potlačeny. Od prosince 1981 armáda 

a policie zemi izolovaly, bylo internováno na 10 000 lidí včetně Edwarda Giereka. V rámci 

stanného práva bylo možné téměř vše. Zakázat noční vycházení, povolit umisťování občanů 

do psychiatrických léčeben, omezit shromažďovací právo. Zemi řídil direktoriát tvořený 

W. Jaruzelskim a jeho nejbližšími spolupracovníky z ministerstva obrany a vnitra. Vláda 

tvořená Vojenskou radou národní spásy156 měla jakýsi poradní hlas, stejně jako Politbyro 

a Ústřední výbor PZPR mohly pouze odsouhlasit rozhodnutí direktoriátu.157 Politické 

rozhodování se do stranických orgánů, v nichž ovšem zesílil vliv důstojníků, především 

stoupenců Jaruzelského, přesunulo až v letech 1983 – 1985.158 Po vyhlášení válečného stavu 

museli Poláci, podobně jako Čechoslováci po okupaci v srpnu 1968, podepisovat prohlášení 

loajality, jinak byli vyhozeni ze zaměstnání. Podniky se militarizovaly, dělníci se museli 

podrobit vojenské disciplíně. Represe však nebyly masové jako v roce 1956 ani tak 

systematické jako Husákova normalizace. Navíc do jejich průběhu vůbec nezasahovali Sověti, 
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ačkoliv stále přítomná sovětská armáda byla zárukou polského „dobrého chování“. Ve 

Varšavě dokonce nadále mohl působit západní tisk.159 Koncem roku 1982 už se vedení státu 

cítilo mít situaci dostatečně pod kontrolou a odhodlalo se 8. října k oznámení zrušení 

Solidarity a ostatních nezávislých odborů. V listopadu byl z vězení propuštěn Lech Waleşa. 

Vedení Solidarity se stáhlo do podzemí, opoziční skupiny působily pouze v ilegalitě. 

Postupně byla obnovována státní kontrola nad veškerými společenskými či kulturními 

organizacemi jako jsou novinářské asociace, unie herců atd. V dubnu 1983 opět navštívil zemi 

papež, dokonce se setkal s Waleşou, jemuž byla v tomtéž roce udělena Nobelova cena za mír. 

Některá opatření v rámci válečného stavu byla zrušena koncem roku 1982, celkově byl 

odvolán až 22. července 1983. V červenci 1984 byla vyhlášena amnestie pro většinu 

zadržovaných.  

Poté, co v prosinci roku 1970 W. Gomułku v čele strany vystřídal E. Gierek, se spíš 

kosmeticky změnila situace v polském sportu. Nově měl kromě propagandistických úkolů 

sport též demonstrovat, jak zlepšuje kvalitu života obyčejných lidí.160 Avšak přetrvávala 

dominantní podpora vrcholovému sportu a fyzická zdatnost obyvatel „Polsky“ od konce 60. 

let trvale klesala.161 V roce 1973 se do čela PKOL i GKKFiT dostal komunista Bolesław 

Kapitan. V tomtéž roce vznikla Polská federace sportu (Polska Federacja Sportu, PFS), která 

měla být koordinujícím orgánem a měla zabránit neustálým sporům mezi GKKFiT a PKOL 

stejně jako mezi sportovními a odvětvovými federacemi. Tento systém se však ukázal příliš 

byrokratickým a zbytečně zdvojoval stávající sportovní struktury. Po bouřlivých událostech 

počátku 80. let byla rozpuštěna Polská federace sportu, avšak pouze jako centrální orgán. Na 

místní úrovni se překvapivě udržela ve 45 ze 49 vojvodství. Místní samosprávy si 

z centrálního nepříliš pružného orgánu vypreparovaly fungující prvky.162   

V průběhu 70. let byla obnovena tradice založená ještě před druhou světovou válkou. Byly 

jí sportovní hry polské diaspory. Polonia pěstovala sportovní aktivity, které měly podpořit 

udržení národních tradic v zahraničí. První hry organizované Poláky žijícími v zahraničí a ve 

Svobodném městě Gdaňsk se konaly v srpnu 1934 ve Varšavě.163 Po druhé světové válce se 

státní moc pokoušela omezit kontakty s krajany žijícími za hranicemi Polska, a tak se druhé 

sportovní hry, které jsou někdy nazývány též „olympijskými hrami polské komunity žijící za 
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hranicemi Polska“164, konaly až v červenci 1974 v Krakově. Od té doby byly pořádány 

Asociací pro styk s Poláky žijícími v zahraničí, založenou již v roce 1955, pravidelně. 

Přispívaly nejen ke sportovnímu rozvoji, ale především k utužení krajanských kontaků 

a začlenění Poláků narozených již za hranicemi Polska do polské komunity. Existenci 

sportovních her polské diaspory neukončil ani pád komunistického režimu.   

 

Olympijské hry v Los Angeles 1984 

Tak jako v Československu, Maďarsku a dalších zemích východního bloku s výjimkou 

Rumunska, se i v Polsku projevilo podřízené postavení olympijského výboru politickým 

zájmům naplno především při rozhodování o ne/účasti na olympijských hrách v Los Angeles 

1984. Již v roce 1983 vznikl v USA Výbor pro přijetí polských olympioniků tvořený 

emigranty z Polska v čele s Aleksandrem Kuryłłem. Polský olympijský výbor probíral 

ožehavou otázku bojkotu na zvláštním zasedání 17. května 1984. Pro účast byli ti členové 

PKOL, kteří byli bývalými vrcholovými sportovci. Polský olympijský výbor v čele 

s předsedou Marianem Renkem, který byl na zasedání bledý, třásl se a evidentně čelil 

velkému tlaku165, však deklaroval „nezávislé rozhodnutí“ a podpořil vůli Sovětského svazu na 

hry do Spojených států amerických necestovat z důvodu bezpečnostních rizik hrozících 

účastníkům ze zemí socialistického tábora.166  

Polští sportovci se tedy mezi 2. červencem a 16. zářím zúčastnili Sportovních her Družba 

pořádaných osmi komunistickými státy pro 57 národů z celého světa. Polákům přesto svitla 

šance na účast v Los Angeles, když polští emigranti s aktivisty z opozičního hnutí Solidarita, 

kteří odešli na Západ po vyhlášení stanného práva v roce 1981, vytvořili Nezávislý polský 

olympijský výbor. Americkému organizačnímu výboru předložili deklaraci o účasti polského 

týmu na hrách. Účastnit by se bývali mohli polští sportovci žijící z jakýchkoliv důvodů 

v zahraničí a ti, kterým by se nějakým způsobem podařilo vycestovat. Po počátečních 

jednáních s organizátory nápad kategoricky zamítl předseda MOV J. A. Samaranch.167   

Rozčarování sportovců, trenérů, funkcionářů i veřejnosti z neúčasti na olympijských hrách 

bylo provázeno velmi špatnou ekonomickou situací v zemi. Hospodářský stav Polska byl přes 

opakované pokusy o nápravu špatný, potravinová nabídka byla omezená, což vedlo k rozvoji 
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svépomocného drobného obchodu a podnikání.168 Vytvořilo se rozsáhlé „šedé pásmo“ 

ekonomiky, v jehož rámci byly k dostání nelegálně vyrobené věci či zboží zakoupené ve 

výprodejích v zahraničí. USA proti Polsku a SSSR uvalily ekonomické sankce sloužící jako 

nátlak pro zrušení výjimečného stavu a propuštění internovaných. Sankce byly zrušeny až 

v únoru 1987. Zahraniční dluh stále rostl. Nedostávalo se ani finančních prostředků na 

podporu sportu včetně olympijské přípravy. Sportovní kluby, které za Gierekovy vlády zažily 

obrovský rozvoj a jejichž počet nebývale vzrostl, najednou neměly z čeho financovat přípravu 

sportovců a vlastní provoz a dostát tak úrovni v minulosti dosahovaných výsledků. 

V důsledku toho odcházeli na západ špičkoví trenéři, posléze i sami sportovci. Zpočátku 

neoficiálně, později polooficiálně a s postupem času zcela oficiálně opouštěli zemi západním 

směrem.169 Jedním z prvních impulzů pro odchod na západ byla právě neúčast na 

olympijských hrách v Los Angeles, která sportovcům vzala poslední iluze o podpoře ze strany 

státu.  

V polovině osmdesátých let i díky změně sovětského vedení, jemuž PZPR v červnu 1986 

vyjádřila na svém sjezdu podporu, již režim rezignoval na ideologii. Snažil se pouze 

pragmaticky zachránit, co se dalo, stejně tak pragmaticky někteří vůdci Solidarity, např. 

Adam Michnik, navrhovali vést s režimem dialog. Nová opoziční generace se začala formovat 

kolem uskupení Svoboda a mír (Wolność i pokój, WiP), původně studentského hnutí odpůrců 

vojenské služby. Jádrem opozice však zůstávala Solidarita. Především kvůli stále se horšící 

ekonomické situaci ztrácela vláda poslední zbytky důvěry, opozice se ale nemohla prosadit 

jako legální síla. Proto bylo nezbytné pokusit se najít kompromis. Opoziční kruhy byly 

ochotny omezeně s režimem spolupracovat výměnou za opětovnou legalizaci Solidarity.  

 

Změny 1988/89 

V červnu 1988 navrhli komunisté zavedení omezeného politického pluralismu a zřízení 

druhé komory parlamentu, ve které by jedna třetina křesel byla poskytnuta opozici. Cílem 

tohoto kroku bylo zapojit opozici do vládnutí, čímž by komunisté legalizovali sebe sama 

a zároveň se podělili o odpovědnost za problémy. V létě 1988 vypukly stávky v Gdaňsku. 

PZPR oslovila opozičního předáka L. Waleşu, aby jí pomohl situaci zvládnout a přesvědčil 

dělníky k návratu do práce. A to za příslib jednání s opozicí. Počátek oficiálních jednání se 
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protahoval pro rozhodný požadavek legalizace Solidarity, tajně však rozhovory s „ilegální“ 

Solidaritou probíhaly.170 6. února začalo slavnostním zahájením v sídle vlády jednání 

u kulatého stolu. Start přeměn domlouvaných u kulatého stolu nazývá T. G. Ash171 „refolucí“, 

neboli revolucí a reformou v jednom.172 Rozhovory pokračovaly v Místodržitelském paláci ve 

Varšavě, účastnilo se jich dohromady několik set osob.173 Za komunisty jednání vedla 

Jaruzelského pravá ruka generál Kiszczak a asistent předsedy vlády Alexandr Kwasniewski, 

který byl v roce 1988 zvolen do čela Polského olympijského výboru.174 Plánem komunistů 

bylo oslabit Solidaritu předáním části zodpovědnosti výměnou za omezené ústupky. V čele 

týmu Solidarity byl Tadeusz Mazowiecki. Rozhovory se týkaly tří zásadních oblastí – 

hospodářské a sociální reformy, plurality odborů a politické reformy.  

Závěrečná ustanovení, včetně harmonogramu plnění, byla podepsána 5. dubna 1989. Bylo 

rozhodnuto o zřízení druhé komory parlamentu, úřadu prezidenta, na červen byly vypsány 

parlamentní volby. Vznikl spor o rozdělení mandátů, nakonec byl přijat Kwasniewského 

návrh pro „dělený systém“ pro Sejm. Solidarita v něm získala 30% míst na volební listině 

komunistické strany, dvě třetiny byly vyhrazeny PZPR a spojencům a zcela svobodný systém 

byl přijat pro Senát. PZPR volby drtivě prohrála. Vzešel z nich tzv. „kontraktový“ Sejm, 

nazývaný dle dohody – kontraktu u kulatého stolu. Přes Waleşovu podporu neuspěla PZPR, 

jmenovitě generál Kiszczak, se sestavením vlády. Stále se ozývala varování, že Sověti „to tak 

nenechají“. Kompromisní východisko nalezl Adam Michnik a dle hesla „váš prezident, náš 

premiér“ se v červenci hlavou státu stal W. Jaruzełski. Prošel díky opozici o jediný hlas. Po 

srpnovém bezprecedentním prohlášení SSSR, že se do polských záležitostí nebude vměšovat, 

podal demisi premiér Kiszczak a v září byl jmenován premiérem T. Mazowiecki. Patronem 

volební kandidátky Solidarity byl Waleşa, sám ovšem nekandidoval a s Mazowieckého 

vládou se záhy dostal do sporu, protože požadoval rychlejší tempo politických změn, jednalo 

se o tzv. boj nahoře.175 V roce 1990 proti sobě dokonce kandidovali po Jaruzelského demisi, 

v prezidentské volbě uspěl Waleşa.  

Po prvních svobodných volbách však nebylo úplně vyhráno. Původní ústava nadále 

platila, komunisté byli u moci, především jim byla vyhrazena silová ministerstva, sovětští 
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vojáci zůstávali v Polsku. L. Waleşa Sovětům přislíbil, že země i pod novou vládou zůstane 

součástí Varšavské smlouvy. Solidarita stále definitivně nezvítězila.176 V září roku 1990 

zasáhla zemi vlna inflace, reformy již nebylo možno odkládat, pod vedením ekonoma 

Solidarity Leszka Balcerowicze začala šoková terapie. Od počátku roku 1990 zavedl 

kapitalistickou ekonomiku s novou konvertibilní měnou, vláda se vzdala kontroly nad 

hospodářstvím a byla spuštěna privatizace. Tato opatření zastavila hyperinflaci, obnovila 

důvěru investorů, pomohl i Mezinárodní měnový fond. Avšak produktivita práce zůstávala 

nízká, klesala i životní úroveň a stoupala nezaměstnanost.177 Koncem prosince byla Sejmem 

přijata novelizace ústavy zahrnující změnu názvu státu, Polsko již nebylo „lidovou“ 

republikou. W. Jaruzelski zůstal prezidentem. Na říjen 1992 byly vyhlášeny první plně 

demokratické volby. Hospodářské změny zasadily straně poslední ránu. V roce 1990 se PZPR 

rozpustila a pod vedením nové generace, již představovali Alexandr Kwasniewski a Leszek 

Miller, se přeměnila v sociálnědemokratickou stranu, jíž PZPR předala majetek. 

 

Transformace Polského olympijského výboru 

Ani transformace PKOL do demokratické doby neprobíhala hladce. Na rozdíl od 

maďarských se polští opoziční intelektuálové na poli sportu výrazně angažovali. Účastnili se 

dokonce, coby zástupci Solidarity, jednání u kulatého stolu. PKOL se starým předsednictvem 

však byl baštou komunistického režimu, nepřicházel s žádnými reformními návrhy. Pod 

vedením komunisty A. Kwasniewského, který se na sklonku roku 1989 stal ministrem 

mládeže a sportu ve vládě Tadeusze Mazowieckého178 do června 1990, nesáhl ani 

k personálním změnám. Solidarita se snažila vytvořit národní kongres, v jehož rámci by pod 

veřejnou kontrolou byla znovu vybudována tělesná výchova na demokratických základech. 

Výsledkem tlaku sportovních činovníků spjatých především s hnutím Solidarita v kombinaci 

s neochotou Polského olympijského výboru cokoliv měnit, bylo založení jiné olympijské 

instituce. Na jaře 1989 v Gdaňsku vznikl Zemský olympijský výbor (Krajowy Komitet 

Olimpizmu, KKOL) v čele s předsedou, trenérem a učitelem tělocviku, Grzegorzem 

Perskim.179 KKOL navrhoval hluboké reformy sportovního systému, rozložení podpory 

                                                           
176 NORMAN, D. 2003, s. 416.  
177 Oživení přišlo až v polovině roku 1991 i díky zániku RVHP.  
178 Byla to první nekomunistická vláda, v níž však několik postů, včetně TV a sportu, měli vyhrazeno komunisté.  
179 LIPOŃSKI, W., LIPOŃSKI, S. 2008, s. 70. 
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i směrem ke sportu pro všechny a očištění olympijského hnutí od politických tlaků a osob 

spojených s komunistickým režimem.180  

Mezinárodní olympijský výbor se vznikem KKOL ocitl v delikátní situaci. Hnutí 

Solidarita a osoby či instituce s ním spojené se těšily ve světě obrovské popularitě. Avšak 

legitimním členem mezinárodní olympijské rodiny byl dle Olympijské charty 

nezpochybnitelně PKOL, ať už se k reformním snahám stavěl jakkoliv odmítavě. Juan 

A. Samaranch vyřešil nepříjemnou situaci chytře - pověřil jejím řešením třetí osobu. 

V listopadu roku 1989 totiž navštívil Varšavu u příležitosti 70. výročí založení Polského 

olympijského výboru. Na počest této události uspořádal PKOL koncert Varšavské 

filharmonie. Představitelé PKOL nechtěli, aby zde předseda Mezinárodního olympijského 

výboru řešil spor KKOL versus PKOL se zástupci Solidarity, k tomu však stejně došlo. 

J. A. Samaranch se s Grzegorzem Perskim a dalšími představiteli olympijského výboru 

Solidarity setkal ve foyer a dlouho situaci probírali. V důsledku toho se dokonce začátek 

koncertu o hodinu zpozdil. Zúčastnění se v rozhovoru shodli na tom, že je třeba urychleně 

zahájit vyjednávání o kompromisu s PKOL. Jednáním byl pověřen profesor Akademie 

Wychowanie Fizycznego v Poznani, historik olympismu a častý kritik Polského olympijského 

výboru i samotného Mezinárodního olympijského výboru, Wojciech Lipoński. Po další 

schůzce s předsedou MOV v květnu 1990 následoval maraton rozhovorů vedených mezi 

Varšavou, Gdaňskem i sídlem MOV v Lausanne. Vyjednávání trvalo skoro dva roky. V jeho 

průběhu se KKOL přejmenoval na Výbor veřejného olympismu (Komitet Olimpizmu 

Powszechnego, KOIP).  

A. Kwasniewski chtěl demonstrovat snahu vyhovět volání po reformách a z jeho iniciativy 

bylo na přelomu února a března 1990 vytvořeno Parlamentní fórum pro reformu tělesné 

kultury. To však provedlo pouze kosmetické změny. Situace se vyhrotila v roce 1991, kdy se 

předsedou Úřadu tělesné kultury a sportu181 stal Michal Bidas spojený se Solidaritou. Začal 

prosazovat drastické finanční reformy. Tyto změny však nebyly prováděny postupně a jejich 

zavádění chyběl cit pro diplomacii. Za jeho vedení byla snížena podpora pro TV a sport ze 

státního rozpočtu o 53%182, navíc opět zpochybnil legitimitu existence Polského olympijského 

výboru. V roce 1993 se do čela GKKF vrátil S. Paszczyk, za komunismu místopředseda 

PKOL a Ústředního výboru pro mládež a tělesnou kulturu.  

                                                           
180 LIPOŃSKI, W., Rozhovor 13. 10. 2009. 
181 Založen zákonem 16/1991.  
182 LIPOŃSKI, W. 1996, s. 35.  
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Činovníci PKOL ovšem zdůrazňují, že žádná jiná instituce spjatá s olympismem než 

Polský olympijský výbor nebyla ze strany MOV nikdy uznána. K celé záležitosti se staví tak, 

jako by KKOL byl zcela marginální a možná ani neexistoval.183 To přimělo v listopadu 1991 

vedoucího vyjednávacího týmu W. Lipońského ke zveřejnění „apelu o olympijský 

kompromis“, který prostřednictvím Polské tiskové kanceláře otiskly všechny polské 

deníky.184 Vyzval v něm obě znesvářené strany k příměří, alespoň do nadcházejícího zasedání 

PKOL, a snaze urychleně obnovit jednotu polského olympijského hnutí, aby nebyla ovlivněna 

účast na olympijských hrách v Barceloně a v Albertville 1992.  

Na mimořádném sjezdu Polského olympijského výboru 7. září 1991 se podařilo dosáhnout 

kompromisního řešení. Po vyjednáváních přestal A. Kwasniewski trvat na své kandidatuře na 

post předsedy PKOL. Nebyla nominována ani osoba spjatá se Solidaritou. Předsedou byl na 

„trudná transformační léta“185 zvolen člověk stojící mimo oba znesvářené tábory, předseda 

badmintonové federace, Andrzej Szalewicz. Současně část předsednictva KOIP byla 

kooptována do předsednictva PKOL a KOIP v jeho rámci vytvořil dvě nové komise: 

univerzálního olympismu a lidových sportů. Na zpečetění dosaženého kompromisu byl 

W. Lipoński zvolen místopředsedou Polského olympijského výboru.186 Polské olympijské 

hnutí si oddychlo, ať už stranilo kterémukoliv táboru, pokud by se totiž jeho nejradikálnějším 

členům podařilo „delegalizovat“ existenci PKOL, výbor Solidarity by stejně kvůli 

zdlouhavým procedurám nemohl být uznán do olympijských her v roce 1992 vzhledem 

k tomu, že hry v Albertville probíhaly již v únoru. Účast polské výpravy, kterou musí 

delegovat národní olympijský výbor, by tak byla ohrožena.187 Na poslední chvíli byl zažehnán 

rozkol v olympijském hnutí, ze zemí budoucí Visegrádské čtyřky asi nejostřejší a nejhlubší. 

Navzdory výše popsaným problémům byla polská účast na olympijských hrách v roce 1992 

úspěšná. Na zimních olympijských hrách sice získali polští sportovci pouze jedno bodované 

umístění, tradičně si vše vynahradili na hrách letních, ze kterých přivezli 19 medailí, o tři více 

než z předcházejících her v jihokorejském Soulu.  

                                                           
183 Pozn. aut. na základě rozhovoru s K. Hadzełekem 21. 10. 2009.  
184 LIPOŃSKI, W., LIPOŃSKI, S. 2008, s. 76.  
185 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. Varšava: PKOL, 2009. s. 42.  
186

 LIPOŃSKI, W. (1992). Between Western concepts and Eastern European reality: some aspects of 
commercialisation in Olympic Sport of the 1980s and early 1990s. In MOV (Ed.). 32th Session. zpráva z 32. 
zasedání Mezinárodní olympijské akademie, s. 110-117. Olympie: MOV.  
187 LIPOŃSKI, W., LIPOŃSKI, 2008, s. 77.  
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Pod demokratickým vedením 

Po říjnových volbách z roku 1992 bylo v Sejmu zastoupeno 7 stran. Žádná nezískala více 

než 20% hlasů, jiná než koaliční vláda nebyla v Polsku možná. Složitá situace panovala okolo 

hnutí Solidarita. Vzniklo jako pestrá směsice, sociálně-politický útvar. Časem v něm po pádu 

komunismu převládla odborová organizace, objevuje se však i na politické scéně. Polská 

politická scéna byla v devadesátých letech značně rozdrobená, díky stranickým rozkolům, 

koaličním fúzím i střídání stranické příslušnosti. Nestabilní byla zvláště situace na pravici, 

a to především pro rozpad heterogenní Solidarity.188 Zformovaly se dva proudy, 

postsolidaritní pravicový a proti němu levicový, představovaný především postkomunistickou 

sociální demokracií, smířlivý vůči minulosti a usilující o minimalizaci vlivu katolické církve. 

Výhodou Polska byla přítomnost připravené nekomunistické elity. Pomoc přišla i ze 

zahraničí, velkým stoupencem Poláků bylo sjednocené Německo. Díky Balcerowiczově 

reformě produkce od konce roku 1991 rostla, v roce 1995 byl splacen zahraniční dluh, byly 

zprivatizovány banky a sílil proud zahraničních investic. Problémy se vyskytovaly hlavně 

v tradičním zemědělství, které se potýkalo s levným dovozem. V bankovním sektoru 

i průmyslu však mnohdy obsadili čelné pozice bývalí komunisté, měli přístup k finančním 

zdrojům i k informacím. Bývalé elity se rychle zorientovaly na politický a ekonomický 

kapitalismus.189 Právní situace navíc byla velmi komplikovaná, právo se mnohdy 

přizpůsobovalo politikům či podnikatelům a nemělo potřebnou autoritu. Soudy pracovaly 

velmi pomalu. Polsko bylo první zemí, kde se postkomunisté vrátili k vládě. Ve volbách 1993 

zvítězil Kwasniewského Svaz demokratické levice. Návrat starých pořádků však nehrozil. 

V roce 1994 odešli ze země poslední sovětští vojáci.  

Komunistické zločiny ovšem nebyly stíhány, premiér T. Mazowiecki vsadil na strategii 

„grube kresky“, neboli tlusté čáry. I deník Gazeta Wyborcza varoval před honem na 

čarodějnice. Přišly i skandály v podobě obvinění L. Waleşy jako spolupracovníka tajné 

policie.190 Opravdu nová ústava byla přijata v roce 1995, omezovala pravomoci prezidenta ve 

prospěch Sejmu a premiéra. První postkomunistické období bylo uzavřeno nezvolením 

Waleşy v prezidentském souboji s bývalým komunistou Kwasniewským. Ten ale dovedl 

Polsko do NATO (1999) a Evropské unie (2004). Mandát A. Kwasniewského skončil 

                                                           
188 KŘEN, J. 2005, s. 944.  
189 Již od jara 1989 probíhala „nomenklaturní privatizace“. Členové nomenklatury si ze státních podniků začali 
vytvářet soukromé společnosti, jejichž předsedy se stávali dosavadní ředitelé.  
190 Na internetu byl zveřejněn Wildsteinův seznam. Jeho autorem byl redaktor Bronislaw Wildstein. Přispěl 
k volání veřejnosti po lustracích v rámci politické hygieny.  
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23. prosince 2005. V čele Polska jej vystřídal bývalý blízký spolupracovník L. Waleşy Lech 

Kaczyński. V roce 2000 se stal ministrem spravedlnosti ve vládě Jerzyho Buzka. Ve stejném 

roce spoluzaložil politickou stranu Právo a spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), do 

roku 2003 byl jejím předsedou, později čestným předsedou. V roce 2002 byl zvolen v 

přímých volbách primátorem Varšavy. Na funkci rezignoval den před tím, než převzal úřad 

prezidenta. Po jeho tragické smrti při letecké havárii u Smolenska 10. 4. 2010 přebírali jeho 

pravomoci střídající se maršálci Sejmu. Až 6. 10. 2010 se, v souboji s dvojčetem svého 

tragicky zesnulého předchůdce Jaroslawem Kaczyńskim, čtvrtým demokraticky zvoleným 

prezidentem stal Bronisław Komorowski. Sám bývalý maršálek Sejmu a člen proevropsky 

laděné Občanské platformy premiéra Donalda Tuska.   

 

Financování přípravy na olympijské hry 

Kritici polského sportu tvrdí, že účast na olympijských hrách v Albertville, prvních za 

svobodného režimu, a snad ještě o čtyři roky později v Atlantě byla labutí písní úspěchů 

založených na přípravě absolvované ještě v komunistickém režimu. Předpovídali, že 

s reformami a klesajícím objemem financí plynoucích do sportu se budou úspěchy Poláků 

mezinárodním sportovním poli zmenšovat. Tzv. „Štáb“ (Sztab Przygotowań Olimpijskich), 

který od olympijských her v Římě 1960 řídil přípravu na další hry v rámci olympijského 

cyklu a jehož práce přinášela dobré výsledky, se po roce 1988 stal z hlediska organizace 

věčným poutníkem. Chvíli spadal pod úřad pro tělesnou kulturu, chvíli pod Polský 

olympijský výbor, takže kontinuita jeho práce nebyla zachována.191 S přechodem 

k demokratickému režimu skončila příprava sportovců v rámci policejních či vojenských 

klubů, stejně jako angažovanost hlavních sportovních „sponzorů“, tedy odborů, hutí, oceláren, 

továren a dalších státních podniků.  

V rámci administrativních reforem na přelomu 80. a 90. let stejně jako v Maďarsku 

přestalo být financování sportu záležitostí centrální a přešlo do gesce místních samospráv. Ty 

však disponovaly mnohem menším objemem finančních prostředků, které na sportovní účely 

mohly vyčlenit. 90. léta lze z hlediska vývoje ve sportu rozdělit do dvou period: tou první jsou 

roky 1990 - 1993 charakterizované drastickým snížením veřejných zdrojů využívaných pro 

sport.192 Soukromé firmy problém vyřešit nemohly, neboť na ně značně doléhala privatizace 

                                                           
191 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. Varšava: PKOL, 2009. s. 48. 
192 Na sport šlo z veřejných zdrojů pětkrát méně peněz než v roce 1989. DACOSTA, L., MIRAGAYA, A. 2002, 
s. 274.  
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a restrukturalizace. Druhou periodou, ve které se v roce 1993 vítězstvím Kwasniewského 

Svazu demokratické levice postkomunisté vrátili k vládě, byly roky 1994-1997. Situace ve 

sportu se poněkud stabilizovala a podpora z veřejných rozpočtů pomaličku narůstala. Od roku 

1994 navíc do sportu začaly plynout peníze ze sportovní loterie „Totalizator sportowy“. 

Zákonem byla výše povinných odvodů na sport stanovena na 20%. V roce 2003 byla zvýšena 

na 25%. Z celkové výše odvodů putuje na zvláštní účet ministerstva školství a sportu 80% 

a zbylá pětina ministerstvu kultury.  

Příprava na olympijské hry v Atlantě probíhala pod navrátivším se sportovním 

funkcionářem Stefanem Paszczykem. Dlouholetý učitel tělocviku, trenér atletiky 

a koordinátor přípravy atletů na olympijské hry v Montrealu a Moskvě, se na žádost 

A. Kwasniewského stal v roce 1983 místopředsedou Výboru mládeže a tělesné kultury 

a současně místopředsedou Polského olympijského výboru. Se změnami na přelomu 80. a 90. 

let však o pozici přišel a stal se poradcem pro přípravu španělských sportovců na jejich 

domácí olympijské hry, která byla velmi úspěšná, Španělé získali 22 cenných kovů. Odborníci 

uvádějí, že naštěstí pro polský vrcholový sport se Paszczyk vrátil a v letech 1993-1997 řídil 

Úřad pro tělesnou kulturu a sport a v únoru 1997 byl zvolen předsedou PKOL. Příprava do 

Atlanty se tak odehrávala pod vedením odborníka s mezinárodními zkušenostmi a fanatika 

sportu.193 I díky jeho zapojení Poláci v Atlantě přes dramatické snížení peněz na přípravu se 

ziskem 17 medailí obstáli. Štáb pro přípravu pokračoval v téměř nezměněném složení 

a s podobným rozpočtem až do her v Sydney v roce 2000. Polští sportovci z nich přivezli 14 

medailí. Na přelomu let 2001-2002 začalo „finanční drama“. Oddělení sportu na Ministerstvu 

národního vzdělávání a sportu ještě v roce 2000 disponovalo cca 106 miliony złotých. 

Následující rok to bylo 83 milionů a v roce 2002 již pouhých 64 milionů. Zbigniew Pacelt 

zodpovědný za přípravu zvažoval, zda snížit její kvalitu či počet sportovců. Rozhodl se pro 

druhou variantu. Na hrách v Aténách přišla největší polská olympijská porážka za posledních 

50 let. Ekipa o 202 členech získala pouze 10 medailí, zklamali i ti, kteří měli být jistotou 

dobrého umístění.194  

Dne 16. října 2010 vstoupil v Polsku v platnost Zákon o sportu. Výslovně upravuje 

především poskytování účelových dotací z rozpočtu územní jednotky sportovním klubům, 

přidělování stipendií na dobu určitou nebo poskytování odměn za dosažené sportovní 

výsledky.  

                                                           
193 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. Varšava: PKOL, 2009. s. 48. 
194 JEDRAS, J. No money, no medals, 2004 [cit. 2009-10-15], Dostupné z www.tol.org. 
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Neúspěch na olympijských hrách a politické tlaky na Polský olympijský výbor 

Předseda Polského olympijského výboru S. Paszczyk vládu na přelomu tisíciletí 

dlouhodobě kritizoval v tisku pro nedostatečnou podporu sportu. V roce 2002 plynulo na 

sport pouhých 0,55% rozpočtu, stejná část jako ve Španělsku plyne pouze atletické federaci, 

oproti 0,7% v roce 1988. Po nezdařené účasti na olympijských hrách byl frustrovaný 

S. Paszczyk připraven rezignovat, pokud se přístup vlády nezmění. Polský prezident a bývalý 

předseda Polského olympijského výboru A. Kwasniewski jej vzal za slovo a 30. 8. 2004 

oznámil jeho rezignaci. Když chtělo Polské rádio po Paszczykovi komentář k tomuto kroku, 

překvapený předseda PKOL rezignaci rozezleně dementoval. Následujícího dne se 

nedorozumění vysvětlilo, ale Kwasniewski odstartoval veřejnou debatu o vedení polského 

olympijského hnutí. Pravicová strana Právo a spravedlnost vyzvala předsedu PKOL 

k rezignaci ve prospěch mladších a známějších osob ze sportovního prostředí. Poslanec za 

tuto stranu Kazimierz Marcinkiewicz navrhl konkrétně olympijského vítěze z Atlanty, Sydney 

i Atén, chodce Roberta Korzeniowského. Sám Korzeniowski však tuto možnost vyloučil 

a kritiku PKOL ze strany politiků i médií rázně odmítl. Jacek Wszola, vítěz ve skoku 

vysokém na OH 1976, se vedení PKOL zastal pro týdeník Polityka vyjádřením: „Je známa 

pravda, že žádná polská vláda v postkomunistické době se nesnažila podpořit systém, který ve 

sportu fungoval v komunistickém režimu.“195 Jediné, na čem se poslanci za PiS a S. Paszczyk 

shodli, bylo, že pro zlepšení organizace a financování potřebuje polský sport samostatné 

ministerstvo. Ministr národního vzdělávání Miroslaw Sawicki to odmítl s poukazem, že tento 

krok by jen odčerpal další peníze a zvýšil byrokracii. Navrhl zlepšit situaci zvýšením počtu 

hodin tělesné výchovy na školách a spolufinancováním výstavby sportovišť.196 V roce 2005 

byl předsedou Polského olympijského výboru zvolen Piotr Nurowski, právník, atlet, v letech 

1981-1984 sekretář ambasády v Moskvě a posléze pracovník dalších diplomatických misí. Ve 

čtyřletém cyklu přípravy na olympijské hry v Pekingu 2008 finanční podpora každoročně 

o něco stoupla. Dva roky před olympijskými hrami byl obměněn přípravný „štáb“. Řešil 

především organizační a administrativní záležitosti, a tak medailový zisk z Číny byl stejně 

neuspokojivý jako v Aténách. 

Předseda Polského olympijského výboru P. Nurowski s dalšími členy polské elity tragicky 

zemřel při nehodě prezidentského leteckého speciálu cestou na pietní akt u Smolenska 

10. dubna 2010. Polský olympijský výbor mu 19. května 2010 vypravil ve Varšavské 

                                                           
195 JEDRAS, J. 2004  
196 Počátkem tisíciletí nebyly výjimkou, zejména ve venkovských oblastech, školy bez tělocvičny, kde za 
špatného počasí cvičili žáci na chodbách.  
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katedrále slavnostní pohřeb, kterého se účastnily stovky lidí včetně zástupců vlády, 

olympioniků a členů MOV i PKOL. Novým předsedou Polského olympijského výboru byl ad 

interim 20. května 2010 jmenován dosavadní první místopředseda a současně předseda Polské 

házenkářské federace Andrzej Krasńicki. Generální shromáždění PKOL jej 28. října 2010 

zvolilo řádným předsedou, a to až do konce roku 2013, dokdy měl vypršet původní mandát 

Piotra Nurowského.  

 

Organizace polského sportu po roce 1989 

Ústřední výbor tělesné kultury jako hlavní státní úřad pro tělesnou výchovu a sport přežil 

s drobnými organizačními úpravami až do 80. let. Organizace sportu dle sovětského modelu 

vydržela až do února 1991, kdy vznikl Státní úřad tělesné kultury a sportu, v roce 1994 

přejmenovaný na Státní úřad tělesné kultury a turismu. Spadal přímo pod Radu ministrů, jeho 

prostřednictvím plynuly peníze směrem k PKOL.197 V roce 2001 přešel Státní úřad tělesné 

kultury a turismu a s ním i řízení sportu do gesce Ministerstva národní výchovy a sportu. Zde 

spadal pod Oddělení všeobecného sportu a Oddělení strategie rozvoje sportu. Ministerstvo 

sportu vzniklo 1. 9. 2005, o dva roky později se stalo Ministerstvem sportu a turistiky.198 

V demokratickém režimu zmizelo pokrytectví „státního amatérismu“ při podnicích 

a továrnách typické pro komunistický sport. Až v roce 1994 stát zákonem poprvé uznal 

existenci profesionálního sportu.199 S rostoucí závislostí na soukromých finančních zdrojích 

se PKOL měnil. V pozměněných stanovách zdůraznil, že je neziskovou organizací nezávislou 

na jakýchkoliv tlacích, zejména však politických, ekonomických nebo náboženských.  

Až v roce 1996 rezignoval W. Reczek na členství v Mezinárodním olympijském výboru, 

po dlouhých 35 letech. Bylo mu 85 let a stal se jeho čestným členem. Do MOV byla členkou 

zvolena o dva roky později sedminásobná olympijská medailistka, atletka Irena Szewińská, od 

roku 1988 místopředsedkyně Polského olympijského výboru. V rámci MOV působila 

v komisi pro přípravu olympijských her v Aténách a v Londýně, je též členkou Komise sportu 

pro všechny a zastává rozličné funkcionářské pozice v polských sportovních federacích. Další 

Poláci se uplatnili i v komisích MOV či Asociace evropských olympijských výborů.200  

V rámci PKOL nadále funguje Polská olympijská akademie, založená 11. 10. 1984 pod 
                                                           
197 JACZYNTOWSKI, L., śYSKO, J. Polski komitet olimpijski w strukturze ruchu olimpijskiego. In Logos i 
etos polskiego olimpizmu. J. Lipiec (Ed.). Krakow: PKOL, 1994. s. 396. 
198Zákon 51/2005 Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Sportu.  
199 Poslední znění Zákon 25/1996 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 
200 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. 2009. s. 53.  
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vedením bývalého předsedy PKOL a člena MOV W. Reczeka. V roce 1992 byl do jejího čela 

zvolen Wojciech Zabłocki, jehož v roce 2000 vystřídal Józef Lipiec. Spolupracuje 

s Mezinárodní olympijskou akademií, sdružuje polské myslitele, publicisty, vědce či 

pedagogy, kteří se zabývají sportovní tematikou a humanistickými myšlenkami. Pořádá 

konference, výstavy, vydává knihy a propaguje olympijskou výchovu.   

V říjnu 1991 byl založen Spolek polských olympioniků (Towarzystwo Olimpijczyków 

Polskich, TOP), který má v současnosti na 500 členů. Jeho předsedou je olympijský 

medailista, šermíř, Ryszard Parulski. Z jeho iniciativy byla v roce 1986 založena nadace 

Gloria Victis, která pomáhá bývalým vrcholovým sportovcům, kteří se ocitli v ekonomické či 

zdravotní nouzi.201 O rok později oprášil společně se šermířským kolegou a architektem 

W. Zabłockim myšlenku pořádání olympijských her ve Varšavě v roce 2012, kterou 

prezentoval již na 36. zasedání MOV v roce 1937 primátor Varšavy Stefan Starzyński. Na její 

podporu uspořádali Parulski se Zabłockim dva olympijské běhy i s etapami v USA, zpracovali 

podrobný návrh a založili nadaci Olympiáda 2012. Nepřehledné poměry panující ve vedení 

města nápad na podání kandidatury ukončily, ačkoliv do té doby v Polsku vzniklo na 100 

regionálních klubů „2012“. Činnost TOP je však v mezinárodním olympijském hnutí velmi 

ceněna. Generální sekretář Světové asociace olympioniků Liston D. Bochette při návštěvě 

Varšavy v červnu 2005 označil TOP za nejlépe pracující světové sdružení olympioniků ze 137 

existujících.202 Kromě obvyklých aktivit, jakými jsou pořádání sjezdů olympioniků, výletů či 

výstav v letech 2002-2004 vybudoval Rehabilitační středisko pro olympioniky 

a paralympioniky v Michałowicách. Sami olympionici podpořili vybudování střediska 

milionem złotých. V roce 1963 v Polském olympijském výboru z iniciativy sportovního 

redaktora Praporu mladých Tadeusze Olszańského vznikla Komise fair play a začala udělovat 

titul Džentlmena sportu. V roce 1990 se z ní pod vedením Janusze Piewcewicze stal Klub fair 

play Polského olympijského výboru. Od roku 2004 je v jeho čele Kajetan Hądzelek. Kromě 

udělování cen fair play se klub angažuje i ve výuce  problematiky fair play a šíření 

olympijských myšlenek ve školách.  

S veřejností PKOL komunikuje tradičně prostřednictvím periodik, jejichž vydávání začalo 

již v roce 1934 skromným Zpravodajem z činnosti Svazu polských sportovních svazů 

a Polského olympijského výboru. Od roku 1956 vycházel nepravidelně bulletin dle potřeb 

PKOL. Ten se o sedm let později, v důsledku úspěšných olympijských her v Římě a s tím 

                                                           
201 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. 2009. s. 115.  
202 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. 2009. s. 116.  
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spojeným nárůstem zájmu o olympijské hnutí, stal měsíčníkem Materiały Szkoleniowe. Z něj 

vznikl časopis Sport Wyczynowy, který formálně vydával Polský olympijský výbor, ale 

sloužil celému polskému sportu. A tak souběžně začal PKOL vydávat Dysk Olimpijski, který 

byl pět let poté začleněn do Sportovního přehledu a PKOL místo něj produkoval čtvrtletní 

Bulletin. V květnu 1998 začal PKOL vydávat dvouměsíčník Magazyn Olimpijski, jenž 

vychází do současnosti. K vlastním výročím a k jednotlivým olympijským hrám vydává 

Polský olympijský výbor pravidelně publikace v sérii Na Olimpijskim Szlaku.  

Od roku 1969 udržuje Polský olympijský výbor do současnosti fungující tradici „Zasedání 

spolupracovníků PKOL žijících v zahraničí“. Již po vlně emigrace následující po brutálním 

zákroku moci v roce 1956 uvažovali polští sportovci a funkcionáři skončivší v exilu o tom, 

jak se znovu do činnosti polského sportu zapojit. Po úspěšných olympijských hrách v Římě 

a Tokiu chtěli své poradenské služby nějak institucionalizovat a začít se společným 

setkáváním. První se konalo v Katovicích a Jaszowci u příležitosti padesátiletého výročí 

založení PKOL za účasti 55 osob z Evropy, USA i Austrálie. Účastníci se na závěr sněmu 

shodli na jeho vhodnosti pro výměnu nových poznatků a dohodli se na pravidelném setkávání 

s dvouletou periodicitou vždy před olympijskými hrami, aby se též mohli informovat 

o přípravě na ně. „Sejmiky“ si získávaly popularitu a rostl i počet účastníků, v roce 2009 na 

92 lidí z 18 států. Na sněmech vznikl nápad na pořádání Dne polského olympionika, na vznik 

Polského sportovního odznaku a další organizační nápady.  

 

Financování Polského olympijského výboru 

S finanční krizí druhé poloviny roku 1991 přišel sport celkově o 43% příspěvků ze 

státního rozpočtu. A to sport výkonnostní i školní tělesná výchova. Polská média tuto situaci 

nazývala „vraždou na těle polského sportu“.203 Soukromý sponzorský systém, který se 

nesměle rodil ve druhé polovině 80. let, ještě nebyl natolik zralý, aby mohl ve financování 

sportu plně suplovat roli státu. Jeho první velkou celonárodní zkouškou se staly již v roce 

1990 sportovní Hry Solidarity v Gdaňsku. Ty byly po sportovní stránce úspěšné, skončily 

však deficitem pro mnoho nákladů, na které se nepodařilo sponzory sehnat. Neúspěch velice 

populárního hnutí Solidarita na tomto poli byl varovným signálem, že nelze s automatickou 

pomocí soukromého sektoru počítat. V 90. letech se vyprofilovaly specifické firmy, které 

přinášely sportu finanční prostředky. Byly to podniky bývalých nomenklaturních kádrů, které 

                                                           
203 LIPOŃSKI, W. 1992, s. 114.  
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po odchodu z politiky začaly se svými dobrými kontakty i slušným kapitálem podnikat a pro 

vylepšení společenského renomé a prestiže firmy přispívaly kromě jiného i na sportovní 

aktivity.204 V průběhu 90. let se vystřídaly tři způsoby získávání financí pro Polský 

olympijský výbor. Olympijský fond, Polská olympijská nadace a Oddělení marketingu 

PKOL. 

Historie Polského olympijského fondu sahá až do roku 1923, kdy týdeník Stadion pořádal 

akce na získání prostředků pro vyslání sportovců na olympijské hry v Paříži. Po válečné 

přestávce obnovil činnost v 50. letech, kdy na výzvu PKOL reagovaly stovky lidí a posílaly 

peníze. Fungoval po celou dobu komunistického režimu, velkou částí deviz přispěli Poláci 

žijící v emigraci. Podle Polského olympijského výboru fond pomohl především k větším 

možnostem olympijské přípravy.205 Změna režimu spojená se změnou ekonomického systému 

a relativním poklesem ceny deviz vedla k rozpuštění olympijského fondu. V roce 1993 

ustanovil Polský olympijský výbor Polskou olympijskou nadaci (Polska Fundacja Olimpijska, 

PFO) jako instituci, jejímž úkolem je rozvoj marketingu, propagace a sponzoringu v čele se 

zajišťováním financí pro činnost PKOL prostřednictvím programů sponzoringu.206 V rámci 

propagace začala PFO vydávat ze svých prostředků olympijský kalendář, měsíčník Magazyn 

Olimpijski, od roku 1999 pořádá novoroční setkání se sponzory „Piknik Olimpijski“. 

Největších úspěchů dosáhla PFO v letech 2000-2004, kdy sponzorské dary z velké části 

pokryly výstavbu Olympijského centra, honosné budovy na Gdaňském nábřeží, která je 

v současnosti sídlem PKOL. Díky dotacím z Ministerstva národního vzdělávání a sportu je též 

sídlem Muzea sportu a turistiky, nadace Centrum olympijské výchovy a Polského sdružení 

rozvoje infrastruktury sportu a rekreace.207 Sponzorské firmy dodaly vybavení budovy včetně 

nábytku či elektrotechniky. Od roku 2005 je Centrum mírně ziskové díky pořádání výstav 

a konferencí spjatých se sportem, ale i komerčně zaměřených. Zisk putuje na zajištění činnosti 

PKOL.208  

Vykonávání činnosti PFO převzalo v rámci organizačních změn v Polském olympijském 

výboru k 1. říjnu 2006 nově vytvořené Oddělení marketingu. Jako hlavní cíle si vytyčilo zisk 

                                                           
204 LIPOŃSKI, W. 1992. s. 114. 
205 HADZEŁEK, K. (Ed.). (2009). 90 lat na olimpijskim  szlaku. Varšava: PKOL, 2009, s. 142.  
206 Program se opíral především o telekomunikační firmy, pivovary, automobilky a elektrotechnické firmy.  
207 Prvním sídlem PKOL byla jediná místnost na Ministerstvu veřejného zdraví. Po válce se PKOL mnohokrát 
stěhoval, od roku 1985 měl od varšavských radních slíbený pozemek na Gdaňském nábřeží, jehož majitelem se 
však stal až v roce 1994. Od tohoto okamžiku byl zpracováván projekt a hledal se investor. 31. 5. 2004 převzal 
předseda PKOL symbolicky klíč od budovy z rukou polského prezidenta A. Kwasniewského a předsedy MOV 
J. Roggea. Od 18. 5. 2005 nese Olympijské centrum jméno Jana Pavla II.  
208 KOLEKTIV. 90 lat na olimpijskim  szlaku. 2009., s. 151.  
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prostředků od sponzorů na olympijskou přípravu pro hry v Pekingu, Vancouveru a Londýně, 

prostředků na činnost PKOL. Dále prezentaci sponzorů i olympijské reprezentace, spolupráci 

s právním oddělením PKOL při ochraně polské olympijské symboliky a spolupráci 

s Mezinárodním olympijským výborem. PFO existuje i v současnosti, avšak věnuje se 

organizování olympijského vzdělávání a šíření kultury spjaté s olympijským hnutím.209  

Od roku 2000 je olympijským medailistům, kteří dosáhli 35 let, mají polské občanství, 

trvalý pobyt v Polsku či jiném státu Evropské unie a nedopustili se úmyslného trestného 

činu210, vyplácena renta. A to ze státního rozpočtu, nikoliv ze sociálního pojištění. Její 

vyplácení nezávisí na finanční situaci medailisty. Začíná až v době, kdy sportovec ukončí 

profesionální kariéru a neúčastní se soutěží. Rentu dostávají medailisté z olympijských 

a paralympijských her, stejně jako z deaflympiády. V době komunistického režimu byli 

reprezentanti motivováni materiálně - přísliby bytu, automobilu, speciální lékařskou péčí, či 

morálně - ve formě diplomu, odznaku nebo medaile. Počátky finanční motivace polských 

olympioniků se datují již do 50. let. Do roku 1968 se tak dělo spíše pokoutním způsobem. 

Polooficiálním se tento systém stal olympiádou v Mnichově 1972. Až od her v Soulu v roce 

1988 však byli olympijští reprezentanti odměňováni nadstandardními částkami.211  

 

Kandidatura na pořádání olympijských her a olympijských her mládeže 

V průběhu komunistického režimu Polsko o pořádání olympijských her neuvažovalo. 

Podle W. Lipońského si v době studené války Sovětský svaz nepřál, aby země tzv. 

socialistického tábora pořádala „buržoazní podnik“.212 Snaha Prahy o zisk pořadatelství 

olympijských her 1980, které nakonec pořádala samotná Moskva, jeho tvrzení vyvrací. Od 

W. Lipońského vzešla se změnou politického režimu první polská iniciativa k pořádání 

alespoň jedné olympijské disciplíny. V roce 1992 totiž oslovil Německý olympijský výbor 

s návrhem, zda by v případě pořádání olympijských her v roce 2000 v Berlíně neumístil 

symbolicky jednu disciplínu do Poznaně jako výraz jakéhosi polsko-německého usmíření. 

Idea zapadla s vítězstvím australského Sydney jako pořadatelského města. Myšlenka na 

pořádání her ve Varšavě 2012 ožila v roce 2006, kdy byl v rámci PKOL vytvořen Výbor pro 

                                                           
209 Dr. Kajetan Hadzełek, 21. 10. 2009, člen předsednictva PKOL, předseda PFO.  
210 Zákon 51/2005 Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Sportu.  
211 RYBA, B. Przygotowania i efekty reprezentacji polski w letnich igrzyskach olimpijskich w okresie PRL. In 
Logos i etos polskiego olimpizmu. J. Lipiec (Ed.). Krakow: PKOL, 1994, s. 512.  
212 LIPOŃSKI, W., LIPOŃSKI, S. 2008, s. 100.  
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přípravu olympijských her ve Varšavě a navázal na práci nadace Olympiáda 2012. Jako cíl si 

vytkl uspořádání olympijských her v roce 2020. Kromě nepřehledných poměrů na varšavské 

radnici však pořádání olympijských her nepřáli ani organizátoři mistrovství Evropy ve 

fotbale, které pořádá Polsko spolu s Ukrajinou v roce 2012. Funkcionáři, kteří neodepsali 

definitivně možnost uspořádat olympijské hry, jednali s pořadateli fotbalového šampionátu, 

zda by stadiony vystavěné nově pro tuto akci mohly být budované tak, aby se v budoucnosti 

daly přestavět na víceúčelová sportovní zařízení. Ve většině případů se však tato snaha setkala 

s nepochopením.213 Centrem se měl stát Národní stadion, budovaný na místě Stadionu století 

z 50. let, jenž po pádu komunistického režimu sloužil jako největší tržiště v Evropě. Na 

základech stadionu, jemuž by byly ponechány tribuny s historickou hodnotou, měl vyrůst 

nový sportovní stánek s velkou variabilitou využití, pro účely olympijských her měl pojmout 

až 80 tisíc diváků. V létě měl sloužit atletice a fotbalu, v zimě lednímu hokeji a bruslení. 

Navzdory úsilí přípravného výboru Národní stadion úpravy pro atletiku a další sporty 

neumožňuje. Pro olympijské hry by tedy Varšava musela vybudovat ještě jeden obří 

stadion…Zanikla též snaha o urbanistický rozvoj Varšavy v souvislosti s pořádáním 

olympijských her. V jeho rámci měl v okolí řeky Visly vzniknout „sportovně-ekologický 

koridor“ dosahující až k moři, cílený na snahu MOV o co nejekologičtější řešení pořádání 

olympijských her.   

Větší šanci měla kandidatura Zakopaného na pořádání zimních olympijských her v roce 

2006. Nápad posvětila v roce 1993 rada města Krakova a jeho velkým příznivcem se stal 

i pozdější prezident A. Kwaśniewski. Od roku 1997 pracoval organizační výbor pod vedením 

starosty města Adama Bachledy-Curuśe214, o rok později byla kandidatura oficiálně podána. 

Hry se měly konat v Zakopaném, částečně v Krakově a pouze sjezdařská trať by byla na 

území Slovenska, v Demänovské Dolině-Jasnej. Jako důvod porážky polského města na 

zasedání MOV v Soulu v červnu 1999, kde bylo pořadatelství her přiděleno Turínu, bývá 

uváděna špatná domluva s Tatranským národním parkem ohledně lyžařských tras vedených 

přes území národního parku. Poláci však nevylučují, že Zakopané bude znovu kandidovat na 

pořádání olympijských her v roce 2018 nebo později. Poláci po nezdaru olympijské 

kandidatury učinili další pokus a podali kandidaturu nejprve na pořádání prvních 

olympijských her mládeže (Youth Olympic Games, YOG) v roce 2010, kdy nepostoupili ani 

do užšího výběru a hry uspořádal Singapur. Kandidovali i na pořadatelství druhých YOG 

v roce 2014. Na zasedání Mezinárodního olympijského výboru ve Vancouveru v únoru 2010 
                                                           
213 Rozhovor W. Lipoński, 13. 10. 2010 
214 Starostou byl v letech 1995-2001.  
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před olympijskými hrami však opět prohráli, tentokrát o pouhých pět hlasů s čínským 

Nanjingem.    
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ČESKÉ ZEMĚ 

  

Počátky ČOV, Rakousko-Uherská éra 

Stejně jako Maďaři zachytili Češi, ačkoliv i dílem náhody, počátky rozmachu 

olympijského hnutí. Již v prvním Mezinárodním olympijském výboru jmenovaném 23. června 

1894 měli zastoupení díky skvělé osobnosti Jiřího Gutha. Guth byl původním povoláním 

středoškolský profesor. Přestože nebyl sportovcem, jako Čech byl členem Sokola 

a o tělovýchovu se zajímal jako pedagog. Nadchl jej výnos ministra vyučování Paula 

Gautsche o tělesné výchově, který kolegové odsoudili se slovy, že „…studentu přece přísluší 

se učit a jen učit a ne veslovat, šermovat, hrát!“215 V létě 1891 Guth využil možnosti získat 

stipendium vídeňské vlády na studijní cestu o tělesné výchově a odjel do Paříže, kde se díky 

svému kolegovi Františku Drtinovi seznámil s Pierrem de Coubertinem. Při diskuzích 

o metodách školní tělesné výchovy a o českých sokolech se zrodilo přátelství, díky němuž se 

Guth stal v červnu 1894 členem prvního MOV jmenovaného Coubertinem. O dva roky 

později se J. Guth právě díky svému členství v MOV stal jediným českým účastníkem prvních 

moderních olympijských her v Aténách. Průběh her a ceremoniály s nimi spojené jej 

okouzlily, pochopil, že olympijské prvenství je nejlepší propagací Čechů a jejich úsilí 

o vlastní stát.216 Začal usilovat o založení Českého olympijského výboru. Této myšlence však 

Česká obec sokolská nebyla zvláště nakloněna, na moderní sport pronikající i do českého 

prostředí hleděla s nelibostí a nedůvěrou.  

V květnu 1897 tak místo ČOV vznikla Česká amatérská atletická unie (ČAAU), která 

vystupovala jako české všesportovní ústředí a sdružovala všechny české sportovní spolky 

s výjimkou cyklistů a veslařů, kteří měli své vlastní svazy již od roku 1884. J. Guth se stal 

prvním předsedou ČAAU, následující rok ho vystřídal J. Rössler-Ořovský, neúnavný 

sportovní propagátor. V rámci atletické unie byla znovu otevřena otázka olympijských her 

a účasti Čechů. Na 1. května 1899 svolala unie přípravnou schůzi „všech zájemců o obeslání 

olympijských her“. Její aktéři se vyslovili pro účast na hrách v Paříži. Společným úsilím pak 

18. května 1899 založili Český výbor pro hry olympijské v restauraci U Černého koně na rohu 

dnešní Národní třídy a Voršilské ulice. Na schůzi 7. března 1900 se Český výbor pro hry 

olympijské stal permanentním. Byl tedy prvním národním olympijským výborem, který se 
                                                           
215 KOLÁŘ, F. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Praha: Olympia, 2011, s. 16.  
216 KOLÁŘ, F. 110 let Českého olympijského výboru. Praha: Český olympijský výbor, 2009, s. 5.  
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nescházel pouze v souvislosti s přípravou olympijských her, ale pracoval nepřetržitě. Na 

hrách v Paříži již Češi měli skupinu pěti sportovců, František Janda-Suk obsadil druhé místo 

v hodu diskem.  

O existenci samotného olympijského výboru museli Češi zápasit. Guth již na prvních OH 

v Aténách dosáhl významného vítězství. Na prvním zasedání MOV se totiž jednalo o otázce 

organizace mezinárodního olympijského hnutí v nižších článcích. Německý delegát Willibald 

Gebhardt prosazoval princip mezi-státní, švédský zástupce Viktor Balck zastával princip 

mezi-národní, který se nakonec prosadil. I díky Guthovu vystoupení 9. dubna 1896, ve kterém 

navrhl, aby si každá z velkých národností Rakousko-Uherska utvořila svůj vlastní olympijský 

výbor.217 Po zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Londýně 1904 však začali 

Rakušané poukazovat na anomálii, kdy v MOV chybí Rakousko-Uhersko i Rakousko, ale 

jako samostatné vystupují Uhry a La Bohême!218 O rok později byl do MOV přijat zástupce 

Předlitavska princ Alexander Solms-Braunfels. Coubertin snahám vyšachovat Čechy z MOV 

odolával, Jiří Guth také neúnavně obhajoval samostatnost Českého olympijského výboru proti 

tlaku předlitavských úřadů. V roce 1911 však místo v Mezinárodním olympijském výboru 

zaujal za Rakousko princ Otto Windischgrätz, spřízněný s císařem Františkem Josefem I. 

V mezinárodním olympijském hnutí nabyl velké autority. Na olympijských hrách ve 

Stockholmu 1912 již Češi při slavnostním nástupu kráčeli sice jako samostatná skupina, ale 

s označením Autriche-Tchèques. I to byl však značný sportovně diplomatický úspěch, se 

kterým bohužel nekorespondovaly výsledky českých sportovců. Pařížský kongres MOV o dva 

roky později vymazal Čechy pro jejich nesuverénní postavení ze seznamu 35 států 

vyjmenovaných pro účast na olympijských hrách 1916 v Berlíně. Český olympijský výbor 

marně protestoval. Hry v Berlíně ovšem byly po vypuknutí první světové války, do níž 

v uniformách Rakousko-Uherska narukovaly i tisíce českých sportovců, zrušeny. Během roku 

1916 na předsedu ČOV útočily vládní úřady a policie s tím, že „podle podrobných informací 

našich zahraničních úřadů již po dlouhá léta velmi obratně propaguje ve Francii, Anglii, 

Švédsku, ale i v ostatní cizině pod rouškou sportu a tělocviku nejhorší český separatismus“. 

J. Guth tedy 4. října 1916 Český olympijský výbor „dobrovolně“ rozpustil219 a vzdal se svého 

členství ve výboru mezinárodním.220 V prvním poválečném dopise Pierru de Coubertinovi 

                                                           
217 KOLÁŘ, F. 2009, s. 5.  
218 KOLÁŘ, F. 2009, s. 8.  
219 Česká obec sokolská byla úředně rozpuštěna již v listopadu 1915.  
220 KOLÁŘ, F. 2011, s. 24.  
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v listopadu 1918 ovšem poznamenal, že: „Nikdy nemohu uznat tento podpis vynucený 

násilím.“221  

Slovenská cesta do olympijské rodiny byla ještě obtížnější. „V uherském područí.“ Tak 

bývají nazvány kapitoly v odborných publikacích, které se týkají období před vznikem 

Československa. Slovensko vskutku nemělo samostatný stát, stejně jako jej neměli Češi. 

Ovšem jejich postavení v uherské části monarchie bylo o poznání horší než postavení Čechů 

v Předlitavsku.  

Krátké oživení národního života nastalo počátkem 60. let 19. století po pádu tzv. Bachova 

absolutismu. Byla založena tři slovenská gymnázia a především v roce 1863 kulturní, vědecká 

a obrozenecká instituce Matice slovenská. Avšak krátké povolení poměrů bylo uťato 

rakousko-uherským vyrovnáním o čtyři roky později. Vznik dualistického státu zbrzdil vývoj 

neuherských národů v Zalitavsku. Tedy nejen Slováků, ale i Srbů, Rumunů, Chorvatů, 

Italů…Matice slovenská i slovenská gymnázia byla v polovině 70. let zakázána. Maďarizační 

tlak se promítl i do rozvoje sportovního hnutí. Města, kde se po anglickém vzoru rodil na 

Slovensku, tehdejším „Felvidéku“, moderní sport, přestávala být většinově slovenská. Navíc 

rolnictvo, které bylo většinovou slovenskou společenskou vrstvou, nemělo volný čas ani 

finanční prostředky pro pěstování sportovních kratochvílí, věnovalo se maximálně folklorní 

zábavě. Vznikající sportovní kluby se tak staly, byť mnohdy nepřímým, nástrojem 

maďarizace.222 Kdo se chtěl věnovat sportu, musel tak činit v prostředí maďarských klubů. 

Byly to kluby vznikající především v Bratislavě a okolí v 60. letech 19. století. První byly 

kluby veslařské, které pořádaly závody na Dunaji pod Děvínem, bruslařské a šermířsko-

tělocvičné, které poskytovaly prostor na provozování dalších sportovních odvětví, především 

fotbalu. Kromě kopané mezi populární sportovní odvětví patřila např. atletika, cyklistika, 

lyžování, box nebo veslování a v těchto odvětvích se také od počátku 20. století konaly 

pravidelné regionální či celouherské soutěže.  

Na přelomu 19. a 20. století také vznikala první sportovní zařízení, např. krytá plovárna 

Grössling byla v Bratislavě otevřena v roce 1895. Osm let poté otevřeli v Tatranské Lomnici 

sáňkařskou dráhu a v různých městech slovenské části Uher vznikaly cyklistické tratě 

a tenisové kurty.223 Plovárna v Bratislavě byla otevřena v době, kdy byly obnoveny 

olympijské hry a vznikaly první národní olympijské výbory, ten maďarský v rok vzniku 

                                                           
221 KOLÁŘ, F. 2011, s. 50.  
222GREXA, J., SOUČEK, Ľ. Slovensko v znamení piatich kruhov, Bratislava: SOV, 2007, s. 15.  
223 GREXA, J. a kol. Olympijské hnutie na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Q111, s. 1996, s. 11.  
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bratislavské plovárny. Poláci, kteří po rozdělení vlastní země mezi tři státy byli v době 

obnovení olympijských her v ještě horším státoprávním postavení než Slováci, také až do 

konce první světové války neměli národní olympijský výbor. Ovšem o obnovení 

olympijských her pravidelně informoval polský tisk, stejně jako každé čtyři roky přinášel 

zpravodajství z jejich průběhu. Slovenský tisk se však tematice olympijských her vyhýbal, 

ačkoliv přinášel zpravodajství ze světových výstav v Paříži, St. Louis či v Londýně. První 

zmínka ve slovenském tisku o olympijských hrách tak pochází až z roku 1912. Slovenský 

deník z 16. a 18. července 1912 přinesl z her ve Stockholmu krátké zprávy spíše ironického 

zabarvení: „Zatímco velké francouzské a anglické ilustrované týdeníky přinášejí nádherné 

obrazy z pražských sokolských slavností…, zdejší maďarské jsou přeplněné obrazy olympiád 

stockholmských, na které jeli naši švagři (Maďaři) s hrdým povědomím, že odtud přijedou se 

štítem, donesou je ale na štítě. Mají doteď jen jediného světového šampiona, a sice ve střelbě 

na terč, a i ten se jmenuje - Prokop.“224 Maďaři na olympijských hrách 1912 nakonec získali 

dvě zlaté individuální medaile a jednu ze soutěže družstev.225 Slovenský tisk považoval 

olympijské hry v porovnání se sokolskými slavnostmi za podřadnou záležitost a jeho zástupce 

těšilo, že maďarští olympijští účastníci, na které byli jejich soukmenovci tolik pyšní, měli 

mnohdy slovansky znějící jména.  

Češi svůj olympijský výbor založili226 i s odkazem na vystoupení Maďarů na prvních 

olympijských hrách v Aténách. Zapůsobil Guthův argument, že Maďaři se prvních 

olympijských her účastnili vynikajícím způsobem umožněným podporou maďarské vlády.227 

Za účast dalších slovanských národů v rámci Rakouko-Uherska intervenoval zpravodaj 

a pozdější generální tajemník Českého olympijského výboru Josef Rössler. Vyjmenoval 

Coubertinovi jejich sportovní zástupce, např. dr. J. Mikolasche ze Lvova a J. Roudnického 

z Krakova.228 Apeloval, aby všechny národy byly zastoupeny na hrách svými reprezentanty, 

tedy nikoliv země, ale národy. Bojoval tím i za Slováky, a proto se na něj prý i maďarský člen 

                                                           
224 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 16.  
225

 VAD, D. (ed.). 100 év Magyar Olimpiai Bizottság. Oficiální publikace Maďarského olympijského výboru. 
Budapešť: Westel Press, 1995. s. 17.  
226 Český výbor pro hry olympické vznikl na schůzích 1. a 18. 5. 1899 v souvislosti s přípravami na pařížské OH 
1900. Podnět dal úřadující předseda České atletické amatérské unie Josef Rössler-Ořovský a čestný předseda 
ČAAU a člen MOV J. Guth. Na schůzi 7. 3. 1900 se Český výbor pro hry olympické stal permanentním.  
227 Přípravu 1. OH provázely finanční a organizační obtíže, Maďaři se nabídli uspořádat je v Budapešti. Do Atén 
nakonec vyslali 7 sportovců, a to na náklady vlády. KÖSSL, J. Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl 
první. 1891-1918 (1998). 2. opravené a doplněné vydání. Praha: ČOV, 1999. s. 25. Olympické hry v Paříži 
r. 1900. Pražský illustrovaný kurýr, 1899, č. 123, 4. 5. 1899.  
228 KÖSSL, J. 1999. s. 32. Archiv MOV Lausanne, fond Coubertin, složka Guth-Jarkovský, originál, rukopis, 
překlad z francouzštiny.  Dopis 12. 5. 1899 J. Rösslera Coubertinovi.  
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Mezinárodního olympijského výboru Ferenc Kemény díval skrz prsty, jako na panslavistu.229 

Nutno podotknout, že ze slovenských zástupců J. Rössler nikoho konkrétního nejmenoval, 

což je však pochopitelné vzhledem k dosavadnímu vývoji na slovenské sportovní scéně.  

Je velmi obtížné popsat „slovenskou“ účast na olympijských hrách. Slovenská literatura 

uvádí většinou sportovce, kteří se na slovenském území narodili a vyrostli, přestože se později 

třeba odstěhovali do jiné části monarchie. V tehdejších matrikách ovšem kolonka „národnost“ 

neexistovala, a tak ani nemohli být nikde případní slovenští účastníci her evidováni. Problém 

je, že se olympionici ke slovenské národnosti ani sami ze své vůle nehlásili a až na výjimky 

zůstali po vzniku Československa trvale žít v Maďarsku. Slovenské publikace to však 

zdůvodňují i maďarizačním tlakem a s ním spojenými riziky veřejného přihlášení se ke 

slovenské národnosti.  

Slovenští historikové za svého prvního medailistu považují Alojze Szokola, často 

uváděného jako Alajos Szokolyi, který se narodil v Hronci v okrese Banská Bystrica. 

Bronzovou medaili vybojoval již na prvních olympijských hrách v běhu na 100 metrů, 

startoval ovšem i v dalších atletických disciplínách. Za další slovenské olympioniky jsou 

uváděni Zoltán Imrich Halmaj a Zoltán Speidl či s o něco více slovensky znějícími jmény 

Juraj Luntzer, Štefan Drubina a František Ješina z Bratislavy. Z Košic byl zmiňován 

Alexander Prokopp. V předválečné éře se tak podle slovenských historiků podíleli slovenští 

rodáci na uherském medailovém zisku více než jednou třetinou.230  

 

Éra meziválečného Československa, vznik ČSOV 

Již tři dny po vyhlášení samostatného Československého státu 30. října 1918 oznámil 

J. Guth novému pražskému policejnímu řediteli, že Český olympijský výbor opět zahájil 

činnost. Týž den vyzval na stránkách Národní politiky české sportovce a spolky pěstující 

tělesnou výchovu mládeže, aby své členstvo daly k dispozici československé národní vládě, 

popřípadě Národnímu výboru.231 V Guthově bytě se 5. listopadu sešli bývalí členové ČOV 

a výbor zde byl znovu vzkříšen a ustaven.232 Oficiálně byl výbor valnou hromadou ustaven 

a státem uznán 13. června 1919 už jako výbor Československý. Měl být představitelem všech 

                                                           
229 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 17.  
230 GREXA, J. a kol. 1996, s. 15.  
231 KÖSSL, J., WAIC, M. Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl druhý. 1918-1945 (1998). Praha: 
ČOV, 1999, s. 9.  
232 KOLÁŘ, F. 2011, s. 67.  
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sportovců Československé republiky bez ohledu na jejich národnost, v tom spočíval oproti 

výboru předválečnému podstatný rozdíl. Předsedou byl opět J. Guth a i další personální 

obsazení navazovalo na Český olympijský výbor z doby Rakousko-Uherska. Guth, a spolu 

s ním Češi vůbec, se těšil v MOV mimořádnému respektu. V dubnu 1919 se stal generálním 

tajemníkem MOV a v podstatě pravou rukou Coubertina.233 Dodnes tak zůstává nejvýše 

postaveným Čechem v hierarchii mezinárodního olympijského hnutí. Nejvýznamnějším 

výsledkem Guthovy spolupráce s Coubertinem se stalo dokončení Olympijské charty jako 

soupisu organizačních řádů, pravidel a principů olympijského hnutí. Na kongresu v Lausanne 

v červnu 1921 byla charta přijata a Guth byl zvolen členem exekutivy MOV.  

Po skončení první světové války a vzniku Československa pominula bezprostřední hrozba 

zániku slovenského národa. Avšak na Slovensku bývá toto období interpretováno jako doba 

nového nerovnoprávného postavení slovenského národa. Česká část společného státu byla 

průmyslově i společensky vyspělá, a tak byli čeští odborníci vysíláni na Slovensko k rozvíjení 

rozličných oblastí kulturního, společenského i obchodně-průmyslového života. Slovenští 

historikové však přiznávají, že přes negativně vnímané národnostní aspekty přispěl vznik 

Československa k obrovskému slovenskému rozvoji. Kulturnímu, vzdělanostnímu 

i ekonomickému. Ten se promítl i do rozvoje tělovýchovného a sportovního. Například 

gymnasta Jan Koutný, který získal stříbrnou medaili na olympijských hrách v Paříži 1924, 

působil od počátku 20. let jako náčelník Sokola ve Zvolenu, až do své emigrace do Velké 

Británie v roce 1939. České sportovní svazy i po válce obnovený Český olympijský výbor 

rozšířily svoji působnost i na Slovensko, což znamenalo významnou organizační pomoc 

a v podstatě i založení Československého olympijského výboru. Sportovní svazy byly 

zakládány na národním, tedy československém principu, a to ve snaze eliminovat vliv svazů 

a klubů početné maďarské menšiny, jejíž elitní příslušníci však většinou reprezentovali 

Maďarsko. Vznikaly i další tělovýchovné organizace jako Sokol, YMCA nebo organizace 

akademického sportu. Posléze si Slováci na budování sportu na československém principu 

stěžovali, protože jim bránil v budování autonomní organizace a členské základny.234 

I vzhledem ke složité národnostní situaci meziválečného Československa byla situace ve 

sportu poněkud rozháraná. Existovaly svazy československé, německé, maďarské, židovské či 

polské s rozdílnými názory a zájmy. Od roku 1918 v čele československých sportovních 

asociací stála Československá všesportovní obec (ČSVO), o deset let později transformovaná 

                                                           
233 KOLÁŘ, F. 2009, s. 10.  
234 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 22.  
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na Československý všesportovní výbor (ČSVV). Ta se snažila vymoci sportovním svazům 

větší pravomoci na úkor ČSOV.  

Prvních poválečných olympijských her konaných v roce 1920 v Antverpách, na nichž 

chyběli Maďaři i Poláci, se českoslovenští sportovců účastnili poprvé jako reprezentanti 

samostatného státu. Získali však pouze dvě bronzové medaile, sportovci ze slovenské části 

státu ještě chyběli. Celkem jich na olympijských hrách mezi oběma světovými válkami 

startovalo 18.235 Byli však jedinými zástupci Slovenska v olympijském hnutí, do roku 1947 

totiž neměli Slováci mezi funkcionáři ČSOV ani jediného zástupce. Je ovšem třeba 

podotknout, že sportovních funkcionářů na Slovensku bylo v té době velmi málo a mnozí 

z nich byli navíc české národnosti.236 Důvodem malého slovenského podílu na směřování 

Československého olympijského výboru tedy nebyl žádný protislovenský postoj. I ČSOV se 

stal po roce 1918 důsledně čechoslovakistickým, jeho jednací řečí byla dokonce „řeč 

československá“.237 

I po stránce sportovní na tom byli Slováci hůř než Češi. Jednotlivci i týmy ze Slovenska se 

málokdy uplatnili v celostátních soutěžích a ti, kdo byli vybráni do československé 

reprezentace, velmi často působili v českých sportovních klubech, kde nalezli lepší materiální 

vybavení i tréninkové podmínky.238 To byl případ třeba slovenského fotbalisty Štefana 

Čambala, hráče pražské Slavie, který vybojoval v roce 1934 stříbrnou medaili na mistrovství 

světa v Itálii.239 Podobně jediným hokejovým reprezentantem původem ze Slovenska byl 

Ladislav Troják, hráč LTC Praha.240 Olympionici ze Slovenska působící v českých klubech 

byli i mezi atlety, boxery či zápasníky. V meziválečném období se slovenští sportovci 

zasloužili o zisk dvou stříbrných medailí. Ani v této době však nebylo jednoduché určit, zda 

se jedná o sportovce českého či slovenského, například šermíř Jozef Benedikt, účastník OH 

1936, se narodil ve Veselí nad Moravou. Rudolf Kus pocházel sice ze Zábřehu, avšak hlásil se 

ke slovenské národnosti. Jestliže alespoň několik slovenských sportovců reprezentovalo ČSR 

                                                           
235 GREXA, J. a kol. 1996, s. 18.  
236 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 21.  
237 GREXA, J. a kol. 1996, s. 18.  
238 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 22.  
239 Ve finále nastoupilo Československo proti domácím Italům a prohrálo v prodloužení 1:2.  
240 LTC Praha - Lawn Tennis Cercle - vznikl v roce 1903 původně jen jako tenisový kroužek Slavie s 
doplňkovým trénováním lehké atletiky. V zimě hrávali slávističtí sportovci v jeho sousedství a někdy i na jeho 
zamrzlých dvorcích bandy hokej. Brzy se k nim přidávali i někteří z tenistů. Posléze se bandyhokej stal druhým 
hlavním sportem LTC. Zpočátku byl jen provinčním klubem. Takto fungoval až do roku 1927, kdy ambiciózní 
šéf klubu Jaromír Citta získal do LTC nejlepší hráče z hokejové Sparty a prakticky ze dne na den učinil z LTC 
nejsilnější československý klub, který poté patřil i mezi nejlepší v celé Evropě. 
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na letních olympijských hrách, účast na zimních byla mizivá. Počátkem 20. let, v době, kdy se 

konal Týden zimních sportů, alias první zimní olympijské hry v Chamonix, na Slovensku 

teprve vznikaly první lyžařské a hokejové kluby. Až na posledních hrách meziválečné éry, 

v Garmisch-Partenkirchenu 1936, startovali první slovenští borci, lyžař Lukáš Mihalák 

a hokejista Ladislav Troják.  

Již v prosinci roku 1920 přišel J. S. Guth-Jarkovský s myšlenkou uspořádat v Praze 

olympijské hry v roce 1924, dokonce pro ni nadchl i ministra zahraničních věcí Edvarda 

Beneše. Nakonec však Guth podpořil svého přítele Coubertina, který si přál konání OH 

v Paříži. Vrcholem působení ČSOV na mezinárodní scéně se stalo pořádání VIII. 

olympijského kongresu na přelomu května a června 1925 v Praze. Nad připravovaným 

kongresem přejal záštitu prezident Masaryk. Pierre de Coubertin zde rezignoval na 

předsednickou funkci v MOV, vystřídal jej Belgičan Henri de Baillet-Latour. Jedním 

z nejdůležitějších bodů programu kongresu bylo uznání Týdne zimních sportů konaného 

v Chamonix 1924 zpětně za první zimní olympijské hry. V lednu 1926 se ČSOV vrátil 

k myšlence pořádání OH v Praze, založil proto dokonce olympijský fond. Nakonec prostředky 

do něj vložené využil na Cenu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského241 založenou roku 1935.   

ČSOV však neměl jednoduchou pozici na domácí půdě. Ostatní národnosti 

v Československu se zpočátku o olympijské hnutí příliš nezajímaly.242 Až v souvislosti 

s hrami v Chamonix a zejména díky úspěšné účasti lyžařů německé národnosti začali s ČSOV 

spolupracovat zástupci Svazu německých lyžařských spolků. Československá sportovní obec 

(ČSSO), transformovaná později na Československý všesportovní výbor (ČSVV), dokonce 

vyzývala ČSOV, aby se stal jen jakousi její sportovní sekcí, která by zajišťovala její vztah 

k olympijskému hnutí. Na tento popud se ČSOV stal spolkem s řádnými stanovami243 

schválenými výnosem zemské správy politické 16. prosince 1919. Funkcionáři obce 

opakovaně kritizovali ČSOV a snažili se vymoci větší pravomoci pro sportovní svazy na úkor 

olympijského výboru, například v otázce kompetencí nominace sportovců na olympijské hry. 

Nebyli spokojeni ani s malým podílem sportovních svazů na rozhodování Československého 

i Mezinárodního olympijského výboru. Boje o kompetence se táhly celá 20. léta. Přiostřily se 

                                                           
241 Pod pseudonymem Stanislav Jarkovský publikoval Jiří Guth mnohé články. Nakonec jej začal oficiálně 
používat jako součást svého občanského jména.  
242 KOLÁŘ, F. 2011, s. 69.  
243 O proměně z „kroužku na spolek“ se mluvilo již na ustavující valné hromadě. Organizační forma kroužku 
vyhovovala poměrům v Rakousku-Uhersku a chránila český olympijský výbor jako kroužek bez řádně přijatých 
stanov před rozpuštěním. V novém státu však tato organizační forma přestala vyhovovat. Protokol ustavující 
valné hromady ČSOV. SÚA, fond ČSVO, kart. 2. Rukopis zápisu. In KÖSSL, J., WAIC, M. 1999, s. 19.  
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v souvislosti s několikrát ohlášenou a později odvolanou či nepřijatou demisí Jiřího Stanislava 

Gutha Jarkovského, která byla nakonec přijata, a do užšího výboru se dostali funkcionáři 

přímo ze svazů. Do čela olympijského výboru byl 18. března 1929 jen malou převahou hlasů 

zvolen lídr takzvané opoziční kandidátky doc. dr. Josef Gruss. Opozice prosazovala zvýšení 

pravomocí sportovních svazů a dokonce uvažovala o sloučení Československého 

olympijského výboru a Československého všesportovního výboru. I proto byl Josef Gruss 

zvolen. Avšak on i většina opozičních bojovníků ztratil pro tyto změny se členstvím 

v olympijském výboru zápal a pochopil, že v rozháraných sportovních poměrech 

meziválečného Československa takový postup není možný. Naopak, v čele olympijského 

výboru opustil myšlenku významnějšího podílu sportovních svazů na řízení této organizace 

a stal se z něj zapálený obhájce nezávislého a samostatného postavení Československého 

olympijského výboru. Výboru, který má stát nad svazy a sportovními kluby, stranou jejich 

hašteření a půtek, stát pevně v dobách rozjitřených nastupující světovou hospodářskou krizí. 

Na valné hromadě Československého olympijského výboru 25. března 1930 Josef Gruss 

prohlásil, že volbu přijal proto, aby „stmelil různorodé složky dbaje přísně na to, aby bylo 

postupováno a pracováno v intencích minulých výborů“.  

ČSOV musel čelit i problémům, které mezinárodnímu olympijskému hnutí přineslo 

rozhodnutí MOV přidělit olympijské hry 1936 Berlínu. V průběhu roku 1935 vznikaly po 

celém světě výbory pro odebrání největšího sportovního svátku nacistickému státu, jeden 

z nich byl založen i v Praze v září 1935. Nakonec však vedení ČSOV rozhodlo, že 

českoslovenští sportovci na hrách startovat budou. Poslouží tak nejlépe propagaci mírovému 

úsilí Československa.244 Dalším důvodem ovšem byly snahy československých Němců 

startovat na hrách samostatně, které se objevovaly již od roku 1933. Poukazovali mimo jiné 

na to, že Češi takové právo před první světovou válkou měli. ČSOV však ve spolupráci 

s MOV a odkazem na Olympijskou chartu podobné snahy rázně odmítl. Tento problém 

v podstatě vyřešilo přijetí Mnichovské dohody, českoslovenští Němci pak závodili za 

nacistické Německo.  

 

Slovenský štát a Slovenský olympijský výbor poprvé 

O přímém zastoupení Slováků v Československém olympijském výboru se začalo 

uvažovat v souvislosti s autonomií vyhlášenou ústavním zákonem v listopadu 1938. Tento 
                                                           
244 Národní listy z 10. 11. 1935, in KÖSSL, J., WAIC, M. 1999, s. 105.  
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zákon zformalizoval stav vzniklý přijetím říjnové Žilinské dohody, na jejímž základě vznikla 

slovenská vláda v čele s Jozefem Tisem, a zčásti Vídeňskou arbitráží, v jejímž rámci muselo 

Slovensko svá jižní území postoupit Maďarsku. Československo, tehdy nově Česko-

Slovenská republika, se stalo de facto federací, přestože ne na dlouho. Moc se na Slovensku 

soustředila do rukou Hlinkovy slovenské lidové strany, vznikl autoritativní tzv. luďácký 

režim, který trval až do konce druhé světové války. Politické strany byly sloučeny 

a v prosincových volbách 1938 již existovala pouze jednotná kandidátka. V tisku se množily 

protižidovské a protičeské výpady.  

Měla vzniknout Československá sportovní rada, jejíž předseda měl být členem 

Československého všesportovního výboru. Jedním místopředsedou měl být člen ČSOV, 

druhý měl pocházet ze Slovenska.245 V únoru 1939 byly zpracované i stanovy této organizace, 

které schválil i ČSOV, odmítl však jmenovat svého zástupce, protože chtěl předem získat 

souhlas Slovenska a Podkarpatské Rusi.246 Tyto změny však brzy přestaly být aktuální.  

Totalitní princip, jímž byl Slovenský štát řízen, se projevil i v tělovýchovném a sportovním 

hnutí. Všechny tělovýchovné organizace byly zrušeny zákonem z 6. prosince 1938. Zrušen 

byl Sokol, Orel, Svaz dělnických tělovýchovných jednot, YMCA a další. Místo nich vznikla 

jednotná tělovýchovná organizace, Hlinkova garda (HG). Majetek zrušených organizací 

přešel pod HG. Toto sjednocení společně s nuceným odchodem českých trenérů, funkcionářů 

i pedagogů přispělo ke stagnaci a následnému poklesu úrovně slovenské tělovýchovy. Mnoho 

pracovníků bývalých tělovýchovných organizací též přešlo do sportovních klubů, protože HG 

plnila i mnohé politické a ideologické cíle. Objevily se též snahy o přejmenování sportovních 

klubů na HG, nakonec však zůstaly u svých původních názvů a organizace a Hlinkův režim se 

snažil profitovat z občasných úspěchů jejich členů. Slováci v době války snížili výkonnostní 

zaostávání za Čechy, protože měli vlastní reprezentaci a mohli se tak poměřovat se soupeři 

i na mezinárodním poli, byť značně zredukovaném na satelitní nacistické státy.247 Rozvoj 

slovenského sportu dokládalo i budování jeho organizační základny, tedy zakládání 

slovenských sportovních svazů. Vznikl tak klub slovenských turistů a lyžařů, svaz šermířský, 

plavecký, fotbalový atd. Vrcholem organizačních aktivit se stalo založení Slovenské ústřední 

sportovní rady (SÚSR) v čele s hlavním náčelníkem Štefanem Jakubcem. Členy SÚSR se stali 

i zástupci Německého tělovýchovného a sportovního svazu a Maďarského tělovýchovného 

svazu.  

                                                           
245 GREXA, J. a kol. 1996, s. 18.  
246 KÖSSL, J. Dějiny československého olympijského hnutí. Praha: Olympia, 1977, s. 83.  
247 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 28.  
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Ještě 14. 3. 1939 poslal ČSOV sportovním svazům oběžník o uspořádání olympijského dne 

za účelem propagace olympijských myšlenek.248 Ve stejný den ovšem vznikl Slovenský štát 

a o dva dny později byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Po vzniku Slovenského štátu 

fungoval i nadále např. Vysokoškolský šport Bratislava (VŠB) založený 2. února 1928, 

v jehož výboru působili i mnozí akademičtí pracovníci bratislavské univerzity. Pokoušel se 

udržet si organizační nezávislost na HG podobně jako další sportovní kluby.249 Nový stát 

ovšem předurčoval i vznik samostatného olympijského výboru (SOV). Vzhledem 

k očekávaným olympijským hrám v Garmisch-Partenkirchenu a Helsinkách bylo třeba začít 

plánovat slovenskou účast. Prvním krokem bylo založení slovenského olympijského fondu. 

Pro čerstvě vzniklé sportovní svazy byla posléze zavedena tzv. olympijská daň a 12. května 

1939 se sešel přípravný výbor pro založení SOV. K tomu došlo 18. června 1939 na 

ustavujícím valném shromáždění. Předsedou Slovenského olympijského výboru byl zvolen 

MUDr. Gejza Rehák, po jeho smrti na konci roku 1940 se předsedou stal JUDr. Jozef 

Terlanda. Podle stanov, schválených v prosinci 1939, měl být SOV spolkem mimo všechny 

sportovní organizace Slovenského štátu a neměl být podřízen žádné další organizaci. Měl 

jednat ve prospěch sportu Slovenského štátu.250   

Funkcionáři z SOV napnuli svoje síly, aby pro svou organizaci dosáhli mezinárodního 

uznání. Toho se jim dostalo, do Mezinárodního olympijského výboru ovšem byli přijati pouze 

provizorně, rozhodnutím předsedy MOV hraběte Henri de Baillet-Latoura. Plénum MOV 

totiž zasedalo až po skončení druhé světové války. V dopise Mezinárodnímu olympijskému 

výboru ze 17. září 1939 oznámili zástupci Slovenského olympijského výboru, že na svém 

zasedání 27. srpna zvolili za slovenského delegáta v MOV Františka Lanáka.251  

Slovenští lyžaři a hokejisté se dokonce, nepříliš úspěšně, zúčastnili torza olympijských her 

v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1940, jejich platnost však MOV neuznal. Další, a do 

skončení války jedinou činností SOV, byla snaha o budování nových hřišť a sportovišť.  

Ke zvýšení výkonnosti slovenský sportovců přispělo i založení Oddílu armádních 

sportovců (OAP) v roce 1941 pro vrcholové sportovce - vojáky.  

                                                           
248 KÖSSL, J., WAIC, M. 1999, s. 117. Oběžník Čs. olympijského výboru čs. sportovním svazům, členům 
ČSOV. SÚA Praha, dnes Národní archiv, Praha, fond ČSOV, kart. 1.  
249 www.sportcenter.sk  
250 GREXA, J. a kol. 1996, s. 23.  
251 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 30.  
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Olympijský výbor v Protektorátu Čechy a Morava 

Vytvoření  Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 znovu ohrozilo postavení Čechů 

v MOV. Ještě 15. dubna říšský sportovní vůdce Hans von Tschammer und Osten navrhoval, 

aby ČOV zůstal zachován, protože „zásadě kulturní vyspělosti Čechů odpovídá samostatné 

zastoupení v mezinárodních sportovních organizacích a při olympijských hrách.“252 

K samostatnému zastoupení Protektorátu v mezinárodním olympijském hnutí zaujal odmítavý 

postoj státní tajemník Karl Hermann Frank i říšské kancléřství. Plénum MOV zasedající 

v červnu 1939 však potvrdilo členství Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského s tím, že je 

zástupcem MOV v Čechách a na Moravě a že reprezentuje MOV v českém národě.253 Tento 

postoj přijal i Hans von Tschammer und Osten, jeho přijetí označil v dálnopise říšskému 

vůdci ze 7. června 1939 jako nezbytně nutné, jinak je možno očekávat dalekosáhlé nepříznivé 

důsledky. V oficiálním bulletinu MOV z října 1939 byly samostatně uvedeny Národní 

olympijský výbor Čech a Moravy a Národní olympijský výbor Slovenska. Po vypuknutí 

druhé světové války však tlak nacistů sílil, rozpuštěn byl Sokol i Orel a 29. dubna 1943 se 

funkcionáři Českého olympijského výboru rozhodli, že výbor raději „dobrovolně“ rozpustí 

a předají veškeré jeho jmění Českému všesportovnímu výboru. Po druhé světové válce byl 

Československý olympijský výbor obnoven již 15. května 1945 a Josef Gruss opět stanul 

v jeho čele.  

 

Po druhé světové válce 

Po skončení války byla Československá republika obnovena. Již bez Podkarpatské Rusi, 

která připadla sovětské Ukrajině. Československo mělo po válce výhodu příslušnosti 

k vítěznému táboru. Na rozdíl od Polska a Maďarska obě spojenecké armády do půl roku 

odešly. I v případě Československa ovšem došlo už za války k dohodě moskevského 

a londýnského emigračního centra. Byla vytvořena koalice občanských stran, socialistů 

a komunistů. Strany, které nebyly v odboji, nebyly po válce obnoveny jako například 

agrárníci nebo národní demokraté. Původní systém mnoha stran, který fungoval 

v meziválečném Československu, byl notně zredukován. Přesto se Československo na rozdíl 

od svých sousedů hlásilo alespoň navenek k předválečné tradici254 a snilo, naivní, sen o roli 

                                                           
252 KOLÁŘ, F., 2009, s. 10. 
253 Bulletin Officiel du C.I.O., juillet 1939, č. 41, s. 8. Překlad z francouzštiny. In KÖSSL, J., WAIC, M. 1999, s. 
153.  
254 CUHRA, J. České země v evropských dějinách IV. Litomyšl: Paseka, 2006. s. 158.  
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mostu mezi Východem a Západem. Byla vytvořena Národní fronta Čechů a Slováků, 

počátkem května 1945 odsouhlasila Košický vládní program a politická rozhodnutí přijímala 

na základě širokého konsenzu.  

Proběhla pozemková reforma, dekretem prezidenta republiky z 21. června 1945 byl 

zkonfiskován majetek Němců, Maďarů a kolaborantů. Byl předán novým osídlencům 

v oblastech vyprázdněných odsunem Němců. S Maďary uskutečnilo Československo výměnu 

v počtu 70 až 80 tisíc osob z každé strany. Dekrety z října 1945 byly znárodněny doly, banky, 

pojišťovny, hutě, energetické a chemické závody, kovoprůmysl a podniky s více než 500 

zaměstnanci. Byl též zaveden plánovací systém, ovšem národní podniky měly svou 

subjektivitu. Až do roku 1948 zde existoval tržní a plánovací systém v relativní symbióze.255  

Na jaře 1946 měli českoslovenští komunisté milion členů. Lidé byli dlouho nadšení 

z osvobození Rudou armádou a provázanost Komunistické strany Československa se 

soudruhy ze Sovětského svazu nebrali jako mínus, naopak. V tom se situace lišila od 

Maďarska i Polska, dílem i od slovenské části republiky. Dne 26. května 1946 se konaly 

parlamentní volby. První poválečné a na dlouhou dobu poslední svobodné. Komunisté v nich 

v české části státu získali 40% hlasů. Na Slovensku se jim tolik nedařilo, zvítězila tam jasně 

Demokratická strana se 62% hlasů a komunisté se museli spokojit jen se 30% ziskem. To 

slovenské komunisty přimělo přiklonit se k „centralistickému“ čechoslovakismu a upustili od 

prosazování federativního uspořádání státu. Tzv. slovenská otázka se objevovala stále znovu, 

podrobně je popsána v části práce věnované Slovensku. Navzdory prohře na Slovensku získali 

komunisté v celém Československu 38% hlasů, stali se nejsilnější stranou a obsadili úřad 

premiéra republiky stejně jako vlivná místa na ministerstvech vnitra, financí či zemědělství. 

Celkem v 25 členné vládě disponovali 10 ministerstvy.  

Přestavitelé komunistů v zemích, kde dosud nepřevzali moc, dostali pokyn, aby tak učinili. 

A to na konferenci Informačního byra komunistických stran v září 1947 ve Szklarské 

Porobě.256 Hradecký program KSČ požadoval další znárodňování a rozparcelování statků nad 

50 ha. Vládní krize z února 1948 vyvrcholila, když ministr vnitra Václav Nosek vyměnil 

několik důstojníků Sboru národní bezpečnosti za komunisty. V podstatě tak vyprovokoval 

demisi ministrů zvolených za demokratické strany, kteří ji 20. února podali v očekávání 

vypsání předčasných voleb. Prezident Beneš ji však 25. února po drsném nátlaku komunistů 
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přijal a „rekonstruoval“ torzo vlády dle přání premiéra Klementa Gottwalda. Tímto pučem se 

i poslední alespoň zčásti demokratický středoevropský stát stal komunistickou baštou. 

Ve dnech 5. - 9. května 1945 byl z podnětu zástupců Československé obce sokolské, Svazu 

dělnických tělovýchovných jednot, Junáka a dalších organizací založen Ústřední národní 

tělovýchovný výbor (ÚNTV). Měl sjednotit československou tělovýchovu, sport a turistiku do 

jednotné organizace.257 Jen o několik dní později, 15. dubna 1945, obnovil činnost 

Československý olympijský výbor. Uplatnil práva po bývalém Českém olympijském výboru 

a požádal Český všesportovní výbor o navrácení uschovaného majetku. V čele ČSOV opět 

stanul dr. Gruss. Na podzim roku 1946 zanikl ÚNTV a byl nahrazen Československým 

tělovýchovným svazem (ČSTS). Na rozdíl od předchozího orgánu byl budován na 

federativním základě, tzn., že si členské spolky svazu zachovaly právní subjektivitu. Avšak 

únorový puč a následné sjednocování tělovýchovy pod taktovkou komunistů ukončily 

fungování i ČSTS. Již 27. února ustavil ČSOV vlastní akční výbor. Oproti akčním výborům, 

které vznikaly z podnětu KSČ v dalších organizacích s cílem odstranit z nich nepohodlné 

funkcionáře a členy, byl akční výbor ČSOV spíš obranným manévrem, který měl zabránit 

zásahu zvenku. Měl být výrazem angažovanosti a zároveň neohrozit existenci organizace.258  

Autonomní postavení Slovenska bylo specifickým a periodicky se objevujícím problémem 

Československého státu. Obtížně se rodilo už v Košickém vládním programu.259 Zatímco 

česká reprezentace vycházela stále z myšlenky jednotného československého národa, Slováci 

si představovali nejlépe federativní uspořádání státu. Avšak poté, co komunisté na Slovensku 

prohráli volby, stali se přívrženci centralismu. Na konci července 1946 byla přijata Třetí 

pražská dohoda260, která výrazně omezila význam Slovenské národní rady (SNR), 

zákonodárného orgánu vzniklého v průběhu Slovenského národního povstání v roce 1944, 

a Sboru pověřenců, výkonného orgánu vytvořeného rozhodnutím SNR v roce 1944. Oba se 

tak dostaly pod přímou kontrolu československé vlády. O přijetí dohody se zasloužili 

především komunisté, kteří chtěli zmírnit dopad volebního vítězství Demokratické strany. 

Oslabení vlivu slovenských politických orgánů probíhalo i za asistence slovenských 

                                                           
257 Zápis z 1. schůze VV ČSOV. SÚA Praha, fond ČSOV, kart. 4, strojopis. In KÖSSL, J. Dokumentace 
k dějinám českého olympismu. Díl třetí. 1945-1971. Praha: ČOV, 1999b, s. 9.  
258 Zápis porady některých členů vedení ČSOV o ustavení akčního výboru. SÚA Praha, fond ČSOV, kart. 5, 
rukopis. In KÖSSL, J. 1999b, s. 25.  
259 KOVÁČ, D. Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998, s. 250.  
260 Tzv. Pražské dohody uzavřené v červnu 1945, dubnu 1946 a červnu 1946 měly definovat vztah slovenských 
orgánů - Slovenské národní rady a Sboru pověřenců - k orgánům centrálním.  
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komunistů. Od jara 1947 zde navíc probíhala kampaň na oslabení Demokratické strany ve 

formě policejní provokace, obvinění ze smyšlených spiknutí apod.  

ČSOV automaticky vztahoval svou působnost i na Slovensko. Ve Slovenské národní radě 

(SNR) zatím probíhal boj o uznání SOV. 25. května 1946 předložil předseda SNR G. Husák 

návrh nařízení o zakládání a rozpouštění spolků. Rozpuštěny měly být ty, které kolaborovaly 

s profašistickým režimem, zbylé měly do půl roku předložit nové stanovy. Spolek, který by 

tak neučinil, měl být pokládán za rozpuštěný. SOV tuto lhůtu promeškal a stanovy předložil 

až 7. prosince 1945. Pověřenictvo vnitra toto zpoždění netolerovalo, ale oficiální výměr 

o rozpuštění dostali funkcionáři až 20. září 1947.261  

Po obnovení Československého olympijského výboru po válce Slováci právem protestovali 

proti výboru bez slovenské účasti. Na první schůzi výkonného výboru ČSOV 21. června 1945 

bylo rozhodnuto, že „na příští schůzi, kterou svolává předseda, bude pojednáno o zastoupení 

Slovenska v ČVO (tj. v ČSOV)“.262 Ta se konala 24. října 1945 a předseda ČSOV J. Gruss 

informoval o své návštěvě u ministra vnitřního obchodu I. Pietora ve věci zapojení Slováků 

do olympijského hnutí. Pak však tato otázka ustoupila do pozadí. Československý olympijský 

výbor ponechal zastoupení Slováků na sportovních svazech, protože jejich prostřednictvím ve 

výboru zastoupeni byli. Komunikace ČSOV se Slovenskem však nebyla jednoduchá, oficiálně 

stále existující SOV považoval za reprezentanta bývalého státu, ČSOV nejednal tedy přímo 

s ním, nýbrž prostřednictvím Československého tělovýchovného svazu, v jehož stočlenném 

výboru měli Slováci čtvrtinové zastoupení. Čtvrtina míst jim patřila i v 36členném 

předsednictvu. ČSTS na Slovensku vykonával svoji pravomoc prostřednictvím Slovenské 

tělovýchovné rady (STR), která byla identická právě se slovenským zastoupením 

v předsednictvu. STR ovšem neměla svůj český protipól, což bylo obrazem typického 

asymetrického uspořádání v Československu, kdy kromě celostátních orgánů existovaly 

pouze slovenské složky. Československý olympijský výbor jednal i prostřednictvím 

Slovenské ústřední sportovní rady (SÚŠR). V březnu 1947 se konalo valné shromáždění 

ČSOV, ale nově zvolený výbor se slovenskou otázkou zaobíral až na svém květnovém 

zasedání. Tuto část jednání dokonce předseda dr. Gruss vyhlásil za důvěrnou. Bylo 

rozhodnuto, že ČSOV vyčká, až se ozve Slovensko nebo Československý tělovýchovný svaz. 

Slováci tak učinili právě prostřednictvím ČSTS a byla svolána schůze Československého 

olympijského výboru a Slovenské ústřední sportovní rady 1. června 1947 v Praze, protokol 
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z ní v archivním fondu chybí.263 Slovenští zástupci byli nakonec v říjnu 1947 kooptováni do 

ČSOV a tímto aktem SOV zanikl. Slovensko v ČSOV zastupovali Ladislav Brežný, který se 

stal místopředsedou ČSOV, Július Chovan, Rudolf Holzer, Václav Kocum, A. Chovanec, 

A. Lisický.  

Slovenští funkcionáři se snažili prosadit v Mezinárodním olympijském výboru zvolení 

dalšího zástupce z Československa, který by byl Slovák. Touto myšlenkou se zaobíral již 

generální tajemník ČSOV František Widimský v říjnu 1945. Zastupující předseda MOV 

Siegfried Edström přislíbil, že návrh dvou delegátů za Československo předloží na zasedání 

MOV v Lausanne 6. září 1946. S. Edström byl na tomto zasedání zvolen předsedou MOV, 

předseda Československého olympijského výboru J. Gruss členem a předložil žádost na 

projednávání dalšího československého zástupce. Dalšího zasedání MOV ve Stockholmu 

v červenci 1947 se zúčastnil i místopředseda ČSOV L. Brežný, od předsedy MOV získal 

příslib brzkého projednávání této otázky, avšak po únorovém puči se stalo slovenské 

zastoupení v MOV bezpředmětným.   

 

V komunistickém područí 

Masivnější protesty společnosti proti komunistickému převratu přišly až relativně dlouho 

po Únoru, v červnu při příležitosti sokolského sletu, a v září, v souvislosti s pohřbem 

prezidenta Beneše. Straně se v prvních pěti letech podařilo společnost zcela ovládnout. Od 

počátku roku 1948 vznikaly po celém Československu akční výbory Národní fronty, řada 

tradičních spolků byla zrušena, případně donucena přetvořit se v jednotná celostátní sdružení. 

S takovou změnou mnohdy přišel požadavek na změnu stanov doprovázený často vyvázáním 

se z mezinárodních federací, spolky tedy fakticky byly řízeny komunistickou stranou. 

Zároveň v nich probíhala „očista“, podobně jako v celé společnosti. Na vedoucí místa byli 

dosazeni lidé bez potřebné kvalifikace, tou se stávala stranická knížka. Ve středoevropských 

zemích zvolili komunisté téměř shodnou strategii. Organizace a svazy se měly zapojit do 

zápasu o získání podpory společnosti, především mládeže. Odpůrci režimu byli zatýkáni 

a často využívání k otrocké práci na mamutích stavbách socialistického zřízení. Těžký 

průmysl se stal v hospodářství číslem jedna.   

Přelom čtyřicátých a padesátých let provázely tvrdé represe. Jejich prvním cílem byly 

nekomunistické strany, které byly postupně zlikvidovány – korupcí, infiltrací či policejními 
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zásahy.264 V Československu smutně proslul proces se skupinou Direktoria, za pomoci 

sovětských poradců vykonstruovaný Státní bezpečností. Do čela velezrádné skupiny byla 

obsazena poslankyně za Českou stranu národně sociální Milada Horáková. Navzdory 

brutálním výslechům se k obviněním nepřiznala, přesto byla odsouzena k smrti, stejně jako 

další tři členové „skupiny“. Přes protesty mnoha zahraničních osobností byla 27. června 1950 

popravena. Tisíce lidí skončily v táborech nucených prací či u pomocných technických 

praporů. Represe se poté začaly obracet i dovnitř komunistických stran, kde hledaly vnitřního, 

o to nebezpečnějšího nepřítele. Novým stimulem změn se tak stal strach o vlastní život. 

Sovětské monstrprocesy ze 30. let dorazily do středoevropských států a žádný komunistický 

politik si nemohl být jistý, zda o Sověty projevovanou přízeň záhy nepřijde. 

V Československu se tak stalo Rudolfu Slánskému, do roku 1951 generálnímu tajemníkovi 

KSČ, jednomu z organizátorů nastoupivšího komunistického teroru. Koncem listopadu 1951 

byl zatčen, ve vězení se dvakrát pokusil o sebevraždu. V procesu s ním bylo obžalováno 

dalších 13 vysoce postavených politiků KSČ. Slánský s devíti druhy byl odsouzen k smrti 

a popraven oběšením 3. prosince 1952. Do poloviny padesátých let bylo vyneseno celkem 232 

rozsudků smrti.  

Zmírnění teroru v komunistických zemích přichází v březnu 1953, kdy umírá Stalin, 

nedlouho poté následovaný K. Gottwaldem. Destalinizace však v Československu probíhala 

pomaleji než v okolních zemích.265 Komunisté zde ve svých řadách neměli „pochybovače“ 

jako Poláci Gomułku či Maďaři Nagyho. Českoslovenští komunisté měli navíc významné 

hospodářské starosti. Urychlené zavedení centralisticko-administrativního plánovaní 

a vyřazení zbytku tržních mechanismů, administrativní stanovení cen, orientace na těžký 

průmysl, surovinová závislost na SSSR či nerovnoměrnost rozložení výroby mezi Českem 

a Slovenskem způsobily zpomalení výroby a propad životní úrovně. K odstranění zaostávání 

za plánem byly přijaty vyšší pracovní normy. To vedlo k růstu napětí v závodech 

a k dělnickým stávkám, jejichž rozsah dosahoval prvorepublikové úrovně.266 Československo 

sáhlo k měnové reformě, která byla vyhlášena 30. května 1953 nedlouho po vyjádření 

prezidenta A. Zápotockého, ve kterém plánované vyhlášení reformy popřel. Stát ožebračením 

milionů lidí odvrátil vlastní bankrot. Následoval růst cen a od něj už byl jen krůček 

k masivním protestům. Jejich jádrem byly závody v Praze, Plzni či Ostravě. Stávky a masivní 

demonstrace dělníků provázely první velké protesty v zemích tzv. socialistického tábora. 
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Veřejná bezpečnost ve spolupráci s Lidovými milicemi však protesty potlačila, jejich hlavní 

protagonisté byli pozatýkáni. Stát sáhl ke korekturám hospodářské strategie ve prospěch 

zemědělství a spotřebního sektoru vedoucím k postupnému uvolňování napětí.  

Po únoru a následném sjednocení tělovýchovy vyhlášeném v březnu 1948 zasáhly 

personální změny i ČSOV. Nově jmenovanými slovenskými zástupci byli Karol Stráňai, Ivan 

Chodák, Vladimír Čičmanec, R. Holčík, Rudolf Holzer, Bohuš Kobza, Václav Kocum, 

Michal Polóni. Po únorovém převratu se navíc tělovýchově a sportu nevyhnuly sjednocovací 

tendence. Již 27. února 1948 vyhlásil Ústřední akční výbor Národní fronty jedinou 

celonárodní tělovýchovnou organizaci Sokol. Akční výbor Sokola se ujal vedení všech 

tělovýchovných, sportovních a turistických organizací. 31. března 1948 bylo slavnostně 

vyhlášeno „sjednocení československé tělovýchovy“ do „Jednotné tělovýchovné organizace 

Sokol“, jež převzala historický název Československá obec sokolská (ČOS). ČSOV od Sokola 

dostal pokyn, aby dál pracoval jako spolek a zabezpečil účast československých sportovců na 

olympijských hrách v Londýně 1948. Sokol se plně věnoval přípravě XI. sletu a neměl 

kapacitu na zajištění účasti na olympijských hrách.267 Po jejich ukončení činnost ČSOV 

v podstatě skončila. Tělovýchovná činnost Sokola byla zpomalena. Jednak čistkami, které 

v něm tak jako v dalších organizacích probíhaly; do konce roku 1948 bylo ze Sokola 

vyloučeno téměř 12 tisíc členů, jednak spojením tradičního územního uspořádání řízení 

československé tělovýchovy a sportu a odborového řízení.268 V závodech, továrnách, ve 

školách i v armádě vznikaly po sovětském vzoru nové tělovýchovné a sportovní jednoty. 

Právně byla činnost ČSOV ukončena v červenci 1949 Zákonem o státní péči o tělesnou 

výchovu a sport, kdy řízení sportu a tělovýchovy přešlo plně pod Československou obec 

sokolskou. Na sklonku roku 1950 navrhl předseda akčního výboru ČSOV dr. Karel Popel 

přeměnu ČSOV na zvláštní komisi České obce sokolské vystupující pod samostatným 

vedením. Jako spolek zanikl ČSOV na svém mimořádném plenárním zasedání 19. prosince 

1951, stal se pouze pracovním kolektivem bez právní subjektivity a jeho majetek ve výši 

téměř dvou milionů Kčs byl 12. března 1952 předán Státnímu úřadu pro tělesnou výchovu 

a sport. Předseda ČSOV dr. J. Gruss nadále zůstal členem MOV, kde v září 1946 nahradil 

Gutha-Jarkovského zesnulého v lednu 1943, a účastnil se jeho zasedání i přes nevoli 

komunistů. Na styk s MOV a obesílání olympijských her se v podstatě činnost ČSOV 
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omezila. Alespoň v minimální míře tak zůstaly splněny požadavky Olympijské charty.269 

Jinak však činnost ČSOV ustala, nedochovaly se dokumenty vypovídající o schůzích či 

zasedáních.270  

I Československý sport zasáhly procesy 50. let. Především úspěšný tým hokejových 

reprezentantů. Ti v roce 1947 poprvé vyhráli mistrovství světa, které se navíc konalo v Praze. 

O rok později byli českoslovenští hokejisté stříbrní na mistrovství světa a Evropy. Šampionáty 

se konaly jako součást olympijských her ve Svatém Mořici. A v roce 1949 se završily 

sportovně skvělé tři roky ziskem zlaté medaile na mistrovství světa ve Stockholmu. Zlatá éra 

však před odletem na mistrovství světa v Londýně v březnu 1950 skončila. Oficiálně se odlet 

zdržel, protože reportéři, kteří s hokejisty měli odletět a které komunisté na poslední chvíli 

vyměnili, údajně nedostali britská víza. Proto byl původní odlet zrušen a na konečné 

rozhodnutí měli obhájci zlatých medailí počkat. Nakonec státní moc rozhodla 

o československé neúčasti na mistrovství, pravděpodobně z obavy, aby část týmu nezůstala 

v zahraničí, a také jako varování pro ostatní sportovce před podobnými úmysly. Jako záminka 

k zatčení Státní bezpečností posloužily ostré výtky na adresu představitelů státní moci, které 

hokejisté pronesli v hospodě, kam zašli poté, co se dozvěděli, že na mistrovství nepojedou. 

O měsíc později byl zatčen i bývalý reprezentační brankář Bohumil Modrý, kterého Státní 

bezpečnost ve vykonstruovaném procesu udělala hlavou protistátní skupiny.271  

V neveřejném krátkém procesu bylo 11 reprezentačních opor obviněno ze špionáže 

a velezrady a v říjnu 1950 odsouzeno k dlouhým trestům. K nejdelším B. Modrý na 15 let, 

Augustin Bubník na 14 let a Stanislav Konopásek na 12 let. Na svobodu z uranových dolů se 

dostali až v roce 1955 poté, co jim prezident Antonín Zápotocký udělil milost. Rehabilitováni 

byli v červenci 1968, kdy soud v plném rozsahu zrušil rozsudky z roku 1950.  

Po přijetí Zákona o státní péči o tělesnou výchovu a sport byl jako nejvyšší úřad zřízen 

Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport (SÚTVS). Hlavní linii pro tuto organizaci vytyčoval 

sekretariát ÚV KSČ. Přikláněla se k sovětskému vzoru prosazováním masovosti tělovýchovy. 

Nastavený systém měl však velká negativa, o tělovýchovu se tak staral SÚTVS zároveň 

s Českou obcí sokolskou, přitom konkrétní odpovědnost nebyla vymezena. Sportovci měli 

problémy s uvolňováním ze zaměstnání na mezinárodní soutěže a soustředění. 

                                                           
269 Olympijská charta, kap. 4. Poslání a úloha Národních olympijských výborů, s. 34.  
270 Údajně i z důvodu tzv. čajové aféry, jež vyvolala mezi funkcionáři takovou vzájemnou averzi, že ČSOV 
nebylo možno po dva roky svolat a zhodnotit a vyúčtovat československou účast na olympiádě. Podstatou této 
aféry bylo, že přítomní funkcionáři si – údajně nespravedlivě – rozdělili mezi sebou čaj, který jistá anglická 
firma věnovala olympijským medailistům. www.olympic.cz , citováno dne 11. 10. 2011.  
271 http://www.totalita.cz/proc/proc_hokej.php citováno dne 11. 12. 2011.  
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Z ideologických důvodů byly upřednostňovány styky se zeměmi tzv. socialistického tábora, 

jiný kontakt se sportovním světem byl nedostatečný a zpolitizovaný. Mezinárodní sportovní 

styky totiž spadaly do kompetence oddělení masových organizací ÚV KSČ.272 Komunisté na 

tělovýchovu a sport chtěli dohlížet vzhledem k tomu, že tuto oblast vyhlásili za jednu z priorit 

a plně ji financovali. Situaci mělo zlepšit přijetí nového Zákona o organizaci tělesné výchovy 

a sportu z 12. prosince 1952. Zákonem byl zrušen SÚTVS a nahrazen Státním výborem pro 

tělesnou výchovu a sport (SVTVS). Jeho předsedu jmenoval prezident republiky, náměstky 

a další členy vláda. Díky novému zákonu při národních výborech mohly vznikat výbory pro 

tělesnou výchovu a sport. Navíc v Praze zřídil Muzeum tělesné výchovy a sportu a Institut pro 

tělesnou výchovu a sport jako ústav pro vzdělávání špičkových odborníků v této oblasti. 

Zároveň však pokračoval v boření zavedeného systému územního řízení tělesné výchovy 

a sportu, které převedl do závodních jednot dobrovolných sportovních organizací. Důsledkem 

toho byl zmatek provázený poklesem počtu organizovaných sportovců v dobrovolných 

organizacích. Tedy přesný opak masovosti, po níž KSČ prahla. Nový elán pro zlepšování 

situace v tělesné výchově a sportu znamenaly olympijské hry v Helsinkách. Pro medailový 

zisk, jemuž Československo z velké části vděčilo manželům Zátopkovým, a především pro 

první a úspěšnou účast sportovců Sovětského svazu na hrách. Ideologicky tak olympijské hry 

„stouply v ceně“. Zlepšování se však odehrávalo v následování sovětského vzoru a ustrnutí 

u komplikovaného systému řízení tělovýchovy.  

 

Uvolňování režimu, směřování ke katastrofě 

Destalinizace v Československu probíhala pomaleji než v okolních státech. Komunismus 

zde měl hlouběji zapuštěné kořeny než v Polsku, v Maďarsku zase proces urychlilo povstání 

z října 1956. I po Stalinově smrti zůstávali občané uvězněni z politických důvodů, v Praze se 

začal budovat obří pomník sovětskému diktátorovi. Ještě roku 1954 proběhl v Bratislavě 

poslední politický proces s Gustávem Husákem, Lacem Novomeským a dalšími „slovenskými 

buržoazními nacionalisty“. Po povstání v Maďarsku, k jehož potlačení údajně 

Československo nabízelo své jednotky273, začaly být reformy opatrně diskutovány i u nás. 

Změna ve vedoucí funkci KSČ přišla se smrtí Antonína Zápotockého v roce 1957. Antonín 

Novotný se stal prezidentem i generálním tajemníkem KSČ. Širší vedení strany se však téměř 

nezměnilo. Začala doba opatrného vyrovnávání se s represemi ze stalinské éry, k revizi 

                                                           
272 STLOUKALOVÁ, B. 2004, s. 62.  
273 VINEN, R. 2007. S. 336. 
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politických procesů ovšem nedošlo. Stát přitvrdil v kolektivizaci a v dalším zaměření se na 

těžký průmysl, i tak byla pětiletka splněna a vzrostl národní důchod i mzdy. I díky tomu byla 

v roce 1960 přijata nová ústava, která zkonstatovala završení budování socialismu a změnila 

název státu na Československou socialistickou republiku. Zároveň se v ní projevily silné 

centralizační tendence, eliminovala i nevelké rozšíření slovenské autonomie z roku 1956. 

Počátkem šedesátých let se ale hospodářství začalo dostávat do problémů, národní důchod 

klesal a plán na roky 1961 – 1965 nebyl plněn. Současně však stoupaly materiální nároky 

obyvatelstva, kvetla šedá ekonomika, často s využitím státního materiálu.  

Na hospodářské problémy reagovalo vedení strany obsazováním funkcí přeci jen 

kvalifikovanějšími pracovníky, ne pouze dle jejich kádrového profilu. V roce 1963 byla 

zřízena zvláštní odborná komise pod vedením ředitele Ekonomického ústavu Akademie věd 

Oty Šika, její slovenskou část řídil Evžen Löbl. Cílem práce komise byl návrat 

Československa mezi přední průmyslové státy. Pro pětiletku 1966 – 1970 byla zpracována 

„nová soustava řízení“ zahrnující strukturální změny v ekonomice, důraz na profesionalitu, 

v přípravě byly i změny institucionální.274 Jádrem reformy byla nová konstrukce 

hospodářského mechanismu, plán se stal jakousi orientační dlouhodobou směrnicí, podniky 

i jednotná zemědělská družstva získaly větší rozhodovací autonomii. Překážkou ekonomické 

reformy se však ukázal být zkostnatělý politický systém. Tato překážka si vyžádala přípravu 

dalších reforem. V roce 1963 se do čela Komunistické strany Slovenska dostává spolužák 

Michaila Gorbačova ze studia politických věd v Moskvě v letech 1955 - 1958, Alexandr 

Dubček. Ten se po dramatickém zasedání ÚV KSČ v lednu 1968 dostal i do čela KSČ. Měl 

uklidnit napětí ve společnosti, která volala hlavně po rehabilitaci obětí represí z 50. let 

a uvolnění byrokracie, čemuž byl překážkou především prezident Novotný. V březnu 1968 jej 

z podnětu A. Dubčeka vystřídal Ludvík Svoboda, hrdina druhé světové války avšak současně 

generál, který již na ustavujícím zasedání akčního výboru Národní fronty prohlásil, že 

„armáda jde s lidem“. Přispěl k tomu, že armádní jednotky, kterým neveleli komunisté, 

nezasahovaly proti komunistickému převratu v únoru 1948. S novým vedením státu začala 

etapa tzv. Pražského jara a budování „socialismu s lidskou tváří“. V rámci ekonomické 

reformy měly být zavedeny prvky tržního hospodářství, měla být uvolněna cenzura tisku. 

Vznikly i nové organizace jako Klub angažovaných nestraníků. Občané komunisty poprvé 

spontánně podporovali, současně však požadovali stále rozsáhlejší reformy.   
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Změny se týkaly i vnitřní politiky. Vedly k polarizaci uvnitř strany, což Moskvu ujistilo 

o tom, že tu kromě reformistů zůstávají i „zdravé síly“.275 Strana v dubnu přijala reformní 

Akční program KSČ, jinak však dosti neurčitý, nedůsledný a hlavně opožděný za požadavky 

veřejnosti. Okolní státy reformní kurz v Československu, které donedávna bylo nejvěrnějším 

sovětským satelitem, sledovaly s rostoucí nevolí. Jejich vůdci označovali dění jako plíživou 

kontrarevoluci a scházeli se k opakovanému jednání o vývoji situace. Především 

východoněmecký Walter Ulbricht a polský Władysław Gomułka, který měl doma v roce 1968 

vlastních problémů dost, byli zastánci radikálního řešení. O invazi do Československa 

rozhodlo politbyro ÚV KSSS 16. srpna 1968, o dva dny později ji v Moskvě schválili 

představitelé pěti komunistických stran ze států, jež se jí měly zúčastnit. Následující den se 

János Kádár sešel s Alexandrem Dubčekem a na možnost vojenské intervence jej 

upozorňoval.276 Ani to však vedoucí představitele nepřesvědčilo o hrozbě vojenského 

napadení. V noci 20. srpna 1968 ve 23 hodin začala „Operace Dunaj“, největší ozbrojená akce 

od skončení druhé světové války. Půl milionu mužů z armád pěti států tzv. Varšavské 

smlouvy překročilo československé hranice. Přepadený stát reagoval neozbrojeným 

občanským odporem, českoslovenští komunisté intervenci odmítli na mimořádném 

Vysočanském sjezdu, který se jim přes velké těžkosti podařilo uspořádat. Na rozdíl od 

povstání v Maďarsku 1956 se příznivcům Moskvy nepovedlo sestavit silnou a akceschopnou 

dělnicko-rolnickou vládu. Vedení KSČ však bylo v podstatě uneseno do Moskvy, kde po 

nerovných jednáních mezi 23. a 26. srpnem podepsalo, s výjimkou Františka Kriegla, tzv. 

Moskevský protokol. Tajný dokument stvrzoval okupaci a tzv. „omezenou suverenitu“ země, 

zavazoval československou stranu k postupné „normalizaci“ poměrů na základě marxismu-

leninismu a k realizaci řady sovětských požadavků, např. k prohlášení Vysočanského sjezdu 

za neplatný. Sovětům se díky okupaci zdařilo natrvalo v Československu dislokovat vojenské 

jednotky. Vedení KSČ ovšem zůstávalo prozatím beze změny. Ta měla nastat poté, až se 

najde vhodný normalizátor poměrů. Jediným reformním krokem, který se podařilo 

zrealizovat, bylo vyhlášení federace v říjnu 1968. Jednalo se však o akt čistě formální, 

skutečná samospráva na Slovensku neexistovala. Federalizace byla odsouhlasena na tajné 

schůzce vůdců intervenčních států, které národnostní aspirace Slovenska vyhodnotily jako 

                                                           
275 KŘEN, J. 2005. s. 750.  
276 Údajně do poslední chvíle byl proti intervenčnímu zásahu v Československu a varoval Dubčeka před příliš 
radikálními reformami, podle mnohých dokumentů tak však nejspíš činil po předchozí domluvě s Brežněvem, 
což bylo počátkem devadesátých let pro Dubčeka překvapením. (VYKOUKAL, J., TEJCHMAN, M. Východ. 
Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha: Prostor, 2003. S. 530). 
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přijatelnější než demokratizační české. Okupace znamenala zlom i v myšlení společnosti 

a ukončila půl století trvající sympatie k Rusku.  

Navzdory hospodářským obtížím z přelomu 50. a 60. let byla tělovýchova a sport stále 

v popředí zájmu státu. Zájem byl však spíše teoretický, fakticky se sport velké podpory 

nedočkal. Po olympijských hrách v Helsinkách 1952 se Československý olympijský výbor ani 

nesešel k hodnocení účasti na hrách. Plenární zasedání bylo po dlouhé odmlce svoláno až 

2. února 1955, novým předsedou ČSOV byl zvolen V. Pleskot, který se koncem roku 1954 

stal i předsedou SVTVS. Od této chvíle byla uplatňována zásada společného předsedy ČSOV 

a jednotné tělovýchovné organizace. Tou se na návrh politického byra KSČ stal 

Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV). V návrhu bylo dokonce konstatováno, že 

„sovětské zkušenosti byly aplikovány bez přihlédnutí k našim podmínkám“.277 SVTVS byl 

zrušen 20. prosince 1956 Zákonem o organizaci tělesné výchovy, který řízení tělovýchovy 

a sportu svěřil dobrovolné organizaci. Zrušil zároveň řízení tělesné výchovy a sportu 

prostřednictvím tělovýchovných organizací Revolučního odborového hnutí. Tyto změny měly 

opět přilákat širší vrstvy veřejnosti ke sportu. Ustavující sjezd ČSTV se konal v březnu 1957, 

předsedou se stal František Vodsloň. Vztah ČSTV a ČSOV ovšem nebyl organizačním řádem 

nijak upraven. Olympijský výbor se stal součástí dobrovolné jednotné tělovýchovné 

organizace, personální unie v čele obou organizací zůstala zachována. ČSOV koncem ledna 

1958 schválilo nový statut, podle kterého byl výbor samostatnou organizací, ve svém 

rozhodování však závislou na ČSTV.278 Při ČSTV byla vytvořena komise pro olympijskou 

přípravu. Od roku 1952 byl v Československu vytvářen systém státní péče o vynikající 

sportovce a reprezentanty. Zaměstnavatelé považovali státní reprezentaci za soukromou věc 

sportovců. Přijatá opatření dovolovala sportovcům využít osm hodin z pracovního týdne na 

sportovní přípravu. V roce 1954 byly zavedeny prémie za vynikající výsledky. Za první místo 

na olympijských hrách či mistrovství světa získávali reprezentanti 5000 Kčs, za druhé 4000, 

za třetí 3000. Po ustavení ČSTV byl v Československu, jako v jedné z posledních 

„socialistických“ zemí, dotvořen systém „státních amatérů“, kdy se zaměstnání stalo 

formalitou a ve skutečnosti špičkoví sportovci nepracovali. 

I ČSOV se dotkly společenské změny druhé poloviny 60. let. Změny byly podpořeny 

i velmi úspěšnými olympijskými hrami v Tokiu 1964, na kterých Československo obsadilo 

v hodnocení národů deváté místo. V roce 1966 připravilo předsednictvo ČSOV novou 
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koncepci fungování. Těžiště práce výboru se mělo posunout od technicko-sportovních otázek 

k propagaci olympijské myšlenky. ČSOV počítal s vytvořením různých tematických komisí 

a klubu československých olympioniků. Připravoval nový statut, na 23. června 1966 svolal 

slavnostní zasedání, na kterém J. Gruss279 převzal Olympijský diplom od MOV. V době 

„Pražského jara“ též ožila myšlenka pořádání olympijských her v Praze. Vedení KSČ se k ní 

stavělo kladně s vědomím obrovského propagandistického dopadu. Souhlasilo tedy s tím, aby 

se ČSSR ucházela o pořadatelství olympijských her 1980. Vznikl dokonce přípravný výbor, 

byla zahájena příprava podkladů a spontánně se zrodil i olympijský fond280, celkově vzrostl 

zájem o olympijské hnutí.281 ČSOV si v prosinci 1967 zvolilo nové vedení v čele 

s Emanuelem Bosákem282, které se scházelo každé dva týdny. Bylo dokonce v plánu, že by 

funkce předsedy ČSOV a ČSTV byly opět rozděleny. Předsednictvo ÚV KSČ přijalo 

poměrně vágní usnesení v duchu komunistické rétoriky o urychlení obrodných snah v ČSTV. 

Mělo se vycházet vstříc zájmům nejširších mas v otázkách tělesné výchovy, tj. především 

zlepšit úroveň tělesné výchovy na školách, odstranit nedostatek tělovýchovných zařízení, 

zlepšit podmínky pro dobrovolné pracovníky v tělesné výchově.283 Přes dílčí změny však 

Předsednictvo ÚV KSČ pokládalo existenci ČSTV za přednost a důsledek mnohaletého úsilí, 

jehož by se společnost neměla vzdávat. Předseda ČSTV E. Bosák si stěží mohl troufnout na 

výraznější kritiku nebo změny. V tomto duchu se vyjádřil i na schůzi PÚV KSČ 30. dubna 

1968, kde se mimo jiné projednávalo stanovisko tohoto orgánu k současným otázkám tělesné 

výchovy. Bosák zkonstatoval, že „ČSTV nechce být v pozici omezování, na druhé straně se 

však nesmí dostat do pozice ústupku – ideové kapitulace“, jíž by bylo například vrácení 

sokoloven či jejich zařízení. Bosák dále navrhoval jednotnou ČSTV s jednotlivými 

organizacemi, které získají víc pravomocí. Tělovýchova se měla především konsolidovat, 

obrodit, restrukturalizovat. Naplnění těchto plánů zhatila okupace.  

                                                           
279 V roce 1964, v 80 letech, se rozhodl na základě špatného zdravotního stavu podat na členství v Mezinárodním 
olympijském výboru demisi, která byla v roce 1965 přijata, a dr. Gruss byl na 64. zasedání v Madridu 1965 
jmenován čestným členem.  
280 Z iniciativy pracovníků n. p. Přádelny česané příze v Nejdku v Čechách; ti věnovali do fondu prvních 100 
000 korun.  
281 V době normalizace se prostředky z olympijského fondu rozplynuly v ČSTV. Normalizace do sportu 
vstoupila v roce 1972 s předsedou A. Himlem (1970-1972 R. Nejezchleb), pod jehož vládou byla navíc 
stažena kandidatura pro OH 1980 ve prospěch Moskvy. DOVALIL, J. a kol. Olympismus. Praha: Olympia, 
2004, s. 98.  
282 E. Bosák v letech 1964 -1967 působil jako proděkan pražské FTVS. Předsedou ČSTV a ČSOV byl do 
roku 1970. Souběžně vykonával funkci ministra pro mládež a tělovýchovu. Ministerstvo vzniklo v lednu 
1969 po federalizaci Československa, avšak po roce činnosti bylo zrušeno. V letech 1952-1970 byl Bosák 
navíc členem IAAF. KOLÁŘ, F. a kol. KDO BYL KDO. Naši olympionici. Praha: Libri, 1999.  
283 Národní archiv Praha: fond KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – předsednictvo 1966-1971. 
Svazek 68, a.j./ bod: 84/3.  
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Normalizace poměrů v Československu 

V okupované zemi v rámci „normalizace poměrů“ nastala vlna represí a čistek 

doprovázená vlnou emigrační, obecně na Slovensku méně drastická než v české části 

republiky. V jejím rámci byly likvidovány vymoženosti demokratizačního procesu. Represe 

se však lišily od let padesátých, metody útlaku měly rafinovanější charakter ve formě 

policejního teroru, sledování, vydírání, šikanování, mnohdy i nucení k emigraci ze země. 

Jejich cílem nebyla likvidace obětí ale jejich zastrašení.284 Sociálně-politická restaurace 

režimu probíhala za použití tvrdého násilí, a to i proto, že na rozdíl od roku 1953, kdy odpor 

trval několik dnů, roku 1956, kdy trval několik týdnů, civilní rezistence pookupační se 

počítala na měsíce.285  

Vedení KSČ bylo obměněno 17. dubna 1969. A. Dubčeka ve funkci prvního tajemníka ÚV 

KSČ vystřídal Gustáv Husák. Přesvědčený komunista, který se aktivně podílel na únorovém 

převzetí moci. Ve vykonstruovaném procesu byl v 50. letech odsouzen na doživotí, propuštěn 

byl až v roce 1960 při amnestii, rehabilitován byl o tři roky později. Spolu s ním se do čela 

KSČ dostali komunisté kolaborující se SSSR jako Vasil Biľak, Alojz Indra či Jozef Lenárt.  

Stranická čistka se stala hlavním nástrojem normalizace. Byla nezbytná vzhledem k tomu, že 

poměrně dlouhé období uvolnění zakořenilo svobodomyslné názory i u velkého počtu 

stranických členů. KSČ přišla o 474 tisíc členů, část z nich vystoupila dobrovolně na protest 

proti okupaci, větší část neprošla prověrkou. Obdobná čistka probíhala pod záminkou 

federální reorganizace i ve státním aparátu; ve sdělovacích prostředcích, ve školství, vědě či 

kultuře, statisíce lidí byly přesunuty na nekvalifikované pozice.  

V prosinci 1970 přijal ÚV KSČ Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 

a stvrdil tak vítězství nad kontrarevolucí. Souhlas s tímto dokumentem byl vyžadován od 

všech pracovníků na řídicích pozicích.286 Komunistům se v Československu podařilo nastolit 

nejtvrdší diktaturu sovětského bloku. Neostalinský režim se etabloval díky slušné 

hospodářské prosperitě podpořené převzetím brežněvovského receptu na reálný či konzumní 

socialismus, jehož podstatou byla materiální saturace obyvatelstva přinášející sociálně-

politický klid. Otevřené protesty občanů odumíraly. Gestem odporu bylo třeba Dubčekovo 

podání Husákovi s kritikou represí a ideologické falzifikace z 28. října 1974. V dubnu 

následujícího roku stejně učinil i představitel disentu Václav Havel, Husák ovšem jakékoliv 

                                                           
284 GJURIČOVÁ, A., KOPEČEK, M. Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha: nakladatelství 
Ladislav Horáček – Paseka, 2008. S. 22.  
285 KŘEN, J. 2005. s. 867.  
286 KOVÁČ, D. 1998. S. 291.  
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zmírnění režimu hystericky odmítal. Rozbuškou napětí ve společnosti se stalo zatčení členů 

undergroundové hudební skupiny The Plastic People of the Universe v roce 1976 za 

výtržnictví. V reakci na tento akt zvůle a především za dodržování paktů o lidských 

a občanských právech vznikla Charta 77 s vůdčími osobnostmi V. Havlem, 

Pavlem Kohoutem, Milanem Uhdem, Ludvíkem Vaculíkem, Janem Hájkem, Zdeňkem 

Mlynářem a Janem Patočkou. Tato občanská iniciativa se stala jádrem disentu.  

Režim se formující se opozice dosti zalekl, o to hysteričtěji reagoval. Text Charty byl 

publikován ve dnech 6. a 7. ledna 1977 současně v několika zahraničních listech. 6. ledna byli 

zatčeni V. Havel, L. Vaculík a Pavel Landovský. Teror StB vyústil ve smrt prvního mluvčího 

Charty Jana Patočky, který zemřel 13. března 1977 po osmihodinovém výslechu. Zatčení 

organizátorů sice zabránilo předpokládanému předání manifestu Federálnímu shromáždění 

ČSSR a dalším institucím, ale nezamezilo jeho zveřejnění a následnému šíření v samizdatové 

podobě. Šíření textu Charty bylo trestné, přesto stát vyžadoval, aby občané jeho obsah, který 

teoreticky vůbec neměli znát, veřejně odsuzovali. V Národním divadle proto uspořádal 

ostudné podepisování Anticharty osobnostmi kulturního života. Skupina signatářů Charty 

založila v dubnu 1978 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Jeho členové 

pomáhali postiženým se zajišťováním právního zastoupení a zprostředkováním finanční i jiné 

pomoci. Při dodržení právních formalit se svými sděleními obraceli na československé úřady 

a žádali je o nápravu. Zprávy o sledovaných případech předávali rovněž do zahraničí.287  

Srpen 1968 znamenal zlom i pro vývoj Československého olympijského výboru. Po 

okupaci Československa vojsky států tzv. Varšavské smlouvy, která jen na sportovních 

zařízeních zanechala škody v řádu desítek milionů korun, pomalu odumřela myšlenka na 

pořádání olympijských her v roce 1980. V listopadu 1969 navíc Moskva oznámila svůj záměr 

pořádat tyto hry, takže se českoslovenští komunisté přiklonili k této variantě. Ve stejný měsíc 

se na zasedání ČSOV předsednictvo vyslovilo pro co nejrychlejší normalizaci sportovních 

styků se socialistickými zeměmi. „Normalizace“ v samotném ČSOV byla dokončena 

výměnou jeho vedení. Předsednictvo 8. července 1970 zvolilo do čela Rudolfa Nejezchleba. 

Ten byl o dva roky později nahrazen Antonínem Himlem. Vzápětí po přepadení 

Československa se konaly olympijské hry v Mexiku. Navzdory tomu, že příprava mnohých 

reprezentantů byla narušena právě příchodem „spřátelených“ vojsk a vedení ČSOV se 
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rozhodovalo, zda na hry reprezentanty vůbec vyšle288, znamenaly mexické hry obrovský 

úspěch pro československé barvy. ČSTV poté zahájil práci na nové koncepci tělovýchovy 

v ČSSR. Dokument Organizace a zásady zabezpečení vrcholového sportu v ČSSR byl přijat 

v roce 1974. Na jeho základě byla vytvořena síť sportovních škol a tréninkových středisek. 

O čtyři roky později vrátili komunisté péči o vrcholový sport do rukou státu, konkrétně 

Vládního výboru pro tělesnou výchovu a sport při Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Ten 

pravidelně zpracovával na každý olympijský cyklus Integrovaný plán olympijské přípravy.289 

V roce 1975 byl alespoň ustaven Klub československých olympioniků a v ČSOV vznikly 

i další pracovní skupiny. O pět let později doznal ČSOV další změny, a to na postu zástupce 

v MOV. Člen pro Československo František Kroutil podal demisi na členství v MOV, po 

dlouhodobém nátlaku vedení KSČ290, oficiálně pro vysoký věk a nedobrý zdravotní stav.  

J. A. Samaranch, i díky F. Kroutilovi nově zvolený předseda MOV, toho velmi litoval291 

a později mu udělil stříbrný olympijský řád. A. Himl navrhl MOV na uvolněnou pozici 

místopředsedu ČSOV Vladimíra Černušáka.292 Na 84. zasedání MOV v Baden-Badenu v roce 

1981, kde F. Kroutil rezignoval a Černušákovu kandidaturu podpořil293, byl zvolen jako první 

Slovák do MOV. O šest let později se stal i prvním předsedou Československé olympijské 

akademie založené za účasti prezidenta Mezinárodního olympijského výboru 

J. A. Samaranche. Po rozdělení Československa byl od 1993 členem MOV pro Slovensko.  

V červnu 1977 se po 52 letech v Praze konalo 79. zasedání MOV zahájené projevem 

prezidenta Husáka. V přípravách na zasedání dělalo organizátorům velkou starost, aby 

nezískali akreditaci novináři pracující především pro Svobodnou Evropu a Rádio Svoboda 

a aby se dotazy z oficiálních akcí vyhnuly problematice Charty 77. Zprávu ÚV ČSTV 

o průběhu zasedání podal ČSOV 6. července 1977.294 Pochválil v ní skvělou práci 

organizátorů a zdůraznil mimořádný politický a propagační význam tohoto zasedání 

konaného v socialistické zemi. Vyzdvihuje zvolení A. Himla do tripartitní komise MOV295, 

                                                           
288 Předsednictvo ČSOV mělo situaci v okupované vlasti na programu schůze 30. srpna 1968. Konstatovalo, že 
členové neprojevili záporné stanovisko k neúčasti na olympijských hrách v Mexiku, doporučilo ale hledat 
možnosti čestné účasti za přijatelných okolností. KÖSSL, J. 1999b, s. 150.  
289 STLOUKALOVÁ, B. 2004, s. 130.  
290 KOLÁŘ, F. 2009, s. 21.  
291 Dopis 29. 10. 1980. KÖSSL, J. 1999b, s. 78, Olympijské studijní centrum. Cyklostylová kopie, strojopis. 
Překlad z angličtiny.  
292 V letech 1969-1983 byl v čele Slovenského ústředního výboru ČSTV. Dopis 25. 6. 1981. KÖSSL, J. 1999b, 
s. 93, Archiv MOV Lausanne, složka Československo. Originál, strojopis. Překlad z angličtiny.  
293 Dopis J. A. Samaranchovi z 27. 7. 1981. KÖSSL, J. 1999bl, s. 93, Archiv MOV Lausanne, složka 
Československo. Originál, strojopis. Překlad z angličtiny.  
294 KÖSSL, J. 1999b, s. 48, Olympijské studijní centrum. Cyklostylová kopie, strojopis.  
295 Zřízena v souvislosti s přípravou kongresu ve Varně nejprve jako komise dočasná, od roku 1975 komise stálá. 
Měla 6 zástupců z MOV a 3 z národních olympijských výborů. Měla řešit problémy mezi MOV, národními OV 
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které je posílením pozic zemí socialistického tábora. Zpráva oceňuje taktní chování předsedy 

MOV lorda Killanina, který se vyhýbal otevřeným politickým prohlášením296, a označuje ho 

s ohledem na politickou orientaci ostatních členů vedení MOV za muže na svém místě.  

 

Olympijské hry Los Angeles 1984 

Klíčové pro vývoj na mezinárodním olympijském poli byly již olympijské hry konané 

v roce 1980 v Moskvě. Města, která se o jejich pořádání ucházela, byla pouze dvě - Los 

Angeles a Moskva. Kandidaturu amerického města proti Moskvě brali komunisté jako 

provokaci, metropole „socialistické tábora“ byla zvolena neveřejnou většinou hlasů. 

Vrcholový sport se v 60. a 70. letech na mezinárodní scéně nesl ve znamení bojkotů. 

Především kvůli apartheidu, problematické bylo kompletní obesílání olympijských her i např. 

mistrovství světa. V Moskvě však přišel bojkot z nečekané strany. Několik let trvající 

občanská válka v Afghánistánu gradovala vojenským napadením ze strany Sovětského svazu 

28. prosince 1979. Ze světa se ozvaly pobouřené reakce proti vojenské intervenci, korunu 

všem nasadil prezident USA Jimmy Carter s výzvou, aby SSSR do 20. února 1980 opustil 

Afghánistán. V opačném případě se Spojené státy nezúčastní olympijských her v Moskvě.297  

Další výzvy přidali Američané v průběhu zimních olympijských her v Lake Placid. Mnohé 

státy se k jejich postoji přiklonily, např. SRN či konference islámských zemí. Mezinárodní 

olympijský výbor však požadavek na přeložení her z Moskvy důrazně odmítl. Her, které 

ČSOV hodnotil jako „vítězství demokratických a pokrokových sil nad snahami reakčních 

kruhů na Západě“298, se nakonec zúčastnilo 80 států. 16 národních družstev nastupovalo při 

zahajovacím ceremoniálu pod olympijskou vlajkou s názvem svého národního olympijského 

výboru namísto názvu státu. Úplný bojkot her přišel od USA a např. SRN, Kanady, Japonska 

nebo Čínské lidové republiky. Československo se her zúčastnilo, se ziskem 14 medailí 

obsadilo 9. místo, z evropských socialistických zemí však bylo poslední.  

                                                                                                                                                                                     

a mezinárodními sportovními federacemi. V roce 1981 byla reorganizována v Komisi olympijského hnutí. Po 
nástupu J. A. Samaranche do čela MOV v roce 1980 se A. Himl dostal do čela komise Sportu pro všechny.  
296 Státní orgány se obávaly, zda se delegáti a mezinárodní tisk nebude zajímat např. o nedávno vzniklou 
Chartu 77. Killanin si však pomohl i bonmotem, že politika není olympijským sportem, a zůstal „neutrální“.  
297 SENN, A. Power, politics and the Olympic Games. Champaign: Human Kinetics, 1999. s. 180. 
298 Analýza ČSOV pro jednání předsednictva ÚV ČSTV s vyhodnocením účasti a výsledků československé 
výpravy na XXII. olympijských hrách 1980 v Moskvě. Olympijské studijní centrum. Cyklostylová kopie, 
strojopis. In KÖSSL, J. Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl čtvrtý. 1970 - 1992 (1998). Praha: 
ČOV, 1999, s. 78.  
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Pro pořádání her 1984 bylo Los Angeles jediným kandidátem. MOV nebyl zpočátku s jeho 

přípravou spokojen, nakonec však kalifornská metropole byla zvolena. Samotným pořádáním 

her byl pověřen soukromý organizační výbor (Los Angeles Olympic Organizing Committee, 

LAOOC).299 Sověti již od přidělení her Američanům prahli po jejich vytrestání za bojkot 

„svých“ her, v sovětském tisku se objevily články o smogu, kriminalitě a katastrofální 

dopravě ve městě. I v Kalifornii se však objevily hlasy, které volaly po vyloučení SSSR 

z olympijských her.300 Od března 1984 Sověti poukazovali na další negativum her. 

Organizační výbor totiž dle jejich názoru nedostatečně dbal na zajištění bezpečnosti sportovců 

ze zemí „socialistického tábora“. V prohlášení z 9. dubna žádali, aby jejich připomínky 

projednal na mimořádném zasedání MOV. K výzvě se 13. dubna připojil i ČSOV. Ve svém 

stanovisku zkonstatoval, že „fakta dokazují, že dosavadní příprava olympijských her se 

uskutečňuje v rozporu s ideály olympijského hnutí…reakční kruhy Spojených států zneužívají 

příprav olympiády k prosazování svých politických cílů“.301 Dále ČSOV zmiňuje 

protisocialistické a protisovětské kampaně a vyvolávání atmosféry podezírání a nenávisti. 

Mimořádná schůzka výkonného výboru MOV, NOV SSSR a LAOOC 24. dubna 1984 

přinesla řešení v podobě vzniku zvláštní agentury LAOOC pro konzultace problémů 

komunistických zemí. Organizátoři se v mnohých otázkách pokusili sovětským připomínkám 

vyjít vstříc. Marně. O neúčasti sovětských sportovců na olympijských hrách rozhodlo 

Politbyro ÚV KSSS 3. května 1984. Osm dní poté byli svoláni představitelé komunistických 

stran vazalských států zodpovědní za tělovýchovu do Moskvy a byli poučeni o dalším postupu 

ve věci bojkotu.302 Všichni se Sověty souhlasili s výjimkou Rumunska. Jeho zástupci 

navrhovali vyčkat a před přijetím konečného stanoviska svolat další schůzku. Na jednání 

navrhl Sovětský svaz uspořádání „náhradních“ her, tzv. Sportovních her Družba. Měly se 

kromě SSSR konat v dalších 8 socialistických zemích a jejich vítězové měli být odměňováni, 

jako vítězové olympijští.  

Předsednictvo ÚV KSČ 11. května doporučilo vzniklou situaci projednat. O dva dny 

později se konalo plenární zasedání ČSOV. Předseda ČSOV A. Himl v projevu připomněl 

nebezpečné podmínky pro sportovce ze socialistických zemí. Informoval zasedání o návrhu 

předsednictva ÚV ČSTV , aby ČSSR nevyslala své sportovce, a doporučil plenárnímu 
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zasedání přijetí tohoto návrhu. Všech 57 přítomných bylo pro návrh a rozhodlo o neúčasti 

československých sportovců na olympijských hrách.303 Československý tisk toto rozhodnutí 

zhodnotil jako nezbytný a logický krok učiněný po zralé úvaze a po vyčerpání všech jiných 

možností. Na schůzce představitelů komunistických stran 16. května v Sofii bylo dohodnuto 

uspořádání Sportovních her Družba a osm dní poté se aktéři sešli znovu v Praze k jednání 

s předsedou MOV J. A. Samaranchem. Ten podporu socialistickému trucpodniku odmítl 

s poukazem, že rozhodnutí o neúčasti na hrách znamená vážné nebezpečí pro olympijské 

hnutí. Jednotný postoj socialistických zemí narušilo jedině Rumunsko, které se rozhodlo, že 

na olympijské hry pojede, protože je nutné rozvíjení široké mírové spolupráce 

prostřednictvím sportu.304  Samaranch nakonec s pořádáním her Družby souhlasil. Účastníci 

schůzky mu vysvětlili, že se nejedná o trucakci, ale o tradiční sportovní podnik 

v socialistických zemích.  

 

Ke konci komunismu 

Pro celý „východní blok“ byly rozhodující politické změny v SSSR v polovině 

osmdesátých let, ačkoliv v roce 1985 byla Varšavská smlouva prodloužena o 20 let. Po 

nástupu Michaila Gorbačova v březnu 1985 do čela ústředního výboru KSSS a Nejvyššího 

sovětu byl vyhlášen princip glasnosti a proces perestrojky. Změny nastaly i v mezinárodní 

politice. Gorbačov společně s prezidentem USA G. Bushem slavnostně vyhlásili konec 

studené války 3. prosince 1989 na summitu na Maltě. Změny probíhaly ke zděšení politiků 

KSČ, kteří sice verbálně podporovali politický trend z Moskvy, avšak vlastní jim byly spíš 

normalizační postupy. Mezinárodní dění probudilo i československou společnost, ožila 

občanská sdružení. Vzrostly možnosti kontaktu s opozičními iniciativami v sousedních 

zemích. Zvýšil se počet samizdatových periodik305 i dostupnost elektronických 

komunikačních prostředků a tím i veřejná informovanost a občanská angažovanost, od níž byl 

jen krok k politické. Českoslovenští soudruzi se jako vazalové SSSR museli otevřenějšímu 

kurzu přizpůsobit. V ČSSR ale probíhala omezená varianta perestrojky spočívající 

v přestavbě hospodářského mechanismu, urychlení vývoje a demokratizace Národní fronty 

pod vedením KSČ. Tento pokus o poloreformu ovšem nevytvořil dynamiku, kterou 

                                                           
303 Zápis z plenárního zasedání ČSOV. Olympijské studijní centrum. Kopie, strojopis. In KÖSSL, J. 1999b, s. 
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procházela sovětská, polská a maďarská společnost.306 Generální tajemník KSČ Milouš Jakeš 

byl sice vyměněn za Karla Urbánka, změna to však byla spíše kosmetická. Převratné dění 

v sousedních státech přispělo ke vzrůstajícímu vnitropolitickému napětí v letech 1988 a 1989. 

V říjnu 1988 se v prostředí Charty 77 zrodilo Hnutí za občanskou svobodu (HOS), jehož 

vůdčí osobností byl socialista Rudolf Battěk. V manifestu Demokracii pro všechny, jehož 

autorem byl Václav Havel, požadovalo především pluralitní demokracii a upozorňovalo na 

hluboký mravní úpadek společnosti. Stalo se opozičním uskupením proti vládnoucí KSČ. 

HOS spolu s dalšími občanskými iniciativami zorganizovalo 10. prosince 1988 na pražském 

Škroupově náměstí první oficiálně povolenou manifestaci opozičních seskupení. V. Havel 

chtěl být v průběhu nastávajících změn především zprostředkovatelem politického dialogu, 

sjednotitelem opozičních proudů.  

Annus mirabilis 1989 začal Palachovým týdnem 15. – 21. ledna, kdy u příležitosti výročí 

sebeupálení Jana Palacha opakovaně demonstrovaly na Václavském náměstí v Praze tisíce 

lidí. Až na jednu byly všechny demonstrace brutálně rozehnány. Představitelé státní moci 

s velkou nelibostí sledovali liberalizaci v Polsku a Maďarsku, a tak pro jistotu přitvrdili kurz. 

Zastrašování a zadržování odpůrců režimu však působilo kontraproduktivně a vyvolalo 

velkou vlnu solidarity. Množily se protestní petice podepisované doposud loajálními umělci či 

vědci. Nejvýznamnější z nich bylo červnových Několik vět autorů Alexandra Vondry, Jiřího 

Křižana a Václava Havla. Tato petice navazovala na obdobný dokument Dva tisíce slov 

Ludvíka Vaculíka z roku 1968. Byla vlastně minimalistickým předpolitickým programem, 

podepsalo ji na 40 tisíc lidí. Střet vyvolala sama státní moc brutálním potlačením demonstrace 

17. listopadu na Národní třídě v Praze. Události poté nabraly rychlý spád. Nečekaně náhlá 

změna společenského klimatu zaskočila režim i opozici. Do jejího čela se postavilo 

z občanských iniciativ složené Občanské fórum (OF) ustavené 19. listopadu v pražském 

Činoherním klubu. O den později vznikla v Bratislavě Veřejnost proti násilí (VPN). U OF 

zpočátku absentovala mocenská strategie, bylo spíš masovým sociálním hnutím. 

Nekomunistické strany se na přechodnou dobu měly stát jeho součástí a vytvořit antitotalitní 

blok. OF navíc bylo nakloněno myšlence nechat velkou část vládních funkcí komunistům, aby 

jejich pozbytím nebyli vyvázáni ze zodpovědnosti.307  

Komunisté se chtěli s představiteli opozice domluvit, svoji záchranu viděli v jednáních 

u kulatého stolu. Z nich vzešel 3. prosince návrh vlády sestavené komunistickým premiérem 
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Ladislavem Adamcem, kde komunisté měli mít 15 křesel oproti 5 nekomunistickým. 

Veřejnost jej prudce odmítla. Ani v tomto okamžiku nepožadovalo OF demisi premiéra, avšak 

VPN ano. Komunisté takticky ustoupili, chtěli posílit svou pozici před volbou prezidenta 

republiky, o tuto funkci měl totiž L. Adamec zájem. Návrh na jeho přímou volbu představitele 

OF dost zaskočil, pomohl jim až Marián Čalfa, zběhnuvší z komunistického tábora. Směsí 

nátlaku, přemlouvání a vydírání zajistil podporu Václavu Havlovi. Díky tomu byl do nejvyšší 

státní funkce zvolen 29. prosince 1989. Demokratické hnutí poté kooptovalo poslance do 

Federálního shromáždění a de facto tím potvrdilo jeho zákonodárné postavení. Na červen 

1990 byly mezi OF, VPN, KSČ a celou Národní frontou dohodnuty jako historický 

kompromis první svobodné volby.   

Československý vrcholový sport se ve druhé polovině 80. let vzpamatovával z neúčasti na 

olympijských hrách v Los Angeles. V roce 1986 se v Moskvě českoslovenští sportovci 

úspěšně zúčastnili prvních Her dobré vůle, které vznikly jako první krok usmíření sportovních 

organizací USA a SSSR rozdělených studenou válkou.308 S myšlenkou přišel americký 

mediální magnát Ted Turner. Neměly konkurovat olympijským hrám, ale „postavit mosty 

vzájemného porozumění a usnadnit kontakty“. Tradice těchto her přetrvala i rozpad 

sovětského bloku a poslední hry se konaly v roce 2001 v Brisbane. Přestaly se pořádat 

především pro špatné ekonomické výsledky Turnerovy společnosti.  

Proměna společenského klimatu zasáhla i ČSOV. Přispěla k tomu i náhoda, když jeho 

předseda A. Himl nečekaně zemřel v průběhu návštěvy Čínské lidové republiky 27. ledna 

1988. Na mimořádném zasedání ÚV ČSTV 12. dubna 1988 byl novým předsedou zvolen člen 

sekretariátu ÚV KSČ a pozdější kritik předlistopadového režimu Jindřich Poledník. Podle 

zásady personální unie byl 10. května zvolen i do čela ČSOV. 18. ledna 1989 byli zvoleni 

noví představitelé ČSOV. Schválili olympijský štáb, který měl zajišťovat přípravu na 

olympijské hry 1992. I v reakci na to, že medailové zisky z her v Soulu a Calgary v roce 1988 

nebyly uspokojivé. Nové vedení ČSOV též pracovalo na návrhu nového statutu olympijského 

výboru. Měl upravit vztahy mezi ČSOV a ČSTV. Byl projednán předsednictvem ČSTV 

29. srpna 1989. Dokončen a schválen měl být 24. listopadu, k tomu však již nedošlo. ÚV 

ČSTV po masakru na Národní třídě 17. listopadu 1989 vydal stanovisko, ve kterém jeho 

předseda prohlásil, že situaci je třeba spíš zklidňovat a ponechat straně a vládě čas, aby mohla 
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věci v klidu řešit.309 Jinak reagoval Klub československých olympioniků. Vydal Výzvu ke 

sportovcům, již v průběhu prvních několika dní podepsalo téměř 500 lidí. Po vyhlášení 

generální stávky na 27. listopadu a následném zrušení článku ústavy o vedoucí úloze strany se 

i vedení ČSTV postavilo na stranu demokratizačního procesu. Do centra pozornosti se dostala 

Věra Čáslavská, coby symbol odporu proti okupaci z roku 1968. 1. prosince získala cenu Fair 

play za vynikající kariéru a celoživotní práci ve sportu. Klub fair play navíc věnoval 

mimořádnou cenu stávkujícím studentům. Na mimořádném zasedání ČSTV 4. - 5. prosince 

1989 podalo jeho vedení demisi. Novým předsedou se stal dosavadní místopředseda 

Pavel Klapuš. Velká část „nového“ vedení byla složena ze starých tváří a byla zklamáním pro 

ty, kdo čekali na radikální změnu. Alespoň za sportovce byla do předsednictva zvolena 

Věra Čáslavská. Vyjádřila se, že „když má někdo hroší kůži, nemůžeme se spoléhat, že mu 

dojde, co by měl v takové chvíli udělat“, a vyzvala všechny slušné lidi, aby „nezůstávali 

v ulitě svých osobních, oddílových a svazových zájmů.“310 S přístupem ÚV ČSTV k volbě 

nových řídicích orgánů vyjádřil nesouhlas Československý klub olympioniků, Klub fair play 

a Československá olympijská akademie v prohlášení z 8. prosince ke změnám 

v československé tělovýchově a sportu po listopadových událostech. Prohlášení ovšem 

vyjádřilo podporu nově zvolenému předsedovi ČSTV v jeho úsilí o organizační přestavbu 

a prosazení demokratických metod práce v aparátu ÚV ČSTV.311 ČSOV navíc „důrazně 

požádal, aby s organizační přestavbou ČSTV byla řešena i otázka role a postavení ČSOV 

v systému československé tělovýchovy a sportu“. Předsednictvo ÚV ČSTV uznalo 

samostatnost ČSOV 19. prosince.312 Dva dny poté se konalo mimořádné zasedání ČSOV. Zde 

odsoudil brutální zákrok proti demonstraci 17. listopadu, přihlásil se k demokratizačnímu 

procesu a distancoval se od rozhodnutí o neúčasti ČSSR na olympijských hrách v Los 

Angeles. Sportovcům, které toto rozhodnutí postihlo, se omluvil. Plénum ČSOV přijalo 

rezignaci dosavadního předsedy J. Poledníka a předsednictva ČSOV. Do řádného zasedání 

ČSOV plánovaného na 15. dubna 1990 měl olympijský výbor řídit člen MOV Vladimír 

Černušák a 13členný koordinační výbor313, který zahájil práci na nových stanovách ČSOV. 

Účastníci mimořádného zasedání ČSOV vyjádřili plnou podporu kandidatuře V. Havla na 
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funkci prezidenta republiky. Usnesení mimořádného zasedání ČSOV je zakončeno výzvou 

všem československým sportovcům, cvičitelům, trenérům i funkcionářům, aby bez ohledu na 

své politické názory vynaložili své síly k vytvoření demokratického systému tělesné výchovy 

a sportu. V polovině olympijského cyklu nelze ztrácet čas planými diskuzemi a vyřizováním 

osobních účtů.314  

Nový Československý olympijský výbor byl nakonec ustaven 25. dubna 1990 a o pět dní 

později registrován Federálním ministerstvem vnitra jako zvláštní organizace pro zastoupení 

československých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci.315 Po dlouhých letech jako 

samostatná organizace. Do jejího čela byla zvolena V. Čáslavská. Místopředsedy se stali 

Přemysl Herych, Ján Neubauer a Pavol Glesk.  

Po zániku masových organizací Československého svazu tělesné výchovy a Svazarmu byl 

zrušen zákon o organizaci tělesné výchovy č. 68/1956 Sb. a nové subjekty byly konstituovány 

podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. jako občanská sdružení, která přestala plnit 

úlohu představitelů celého tělovýchovného hnutí. Novou organizaci sportu a další vztahy 

týkající se dobrovolných organizací upravoval zákon Federálního shromáždění ČSFR 

č. 173/1990. Činnost nových i staronových sdružení vymezil Zákon Slovenské národní rady 

o tělesné kultuře č. 198/1990. V něm byla definována zodpovědnost jednotlivých článků 

sportovního hnutí a státních orgánů ve sportu na Slovensku.316 Zůstal ovšem jen na papíře 

a nikdy nenalezl reálné uplatnění.  

 

Ve svobodném státě 

Červnových voleb se měla zúčastnit i komunistická strana, z níž se v březnu 1990 stala 

Komunistická strana Čech a Moravy, která zůstala součástí politického spektra, ačkoliv se 

objevily i snahy postavit stranu mimo zákon. Od února 1990 byli do místních zastupitelstev 

kooptováni zástupci Občanského fóra, komunisté v nich však měli stále silné zastoupení. 

Státní aparát se po odstranění ústavního článku o vedoucí úloze strany stal administrativním 

labyrintem. Tři zákonodárné sbory, český, slovenský a československý, měly dohromady 700 

poslanců, exekutiva 50 ministrů, mnohé státní úřady existovaly ve třech provedeních. 

Demokratické hnutí neobsadilo místa nejvyšší výkonné a zákonodárné moci ani z poloviny 
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z důvodu nedostatku kvalifikovaných členů, neslo však stoprocentní zodpovědnost. Velký 

zájem byl především o obsazení funkcí na ministerstvu vnitra. Rozdmýchán byl snahou 

o získání jeho archivů, zčásti i coby zdroje mocenského kapitálu. První lustrace proběhly za 

dveřmi spisoven a sekretariátů. Spisy asi 15 tisíc nejdůležitějších konfidentů byly zničeny.317 

Lidovec R. Sacher nastoupil do čela resortu vnitra až 3. ledna 1990, do té doby jej řídil 

triumvirát ve složení M. Čalfa, V. Komárek a J. Čarnogurský. Ve skutečnosti měl hlavní 

slovo náměstek a předlistopadový šéf StB Alojz Lorenc. V lednu 1990 byl zřízen Úřad pro 

ochranu ústavy a demokracie a prověrkové komise, jež měly určit, kdo smí v resortu zůstat. 

Ministr se s nimi záhy dostal do konfliktu, když žádal z prověrek vyjmout na 1500 příslušníků 

StB. Nakonec OF prosadilo jeho abdikaci. V prvních měsících po změně režimu měli, tak 

jako v Polsku či Maďarsku, přístup k informacím z větší části jen současní a bývalí 

komunisté. Ve svobodných volbách ovšem navzdory všemu drtivě zvítězilo Občanské fórum 

a Veřejnost proti násilí. Komunisté v nich získali 13% hlasů.  

Na 27. ledna 1990 byl do Bratislavy svolán první sněm Veřejnosti proti násilí. Měl stanovit 

úkoly hnutí do prvních svobodných voleb. Na jaře 1990 byl jako předvolební program přijat 

dokument Šance pro Slovensko. Hlásil se k zavedení tržního hospodářství, zabezpečení 

demokratického politického systému a právního státu. Před volbami v červnu 1990 nabídlo 

VPN místa na svých kandidátkách řadě populárních osobností, a to bez ohledu na jejich 

případnou komunistickou minulost. Byl mezi nimi například symbol Pražského jara 

A. Dubček, federální premiér M. Čalfa nebo předseda slovenské vlády M. Čič. Volby byly 

pro VPN na Slovensku vítězné. Do Slovenské národní rady získala 29,3% hlasů a v současně 

probíhajících volbách do obou komor federálního parlamentu ji podpořilo dokonce 32,5 

respektive 37,3% voličů. VPN poté vytvořila koaliční vládu s Křesťanskodemokratickým 

hnutím J. Čarnogurského a Demokratickou stranou. 

Československo mělo relativně výhodnou ekonomickou pozici pro transformaci, bylo 

makroekonomicky stabilní, mělo nízký zahraniční dluh, slušnou životní úroveň. Nakonec se 

prosadila představa ministra financí Václava Klause a předsedy Státní plánovací komise 

Vladimíra Dlouhého. Byla to strategie radikální ekonomické reformy. Vznikla Státní 

majetková agentura, navzdory níž si mnozí ředitelé podniků privatizaci pohlídali a získali 

k podnikům, jež řídili, vlastnická práva. Díky kontaktům v bankách byli schopni si zajistit 
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úvěr, mnohdy i ovlivnili cenu, za kterou se podnik prodával.318 Klasická privatizace se zdála 

zdlouhavá, panovaly obavy z nedostatku domácích finančních zdrojů, proto byl přijat návrh 

na kuponovou privatizaci. Samotný obsah reformy až tak liberální nebyl, velké banky nebyly 

privatizovány, nájemné nebylo deregulováno. Restrukturalizace byly odkládány. Pochybnosti 

o vhodnosti reformních kroků však přehlušil ekonomický růst v letech 1993 – 1996. Nesl 

s sebou nízkou inflaci, stabilní kurz koruny a nízkou nezaměstnanost.  

Počátkem roku 1991 se OF rozdělilo na Občanskou demokratickou stranu (ODS) 

a Občanské hnutí (OH). Politického prostoru se zmocnily strany.319 Krize ve svobodném státě 

přišla z národnostních důvodů. Již po prvním prezidentském projevu V. Havla ve Federálním 

shromáždění v lednu 1990 se otázkou číslo jedna stalo řešení postavení Slovenska v rámci 

společného státu a spor o podobu státního znaku a názvu státu. Republika se stala federací, 

avšak spory se nadále vyostřovaly v souvislosti s volbami v červnu 1992. Ty v Čechách 

vyhrála Občanská demokratická strana. Na Slovensku zvítězilo Hnutí za demokratické 

Slovensko (HZDS) Vladimíra Mečiara. Předsedové vítězných stran, jež se stali předsedy 

republikových vlád, chtěli stát co nejdříve rozdělit, přestože ani jedna ze stran to neměla 

v programu. Bez vypsání referenda se dohodli na rozdělení Československa k počátku roku 

1993. Na podzim 1992 si Slováci schválili vlastní ústavu. Vznik nového státu v lednu 1993 

mocně slavili, museli s ním ovšem od základu vybudovat většinu institucí, včetně armády, 

vytyčit vlastní zahraniční politiku.  

 

Poslední společné olympijské hry 

Rok 1992 byl posledním, kdy českoslovenští sportovci reprezentovali na olympijských 

hrách společný stát. Barcelonské hry byly z tohoto důvodu významné nejen pro 

Československo, změn ve státoprávním uspořádání se dočkaly i další země. Na zahajovacím 

ceremoniálu po dlouhé době nastoupili pod vlastní vlajkou sportovci Estonska a Lotyšska, 

vůbec poprvé Chorvati, Slovinci či Namibijci. Po mnoha letech šli pod společnou vlajkou 

němečtí sportovci, naposledy naopak reprezentanti Sovětského svazu, jejichž výprava pod 

hlavičkou Společenství nezávislých států měla v čele dvanáct vlajek.320 Československá 
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výprava čítala 211 olympioniků a s posledním speciálem odletěla do katalánské metropole 

i předsedkyně ČSOV Věra Čáslavská.321 

XXV. olympijské hry v Barceloně byly slavnostně zahájeny 25. července 1992 na Estadi 

Olímpic na vrchu Montjuic. Vlajkonošem výpravy byl Jozef Lohyňa, zápasnický bronzový 

medailista z předchozích her v Soulu. Sídlem poslední československé výpravy byla Cassa 

Czechoslovakia na Passeig Nacional. Měla být dobře zásobena českým pivem, jeho dodávka 

se však zpozdila, protože kamion naložený Radegastem zkoumali čtyři dny francouzští 

celníci, aby vyloučili jeho radioaktivitu, jíž se obávali vzhledem k tomu, že v Československu 

nedávno vybuchl Černobyl.322 Zahajovacího ceremoniálu se účastnil místopředseda federální 

vlády Rudolf Filkus, jehož vyslání československý tisk komentoval jako hledání ochotníka, 

který se uvolí na chvíli shodit balvan starostí o hroutící se federaci. Vedení výpravy odmítalo 

veškeré dotazy na počty Čechů či Slováků v československé výpravě s vysvětlením, že jde 

zatím o celistvý výběr Československa.323 Dotazy novinářů mířily i na očekávané rozdělení 

ČSOV. Rudolf Filkus v rozhovoru označil samostatné olympijské výpravy Čechů a Slováků 

do budoucna jako nejhorší možné řešení, ale zachování společné výpravy mu připadalo 

nereálné. Stejně se v tisku vyjádřila i předsedkyně ČSOV Věra Čáslavská. Potvrdila, že 

i uprostřed slavnostního nástupu se sportovci z ostatních zemí vyptávali, zda je na 

olympijských hrách jednotné Československo naposledy. Podle gymnastické legendy se o tom 

uvnitř výpravy příliš nemluví, ale v srdcích zní smutný tón.324 Noviny přinesly i komentář 

tenistky Hany Mandlíkové: „Stále si myslíte, že je to jako za komunistů, že něco jiného 

říkáme a něco jiného si myslíme. Ono se bez ohledu na rozdělení státu změnilo hodně, šance 

dostaly i sporty, které dřív nepřinášely slávu a medaile.“325  

Vedoucí výpravy předsedkyně ČSOV V. Čáslavská, místopředseda ČSOV P. Glesk 

a generální sekretář ČSOV Karol Špaček se 29. července sešli s československými novináři. 

Hovořili o dosavadním, nepříliš úspěšném, průběhu her a především o budoucnosti 

československého sportu v situaci, kdy se blíží rozdělení federace. Čáslavská připustila, že 

sport rozdělením utrpí. Mužstva budou oslabena. Rozdělí se i olympijské výbory, ty však mají 

do budoucna úzce spolupracovat. Podle Čáslavské, která setkání s novináři dala přednost před 

                                                           
321 Naše výprava se rozrostla na 211 olympioniků. Rudé právo, 25. 7. 1992, s. 22.  
322 Bílé černé noci. Lidové noviny, 25. 7. 1992, s. 7.  
323 Jedna reprezentace. Lidové noviny, 27. 7. 1992, s. 1 sportovní přílohy.  
324 Ve stínu slov. Mladá fronta DNES, 27. 7. 1992, s. 16.  
325 Už to není jako za komunistů. Lidové noviny, 29. 7. 1992, s. 7.  
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finále gymnastiky žen, se v rámci ČSOV neobjevily národnostní rozpory.326 Nutností se podle 

předsedkyně ČSOV stal „kulturní rozchod“. Zbyla jediná možnost - „musíme začít od nuly, 

protože nám ujel vlak i s nádražím“.327 P. Glesk doplnil slova V. Čáslavské názorem, že 

k rozdělení dojde kulturně podle myšlenky olympismu, což by mělo dát dobrý příklad 

i politikům.  

Barcelonské hry byly zakončeny 9. srpna 1992. Hry, které po dlouhých letech politických 

bojkotů byly historicky největším setkáním sportovců celého světa tak, jak si předseda MOV 

Juan A. Samaranch naplánoval. Hry, které byly s maratónem 17 soutěžních dnů poněkud 

přežitým modelem. Zpočátku se zdálo, že nervózní atmosféra jitřená opakovanými dotazy na 

budoucnost českého sportu po rozdělení federace negativně ovlivnila československé 

sportovce. Až druhý týden olympijských her zvrátil nepříznivou bilanci výpravy, které se 

smůla lepila na paty. Barcelonské hry díky tomu nejsou hodnoceny jako neúspěšné. 

Českoslovenští reprezentanti získali čtyři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. 

O zisk všech medailí se postarali sportovci z české části federace, což mohlo být příslibem 

úspěšné samostatné reprezentace. Vzhledem k dalším finálovým umístění, byly hry 

v Barceloně pro Československo srovnatelné s hrami v Soulu. Na závěrečné tiskové 

konferenci vedení československé výpravy si její šéf a místopředseda ČSOV Přemysl Herych 

pochvaloval, jak se oproti konferenci konané o týden dříve zlepšily výsledky výpravy i její 

nálada. Hry shrnul jako grandiózní s výtkami k organizátorům především v oblasti dopravy 

a dodržování časového harmonogramu. Zdůraznil, že domácí vnitropolitická situace neměla 

nejmenší vliv na život sportovců a funkcionářů na olympijských hrách. Komentoval i obavy 

sportovců o vývoj po rozpadu státu. „Bude třeba jednat s novými lidmi, kteří nám budou 

muset garantovat péči o sport. Už jsme měli předběžné konzultace v rámci federálních 

orgánů. Jsme přesvědčeni, že vztah ke sportu by měl být minimálně takový jako ve všech 

jiných civilizovaných státech.“328 Na tiskové konferenci se vyslovil i pražský primátor 

Milan Kondr s postřehem, že sport rozhodně není něco, na co město doplácí, naopak má 

obrovský přínos pro infrastrukturu a kulturu města.  

                                                           
326 Kulturně a v duchu olympismu. Rudé právo, 30. 7. 1992, s. 15.  
327 Kulturní rozchod. MF Dnes, 30. 7. 1992, s. 16.  
328 Předpověděl zlom. LN, 10. 8. 1992, s. 6 sportovní přílohy.  
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SLOVENSKO 

 

Slovenský olympijský výbor podruhé 

Po parlamentních volbách v červnu 1992 vznikl na Slovensku z iniciativy Olympijské 

společnosti Slovenska v červenci 1992329 přípravný výbor Slovenského olympijského výboru. 

Potvrdila to Mária Mračnová-Faithová, jako jeho předsedkyně v den založení SOV 

19. prosince 1992 v Domě sportu v Bratislavě.330 Na ustavujícím zasedání bylo do SOV 

zvoleno 49 členů. Prvním předsedou se stal profesor Vladimír Černušák, jeho soupeřkou měla 

být Mária Mračnová, která se však těsně před volbou kandidatury vzdala ve prospěch 

protikandidáta. Místopředsedy SOV byli zvoleni Anton Ihring, Ľubomír Kadnár a Mária 

Mračnová-Faithová, členy výkonného výboru SOV Vladimír Miller, Karol Mihok 

a Július Dubovský, předsedou revizní komise Karol Gumán.331 První zasedání schválilo 

Stanovy Slovenského olympijského výboru i Program SOV.  

Nová organizace byla zaregistrována Ministerstvem vnitra SR jako občanské sdružení 

20. ledna 1993. Dva dny poté o založení SOV informoval jeho předseda oficiálním dopisem 

prezidenta Mezinárodního olympijského výboru J. A. Samaranche. Ten odpověděl 

blahopřejným dopisem 2. února. Slovenský olympijský výbor zaslal 15. února oficiální žádost 

o uznání Slovenské republiky za řádného člena olympijské rodiny. Dosavadní československý 

člen Mezinárodního olympijského výboru V. Černušák se stal členem MOV pro Slovensko. 

V červnu 1995 byla členkou MOV pro Českou republiku zvolena Věra Čáslavská. Činnost 

ČSOV byla ukončena ke dni 27. března 1993. Jeho majetek byl rozdělen likvidační komisí 

v čele s Jánem Neubauerem v poměru 2:1 ve prospěch České republiky.  

 

Olympijská společnost Slovenska 

Organizace, jež položila základy samostatnému olympijskému výboru Slovenska, vznikla 

ještě dříve, než se stihlo sejít první řádné zasedání Československého olympijského výboru ve 

svobodných poměrech plánované na 15. dubna 1990. Olympijská společnost Slovenska (OSS) 
                                                           
329 OH hnutie na Slovensku. [cit. 2010-5-30].  Dostupné z www.olympic.sk/documents/dokumenty-sov/oh-
hnutie-na-slovensku.pdf jako ZERER, A. (ed). 1992 - 2002. Oficiální publikace Slovenského olympijského 
výboru. Bratislava: SOV, 2002 uvádí až 30. září 1992.  
330 Ustavující plenární zasedání Českého olympijského výboru proběhlo 21. prosince 1992 v Praze na FTVS UK. 
Obnovený ČOV za předsednictví Věry Čáslavské navázal personálně i právně na práci ČSOV. Dovalil, 2004, 
s. 99.  
331 GREXA, J. a kol. Olympijské hnutie na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Q111, 1996. S. 61.  
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vznikla se souhlasem ČSOV 6. dubna 1990 jako občanské sdružení slovenských sportovních 

svazů, slovenských olympioniků, významných osobností společenského života a osob 

podporujících olympijské hnutí. Podle vzpomínek tehdejší členky výkonného výboru ČSOV, 

nynější místopředsedkyně Slovenského olympijského výboru M. Mračnové-Faithové, se 

nápad na založení této organizace zrodil při cestách do Prahy na zasedání výkonného výboru 

ČSOV. Osádku auta tvořil V. Černušák, P. Glesk, J. Mitošinka a M. Mračnová-Faithová. 

Rozmlouvali o tématu Slovenského olympijského výboru. Jeho založení by však tehdy bylo 

v rozporu s ustanovením Olympijské charty o jednom výboru v jednom státě.332 Ke 

konzultacím k vyřešení situace v souladu s chartou byl přizván V. Miller a jako kompromisní 

řešení vznikla Olympijská společnost Slovenska v čele s M. Mračnovou-Faithovou.333  

16. října 1990 však OSS přijala návrh přeměnit se na Slovenský olympijský výbor (SOV). 

Ve zdůvodnění odkazovala na podobné organizace v Belgii či Katalánsku. Ty ovšem většinou 

nesou název olympijská společnost či sdružení. Předseda MOV J. A. Samaranch, sám 

Katalánec, při návštěvě Prahy v březnu 1990 k pokusu o ustavení katalánského olympijského 

výboru uvedl, že olympijské hnutí má národy sjednocovat a ne rozdělovat a s podobnými 

snahami nesouhlasí.334 Výkonný výbor Olympijské společnosti Slovenska především 

předběhl svým rozhodnutím rozhodnutí pléna Československého olympijského výboru SOV, 

jehož stanovám, pokud se pokládá za jeho součást, podléhá. Pokud by ke vzniku SOV došlo, 

musel by recipročně vzniknout stejný orgán na české straně, jak však člen ČSOV Jiří Kössl 

pokračuje ve svém rozkladu z listopadu 1990, ani jeden by nemohl plnit funkce ukládané 

národním olympijským výborům olympijskou chartou. Vzhledem k tomu, že „výlučnou 

pravomoc zastupovat svou zemi na OH a… soutěžích pod patronací MOV má pouze ČSOV, 

stejně jako zahrnuje všechny národní sportovní svazy, které jsou členy mezinárodních 

sportovních federací uznaných MOV“.335 Olympijská společnost Slovenska se ve svém 

návrhu odvolávala i na existenci již zmiňovaného Slovenského olympijského výboru za druhé 

světové války. Ten ovšem za svého působení významnou činnost nevyvíjel, neboť olympijské 

hry se nekonaly, a se zánikem Slovenského státu podle tehdy platné Olympijské charty zanikl 

i Slovenský olympijský výbor. Kössl apeloval na vznik dalších složek olympijského hnutí, 

vyzýval však, ať se drží názvů olympijská akademie, společnost či klub, musí mít jiné funkce 

                                                           
332 Olympijská charta, kap. IV. [cit. 2010-5-20]. Přístup z http://www.olympic.org/olympic-charter/documents-
reports-studies-publications.  
333 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 11.  
334 Rozklad J. Kössla z 8. 11. 1990 týkající se pokusu OSS ustavit se jako Slovenský olympijský výbor. KÖSSL, 
J. 1999b, s. 133.  
335 Olympijská charta, kap. IV. [cit. 2010-5-20]. Přístup z http://www.olympic.org/olympic-charter/documents-
reports-studies-publications.  



 

 135

než národní olympijský výbor a pracovat z pověření a za souhlasu „národního“, tedy 

Československého výboru.  

Po tomto pokusu se Olympijská společnost Slovenska ustavila jako autonomní složka 

ČSOV. V návaznosti na to přijala jako svůj hlavní cíl rozvíjet na slovenském území ČSFR 

olympismus - pořádat přednášky a semináře, podporovat perspektivní sportovce v přípravě na 

olympijské hry a rozvíjet činnosti deklarované Olympijskou chartou. Olympijská společnost 

Slovenska tedy zakládala olympijské kluby v regionech Slovenska, pořádala setkání 

olympioniků či masové akce jako Den sportu, Běh olympijského dne či Běh proti drogám. 

Podporovala též sportovní a kulturní olympiádu dětí a mládeže pod názvem Kalokagatia. 

Vznikl též fond na podporu olympioniků - důchodců. Kromě olympijských klubů patřil ke 

složkám OSS Klub fair play, Kalokagatia, Slovenská olympijská akademie, Slovenská 

společnost olympijské a sportovní filatelie a komise sportu pro všechny.336 OSS se po vzniku 

samostatného Slovenského olympijského výboru stala jeho řádným členem s právní 

subjektivitou a pokračovala ve své činnosti. 28. ledna 1995 odsouhlasila svůj zánik a včlenila 

se do struktur Slovenského olympijského výboru, což bylo potvrzeno pátým zasedáním SOV 

18. února 1995.337   

 

Organizace Slovenského olympijského výboru   

Slovenský olympijský výbor byl provizorně uznán Mezinárodním olympijským výborem 

na zasedání v Atlantě 16. března 1993, řádným členem olympijského hnutí se stal 24. září 

1993 na zasedání MOV v Monte Carlu.338 Již ve dnech 14. a 15. května jej přijala Asociace 

evropských národních olympijských výborů, slovenští zástupci se uplatnili i v jejích komisích. 

Generální tajemník SOV Ján Mráz v revizní, Jozef Prusák v právní a M. Mračnová-Faithová 

v komisi Evropské olympijské hry mládeže (European Youth Olympic Days, EYOD). Na 

mezinárodní scéně i v domácím prostředí se Slovenský olympijský výbor etabloval rychle, 

navazoval na práci a postavení Olympijské společnosti Slovenska, jeho činnost významně 

propagoval předseda SOV V. Černušák jako člen MOV.    

Pro fungování SOV mělo význam především přijetí dvou zákonů - č. 264/1993 o Státním 

fondu tělesné kultury, jímž byly upraveny podmínky financování sportu z prostředků loterií, 

a č. 226/1994 o používání a ochraně olympijské symboliky a o Slovenském olympijském 
                                                           
336 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 81.  
337 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 81.  
338 HAZUCHA, M. Olympijská sláva. Banská Bystrica: Pro – Dukla Banská Bystrica, 2008, s. 14.  
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výboru, který zakotvil působení SOV. Slovensko již v prvním roce své samostatné existence 

přistoupilo k mezinárodním aktivitám Rady Evropy vládními usneseními k Evropské chartě 

sportu a k dohodám o boji proti dopingu a diváckému násilí ve sportu. V roce 1997 byl 

Národní radou SR schválen zákon č. 288 o tělesné kultuře. Kromě jiného upravoval 

vzdělávání a živnostenské podnikání ve sportu. Především však určoval, že nejméně 0, 5% 

státního rozpočtu má směřovat na sportovní účely.339  

V demokratickém Slovensku vedle sebe existují státní i nestátní organizace na celostátní, 

regionální i místní úrovni. Na stejných úrovních spravuje sportovní záležitosti státní správa, 

celostátně ministerstva školství, vnitra a obrany, regionálně vyšší územně správní celky 

s odbory sportu a místně obce s odbory sportu. Nestátní sportovní sektor je tvořen velkým 

množstvím subjektů. Na regionální a místní úrovni působí asi 7 tisíc sportovních klubů 

a organizací, které poskytují služby pro organizované a neorganizované sportovní činnosti. 

Mimovládní sportovní organizace tvoří 22 subjektů se svými složkami, např. Slovenské 

sdružení tělesné kultury (Slovenské združenie telesnej kultúry, SZTK), Slovenská asociace 

univerzitního sportu atd. V systému vládních a nevládních organizací má od počátku své 

existence zvláštní postavení Slovenský olympijský výbor. Zabezpečuje účast reprezentantů 

Slovenska na olympijských hrách, nominaci první slovenské samostatné výpravy na hry 

schvaloval již na svém 3. zasedání 18. ledna 1994, rozvíjí olympijské dědictví, šíří olympijské 

ideály, přispívá k harmonickému rozvoji člověka.340  

Slovenský olympijský výbor měl od svého vzniku zatím pouze dva předsedy. Od prosince 

1992 jej vedl prof. V. Černušák znovuzvolený na 11. zasedání SOV 18. října 1997 

v Bratislavě. O dva roky později, 19. srpna 1999, se z vážných rodinných důvodů 

předsednického postu vzdal. Na tři měsíce byl zplnomocněn řízením SOV jeho první 

místopředseda A. Ihring. 20. listopadu 1999 byl druhým předsedou Slovenského 

olympijského výboru zvolen na jeho 16. zasedání František Chmelár a V. Černušák se stal na 

návrh předsedy olympijských klubů Slovenska A. Švajlena čestným předsedou a byl 

vyznamenán Medailí Slovenského olympijského výboru. F. Chmelár byl opakovaně zvolen 

předsedou SOV v letech 2001, 2004 a 2008.  

Sportovní hnutí na Slovensku je značně roztříštěné. Nejen pro velký počet existujících 

subjektů, ale i pro absenci funkčního organizačního systému. Byl zbořen model fungující za 

                                                           
339 ŠIMO, M. Šport trpí finanční podvýživou - už od rozdelenia Československa. Olympijská revue, příloha 
deníku Šport, 1998, č. 1, s. 15.  
340 Stanovy SOV. [Cit. 2010-5-18]. Přístup z http://www.olympic.sk/documents/dokumenty-sov/stanovy-
sov.pdf.   
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komunistického režimu, nebyl však nahrazen novým. Byla zrušena sportovní střediska 

mládeže, byly zbourány či prodány mnohé sportovní objekty, sport není dostatečně 

financován a postrádá též jasnou koncepci dalšího směřování. Nadto se nedaří ustavit střešní 

orgán, který by činnost ve sportovním hnutí koordinoval.341 Již podle deklarace sportovního 

hnutí na Slovensku z 25. června 2001 mělo vzniknout sdružení nazvané Slovenská sportovní 

rada. Mělo reprezentovat zájmy a potřeby 114 občanských sdružení působících v oblasti 

sportu na celostátní úrovni, např. Slovenského olympijského výboru, Slovenského 

paralympijského výboru, Slovenského sdružení tělovýchovných klubů, a více než 7000 

sportovních jednot, sportovních klubů a oddílů s více než 650 tisíci individuálních členů. 

Předsedou této rady měl být předseda SOV František Chmelár. Rada však nakonec nevznikla, 

ačkoliv už byla velmi blízko registraci. Podle F. Chmelára bylo chybou zařazení Slovenského 

sdružení tělesné kultury do snah o sjednocení, protože chtělo být samo střešní organizací.342 

Další pokusy o sjednocování slovenského sportu mají přijít až po olympijských hrách 

v Londýně v roce 2012. Dočasné utlumení těchto snah má dodat klid do řad slovenského 

olympijského hnutí nutný na přípravu na hry.343  

Péče o sportovní reprezentaci a vrcholový sport spadá pod ministerstvo školství (MŠ SR). 

V roce 2004 začalo pracovat Národní sportovní centrum jako přímo řízená rozpočtová 

organizace MŠ SR. Vzniklo spojením Národního institutu sportu a Centra akademického 

sportu. Má především zabezpečovat podmínky pro špičkové slovenské sportovce, věnovat se 

diagnostice a vzdělávat odborníky v oblasti sportu. Ministerstvo vnitra a obrany též zřídilo 

střediska pro přípravu sportovní reprezentace, Vojenské sportovní centrum Dukla v Banské 

Bystrici a Středisko státní sportovní reprezentace Ministerstva vnitra SR v Bratislavě a na 

Štrbském Plese.   

Slovenský olympijský výbor pokračoval ve snaze o reformu slovenského sportu, dokonce 

rozeslal dotazníky 48 národním olympijským výborům v Evropě, aby se informoval o tamější 

organizaci sportu a zjistil, jaká je místní střešní organizace, pokud existuje. Další iniciativa na 

zastřešení slovenského sportu prostřednictvím SOV vzešla z jeho 32. valného shromáždění 

25. března 2006. Pracovní komise valného shromáždění zde také přijala dva dokumenty 

nazvané „Zhodneme sa…“. První pojmenovával problémy slovenského sportu a druhý 

navrhoval jejich řešení např. v podobě přípravy návrhu výběru sportovních talentů, programu 

pro účinnější reprezentaci - TOP TEAM SVK, zřízení sportovní akademie Slovenska, 

                                                           
341 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 84.  
342 SOUČEK, Ľ. SOV preberá iniciativu. Olympijská revue, příloha deníku Šport, 2006, č. 1., s. 3 - 5.  
343 Rozhovor s M. Jiráskem. 28. 2. 2012 
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zkvalitnění práce Národního sportovního centra a přípravy efektivní a jednoduché struktury 

slovenského sportu. Slovenský olympijský výbor měl navíc připravit i vlastní verzi návrhu 

zákona o sportu a Národního programu sportu. Formulace obou dokumentů, které byly 

rozeslány ústavním činitelům a stovce slovenských osobností, jsou však dosti všeobecné 

a vágní.  

V červenci 2008 Národní rada SR schválila zákon č. 300/2008 O organizaci a podpoře 

sportu a o změně a doplnění zákonů č. 226/1994 a č. 288/1997, na jehož přípravě se podílel 

i Slovenský olympijský výbor. Upravuje úlohy jednotlivých složek v oblasti státní podpory 

vrcholového a výkonnostního sportu, péče o sportovní talenty, mimoškolní sportovní aktivity 

dětí, stejně jako přípravu sportovců na reprezentaci Slovenské republiky, opatření v boji proti 

dopingu a další.344  

 

Financování Slovenského olympijského výboru 

Slovenský sport, podobně jako sportovní systémy v okolních státech, nemá dostatek 

finančních prostředků. Jak píše Marián Šimo, bývalý šéfredaktor magazínu SOV Panoráma, 

sport trpí finanční podvýživou, a to do té míry, že není dodržován ani Zákon o tělesné kultuře 

z roku 1997, kdy aspoň 0,5% státního rozpočtu mělo být určeno sportovnímu hnutí. Ve 

skutečnosti je to pouhých 0,3%, což je čtvrtina prostředků, jimiž disponuje sport český.345 

Zákon byl dodržen pouze v roce 1998, protože do příjmů bylo zahrnuto 345 mil. Sk na 

pořádání Světové zimní univerziády v roce 1999. Ta se posléze stala problémem pro 

Slovenské sdružení tělovýchovných jednot, v roce 1999 prověřovala nakládání s finančními 

prostředky Správa finanční kontroly a konečná výše pokuty i s penále dosáhla 800 mil. Sk.  

Poddimenzovanost finanční podpory podle Šima existuje již od vzniku SR. Tvrdí, že po 

rozdělení Československa politici nepromítli do státního rozpočtu výdaje na reprezentaci, 

které např. v roce 1992 byly ve výši 430 mil. Kčs, podobně jako Maďaři nepromítli sportovní 

výdaje do rozpočtů samospráv. Podle Národního programu rozvoje sportu SR, schváleného 

vládou v roce 2001 a platného do roku 2010, přišel slovenský sport tímto metodickým 

pochybením jen v roce 1993 o 300 milionů Sk a navíc se v tomto výchozím roce vytvořil 

špatný základ pro roky příští.  

                                                           
344 Zákon č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
345 ŠIMO, M. 1998, s. 14.  
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Federální společnost Sazka byla se zánikem společného státu rozdělena na českou Sazku 

a slovenskou Športku. Slovenské ministerstvo financí se však odvolalo na zákonnou 

podmínku majority státu v loterijní společnosti a odmítlo Športce vydat licenci na hry, které 

vlastnila. Donutilo SZTK založit společnost Tipos s 52,5% podílem státu s tím, že chod her 

bude i nadále zabezpečovat Športka. Posléze se SZTK muselo vzdát i menšinového podílu ve 

prospěch státu. Zákonem v roce 1994 vznikl Státní fond tělesné kultury (SFTK), který 

rozděloval příjmy z loterií. O čtyři roky později státní Tipos oddělil Športku od technického 

zabezpečování her, proto jej Športka v roce 2000 zažalovala.  

V roce 1989 měl slovenský sport příjem 643 mil. Kčs od slovenské vlády, ze Sazky 

i z vlastní podnikatelské činnosti. V posledním roce federace to bylo před započtením 

vlastním příjmů ještě slušných 563 milionů. V prvním roce samostatnosti už to bylo jen 431 

milionů a to měl již financovat i reprezentaci. Národní program rozvoje sportu z roku 2001 

představoval model financování se třemi pilíři - odvětvový, který zahrnoval reprezentaci 

a sportovní svazy, účelový, zahrnující projekty, a programový, což byla podpora sdružení 

a investiční výstavby.  

Příjmy z her a loterií byly novelou zákona 194/1999 převedeny přímo do státního rozpočtu, 

kde se dělí mezi všechny rezorty. Tuto praxi kritizoval slovenský prezident I. Gašparovič na 

třídenní konferenci „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?“, která je podrobněji popsána 

níže, a navrhoval samostatnou rozpočtovou kapitolu pro sport. V roce 2002 rozhodnutím 

vlády zanikl SFTK a sportovní spolky tak ztratily možnost ovlivňovat rozdělování financí, 

všechny prostředky do sportu začaly plynout přes ministerstvo školství. Rok poté postihla 

slovenský sport další rána, SZTK nezaplatilo 800 milionovou pokutu a nestáhlo žalobu na 

státní Tipos, stát tedy povolil exekuci majetku sdružení. Přišlo o 68% akcií Športky 

a „rodinné stříbro slovenského sportu“ - FIS hotel na Štrbském Plese a Športcentrum 

v Bojnicích.  

Z výše zmíněného plyne, že navzdory proklamacím politiků o důležitosti sportu, zůstává 

jeho podpora spíše v papírové rovině, podobně jako v Polsku a Maďarsku. Přidal se boj 

o výnosy loterijních společností a přerozdělování příspěvků ze státního rozpočtu.  

Finanční prostředky získává Slovenský olympijský výbor zejména ze státního rozpočtu 

prostřednictvím příspěvků a dotací, případně z jiných zákonem povolených zdrojů. Dále 

přijímá dary, příspěvky či dotace od fyzických nebo právnických osob, které mohou podle 

Zákona o dani z příjmů č. 595/2003 Sb. věnovat 2% daní vybrané právnické osobě, tedy i na 
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podporu SOV.346 Čerpá peníze i ze zhodnocování vlastního majetku. Nezanedbatelný příjem 

plyne díky výše zmíněným zákonům - ze sázkové a loterijní činnosti a z využití vlastnických 

práv SOV k olympijské symbolice. Každý kalendářní rok schvaluje valné shromáždění SOV 

rozpočet na návrh výkonného výboru.347 Slovenský olympijský výbor společně s výborem 

kandidatury na pořádání olympijských her v Popradu-Tatrách založily 17. dubna 1997 

Olympijskou marketingovou společnost, s.r.o. (OMS) s cílem získat finanční prostředky na 

činnost výboru kandidatury, protože SOV jako občanské sdružení nebyl zřízen za účelem 

podnikání. V souvislosti s ukončením činnosti výboru kandidatury v září 1999 došlo 

k podpisu smlouvy o převodu podílu na Slovenský olympijský výbor, takže se stal 

stoprocentním vlastníkem Olympijské marketingové společnosti. Podstatou OMS se stalo 

řízení marketingového programu SOV, obchodní, reklamní a propagační činnost. K 1. lednu 

2003 se OMS transformovala na Slovenskou olympijskou marketingovou, a.s. (SOM). SOM 

zastřešuje marketing, PR a reklamu olympismu, zabezpečuje péči o olympioniky, podporuje 

sportovní svazy a sportovce a zabezpečuje prodej vstupenek na olympijské hry. Slovenská 

olympijská marketingová a Slovenský olympijský výbor fungují jako dvě samostatně 

hospodařící jednotky, ekonomiku SOM personálně zastřešuje ekonomické oddělení SOV. 

Obě jednotky tak dosáhly ekonomického propojení a efektivnějšího směřování jednotlivých 

finančních toků obou společností.348 Slovenský olympijský výbor je stoprocentním 

vlastníkem ziskové Slovenské olympijské marketingové.  

V roce oslav desetiletého výročí samostatné existence si SOV pořídil důstojné sídlo. 

Slovenský olympijský výbor od svého založení sídlil v Domě sportu v Junácké ulici 

v Bratislavě. Od 24. září 2002 má vlastní budovu - Slovenský olympijský dům v bratislavské 

Kukučínově ulici, jenž byl otevřen za přítomnosti prezidenta SOV, čestného předsedy SOV, 

starosty městské části a mnohých olympioniků. Vlastní sídlo přišlo na necelých 30 milionů 

Sk, 25 milionů si vyžádalo odkoupení budovy a pozemku, 4 miliony stála rekonstrukce. 

Finance byly podle F. Chmelára získány z rozdělení ČSOV349, Olympijská solidarita přispěla 

750 tisíci Sk. V domě sídlí kromě SOV i Slovenská olympijská marketingová, Slovenská 

asociace olympioniků a dokumentační středisko.  

V roce 1999 byl spuštěn projekt olympijského Top týmu s cílem vytvořit ideální podmínky 

přípravy pro sportovce s reálnými šancemi na umístění do 6. pozice na olympijských hrách. 
                                                           
346 Olympijské aktuality. Zpravodaj SOV. Bratislava: Slovenský olympijský výbor. 6/2007.  
347 Přístup z http://www.olympic.sk/sov/zakladne-informacie.html. [cit. 2010-5-17].  
348 Slovenský olympijský výbor 2005 - 2008. Zpráva o činnosti, s. 37.  
349 ZERER, A. (2002) (ed). 1992 - 2002. Oficiální publikace Slovenského olympijského výboru. Bratislava: 
SOV, s. 73.  
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Díky Top týmu vznikl přehledný systém financování, materiálně-technického zabezpečení, 

lékařské i další odborné péče a účastí na sportovních akcích. Celkově byl tento projekt 

úspěšný, o téměř všechna přední slovenská umístění v letech 2000 - 2006 se zasloužili právě 

členové Top týmu. Na projekt navazuje vytvoření olympijského Top týmu a juniorského Top 

týmu pro reprezentaci na OH 2010 - 2016. Sportovní svazy však vyjadřovaly svou 

nespokojenost, protože se dotace na přípravu rozdělovaly skrze Slovenský olympijský výbor. 

Ministerstvo školství svazům vyhovělo, od roku 2005 přesunulo státní dotace přímo na svazy 

a došlo tak k ukončení financování sportovní přípravy státní sportovní reprezentace 

prostřednictvím SOV. Tento systém kritizuje SOV, protože jej považuje za méně efektivní. 

Rozděluje totiž peníze rovnostářsky bez ohledu na specifika jednotlivých sportů a disciplin.350 

Podle zákona O organizaci a podpoře sportu zůstal zachován povinný objem státem 

přidělených prostředků ve výši 0,5% státního rozpočtu ročně. „Financování sportu ze státního 

rozpočtu se uskutečňuje prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstva formou 

poskytování dotací účelově určených pro sport.“351 

Slovenský olympijský výbor se podílí i na programech Olympijské solidarity. V roce 2005 

byl schválen grant ve výši 30 tisíc dolarů na přípravu běžce na lyžích Martina Bajčičáka, 

posádky čtyřbobu, sjezdařky Soni Maculové a snowboardisty Radoslava Žideka, který se na 

olympijských hrách v Turíně stal ziskem stříbra prvním slovenským medailistou ze zimních 

olympijských her. Od ledna následujícího roku se realizoval program stipendií pro Peking 

2008, jehož prostřednictvím pobíralo vymezenou dobu sedm vybraných slovenských 

sportovců stipendium ve výši 1000 amerických dolarů měsíčně. Další programy financovaly 

např. rozvoj národních sportovních struktur, mezinárodní kurz sportovního managementu, 

tréninkový grant pro mladé sportovce 2012 či semináře sportovní medicíny.  

Nejlepší reprezentanti starší 40 let s trvalým pobytem v ČR nebo SR měli pobírat měsíční 

důchod. Držitelé zlatých medailí či vícenásobní medailisté ve výši dvojnásobku minimální 

mzdy, ostatní medailisté a vítězové z paralympijských her jeden a půl násobek minimální 

mzdy.352 Ministerstvo školství však tento návrh nakonec zamítlo.  

Slovenský olympijský výbor hospodaří poměrně úspěšně, v roce 2006 se poprvé jeho 

vlastní příjmy vyrovnaly státním dotacím při vyrovnaném rozpočtu 46,5 milionů Sk. Z vlastní 

marketingové činnosti pocházelo 30% příjmů, 20% z olympijské solidarity a dalších 

                                                           
350 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 99.  
351 Zákon NR SR č. 300/2008  O organizácii a podpore športu.   
352 Olympijské aktuality. Zpravodaj SOV. Bratislava: Slovenský olympijský výbor. 4/2007.  
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programů MOV.353 Díky tomu byl sestaven opět vyrovnaný rozpočet a byl vytvořen rezervní 

fond, z nějž čerpá prostředky Nadace Slovenského olympijského výboru zřízená v roce 2007 

za účelem podpory bývalých účastníků olympijských her v nouzi. Ve spolupráci s personální 

společností Adecco odstartoval SOV Adecco athlete career program, který je realizován ve 

více než 20 zemích světa a má usnadnit uplatnění sportovců po ukončení jejich aktivní 

kariéry.  

 

Struktura Slovenského olympijského výboru  

Podle platných stanov SOV účinných od roku 2005 tvoří strukturu za prvé valné 

shromáždění tvořené členy SOV, které je jeho nejvyšším orgánem a schází se nejméně jednou 

ročně. Volí předsedu, členy výkonného výboru a dozorčí komise. Za druhé jsou to volené 

orgány, tedy předseda, jedenáctičlenný výkonný výbor (VV) a dozorčí rada. Předseda, stejně 

jako VV, je volen tajným hlasováním valného shromáždění SOV na čtyřleté období 

olympijského cyklu po ukončení olympiády. Za třetí tvoří Slovenský olympijský výbor 

organizační složky, rady a komise. Tedy Komise sportovců, mediální, pro talentovanou 

mládež, Kalokagathie na Slovensku, Sdružení olympijských klubů SR, Slovenská asociace 

olympioniků, Slovenská olympijská akademie a další. Zvláštní postavení má Rada starších 

SOV, která byla založena 24. října 2001 jako jedna ze složek a poradní orgán SOV. Členové 

rady jsou poradci VV SOV při přípravě důležitých rozhodnutí pro další vývoj olympijského 

hnutí a sportu na Slovensku.354 Od konce roku 1999 působila při SOV i jeho etická komise, 

její činnost však pro absenci námětů k řešení byla v roce 2004 ukončena.  

V březnu 1991 založila Olympijská společnost Slovenska první olympijský klub 

v Bratislavě. Olympijské kluby ve všech slovenských regionech měly být zakládány pro 

setkávání bývalých a současných olympioniků, měly propagovat olympijské myšlenky 

a seznamovat veřejnost se slovenskou olympijskou historií. Kluby sdružují bývalé 

olympioniky, ale i přátele a propagátory olympismu z řad trenérů, funkcionářů, novinářů, 

pedagogů i dalších činovníků ze sportovního hnutí. Jejich činnost zastřešuje Sdružení 

olympijských klubů SR, které vzniklo v roce 2001 místo Komise olympijských klubů SR a je 

další organizační složkou SOV, v čele s Ivanem Čierným.   

                                                           
353 Olympijské aktuality. Zpravodaj SOV. Bratislava: Slovenský olympijský výbor. 8/2007.  
354 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 87.  
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Organizační složkou Slovenského olympijského výboru je též Slovenská asociace 

olympioniků (SAO), založená 2. července 2000. Prvním předsedou se stal cyklistický 

olympijský vítěz z Montrealu Anton Tkáč. Podmínkou členství je reprezentování SR na 

olympijských hrách. Cílem bylo především navázat na činnost bývalého Československého 

klubu olympioniků. Na rozdíl od něj se členem SAO může stát každý sportovec, který 

reprezentoval SR nebo společný stát na olympijských hrách. Asociace sdružuje olympioniky 

a organizuje jejich setkávání, snaží se je aktivizovat ve prospěch dalšího rozvoje 

olympijského hnutí, navíc se však stará o jejich sociální zapojení či zdravotní stav.   

Zájmy a názory aktivních sportovců - olympioniků reprezentuje ve Slovenském 

olympijském výboru Komise sportovců SOV ustanovená v červnu 2002. Její členy si volí 

samotní olympionici v době olympijských her nebo zimních olympijských her. Pro 

zkvalitnění přípravy na OH a péče o talenty fungují tzv. štáby pro OH a ZOH a pro 

Olympijské festivaly mládeže (EYOF). Štáby jsou koordinačním a poradním orgánem 

s postavením složky SOV. Jsou složeny ze zástupců sportovních svazů, ministerstva školství, 

středisek sportovní reprezentace atd. Většinou v jejich čele stojí budoucí vedoucí mise na 

olympijské hry či Evropské olympijské festivaly mládeže. O „propagaci myšlenek fair play ve 

sportu i v životě“355 se snaží Klub fair play SOV, který vznikl v roce 1993, krátce po vzniku 

samotného Slovenského olympijského výboru. Navazuje na činnost československého Klubu 

fair play ČSOV, v němž ze Slovenska působili Katarína Ráczová, která se stala předsedkyní 

nově vzniklého klubu, Ľubomír Dobrík a Ľubomír Souček. Klub každoročně uděluje ceny fair 

play těm, kdo se nejvíce zasloužili o kodifikaci etických pravidel sportu. Spolupracuje 

s Mezinárodním výborem fair play UNESCO a v září 2001 zorganizoval 7. evropský kongres 

fair play v Bratislavě. V roce 2002 se předsedou stal Ivan Fiala, který se však o dva roky 

později funkce vzdal a byl vystřídán Jankou Stašovou. Spíše okrajová komise SOV pro sport 

a životní prostředí se zviditelnila v souvislosti s ekologickou katastrofou po vichřici 

v Tatrách. Slovenský olympijský výbor vyhlásil kampaň Sportovci na pomoc Tatrám, komise 

v letech 2005 a 2006 především organizovala a řídila práce na odstraňování následků 

pohromy. Účastníci brigád pomáhali s revitalizací, čištěním a vysazováním dřevin na území 

Tatranského národního parku. Pomoc slovenské sportovní a olympijské obce připomíná 

pamětní deska v Tatranské Lesné, kde vyrůstá Olympijský les.356  

 

                                                           
355 Slovenský olympijský výbor 2005 - 2008. Zpráva o činnosti, s. 27.  
356 Slovenský olympijský výbor 2005 - 2008. Zpráva o činnosti, s. 30.  
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Slovenská olympijská akademie 

Již 23. září 1991 vznikla Slovenská rada Československé olympijské akademie (SR 

ČSOA) v čele se sportovním historikem a pedagogem Jánem Grexou. Koncem roku 1991 se 

stala jednou z komisí Olympijské společnosti Slovenska. Po vzniku samostatného státu 

a Slovenského olympijského výboru rozhodla SR ČSOA 14. ledna 1993 o transformaci na 

Slovenskou olympijskou akademii (SOA). Ustavující zasedání SOA se konalo 12. června 

1993, schválilo její stanovy a zvolilo předsedou P. Gleska. V prosinci 1995 byl vystřídán 

J. Grexou, který stál v čele SOA až do konce roku 2008. Na počátku následujícího roku se 

předsedou Slovenské olympijské akademie stal děkan Fakulty sportu Prešovské univerzity 

Ján Junger.  

Slovenská olympijská akademie je organizační složkou Slovenského olympijského výboru 

bez právní subjektivity, ve spolupráci s dalšími složkami SOV organizuje vědomostní soutěže 

ve školách, semináře, zájezdy do dějišť olympijských her, vydává publikace s olympijskou 

tématikou. Současně pod patronátem Slovenského olympijského výboru organizuje 

mezinárodní olympijské tábory pro děti a mládež ve věku 12 - 15 let.357 Účastní se jich 

tříčlenná družstva, vítězové vědomostní soutěže o olympismu. Zajímavé je, že týmy nejsou 

jen domácího původu, nýbrž slovenští organizátoři zvou děti i z České republiky, Maďarska 

a Polska. Tábory se konají ve dvouletém intervalu, jejich program, sportovní i umělecký, má 

„rozvíjet ducha i tělo“ a mladí lidé se tam za účasti funkcionářů Slovenského olympijského 

výboru a Slovenské olympijské akademie setkají s obdobnými ceremoniály jako na 

olympijských hrách.358   

 

Kandidatury na pořádání olympijských her 

První úvahy o tom, že by Tatry mohly hostit zimní olympijské hry, se objevily již v 70. 

letech 20. století. Vyprovokoval je mimořádný úspěch lyžařského mistrovství světa 

v klasických disciplínách, které se konalo v roce 1970 na Štrbském Plese. Myšlenku na 

uspořádání zimních olympijských her v Tatrách oprášil prezident tehdejší ČSFR V. Havel při 

návštěvě tohoto regionu v roce 1990. Na její realizaci začali pracovat v Liptovském Mikuláši 

a v Popradě. Hnací silou byli primátoři obou měst, popradský Ján Madáč se stal předsedou 

přípravného výboru kandidatury a Alexander Slafkovský z Liptovského Mikuláše předsedou 

                                                           
357 Přístup z www.olympic.sk [cit. 2010-6-15] 
358 Olympijské aktuality. Zpravodaj SOV. Bratislava: Slovenský olympijský výbor. 14/2007.  
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Nadace Tatry ZOH 1992. První prezentace plánů se uskutečnila v čase ZOH v Albertville, 

tedy ještě v době ČSFR. Vzhledem k požadavku Mezinárodního olympijského výboru na 

jediné kandidátské město se jím stal Poprad a celá kandidatura byla nazvána Poprad-Tatry.359 

Vláda SR poskytla oficiální státní garance nezbytné pro podání kandidatury 18. ledna 1994 

a ve stejný den kandidaturu odsouhlasilo zasedání360 Slovenského olympijského výboru. 

Delegace SOV v čele s V. Černušákem předala o šest dní později přihlášku přímo do rukou 

J. A. Samaranche v sídle MOV v Lausanne. O pořadatelství se přihlásilo rekordních deset 

měst, v důsledku čehož zavedl MOV dvoukolovou volbu. Jako propagátor slovenské 

kandidatury vystoupil před exekutivou Mezinárodního olympijského výboru legendární 

slovenský hokejista Peter Šťastný. Jako nejproblémovější body kandidatury se ukázala být 

politická situace a financování olympijských her, v menší míře veřejností velmi přetřásaná 

otázka ochrany životního prostředí. Popradská kandidatura, pod heslem Sportovní tradice je 

naše šance, 24. ledna 1995 v Lausanne neuspěla a nepostoupila mezi finálovou čtveřici 

uchazečů.  

Již 3. června byla v Popradu založena Nadace Poprad-Tatry ZOH 2006. Výbor kandidatury 

vytvořily společně město Poprad, Ministerstvo školství SR a Slovenský olympijský výbor. 

Ten se navíc rozhodl podpořit tuto snahu uspořádáním IV. zimních evropských olympijských 

dní mládeže (EYOD) v roce 1999 právě v Popradě-Tatrách, které se s velkým úspěchem 

uskutečnily v březnu, tři měsíce před hlasováním o pořadatelském městě ZOH. Slovenský 

olympijský výbor společně s výborem kandidatury založily 17. dubna 1997 Olympijskou 

marketingovou společnost, s.r.o. (OMS) s cílem získat finanční prostředky na činnost výboru 

kandidatury. Koncem roku 1995 vyjádřil premiér V. Mečiar zájem vlády podpořit kandidaturu 

v zájmu rozvoje celého Slovenska a vláda tentokrát na rozdíl od předešlé kandidatury 

poskytla finanční garance velmi brzy, 18. srpna 1998. Projekt významně podpořily i velké 

podnikatelské subjekty jako třeba Východoslovenské železárny Košice nebo Slovenský 

plynárenský průmysl. Včasnější začátek prací i více finančních prostředků znamenaly značné 

zkvalitnění kandidatury včetně rozsáhlé propagační kampaně.361 V důsledku toho se na jaře 

1997 v olympijském referendu konaném v kandidátském regionu vyslovilo pro konání 

olympijských her 97% zúčastněných voličů, volební účast dosáhla 64%. V rámci podpory 

kandidatury se Slovensko ucházelo i o pořadatelství světové zimní univerziády pro rok 1999, 

                                                           
359 SOUČEK, Ľ. Kandidatúry Popradu-Tatier na usporiadanie ZOH. [cit. 2010-5-20]. Dostupné z 
www.olympic.sk.  
360 Nynější valné shromáždění.  
361 SOUČEK, Ľ. Kandidatúry Popradu-Tatier na usporiadanie ZOH. [cit. 2010-5-20]. Dostupné z 
www.olympic.sk.   
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která po odřeknutí Slovinska a Kanady neměla dějiště, takže Mezinárodní federace 

univerzitního sportu slovenskou nabídku přijala. Vláda na univerziádu vyčlenila 343 milionů 

Sk, investorem bylo Slovenské sdružení tělovýchovných klubů. Prostředky na účet sice 

přicházely se zpožděním, práce však byly provedeny včas a univerziáda proběhla velmi 

úspěšně v lednu 1999.  

19. prosince 1997 podala delegace Popradu-Tater oficiální přihlášku, s rozpočtem 

překračujícím 582 milionů dolarů, opět do rukou J. A. Samaranche. Zájem o pořadatelství 

projevilo šest kandidátů, a proto měla proběhnout jednokolová volba. Po vypuknutí korupční 

aféry v souvislosti s volbou Salt Lake City pořadatelským městem pro zimní olympijské hry 

2002 byl systém volby změněn. Delegáti měli vybírat jen ze dvou nejsilnějších kandidátů, 

čtyři slabší mělo vyřadit výběrové kolegium. To 19. června 1999 vybralo v Soulu Sion 

a Turín, Poprad a jeho „Šťastné hry“ opět neuspěl, ačkoliv jeho kandidatura zaznamenala 

v zahraničí pozitivní ohlasy.   

Jako malou „olympijskou generálku“ uspořádali Slováci na Štrbském Plese mezi 6. a 12. 

březnem 1999 Evropský olympijský festival mládeže (EYOF). Zapálením olympijského ohně 

zahájila festival pětinásobná olympionička Mária Jasenčáková. Akce se zúčastnilo 699 

sportovců ze 40 evropských zemí, celkem bylo akreditováno 2244 osob. Festival byl 

ekonomicky zabezpečen díky sponzorům, finančně se na jeho pořádání podílel Slovenský 

olympijský výbor, ministerstvo školství, Státní fond tělesné kultury a Olympijská solidarita. 

Náklady byly vyčísleny na 22,3 milionu Sk. Do současnosti zůstal největší a nejvýznamnější 

mezinárodní sportovní akcí, na jehož přípravě se SOV podílel. Slovensko reprezentovalo 

rekordních 58 sportovců, navzdory jejich velkému množství i psychické podpoře v podobě 

domácí půdy však nenaplnili očekávání do nich vkládaná.  

 

Komunikace Slovenského olympijského výboru s veřejností 

V roce 1999 spustil SOV vlastní internetové stránky www.olympic.sk jako informační 

zdroj všech událostí ve slovenském i mezinárodním olympijském hnutí a zároveň i jako 

prostředek vlastní propagace. V létě 2006 se komunikační oddělení Slovenského 

olympijského výboru dočkalo rekonstrukce a jejím důsledkem bylo spuštění nového 

moderního webu v lednu následujícího roku.362 Redaktorem webových stránek je odborný 

pracovník SOV pro styk s médii a veřejností Ľubomír Souček. Současně začal čtvrtletně 

                                                           
362 Olympijské aktuality. Zpravodaj SOV. Bratislava: Slovenský olympijský výbor. 1/2007.  
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vycházet pravidelný magazín SOV Olympijská revue jako příloha deníku Sport. Slovenský 

olympijský výbor informuje své členy, marketingové partnery a příznivce též elektronickou 

formou v podobě emailového newsletteru s názvem Olympijské @ktuality.  

Ľ. Souček je tajemníkem mediální komise SOV, která vznikla vyčleněním se z propagační 

komise 7. července 1998 a má propagovat činnost SOV a olympismus v médiích. Jejím 

předsedou je téměř nepřetržitě Zdenko Kríž. Spolupracuje především s Klubem sportovních 

redaktorů Slovenského syndikátu novinářů. V minulosti mediální komise tvořila redakční 

radu magazínu Slovenského olympijského výboru Panoráma, který vycházel v letech 1996 - 

2000. V současné době tvoří mediální komise de facto redakční radu Olympijské revue.363  

Slovenský olympijský výbor dále vydává desítky neperiodických publikací, např. 

k vlastním výročí, u příležitosti všech olympijských her, v rámci bilancování olympijských 

cyklů. Od března 2007 je vysílána v rámci sobotního Sportovního magazínu 

několikaminutová relace Olympijské kruhy Slovenského rozhlasu a Slovenského 

olympijského výboru.  

 

Slovenská olympijská současnost 

Po dlouholeté společné existenci, epizodně přerušené samostatným fungováním v době 

druhé světové války, se Slovensko na poli olympismu vydalo díky novému státoprávnímu 

uspořádání vlastní cestou. Potýká se s mnohými problémy - personálními, organizačními 

i finančními, odpadly však starosti národnostního charakteru, olympijské hnutí může vše řešit 

podle vlastních potřeb a uvážení. Slovenský vrcholový sport nepokročil od roku 1993 

výrazněji kupředu. Důvodem je především úzká základna v důsledku podfinancování sportu 

a nedostatečné péče o sportovní talenty.364 Slovensko tedy vozí z olympijských her medaile, 

o jejich zisk se však zasluhuje jen malá skupina sportovců. Navzdory úsilí Slovenského 

olympijského výboru se nepodařilo vytvořit střešní sportovní organizaci, která by slovenské 

sportovní hnutí koordinovala a prosazovala jeho zájmy. Problematické je i zabezpečení 

servisně-metodických činností souvisejících s péčí o talenty a špičkové sportovce, stejně jako 

nedostatek sportovních zařízení, kde by se mohly konat vrcholné sportovní akce.  

V Horním Smokovci se 5. listopadu 2008 konal galavečer slovenského olympismu, kde 

byli oceněni účastníci olympijských her v Pekingu. Současně se zde pod záštitou prezidenta 

                                                           
363 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 103.  
364 GREXA, J., SOUČEK, Ľ. 2007, s. 84. 
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SR Ivana Gašparoviče, ministerstva školství a Slovenského olympijského výboru uskutečnila 

třídenní konference nazvaná „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?“ za účasti zástupců 243 

sportovních organizací.365 Konference měla zhodnotit uplynulý olympijský cyklus a naznačit 

východiska pro další směřování vrcholového sportu. Prezident Slovenského olympijského 

výboru František Chmelár vyslovil názor, že v současném slovenském sportovním systému 

dosáhl vrcholový sport v mezinárodním srovnávání svého stropu, proto je systém potřeba 

upravit. Prezident I. Gašparovič se k tomuto názoru přihlásil a navrhl, aby měl vrcholový 

sport vlastní rozpočtovou kapitolu, do které budou přímo plynout výtěžky z loterií, k nimž 

znovu přibudou i ty, o které sport přišel, a bude ji spravovat vlastní orgán. Jedním ze závěrů 

konference bylo též vytvoření olympijského Top týmu a juniorského Top týmu pro 

reprezentaci na olympijských hrách 2010 - 2016 a zlepšení podmínek přípravy v rezortních 

střediscích vrcholového sportu.  

I díky Top týmům se olympijské hry v Pekingu se třemi zlatými, dvěma stříbrnými 

a jednou bronzovou medailí staly nejúspěšnějšími v krátké slovenské samostatné historii. 

Avšak téměř všechny cenné kovy získali slovenští sportovci v kanoistice. Tento fakt odpovídá 

výše zmíněnému problému úzké špičky elitních sportovních odvětví i jednotlivců. 

K úspěšným odvětvím, kanoistice a sportovní střelbě, se přidal už jen zápas, cíle v podobě 

pozvednutí výkonnostní úrovně v atletice, boxu, cyklistice, šermu a házené zůstaly 

nenaplněny. Podobně i zimní olympijské hry v Turíně o dva roky dříve přinesly velkou radost 

v podobě první samostatné slovenské medaile snowboardisty R. Žideka, avšak zklamání 

v počtu zisku umístění do 6. příčky. Překonaly je v roce 2010 hry ve Vancouveru, kam 

Slováci odjížděli s malou dušičkou366 a vraceli se se třemi medailemi - zlatem a stříbrem 

biatlonistky Anastasie Kuzminové a bronzem jejího kolegy Pavola Hurajta.    

Nejmasovější akcí, kterou v současnosti Slovenský olympijský výbor organizuje, je Běh 

olympijského dne (BOD), který se koná u příležitosti výročí založení Mezinárodního 

olympijského výboru 23. června jako symbol olympijské myšlenky.367 Pro její konání je 

každoročně ustaven Štáb BOD, jenž na organizaci pracuje vždy od ledna. V říjnu 2008 

vyvrcholil pod záštitou prezidenta SR premiérový ročník nového projektu Slovenského 

olympijského výboru Olympijské festivaly dětí a mládeže Slovenska (OFDMS). Zúčastnilo se 

jej skoro 19 tisíc dětí z mateřských a základních škol z celého Slovenska, které se absolvovaly 

                                                           
365 Olympijské aktuality. Zpravodaj SOV. Bratislava: Slovenský olympijský výbor. 24/2008.  
366 Vancouver 2010. Oficiální publikace Slovenského olympijského výboru. Bratislava: SOV, 2010, s. 5.  
367 ZERER, A. 2002, 59.  
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Olympiádu hvězdiček, Olympiádu nadějí a sportovní soutěže Kalokagatia, pořádané 

stejnojmenným sdružením již od roku 1991, a Gaudeamus Igitur.  
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ČESKÁ REPUBLIKA 

 

V Česku lze v letech 1992 – 2006 hovořit o „nekomunistických volbách“. KSČM v nich 

nevystupovala jako potenciální koaliční partner, zejména díky sociální demokracii však 

postupně získala adekvátní zastoupení v parlamentních orgánech. Existence parlamentní 

komunistické strany odlišuje Česko od ostatních zemí střední Evropy, podobně jako 

v současnosti absence otevřeně nacionalistické radikální pravice mezi parlamentními 

stranami.368 Stát se pokoušel rehabilitacemi a majetkovými restitucemi o nápravu křivd 

napáchaných komunistickým režimem. V roce 1991 byl přijat tzv. velký lustrační zákon, 

který stanovil podmínky, které musí splňovat zájemci o výkon funkcí ve státní správě, justici 

či armádě. Jeho smyslem byl pokus ochránit tyto instituce před vlivem především bývalých 

spolupracovníků nebo členů komunistické Státní bezpečnosti a komunistů vůbec. Tyto funkce 

nesměli vykonávat komunisté působící na okresní a vyšší úrovni, příslušníci Lidových milicí 

nebo ti, kdo alespoň tři měsíce studovali na vysokých školách KGB. V roce 1992 přijala 

Česká národní rada tzv. malý lustrační zákon pro službu u policie či vězeňské správy. Platnost 

obou lustračních zákonů byla původně plánována na 5 let. Zatímco na Slovensku platnost 

lustračního zákona koncem roku 1996 zrušili, v Čechách byla platnost v říjnu 1995 

prodloužena o čtyři roky a v roce 2000 bylo časové omezení zrušeno. Lustrace tak existují 

dodnes. V roce 1993 byl přijat zákon o protiprávnosti komunistického režimu, KSČ v něm 

byla označena za zločinnou a zavrženíhodnou organizaci. Po parlamentních volbách v květnu 

1996 byla poprvé otřesena pozice pravice. Vládnoucí ODS v nich sice zvítězila, ČSSD však 

získala o pouhá tři procenta méně. Dosavadní premiér V. Klaus tak sestavil pouze 

menšinovou vládu koalice pravicových stran. Rozpory uvnitř stran se prohlubovaly a ČR už 

nebyla ekonomickým premiantem, vláda v roce 1997 musela přijmout balíček úsporných 

opatření. Na řešení ekonomických problémů navíc koaliční strany jen obtížně nacházely 

stejný názor. Po skandálu s financováním ODS podala vláda na podzim roku 1997 demisi, do 

předčasných voleb v červnu 1998 byl vládou pověřen poloúřednický kabinet Josefa 

Tošovského. Od ODS se odštěpila nová strana, Unie svobody.  

Předčasné volby však přinesly pro ODS překvapivě dobrý výsledek horší pouze o 2 

procenta než v roce 1996. Po těsném výsledku voleb 1998 uzavřely ODS a ČSSD „opoziční 

                                                           
368 Česko mělo populistickou a krajně pravicovou parlamentní stranu v letech 1992 - 1998, a to Sdružení pro 
republiku - Republikánskou stranu Československa. Její předseda M. Sládek dvakrát neúspěšně kandidoval na 
post prezidenta republiky.  
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smlouvu“. Ta umožnila stabilní fungování menšinové vlády ČSSD M. Zemana po celé 

funkční období, de facto si ovšem dvě nejsilnější strany rozdělily funkce a moc. Volby roku 

2002 potvrdily postavení dvou nejsilnějších stran následovaných KSČM. Sociální demokraté 

vládli i následující funkční období do roku 2006. V roce 2003 se však zrodil nečekaný 

comeback, koalice nenašla společného kandidáta a prezidentem se stal opoziční předák, 

zakladatel ODS Václav Klaus. Po volbách v roce 2006 se k vládě vrátila pravice. Předseda 

ODS na druhý pokus obdržel důvěru sněmovny pro vládu sestavenou ze zástupců ODS, 

KDU-ČSL a Strany zelených. Vláda však nevydržela celé čtyři roky. V první polovině roku 

2009 se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Čekalo ji ovšem 

mezinárodní faux pas, když 24. března 2009 na návrh ČSSD, který podpořili i rebelové 

z vládnoucí koalice, vyslovila vládě nedůvěru Poslanecká sněmovna. V květnu byla sestavena 

úřednická vláda J. Fischera, která měla spravovat zemi do předčasných parlamentních voleb 

zamýšlených na podzim 2009. Nakonec vládla České republice až do voleb řádných na jaře 

2010. V nich sice těsnou většinu hlasů získala ČSSD, avšak koaliční vládu se stranami 

TOP 09 a Věci veřejné se podařilo sestavit lídrovi ODS P. Nečasovi.    

 

Samostatný Český olympijský výbor 

Rozdělení republiky se dotklo federálních institucí a organizací, mezi nimiž byl 

i Československý olympijský výbor. Československé olympijské hnutí se na dělení republiky 

připravilo koncem roku 1992, ačkoliv činnost ČSOV byla ukončena až v březnu 1993. Již 

18. října 1992 byl výkonným výborem Československého olympijského výboru projednán 

návrh skupiny vedené generálním sekretářem ČSOV Karolem Špačkem369 na ukončení 

činnosti Československého olympijského výboru. Dne 13. ledna 1993 jej projednali 

předsedové Českého i Slovenského olympijského výboru V. Čáslavská a V. Černušák 

a 10. března znovu výkonný výbor ČSOV. Ten doporučil členům ČSOV přenést nástupnická 

práva na ČOV a SOV, rozdělit zbylý majetek v poměru 2:1 a ukončit činnost organizace ke 

dni 27. března 1993. V tento den se sešlo ke svému závěrečnému zasedání plenární zasedání 

Československého olympijského výboru, dle stanov ČSOV orgán, jemuž výlučně náleželo 

takové rozhodnutí.370 Výkonný výbor dále doporučil udržet právní subjektivitu ČSOV do 

doby praktického rozdělení majetku na nástupnické organizace. Proto mělo i plénum 

                                                           
369 Karol Špaček, sportovní gymnasta, od roku 1990 generální sekretář nejprve ČSOV, od prosince 1992 ČOV, 
člen výkonného výboru Evropské gymnastické unie.  
370 Návrh na ukončení činnosti ČSOV. KÖSSL, J. 1999b, s. 162.  
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jmenovat likvidační komisi s pravomocemi k likvidaci majetku ČSOV. Ta byla 27. 3. 1993 

jmenována ve složení Ján Neubauer (předseda), Ľubomír Kadnár, Jiří Kynos a Karol Špaček. 

Stala se subjektem, který za ČSOV mohl nabývat práv a zavazovat se, a to nejpozději do 

30. září 1993. Plenární zasedání 27. března 1993 též rozhodlo o ukončení činnosti orgánů 

Československého olympijského výboru k tomuto datu a zaměstnanci sekretariátu ČSOV 

k poslednímu březnu 1993 ukončili pracovní poměr.  

Dne 21. prosince se konalo ustavující plenární zasedání Českého olympijského výboru na 

pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Zasedání si zvolilo nové 

předsednictvo znovu samostatného ČOV. Do jeho čela byla zvolena Věra Čáslavská, jediná 

kandidátka na post předsedkyně, která následně přednesla zprávu o činnosti šestnáctičlenného 

přípravného výboru ČOV. V úvodním slovu též vyzvala k návratu ke kořenům olympijského 

hnutí a startu jeho nové etapy v České republice. „Byla jsem hrdá na to, že reprezentuji 

Československo. Dnes však začíná nová historická etapa - od Nového roku budou existovat 

dva samostatné státy: Česká a Slovenská republika, a je proto potřeba, aby existovaly i dva 

samostatné národní olympijské výbory.“ 371 Zasedání též přijalo jednací a volební řád 

a stanovy, jež nabyly platnosti 25. ledna 1993. V jejich preambuli se ČOV označil za 

pokračovatele Českého olympijského výboru založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem-

Jarkovským, členem MOV a předsedou Československého olympijského výboru. Postavení 

ČOV bylo vymezeno zákonem č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích. Podle stanov 

sdružuje sportovní svazy, federace, asociace, unie apod. Dále složky ČOV a další občany ČR 

jakož i právnické osoby podporující olympijské hnutí.  

Český olympijský výbor byl 16. března 1993 v Atlantě uznán prozatímně výkonným 

výborem MOV. Na plenárním zasedání v Monte Carlu 23. září 1993 se mu dostalo uznání 

definitivního.372 Česká republika však po rozdělení ČSOV neměla zástupce v Mezinárodním 

olympijském výboru. Dlouholetý člen MOV za Československo V. Černušák se stal 

zástupcem za Slovenskou republiku. Až po třech letech 18. června 1995 byla na zasedání 

v Budapešti přijata za Českou republiku předsedkyně ČOV a mnohonásobná olympijská 

vítězka V. Čáslavská. Na členství rezignovala ze zdravotních důvodů v říjnu 2001. V prosinci 

1999 se Česká republika dočkala i druhého zástupce v MOV. Do komise sportovců byl zvolen 

světový rekordman v hodu oštěpem a nejlepší světový atlet roku 2000 Jan Železný. V tomtéž 

                                                           
371

 Zápis z ustavujícího plenárního zasedání ČOV. Olympijské studijní centrum. Kopie, strojopis. In KÖSSL, J. 
1999b, s. 147.   
372 KOLÁŘ, F. 110 let Českého olympijského výboru. Praha: Český olympijský výbor, 2009, s. 22.  
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roce obhájil svou pozici, kdy zástupce do komise sportovců volili přímo aktivní účastníci 

olympijských her v Sydney.373 Překvapivě však na svou funkci rezignoval v říjnu 2001, aby 

se mohl naplno věnovat atletice a obhájit olympijský triumf na hrách v Aténách 2004. 

V lednu téhož roku J. Železný opět ohlásil kandidaturu do komise sportovců MOV 

a v průběhu olympijských her v Aténách byl svými sportovními kolegy zvolen na osmileté 

období. Na další období ohlásila kandidaturu do komise sportovců MOV svěřenkyně 

J. Železného, olympijská vítězka v hodu oštěpem z her v Pekingu Barbora Špotáková. 

Hlasování se uskuteční mezi aktivními účastníky olympijských her v Londýně 2012.  

Nejtěsněji se práce ČSOV a ČOV prolnula v přípravě na olympijské hry v Lillehammeru 

1994. Pro organizační výbor her byl až do rozdělení Československa partnerem ČSOV, který 

již v únoru 1990 schválil nominační kritéria pro tyto olympijské hry.374Avšak hry nebyly pro 

československou reprezentaci úspěšné, nezískala jedinou medaili. Jedním z důvodů 

neúspěchu byly podle tisku uzavřené kohoutky s přílivem státních peněz, které v minulosti 

proudily do vrcholového sportu. Český sport tak na svém prvním vystoupení od rozdělení 

federace sklízel spíš porážky než úspěchy a se šestibodovým ziskem obsadil 22. místo hned za 

Uzbekistánem.375 Nikdo z reprezentantů tak nezískal medailové finanční prémie, které byly za 

zisk zlaté medaile vypsány ve výši půl milionu korun, tedy vyšší než např. u sportovců USA. 

Následující jubilejní „stoleté“ hry v Atlantě naopak přinesly české reprezentaci historický 

úspěch. Jedenáct medailí znamenalo největší medailový zisk od olympijských her 

v Helsinkách 1952. Od roku 1997 zajišťovaly sportovně-administrativní činnost, včetně 

technického servisu či zajištění oblečení, výpravy na olympijské hry přípravné štáby ustavené 

vždy na následující hry. Zimní olympijské hry v Naganu v roce 1998 znamenaly další 

historický milník, Kateřina Neumannová získala první medaili ze zimních her pro Českou 

republiku. Reprezentanti nakonec získali kompletní medailovou sadu včetně vytoužené zlaté 

medaile z hokejového „turnaje století“. Hry v Sydney v roce 2000 byly s osmi získanými 

cennými kovy podobně úspěšné jako třeba hry v Soulu či Montrealu. Příslibem do budoucna 

však bylo dalších 25 umístění do 8. příčky.   

Především úspěch českých sportovců v Naganu přitáhl pozornost veřejnosti i státní správy 

ke sportu. ČOV se toho snažil využít zejména při iniciaci a tvorbě koncepčních dokumentů ve 

spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V lednu 1999 tak byla 

                                                           
373 Český olympijský výbor. [Cit. 2011-10-14]. Přístup z http://www.olympic.cz/cz/cesky-olympijsky-
tym/419/zelezny-jan-.  
374 Zpráva pro VV ČSOV za období únor 1993 - únor 1994, s. 16. OSIC. Fond A/277. 
375 Zpráva pro VV ČSOV za období únor 1993 - únor 1994, s. 66. OSIC. Fond A/277. 
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přijata Koncepce státní politiky v tělesné výchově a sportu v ČR. V červenci téhož roku 

následovalo přijetí dokumentu Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 

reprezentace. Se zvýšeným zájmem o sport ČOV inicioval revitalizaci sportovních tříd 

a upozornil na nutnost obnovení systému výběru sportovních talentů a péče o ně. V duchu 

svého programu rozhodl o zahájení studijních prací o podmínkách a možnostech uspořádání 

olympijských her v České republice. Dále se podílel na přípravě důležitého Zákona o sportu 

a jednal se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí o zlepšení zabezpečení olympioniků-

důchodců.376 Apeloval na využití zkušeností z Polska a Maďarska, kde byl státní příspěvek 

olympionikům v penzi uzákoněn. V únoru 1999 se v Bratislavě sešli zástupci olympijských 

výborů zemí Visegrádské čtyřky a vyměnili si zkušenosti z komunikace se státní správou, 

z olympijské přípravy, marketingové strategie a dohodli se na společném postupu v oblasti 

mezinárodní olympijské politiky.   

Na rok 1999 připadlo 100. výročí založení Českého olympijského výboru. Na širokých 

jubilejních aktivitách spolupracovaly všechny složky českého olympijského hnutí. Dne 

18. května 1999 se ve Velké aule pražského Karolina konalo slavnostní zasedání představitelů 

ČOV, olympioniků, zástupců sponzorů i politické scény včetně prezidenta republiky 

a předsedy vlády. Přítomna byla i delegace MOV v čele s předsedou J. A. Samaranchem. 

V červenci 2003 se v Praze po 36 letech konalo 115. zasedání Mezinárodního olympijského 

výboru. Zahajoval jej už jeho nový předseda Jacques Rogge. Nejdůležitějším bodem 

programu byla volba pořadatelského města zimních olympijských her 2010, ve které zvítězil 

kanadský Vancouver.   

Olympijské hry v Aténách konané v roce 2004 přinesly stejný medailový zisk jako hry 

předešlé, ačkoliv česká výprava byla se 142 sportovci o 23 jmen bohatší než na australských 

hrách. O čtyři roky později v Pekingu se Češi na stupně vítězů dostali jen šestkrát. Na zimních 

olympijských hrách si čeští sportovci drželi také poměrně stabilní pozici se třemi medailemi 

ze Salt Lake City a čtyřmi z Turína.  

V roce 2006 schválil ČOV svůj Sociální program zaměřený na pomoc bývalým 

sportovcům v důchodovém věku, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. V tomto roce vyplatil 

ČOV prostřednictvím České nadace sportovní reprezentace377 každému bývalému 

                                                           
376 Český olympijský výbor 1997 - 2000- Zpráva o činnosti.  s. 24. OSIC. Fond A/949. 
377 Nadace vznikla v prosinci 1991 pod názvem Nadace československé sportovní reprezentace. Zakladatelem 
byla tehdejší Československá konfederace sportovních a tělovýchovných svazů a její předseda Ing. Karel Pilný 
byl také prvním předsedou správní rady. Po rozdělení státu převzal nakladatelství ČSTV a předsedou správní 
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olympionikovi příspěvek ve výši 3750 korun za měsíc, resp. 45 000 korun za rok. Dále 

vyplatil jednorázový dvacetitisícový příspěvek olympionikům starším 60 let, kteří ještě 

nepobírají důchod. Druhá část sociálního programu byla ve spolupráci s Evropskou unií 

věnována možnostem rekvalifikace sportovců po ukončení jejich aktivní kariéry. V březnu 

2009 oslavil ČOV 110 let od svého založení. Jeho zástupci převzali Olympijský řád z rukou 

místopředsedy Asociace národních olympijských výborů Patricka Hickeyho. Slavnostní 

plenární zasedání ČOV se uskutečnilo 25. května 2009 v pražském Karolinu.  

V roce 2009 se Český olympijský výbor ve spolupráci se zástupci MŠMT podílel na 

zpracování Koncepce státní podpory sportu v České republice. Ta především podle věku 

sportovců nově definuje sportovní střediska, sportovní centra mládeže, vrcholová sportovní 

centra pro sportovce do 23 let - U23. Dále rezortní sportovní centra, která jsou odbornými 

pracovišti MŠMT, ministerstva obrany a ministerstva vnitra. Tyto rezorty vytvářejí 

organizační, materiální, personální a zdravotnické podmínky pro přípravu ke státní 

reprezentaci. Dokument též popisuje klíč reprezentace, kterým je „objektivní a přesný systém 

pro přidělování státní podpory v oblasti sportu“.378 Ke 112 sportům je podle něj uplatňován 

diferencovaný přístup k přidělování finančních prostředků. Kritérii pro stanovení pořadí je 

úspěšnost konkrétního sportu za poslední tři roky, počet členských zemí v mezinárodní 

federaci, příslušnost k programu olympijských her a bodová hodnota tzv. „domácí 

popularity“. Na základě takto stanoveného pořadí jsou sporty rozděleny do čtyř skupin. 

Koncepce státní podpory sportu v ČR byla schválena vládou 9. března 2011. Premiér též 

pověřil ministra školství, aby připravil k projednání nový zákon o podpoře sportu, jehož 

věcný záměr byl na tomto zasedání vlády schválen.  

Rozprava k tomuto zákonu se uskutečnila v pražském Tyršově domě 14. dubna 2011. 

Cílem zákona, jenž má být založen na autonomii sportu a principu dobrovolnictví, má být 

zlepšení právního a ekonomického prostředí pro český sport. Návrh vychází především 

z Analýzy financování sportu v České republice, jíž se podrobněji věnuji v podkapitole 

o financování ČOV. Dále z Koncepce státní podpory sportu v ČR a analýzy zahraniční 

sportovní legislativy. A to především zemí, které jsou České republice nejbližší geograficky, 

                                                                                                                                                                                     

rady Nadace se stal na dalších 9 let JUDr. Jiří Lendl. Výkonným ředitelem nadace je od jejího založení do 
současnosti Ing. Jan Linger. Nadace měla pomáhat bývalým vynikajícím sportovním reprezentantům, kteří se 
dostali do obtížné zdravotní nebo sociální situace, a poskytnout mladým sportovcům, včetně reprezentantů 
zdravotně postižených, všestrannou podporu. Za dobu své činnosti podpořila cca 1300 sportovců ze 35 
sportovních odvětví a vyplatila jim na podporách více než 50 milionů korun. www.nadace-sport.cz  
378

 Koncepce státní podpory sportu v ČR. Zpracováno ve spolupráci s ČOV a představiteli občanských sdružení. 
Verze 2.10. s. 8. [cit. 2011-10-18]. Dostupné z www.olympic.cz. 
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jakož i svým vnitřním členěním, např. Polska, Slovenska, Maďarska či Německa.379 Problém 

současné české právní normy, stávajícího Zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, je jeho 

roztříštěnost do mnoha zákonných a podzákonných předpisů. Stávající zákon by měl být po 

přijetí nového úplně zrušen. Do sportovní problematiky navíc zasahují předpisy daňové, 

finanční, na ochranu osobnosti či zdraví. Podle zákona jako zastřešující orgán českého 

tělovýchovného hnutí funguje ČSTV, jehož členové mají v rámci organizační struktury 

autonomii. Jako dlouhodobý problém jsou v dokumentu zmiňována rezortní sportovní centra, 

jimž vzrůstají mzdové náklady, jež nejsou mandatorními výdaji státního rozpočtu. Tyto 

prostředky jsou poskytovány na úkor objemu peněz plynoucích do sportovní přípravy. Dle 

nového zákona mají vzniknout centra státní sportovní reprezentace. Zákon pamatuje i na 

zvláštní peněžité dávky pro účastníky olympijských her tak, jak je běžné v mnoha zemích 

Evropy i světa. Měsíční příspěvek by měl být poskytován účastníkům olympijských her 

konaných před rokem 1989 starším 40 let. Podmínkou je zisk alespoň jedné olympijské 

medaile, české státní občanství a bydliště v některém ze států Evropské unie či ve Švýcarsku 

a trestní bezúhonnost.380 Návrh zákona upravuje i financování sportu ze státního rozpočtu, 

z nějž by do budoucna měly být financovány pouze sportovní svazy a střešní organizace. 

Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům by měly finance plynout z rozpočtu krajů, 

měst a obcí. Podle tohoto klíče mají kraje, města a obce nést zodpovědnost za stav sportu 

v regionech, za reprezentaci padá na bedra státu.  

Důležitou kapitolou navrhovaného zákona je pořádání sportovních akcí mezinárodního 

významu. Tedy olympijských her, mistrovství světa a Evropy či některých velkých 

a specifických akcí. Na nich stát, pokud jsou dobře uspořádány, sekundárně profituje 

v nefinančních oblastech, např. kulturně či politicky. Generují však i ekonomické výnosy 

v podobě daní z příjmu nebo DPH. Tato problematika v současnosti upravena není, sportovní 

svazy většinou akce pořádají bez účinné spolupráce se státem. Mnohé země pojímají tuto 

otázku jako nedílnou součást státní politiky v oblasti sportu a mají pro ni speciální odborné 

organizace, např. United Kingdom Sport ve Velké Británii. Expertní skupina zpracuje 

metodiku žádosti o státní podporu, tzn. studii proveditelnosti sportovního projektu. Pokud 

pořadatel akce předloží takovou studii a bude schválena, stát pořádaný podnik podpoří ze 

Státního fondu podpory sportu, který bude zřízen k finanční podpoře sportu doma 

i v zahraničí. Prostředky by měl čerpat ze státního rozpočtu, z výnosů loterií, ze zdravotních 
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 Rozprava k návrhu zákona o podpoře sportu. Sestavily KINDLOVÁ, I., RÝDLOVÁ, T. s. 5.  
380 Rozprava k návrhu zákona o podpoře sportu. Sestavily KINDLOVÁ, I., RÝDLOVÁ, T. s. 33.  
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pojišťoven, z výnosů médií, především České televize a Českého rozhlasu, nebo sponzoringu. 

Upraveny jsou i povinnosti pro účastníky soutěže a její diváky, kteří např. nesmějí mít při 

sledování sportovní soutěže zakrytou tvář. Závěrem návrh zákona konstatuje, že jeho přijetím 

nedojde ke zvýšení nákladů hrazených z veřejných rozpočtů oproti stávajícímu stavu.  

Český olympijský výbor se podle slov svého dlouholetého předsedy Milana Jiráska 

„nehrne“ do toho, aby se stal zastřešujícím orgánem celého sportovního hnutí tak, jako je to 

přibližně v polovině evropských zemí. Mnohé sportovní organizace by „pod křídla“ ČOV 

rády vklouzly. Avšak to by s sebou podle M. Jiráska neslo i to, že by očekávaly ze strany 

ČOV příliv financí. Dodává, že není na škodu, že se po převratu mnohé sportovní subjekty 

musely po finanční stránce naučit starat samy o sebe. A byla by škoda opět je nahnat do role 

pasivního příjemce peněz. Debata na toto téma byla otvírána na počátku každého ze čtyř 

volebních období, na která byl M. Jirásek zvolen. S nynější finanční krizí v Evropě, po krachu 

Sazky a problémech ČSTV podle něj nastává doba, kdy bude potřeba tuto diskuzi obnovit.381  

 Na olympijské hry do Vancouveru v roce 2010 odcestovala historicky nejpočetnější česká 

výprava na zimní hry čítající 93 reprezentantů. Vancouver se se ziskem šesti medailí stal 

nejúspěšnějšími českými zimními olympijskými hrami. Pro olympijské hry v Londýně 2012 

chystá ČOV unikátní projekt Česká olympijská sezona. V Londýně se otevře pavilon, který 

pojme až 5000 lidí. Má přiblížit olympijské hry Čechům a Česko zahraničním návštěvníkům. 

V rámci propagace londýnských her probíhala od května do listopadu 2011 kampaň Českého 

olympijského výboru Žijeme Londýnem. Pod jeho patronací křižoval Českou republiku 

klasický britský doubledecker s multimediální výstavou s olympijskou tematikou, edukačním 

programem a besedami s olympioniky. Postupně navštívil všech 14 krajů České republiky 

a provázel jej velký zájem ze strany veřejnosti.382 ČOV zároveň nechal vyrobit sérii deseti 

televizních olympijských spotů. V hlavní roli vystupovala hvězda skupiny Monty Python 

John Cleese. Spoty měly přilákat české fanoušky na hry do Londýna a přispět ke zvýšení 

zájmu veřejnosti o olympijské ideje. Pro tyto hry navíc ČOV vypsal speciální Národní 

olympijská stipendia, která jsou financována z pokuty uložené Budějovickému Budvaru. Ten 

musel zaplatit 2, 25 milionu korun za neoprávněné užívání olympijské symboliky.  
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Předseda ČOV se pro olympijské hry v Londýně drží střízlivých odhadů. Za úspěch by 

považoval, kdyby se českým reprezentantům podařilo obhájit počet medailí z her 

předchozích.  

 

Financování Českého olympijského výboru 

Československý a posléze Český olympijský výbor převzal po roce 1989 dědictví po svém 

předchůdci, který býval obdivovanou ozdobou socialistického režimu. Neměl ovšem své 

vlastní peníze, svůj vlastní názor a neměl prestiž.383 Český olympijský výbor se musel s tímto 

dědictvím vyrovnat. Vlastní ekonomikou činnost začal ČOV k 1. březnu 1993. K tomuto datu 

totiž podle dohody se Slovenským olympijským výborem ukončil činnost ČSOV včetně 

svého ekonomického působení. Český olympijský výbor převzal od ČSOV při jeho rozdělení 

55, 472 milionu korun.384 Podle stanov přijatých v prosinci 1992 jsou zdrojem majetku ČOV 

dotace státu, dále dary a příspěvky od Mezinárodního olympijského výboru a Olympijské 

solidarity, příspěvky, dotace a dary fyzických a právnických osob a sportovních svazů. Příjmy 

však ČOV plynou i z vlastní tělovýchovné, sportovní, kulturní, společenské a hospodářské 

činnosti. Navíc má podíl z prodeje mincí či medailí vydaných u příležitosti konání 

olympijských her, stejně jako z využití olympijské symboliky. Posledním uvedeným zdrojem 

příjmů je sázková a loterijní činnost, pokud jsou v ní využívány olympijské myšlenky nebo 

konání olympijských her.385  

Již na olympijských hrách v Albertville a Barceloně 1992 poskytoval organizační služby 

novinářům, funkcionářům a sportovcům brněnský Press Club.386 V plánu činnosti ČOV na 

rok 1993 byl jeho místopředseda pro ekonomiku Jan Hronek pověřen získáním agentury pro 

zajištění finančních prostředků na činnost ČOV.387 Na schůzi výkonného výboru ČOV 

16. února 1993 rozhodl Výkonný výbor ČOV na základě výběrového řízení388, že se Asociace 

Press Club v čele s ředitelem Jurajem Grochem stala jeho marketingovou agenturou. Do roku 

1996 zodpovídala za sponzorskou politiku, PR a reklamu. Slavnostní podpis prvních osmi 

smluv se zástupci sponzorů se uskutečnil 30. června 1993 v pražském Nosticově paláci za 

                                                           
383 Zpráva pro VV ČSOV za období únor 1993 - únor 1994, s. 20. OSIC. Fond A/277. 
384 OSIC. Zpráva o činnosti ČOV 1992 - 1996. S. 15.  
385 Zápis z ustavujícího plenárního zasedání ČOV. Olympijské studijní centrum. Kopie, strojopis. In KÖSSL, J. 
Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl čtvrtý. 1970 - 1992 (1998). Praha: ČOV, 1999, s. 160.   
386 Vznikl v roce 1991 jako společenské, kulturní a informační centrum.  
387 OSIC. Krabice ČOV 1993.  
388 Druhá skončila společnost Teleaxis a třetí Progress Promotion. OSIC. Krabice ČOV 1995, složka Výkonný 
výbor.  
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účasti V. Čáslavské, J. Grocha, zástupců televize i tisku. Firmami z kategorie TOP I, které 

zajistily financování přípravy olympijských her v Lillehammeru a Atlantě, byly Sazka, Česká 

televize, Adidas, Agrobanka, MF Dnes, Brněnské výstavy a veletrhy, Škoda auto a Radegast. 

„Český olympijský výbor se stal nezávislou organizací, byl přijat, byť zatím provizorně, do 

mezinárodní olympijské rodiny a chce prokázat svou nezávislost na politice.“389 Takto 

komentovala V. Čáslavská tento historický moment pro český tisk. Sponzoři byli představeni 

na galavečeru ČOV, který měl prezentovat nový způsob financování přípravy českých 

vrcholových sportovců, v prostorách Press Clubu v Brně 25. září 1993. V rámci tiskové 

konference uvedl místopředseda ČOV Přemysl Herych, že na přípravu sportovců na 

olympijské hry a účast v Atlantě a Lillehammeru je potřeba zhruba 100 milionů korun. Tento 

rozpočet pokryly smlouvy se sponzory podepsané na období 1994 - 1996. Jen pro účast na 

hrách v Lillehammeru potřebovala česká výprava 17, 5 milionu korun. ČOV tři miliony 

uvolnil z vlastních zdrojů, zbytek částky pokryla státní dotace. Zástupci všech sponzorských 

firem měli možnost zdarma olympijské hry navštívit. Stejně jako na úspěšných hrách 

v Atlantě. Asociace Press Club opět provozovala Český dům coby centrum české výpravy 

a její zázemí. V průběhu her jej navštívilo 6000 hostů.390  

Po necelých čtyřech letech samostatného fungování dosáhl ČOV značného diplomatického 

úspěchu. V marketingovém programu MOV povýšil Český olympijský výbor díky své 

marketingové činnosti v červenci 1996 o dvě kategorie a dostal se do třetí skupiny států 

tvořené např. Čínou, Brazílií nebo Ruskem. Toto nové zařazení, které nijak nesouviselo se 

sportovní výkonností reprezentace, mělo podle tehdejšího místopředsedy ČOV J. Hronka 

přinést Českému olympijskému výboru výhody pro přidělování finanční podpory z MOV 

dosahující výše 10 - 20 milionů korun. J. Hronek zároveň vyjádřil spokojenost se získáváním 

sponzorů, neboť na „sponzorství ČOV se nyní stojí fronta“.391 Uspokojivá byla též podpora 

státu, který na přímou účast na olympijských hrách v Atlantě uvolnil 30 milionů korun. 

Příspěvky státu, které do tohoto roků byly hlavním finančním zdrojem ČOV, začaly 

představovat zhruba polovinu jeho rozpočtu.392  

Nové vedení ČOV, zvolené 19. prosince 1996, shrnulo zdroje, ze kterých má ČOV 

získávat finance. Na prvním místě figurovala vlastní marketingová činnost, kterou od dubna 

                                                           
389 Zpráva pro VV ČSOV za období únor 1993 - únor 1994, s. 3. OSIC. Fond A/277.  
390 Zpráva pro VV ČSOV za období 1995 - 1996, s. 17. OSIC. Fond  D/2303.  
391 První skupinu tvořilo 7 hospodářsky nejsilnějších států světa, druhou státy Evropské unie. Zpráva pro VV 
ČSOV za období 1995 - 1996, s. 28. OSIC. Fond D/2303. 
392 KOLÁŘ, F. 2009, s. 23. 
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1997 vykonávala nově založená marketingová agentura Česká olympijská a.s. (ČO), vlastněná 

ze 100% Českým olympijským výborem.393 ČO byla založena po vyhodnocení nabídky od 

Asociace Press Club, po kterém výkonný výbor ČOV na svém zasedání 19. března 1997 

rozhodl o zřízení vlastní agentury. ČOV kromě služeb externí marketingové agentury 

zvažoval i vytvoření marketingového oddělení, to by však především z daňových důvodů bylo 

nevýhodné. Proto vznikla dceřinná společnost, v níž má ČOV možnost plné kontroly a vlivu. 

Pro ČOV zajišťuje obchodní, marketingové i reklamní aktivity, stará se o mediální prezentaci 

jeho partnerů i Českého olympijského týmu, jakož i dbá na ochranu jejich práv. Ředitelem 

ČO se stal Ivan Satrapa, pod jeho odstoupení v květnu 1999 ji přechodně řídil Jiří Kynos a od 

23. února 2000 je ředitelkou Alena Kindová. Rozchod s agenturou APC měl však pro ČOV 

finanční dohru. Agentura nejprve podala na ČOV žalobu za neuhrazené pohledávky a v roce 

2000, v období vrcholící přípravy na olympijské hry v Sydney, poslala všem oficiálním 

partnerům ČOV dopis s upozorněním, že olympijský výbor již třetím rokem neoprávněně 

používá logo Českého olympijského týmu. ČOV za logo pro období 1993 - 1996 zaplatil 50 

tisíc korun, doba práva užívání však ve smlouvě nebyla uvedena. APC svá vlastnická práva 

k logu dokazovala dodatkem ke smlouvě, na němž chyběl podpis zástupců ČOV, podle 

kterého měl ČOV právo na logo Českého olympijského týmu pouze do roku 1996. Po 

upozornění partneři olympijského výboru pozastavili veškeré platby. Zástupci APC 

požadovali jako vyrovnání 20 milionů korun. Krizi však bylo třeba rychle vyřešit, a tak po 

konzultacích s APC, právními zástupci i některými partnery zaplatil ČOV za práva k užívání 

loga za rok 1997 a dále neomezeně APC 3 miliony korun. Součástí dohody bylo i stažení 

všech žalob za neuhrazené pohledávky.394  

Jedním z finančních zdrojů se stal i příjem ze zisku loterijní společnosti Sazka, jejímž 

akcionářem se 19. listopadu 1997 Český olympijský výbor stal. Akcionáři Sazky byla ze 

100% občanská sdružení s řádně volenými orgány, největším z nich byl Český svaz tělesné 

výchovy. Státní podíl v loterijní firmě, která kontrolovala 6 - 8 % herního průmyslu, byl 

nulový. Sazka se ovšem dostala do značných finančních problémů poté, co z jejích výnosů 

byla financována stavba pražské haly ve Vysočanech pro mistrovství světa v hokeji pořádané 

na přelomu dubna a května roku 2004 v Praze a Ostravě. Problémy vyvrcholily v roce 2010. 
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Po vleklých tahanicích395 věřitelský výbor společnosti Sazka schválil v září 2011 její prodej 

skupinám PPF a KKCG za 3, 81 mld. korun.  

Díky vysoké marketingové výtěžnosti dosáhl celkový příspěvek sportovním svazům 

v rámci Rozvojového olympijského programu ČOV v olympijském cyklu 1997 - 2000 výše 

208, 4 milionu korun oproti 126, 8 milionu, kterými přispěl v cyklu předchozím.396 Dotace ze 

státního rozpočtu v tomto cyklu tvořily již jen 37% příjmů ČOV. Zbylou část pokryly 

především vlastní marketingové aktivity, např. sponzorské smlouvy k využití olympijské 

symboliky, a úrokové výnosy vlastních zdrojů. Naopak 61% výdajů tvořily příspěvky 

sportovním svazům. Od roku 1998 je uplatňována nová metodika tvorby rozpočtů ČOV, 

jejímž cílem je zvýšení jejich transparentnosti. Hospodaření Českého olympijského výboru je 

každý rok kontrolováno nezávislým auditem, navíc je kontroluje revizní komise ČOV.  

V roce 1999 zpracoval ČOV materiál s názvem Sponsorship Manual 2001 - 2004.397 Podle 

něj má být hlavním marketingovým nástrojem ČOV TOP projekt. V jeho rámci mají být 

vytvořeny dvě vzájemně propojené a doplňující se skupiny partnerů. Mají se lišit rozsahem 

prezentace i plnění vůči ČOV. První skupinu mají tvořit partneři ČOV a Českého 

olympijského týmu. Nemá jich být více než 15, maximálně tři z nich mohou být partnery 

generálními. ČOV jim garantuje exkluzivitu v oboru hlavní činnosti. Druhou skupinu tvoří 

mediální partneři. Nejméně 70% získaných prostředků podle manuálu putuje na přípravu 

sportovců, 10% tvoří obchodní marže a zbývající prostředky mají sloužit podpoře a propagaci 

akcí dle komunikačního plánu a ke krytí nákladů České olympijské, jejímž prostřednictvím 

byly smlouvy uzavírány.  

V rámci Rozvojového olympijského programu ČOV, realizovaného ve spolupráci 

s MŠMT, na období 2009 - 2012 byl představen komplexní systém financování dlouhodobé 

specifické sportovní olympijské přípravy, který navazoval na systém předchozího cyklu. 

Plenární zasedání ČOV jej schválilo 22. dubna 2009. V olympijském cyklu 2009 - 2012 
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předpokládal ČOV, že na olympijskou přípravu poskytne 200 milionů korun.398 Dle programu 

jsou příspěvky poskytovány na principu vyváženosti. Finanční prostředky jsou tedy 

přidělovány především dle úspěšnosti, uplatňuje se však i princip solidarity, podle něhož jsou 

financována i méně úspěšná sportovní odvětví. Nadstandardní smluvní adresná péče je 

poskytována špičkovým reprezentantům, kteří se na olympijských hrách či mistrovství světa 

umístili do 8. místa, případně byli do 6. místa v rámci světového poháru. Sportovci s reálným 

předpokladem účasti na olympijských hrách se díky příspěvku ČOV mohou účastnit 

tréninkových kempů, díky nimž lépe poznají prostředí olympijských her, soutěžních 

podmínek a lépe se aklimatizují. Poněkud odlišným způsobem je financována příprava 

v rámci týmových sportů, v jejímž rámci probíhají kvalifikační soutěže či herní srazy.  

 V dubnu 2009 byla zveřejněna ministerstvem školství Analýza financování sportu v České 

republice, kterou vypracovalo MŠMT společně se zástupci ČOV. Porovnala výdaje státu do 

oblasti sportu v letech 1989 - 2008. Srovnala je s financováním sportu v ostatních zemích 

Evropské unie a vyčíslila vliv sportu na státní rozpočet. Analýza odhalila sestupný trend 

příspěvků do oblasti tělovýchovy. Zatímco v roce 1989 dával stát 0, 65% státního rozpočtu na 

sport, v roce 2008 už to bylo pouhých 0, 24%. V rámci Evropské unie se tak Česká republika 

zařadila mezi nejskoupější země na podporu sportu a tělesné výchovy. Dna dosáhl objem 

financí směřujících do sportu v letech 1997-1998, kdy výdaje na sport činily méně než 

polovinu procentuálních výdajů ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 1989. Poté začalo 

docházet k navyšování zdrojů, které vyvrcholilo v roce 2001. Posléze především z důvodu 

rychlého hospodářského růstu, který nebyl adekvátně promítnut ve výdajích na sport, začalo 

docházet k trvalému poklesu. Tento trend byl umocněn rozhodnutím sportovního prostředí 

o financování víceúčelové arény v Praze.399 

Analýza poukázala na velmi zajímavý fakt, a to že sport je čistým plátcem do státního 

rozpočtu. Tedy jako ekonomické odvětví více peněz přináší, než dostává. Podle použití 

rozdílných metodik byl přebytek vyčíslen na 1,1 - 3,7 mld. korun ročně.400  
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Graf výdajů státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do oblasti 

sportu401 

 

Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na jednoho obyvatele 
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Státní finanční prostředky ve sportu 

 

 

 

Náklady přímo související s reprezentací na zatím posledních olympijských hrách ve 

Vancouveru 2010 byly odhadnuty ve výši 36 milionů korun a ze tří čtvrtin byly pokryty ze 

státního rozpočtu.402 Ze státních subvencí nebyl hrazen provoz Českého domu. Byl pokryt 

partnery Českého olympijského týmu. Za zisk medailí byly v porovnání s minulými 

olympijskými hrami vypsány dvojnásobné odměny. Za zisk zlaté medaile byla odměna jeden 

a půl milionu korun. Reálné náklady na účast na hrách vyčíslilo plénum ČOV na 33, 54 

milionu korun. Odměny pro medailisty a členy realizačního týmu se vyšplhaly na 6, 78 

milionu.  

Při jednání o novele tzv. loterijního zákona, který byl naposledy upravován v roce 2005, 

spustily v říjnu 2011 sportovní svazy kampaň „Hvězdy nepadají z nebe“. Zúčastnily se jí 

špičky českého sportu v čele s oštěpařkou Barborou Špotákovou. Kampaň měla především 
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upozornit na to, že výchova sportovců, třeba i potenciálních olympijských vítězů, není 

zadarmo. Zástupci svazů tak apelovali na to, aby výnosy z loterií putovaly přímo do 

sportovního fondu, a poukazovali na to, že podle údajů Ekonomického fóra v Davosu z roku 

2009 jedna koruna investovaná do sportu ušetří čtyři koruny ve zdravotnictví. Ministerstvo 

financí však prosadilo, aby finance plynuly do rozpočtu MŠMT, které je má dále do sportu 

rozdělit. S účinností k 1. lednu 2012 tedy došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., 

o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a to novelou publikovanou 

30. prosince 2011 ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011. Zákon zrušil příslušná ustanovení 

vztahující se k povinnosti odvádět část výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her 

na veřejně prospěšné účely. Tato odvodová povinnost na veřejně prospěšné účely byla 

nahrazena speciálním odvodem z provozování loterií a jiných podobných her, jehož výnos se 

bude rozdělovat mezi státní rozpočet a rozpočty obcí. Loterijní společnosti nově nemají 

možnost ovlivnit, na jaké účely poplyne část jejich výnosů. Mají být zdaněny 19% daní 

z příjmu a loterijní daní ve výši 20%. Z této částky 30% poplyne obcím, podle toho, zda na 

svém území hazardní hry povolily, zbylá částka zamíří do státního rozpočtu. 403 Stávající 

legislativa nijak nezvýhodňuje dárce a sponzory, kteří věnují finanční prostředky do oblasti 

sportu. Navzdory tomu, že mnohá zařízení mají zisk z osobnostních práv sportovců, např. při 

sledování sportovních přenosů v televizi, nijak je nekompenzují. Výtěžek je dělen výhradně 

mezi hudební producenty. Podobně i Česká televize by podle rozvojového programu měla 

financovat český sport, který tvoří značnou část její programové náplně.404 

 

Sídlo 

Do roku 1951 bylo v podstatě sídlo ČSOV v bytě předsedy, případně generálního 

sekretáře. Jeho členové se scházeli v pronajatých prostorách či restauracích. Se zařazením do 

jednotné tělovýchovné organizace získal v jejích prostorách trvalou kancelář. Samostatné 

kanceláře byly ČSOV přiděleny na jaře 1968 v budově Sportturistu na Národní třídě 33, zde 

sídlil až do roku 1994, kdy zakoupil vlastní sídlo v Benešovské ulici v Praze.405 O získání 

vhodného objektu pro trvalé umístění ČOV v Praze jednala jeho delegace i s místopředsedou 

vlády ČR Ivanem Kočárníkem, jak v dopise z 19. října 1993 uvádí předsedkyně ČOV Věra 

                                                           
403 Zákon ČNR ze dne 17. 5. 1990 o loteriích a jiných podobných hrách ve znění účinném od 1. 1. 2012. s. 12. 
[cit. 9. 3. 2012]. Dostupné na www.mfcr.cz.  
404 Rozvojový olympijský program ČOV na období 2009 - 2012. s. 17. [cit. 2011-10-18]. Dostupné 
z www.olympic.cz.  
405

 KÖSSL, J. 1999. s. 17.  
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Čáslavská.406 Nové sídlo ČOV si prohlédl i předseda MOV Juan A. Samaranch u příležitosti 

zasedání generálních sekretářů a šéfů misí národních olympijských výborů, které se v září 

1996 konalo v pražském hotelu Forum. Na sídle ČOV odhalil bustu Pierre de Coubertina. 

V roce 1999 obdržel ČOV nabídku na výměnu svého objektu v Benešovské ulici za větší 

objekt v nedaleké Škrobárově ulici na Vinohradech.407 Jednalo se o čtyřpodlažní vilu z roku 

1928, která disponovala dvojnásobnou užitnou plochou oproti domu v Benešovské. Podle 

zápisu současné sídlo, zakoupené a vybavené za 23, 87 milionu korun408 a následně 

zrekonstruované za 3, 8 milionu korun, bylo prostorově vyčerpáno. Proto Olympijské studijní 

a informační centrum i Česká olympijská sídlí mimo budovu ČOV, v níž chybí i větší jednací 

místnost.  

 

Struktura Českého olympijského výboru 

Orgány Českého olympijského výboru jsou plénum ČOV, výkonný výbor, revizní 

a rozhodčí komise. Nejvyšším orgánem ČOV je plénum tvořené delegovanými zástupci 

řádných a přidružených členů, členy MOV z České republiky, zástupci složek ČOV 

a ministerstev, která mají sport v kompetenci. Členy pléna jsou i někteří význační olympijští 

vítězové. Nejméně jednou za rok ho svolává předseda ČOV. Na žádost minimálně poloviny 

členů pléna může předseda svolat jeho mimořádné zasedání. Způsob jednání pléna stanoví 

„Jednací řád ČOV“, který schvaluje samotné Plénum ČOV. Nejvyšší orgán určuje zejména 

program a hlavní úkoly ČOV, volí jeho předsedu, místopředsedy, členy výkonného výboru 

a revizní i rozhodčí komise. Mezi důležité pravomoci pléna patří schvalování stanov 

a rozpočtu ČOV, stejně jako složení výprav na olympijské hry.  

Výkonný výbor ČOV má nejvýše 19 členů.409 Jsou jimi předseda ČOV a jeho tři 

místopředsedové, člen MOV – občan České republiky, zástupci tří níže uvedených složek 

ČOV a dalších jedenáct členů. Výkonný výbor, který svolává předseda ČOV nejméně 

čtyřikrát ročně, řídí činnost olympijského výboru v období mezi jeho plenárními zasedáními. 

Pro svou potřebu zřizuje stálé nebo dočasné pracovní komise a hlavně sekretariát, který vede 

ekonomickou, organizační a administrativní agendu. Do jeho čela též výkonný výbor jmenuje 

generálního sekretáře ČOV. Důležitou pravomocí VV ČOV je schvalování kandidátů do 

                                                           
406 OSIC. Krabice ČOV 1993.  
407 OSIC. Krabice ČOV VV 1999. Složka VV ČOV 99, 1. pololetí.  
408 OSIC. Zpráva o činnosti ČOV 1992 - 1996, s. 15.  
409 Stanovy ČOV. Schváleny Plénem ČOV 27. 4. 2006.  
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funkcí v orgánech mezinárodního olympijského hnutí. Výkonný výbor schvaluje stanovy 

složek Českého olympijského výboru. Z ekonomického hlediska je důležitou pravomocí 

rozhodování o mimorozpočtových výdajích z disponibilních zdrojů a o nabývání či pozbývání 

movitého majetku ČOV.410  

Revizní komise, která má předsedu a dva členy, provádí kontrolu činnosti a hospodaření 

Výkonného výboru a Sekretariátu ČOV. Rozhodčí komise, složená z pěti členů a dvou 

náhradníků, rozhoduje zejména o dovoláních proti rozhodnutím sportovních subjektů např. 

v otázkách porušení antidopingových pravidel.  

Český olympijský výbor po dobu své obnovené samostatné existence vedli dva 

předsedové. Nástupcem fenomenální gymnastky Věry Čáslavské se na plenárním zasedání 

ČOV 19. prosince 1996 stal Milan Jirásek. Dlouholetý lékař reprezentačního lyžařského 

mužstva, bývalý předseda Československého svazu lyžařů a současný člen předsednictva 

Mezinárodní lyžařské federace (FIS), jeho protikandidátem byl tehdejší místopředseda ČOV 

pro sport, pětinásobný šermířský mistr Československa, Přemysl Herych. M. Jirásek byl do 

funkce předsedy ČOV opakovaně znovu zvolen. V roce 2000 neměl protikandidáta, v roce 

2005 porazil Jana Železného v poměru hlasů 58:33. Po volbě prohlásil, že načíná své poslední 

funkční období.411 Navzdory tomu kandidoval o čtyři roky později do čtvrtého funkčního 

období v řadě. Bez protikandidáta byl zvolen 14. ledna 2009. U příležitosti svého 

znovuzvolení prohlásil: „Olympijský výbor by se měl postavit do čela českého sportu v tlaku 

na státní orgány, abychom v této kritické době mohli navázat na minulé úspěchy“.412 To však 

může v podstatě jen symbolicky. Na rozdíl od mnoha států Evropy, např. Německa či 

Slovinska, není Český olympijský výbor oficiálním střešním sportovním orgánem v České 

republice.  

 

Složky Českého olympijského výboru 

Český olympijský výbor má tři složky - Českou olympijskou akademii (ČOA), Český klub 

olympioniků (ČKO) a Český klub fair play (ČKFP). ČKO byl založen 10. června 1975413, 

                                                           
410 Stanovy ČOV. S. 7.  
411 Železný a Jirásek odpovídali on-line. 12. 1. 2005. Dostupné na iDNES.cz, citováno 9. 3. 2012 
412

 České olympioniky dál povede Jirásek, finance ohlídá veslař Kejval. 14. 1. 2009. dostupné na iDNES.cz, 
citováno 15. 11. 2011.  
413 Statut Československého klubu olympioniků. KÖSSL, J. 1999, s. 45, Olympijské studijní centrum. 
Cyklostylová kopie, strojopis.   
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jeho první předsedkyní se stala atletka Olga Modrachová-Davidová. Klub, který měl již 

v začátcích hvězdné členy jako manžele Zátopkovy, V. Čáslavskou či Aloise Hudce, měl 

pomáhat rozvoji československé tělesné výchovy především propagací olympijských 

myšlenek. Členem se mohl stát ten sportovec, který se v individuálním sportovním odvětví 

umístil na OH do 6. místa nebo do 3. místa v odvětví kolektivním.414 Později se stal inspirací 

pro mnohé národní olympijské výbory k zakládání podobných institucí. Klub byl jakýmsi 

fórem, kde se měli setkávat olympionici, později se k jeho úkolům přidalo šíření 

olympijských myšlenek. S demokratizací stanov se členem klubu mohl stát jakýkoliv 

sportovec či trenér, který se zúčastnil olympijských her. Ke klubu olympioniků do ČSOV 

přibyl 28. března 1978 Československý klub fair play. Podle statutu měl propagovat myšlenky 

fair play jako jednu z forem výchovného působení v československé tělovýchově. 

Zakládajícími organizacemi byly ÚV ČSTV, Československý rozhlas-studio mladých, 

Zpravodajský film, Mladá fronta a Mladý svět.415 Prvním předsedou se stal atlet a člen 

činohry Národního divadla Miroslav Doležal. V této funkci působil až do roku 1995, poté se 

stal čestným předsedou Českého klubu fair play.  

Složky ČOV přebírají záštitu nad rozličnými akcemi, jejichž pojítkem je snaha o propagaci 

olympijských myšlenek. Již od roku 1987 je Československý a později Český klub 

olympioniků hlavním organizátorem Běhu olympijského dne. Po návrhu ČOV je od roku 

1999 14. duben Olympijským sportovním dnem na základních a středních školách. Téhož 

roku byly na mnoha místech republiky, např. v Plzni, Brandýse n. Labem či v Blansku 

a v Praze, spontánně uspořádány Dětské olympijské hry. Jejich pořádání iniciovaly základní 

školy, někde městské části. Součástí her byly i soutěže v uměleckých disciplínách a ve 

znalostech sportu i historie olympijských her. Český olympijský výbor posléze tyto dětské hry 

zařadil do svého programu. V tomtéž roce začal udělovat obnovenou Cenu Gutha-

Jarkovského. Od roku 2003 se pod přímou patronací ČOV vždy jednou za dva roky konají 

Olympijské hry dětí a mládeže, samostatně letní a zimní. Žáci základních škol jako 

reprezentanti 14 krajů soutěží ve sportovních a uměleckých disciplínách, zařazeny jsou 

i soutěže pro žáky se zdravotním postižením. Účastníci skládají olympijskou přísahu, jsou 

svědky zapalování olympijského ohně či vztyčování olympijské vlajky a bydlí v olympijské 

vesnici. Projekt Olympijských her dětí a mládeže se postupně prosadil i na nižší než 

republikovou úroveň.  

                                                           
414 Přes splnění těchto kritérií mnozí sportovci nebyli do klubu přijati, a to z politických důvodů.  
415 KÖSSL, J. 1999, s. 70, Olympijské studijní centrum. Cyklostylová kopie, strojopis. Novináři 
z Československého rozhlasu a Mladé fronty již tři roky oceňovali čestné sportovní jednání.  
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Česká olympijská akademie 

Dne 16. března 1937, pár měsíců před svou smrtí, vyslovil Pierre de Coubertin přání, aby 

bylo založeno olympijské studijní centrum. Dvacet čtyři let poté byla založena Mezinárodní 

olympijská akademie ve Starověké Olympii. Oproti Coubertinově původní představě byla 

nejen místem, kde badatelé mohou studovat a promýšlet olympijské ideály a myšlenky, měla 

i významné vzdělávací poslání.416 V roce 1968 ji následovalo založení Španělské olympijské 

akademie, v širším měřítku však tyto instituce byly zakládány v průběhu 80. let. Dělo se tak 

díky výzvě Mezinárodního olympijského výboru k jejich zakládání na zasedání Asociace 

národních olympijských výborů v Mexiku v říjnu 1984. Přední československý historik sportu 

Jiří Kössl navrhoval založení olympijské akademie v Československu již v témže roce. 

Oficiální návrh, vypracovaný skupinou pod vedením V. Černušáka, na její založení pochází 

z 27. května 1986, stejně jako návrh jejího statutu.417 V návrhu se připomíná přínos 

československého olympijského hnutí prosazováním socialistického pojetí tělesné kultury, 

a tedy i socialistického pojetí olympismu. Nedostatky jsou zmíněny v oblasti teoretického 

a propagandistického rozpracování olympijské myšlenky. I ty by měla odstranit právě 

olympijská akademie. Kromě toho by šířila olympijskou myšlenku v ČSSR, spolupracovala 

by se sdělovacími prostředky a vědeckými či pedagogickými institucemi. Počítalo se 

i s pořádáním seminářů či konferencí a dalších mezinárodních setkání věnovaných šíření 

olympijských myšlenek. Podle návrhu měla akademie též zajistit vydávání bulletinu ČSOV. 

Činnost akademie měla být zahrnuta jako samostatná položka v rozpočtu ČSOV, na niž se 

s velkou pravděpodobností počítalo s příspěvkem MOV. Samotná akademie měla být složkou 

ČSOV bez právní subjektivity. Statut Československé olympijské akademie byl schválen 

předsednictvem ČSOV 13. dubna 1987 a akademie byla slavnostně založena 30. dubna 1987, 

a to za účasti prezidenta MOV J. A. Samaranche v Praze. Jejím prvním předsedou byl zvolen 

V. Černušák.  

                                                           
416 V roce 1937 Coubertin oslovil dopisem pořadatele olympijských her v Berlíně a vyzval je, aby olympijské 
studijní centrum založili. Mělo uchovat Coubertinovu práci a myšlenky. Až po Coubertioně smrti byl v únoru 
1938 v Berlíně založen Mezinárodní olympijský institut s Carlem Diemem v čele. Ten jako hlavní úkol institutu 
spatřoval udržování Coubertinova odkazu. Po návštěvě Starověké Olympie v březnu 1938 však pojal myšlenku, 
že by zde mohla vzniknout olympijská akademie pro mladé lidi, která by vzdělávala a vychovávala k harmonii 
těla a ducha, k čemuž by olympijské hry sloužily jako příklad i symbol. Pro svůj nápad nadchl i J. Ketsease, 
tehdejšího generálního sekretáře helénského olympijského výboru, avšak realizaci jejich plánů přerušila druhá 
světová válka. LANDRY, F., YERLÈS, M. The International Olympic Committee - One Hundred Years. Vol. II. 
Lausanne: International Olympic Committee, 1996. S. 168. 
417 Olympijské studijní centrum. Cyklostylová kopie, strojopis. In KÖSSL, J. 1999b, s. 120.  
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Změn se její statut dočkal v září 1989 a v lednu 1991418, zásadní proměnu 

znamenalo rozdělení Československa. První zasedání samostatné České olympijské akademie 

se konalo již 12. ledna 1993. Její statut byl schválen výkonným výborem ČOV dne 27. dubna 

1993. Navázala plně na činnost ČSOA. Odborně, organizačně a zčásti i personálně. Předsedou 

se stal dosavadní předseda ČSOA419 a místopředseda ČOV pro olympismus Jiří Kössl. Ve 

funkci byl volbou opakovaně potvrzen, avšak v roce 2001 podlehl zákeřné nemoci. V čele 

ČOA jej nahradil Antonín Rychtecký.  

Již původní návrh na založení Československé olympijské akademie počítal se založením 

olympijského studijního centra vybaveného ústředním archivem a knihovnou. To by mělo 

spolupracovat s obdobnými zařízeními v zahraničí. Akademie měla zpracovat koncepci 

vytvoření ústředního olympijského archivu, knihovny a muzea a posléze tuto koncepci 

realizovat. Olympijské studijní a informační centrum (OSIC) se však povedlo otevřít až 

k 1. březnu 1996, a to především díky neúnavné práci předsedy České olympijské akademie 

Jiřího Kössla. Po jeho úmrtí na podzim 2001 byla činnost OSIC na přechodnou dobu 

utlumena. Na základě výběrového řízení se do čela centra postavil k 1. květnu 2002 historik 

František Kolář.  

Studijní centrum sídlí v budově pražské Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy. Shromažďuje archivní a jiné dokumentační materiály týkající se především českého 

olympijského hnutí. Mělo zpracovat Olympijskou databázi ČOV včetně Almanachu českých 

olympioniků, olympijskou encyklopedii a olympijské statistiky.420 Kromě toho připravuje 

publikace a vzdělávací materiály se stejnou tematikou. S médii spolupracuje na přípravě 

pořadů věnujících se olympijskému hnutí. Zajišťuje též zpracování spisů ČOV a jejich 

následné předání do Národního archivu v Praze.421 OSIC navázalo styky s obdobnými 

institucemi v zahraničí. Po nástupu dr. Koláře do čela OSIC byla Výkonným výborem ČOV 

projednána jeho inovace. Kromě historicko-archivačního zaměření mělo centrum též sloužit 

ke zpracovávání informací o současných otázkách olympismu a poskytovat servisní činnost 

ČOV a jeho složkám.422  

                                                           
418 Změna spočívala především ve faktu, že z administrativních členů vedení ČSOA byli vyřazeni generální 
tajemník ČSOV a předsedové Československého klubu olympioniků a Klubu fair play, naopak v rámci 
předsednictva ČSOV byla nově zřízena funkce místopředsedy pro olympismus. KÖSSL, J. 1999b, s. 142.  
419 Předsedou ČSOA byl zvolen 23. května 1991.  
420 OSIC. Krabice ČOV, 90. léta, varia. Složka Olympijské studijní centrum ČOV.  
421 www.olympic.cz, [Cit. 15-10-2011], přístup z http://www.olympic.cz/cz/olympismus/1195/olympijske-
studijni-a-informacni-centrum.  
422 OSIC. Zpráva o činnosti ČOV 2001 - 2001. s. 30.  
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Česká olympijská akademie se naplno zaskvěla při přípravách připomenutí stého výročí 

založení Českého olympijského výboru v roce 1999. Ve spolupráci s Muzeem tělesné 

výchovy a sportu připravila např. výstavu k jubileu ČOV v Národním muzeu. Expozici 

věnovanou dějinám československého olympijského hnutí zhlédlo mezi 18. a 31. květnem 

1999 na 60 tisíc návštěvníků. Stoletou historii ČOV představila od 27. května do 4. července 

1999 ČOA i v prostorách Olympijského muzea v Lausanne. Akce byla o to významnější, že 

se jednalo o první samostatnou výstavu historie národního olympijského výboru v prostorách 

tohoto muzea.423 Členové ČOA, např. Pavel Hladík, František Kolář, Jiří Kössl či Marek 

Waic, se rozhodující měrou podíleli na autorství publikace věnované výročí ČOV Český 

olympismus - 100 let, stejně jako byli autory mnoha mediálních prezentací.  

V roce 2007 Česká olympijská akademie oslavila již 20. výročí od svého založení 

uspořádáním konference s příznačným názvem 20 let ČOA. 

  

Kandidatury na pořádání olympijských her 

První nápad na pořádání olympijských her v Praze v roce 1924 je zmíněn v kapitole 

věnované meziválečnému Československu. Představitelé československého olympijského 

hnutí se k této myšlence opakovaně vraceli, spíše však v teoretické rovině.424 

Po vlně zájmu o sport, kterou vyvolalo úspěšné vystoupení české reprezentace na 

olympijských hrách v Naganu 1998, zahájil ČOV studijní práce o možnostech uspořádání 

olympijských her 2016 či 2020 v ČR. Již v únoru 2001 podepsali zástupci ČOV a pražského 

magistrátu dohodu o tom, že budou společně vytvářet podmínky pro kandidaturu. V průběhu 

zasedání MOV v Praze v červenci 2003 o tom informoval předsedu MOV J. Roggeho pražský 

primátor Pavel Bém. To, že se P. Bém stal v očích veřejnosti tváří pražské kandidatury, jí 

nakonec podle předsedy ČOV uškodilo, protože proti olympijským hrám v Praze tak 

vystupovali zástupci opozice i Bémovi odpůrci uvnitř Občanské demokratické strany.425 ČOV 

nechal zpracovat ekonomickou a marketingovou analýzu, která podpořila záměr kandidovat 

                                                           
423 RYCHTECKÝ, A. Česká olympijská akademie - 20 let činnosti. [cit. 2011-10-15]. Dostupné 
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 Až v reformním roce 1968 začaly konkrétní přípravy na kandidaturu Prahy pro pořádání olympijských her 
1980. Hry podle vzniklé studie měly být ziskové. Finanční náklady na jejich pořádání byly vyčísleny přibližně 
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na pořadatelství již v roce 2016.426 Navíc podle M. Jiráska v době, kdy se zrodil nápad na 

pořádání her, pozval ČOV zástupce Mezinárodního olympijského výboru do Prahy, aby 

nezávazně viděli místa, kde by se o olympijských sportovištích dalo uvažovat. Zhlédli tak 

prostory v Letňanech, baseballový areál v Krči nebo areál Strahova. Předseda ČOV očekával, 

že zástupci MOV budou Praze nápad na pořádání olympijských her rozmlouvat. Byli prý však 

sportovišti nadšení, líbila se jim i určitá komornost her v Praze a podporovali co nejvíc brzké 

podání přihlášky.427 Praha tak měla získat zkušenosti s kandidátským procesem a renomé 

v kruzích mezinárodního olympijského hnutí.  

Za kandidaturu Prahy se předseda ČOV jasně postavil a proti výtkám, že pořádání 

olympijských her je prodělečné, argumentoval: „Hry přinášejí hostitelskému městu prestiž, 

nové stavby i nezanedbatelný ekonomický přínos. Dobře si uvědomujeme, že přemýšlení 

o olympiádě je ve skutečnosti přemýšlením o tom, jaké město a jakou zemi bychom chtěli mít 

za dvacet třicet let. Zda chceme ještě za desítky let číst články o chybějící dálniční síti 

a chybějících městských obchvatech. Zda chceme sledovat, jak vyrůstá další generace dětí, 

která nemá dostatek sportovního vyžití a hřišť. Zda si chceme další léta malomyslně říkat, že 

jsme národ přihlouplých a líných lidí, neschopný zorganizovat opravdu velkou mezinárodní 

událost.“428 Na podporu pořadatelství vystoupil i tehdejší místopředseda ČOV pro ekonomiku 

a marketing Jiří Zedníček, který připomněl, že se tato světově nejsledovanější akce Praze 

vyplatí. Praha podle něj zúročí své zkušenosti s pořádáním velkých mezinárodních akcí. 

Dodal, že se ze strany zahraničních národních olympijských výborů setkal výhradně 

s podporou pražské kandidatury a negativní ohlasy přicházejí pouze z Česka.429 Podle studie 

zpracované společností PricewaterhouseCoopers měly náklady na pořádání her přesáhnout 

130 miliard korun. Výnos měl činit 25 miliard.  

V červenci 2005 ustavili zástupci pražského magistrátu olympijskou komisi. Jejím 

předsedou byl jmenován primátor P. Bém a místopředsedy jeho náměstek Petr Hulinský 

a předseda ČOV M. Jirásek. Pražský magistrát si nechal zpracovat další studie k možnosti 

pořádání olympijských her, např. o možnostech stavby olympijské vesnice či propojení 

budoucích olympijských sportovišť. V březnu 2007 bylo na zasedání výkonného výboru ČOV 

jednomyslně schváleno zřízení obecně prospěšné společnosti Praha olympijská v čele 

s Tomášem Peterou. Jejími zakladateli byli zástupci ČOV a Hl. m. Prahy. Praha olympijská, 
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v níž ČOV zastupovali Jiří Kejval, Jiří Kynos a Jiří Zedníček, měla zpracovat celý 

kandidátský proces na pořadatelství olympijských her 2016.  

Pražští zastupitelé odhlasovali 22. března 2007 podání přihlášky na pořádání olympijských 

her. Pražský primátor a předseda ČOV podepsali 4. září 2007 uchazečský dopis o pořádání 

olympijských her v Praze v roce 2016. Prvního října podepsali P. Bém, M. Jirásek a ředitel 

společnosti Praha olympijská T. Petera schvalovací proces kandidatury a zároveň za její 

přijetí byl uhrazen nevratný poplatek ve výši 150 000 dolarů.430 Uchazečský dotazník byl 

14. ledna 2008 zaslán do sídla MOV v Lausanne s právními garancemi vlády. Finanční 

garance pořádání her vláda neposkytla. Praha jako kandidátské město v červnu 2008 neprošla 

do užšího výběru Výkonného výboru MOV. Podle M. Jiráska Praha s postupem do užšího 

výběru pro rok 2016 nepočítala. Stačila jí podaná přihláška uchazeče. Tvrdí, že několik 

desítek milionů korun, které na zpracování přihlášky musela Praha vynaložit, je zlomkem 

toho, co by musela investovat do reklamy a propagace ve srovnatelném objemu.  

Od kandidatury na pořádání olympijských her v roce 2020 Praha rozhodnutím městské 

rady v červnu 2009 ustoupila. Toto rozhodnutí bylo součástí opatření navrhovaných 

společností PricewaterhouseCoopers na zmírnění dopadů ekonomické krize na fungování 

hlavního města. Předseda ČOV vyjádřil s rozhodnutím vydaným v době omezování výdajů 

a investic pochopení.431 Zaměstnancům společnosti Praha olympijská byl ukončen pracovní 

poměr, společnost jako taková existuje dál.  

  

Komunikace Českého olympijského výboru s veřejností 

Již v letech 1924 - 1929 vydával ČSOV vlastní časopis Olympijský věstník. Nepravidelně též 

ve třicátých letech vycházely ročenky a cyklostylové oběžníky. Skutečným tiskovým orgánem 

ČSOV se stal Czechoslovak sport vydávaný v pěti jazykových mutacích. Vycházel v letech 

1958 - 1970, od roku 1962 jako měsíčník. V letech 1990 - 1996 vydal ČSOV, posléze ČOV, 

pět čísel Revue ČSOV a roku 1998 jedno číslo pod nesprávným názvem Bulletin ČOV.432 Již 

v plánu činnosti ČOV na rok 1993 dostal jeho místopředseda pro olympismus J. Kıssl na 

starost vydávat dvakrát ročně časopis Olympijská revue ČOV a Zpravodaj ČOV.433 Se 
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začátkem nového tisíciletí začal ČOV klást důraz na intenzivnější prezentaci své činnosti 

směrem k veřejnosti. Od května 2002 se zaměstnancem olympijského výboru stal manažer 

komunikace a tiskový mluvčí ČOV Zdeněk Šesták.434 Zpracoval Zásady a pravidla 

komunikace a spolupráce ČOV se sdělovacími prostředky. Zintenzivnila se spolupráce 

s médii i Českou tiskovou kanceláří. Spolupráce ČOV a České televize přinesla pořad 

s měsíční periodicitou vysílání V záři pěti kruhů. Činnost manažera komunikace převzala 

v roce 2006 agentura Česká olympijská ve spolupráci s PR agenturou MarkBBDO. Tento 

krok měl ještě více zprofesionalizovat komunikační výstupy ČOV. Olympijský výbor si 

výměnu pochvaloval jako velmi efektivní, citovanost především jeho předsedy v médiích 

vzrostla. Předseda ČOV začal pořádat pravidelné snídaně s novináři, aby je informoval o dění 

v českém olympijském hnutí a vyjádřil postoj ČOV k aktuálním otázkám týkajícím se 

sportovního prostředí v ČR.435 Zároveň začal vycházet informační bulletin ČOV 

dvouměsíčník Olympijské listy.  

Další změna v oblasti komunikace nastala na jaře 2009, kdy se tiskovým mluvčím 

a manažerem komunikace stal A. Kliment z agentury Concept One, která nahradila 

MarkBBDO a začala zajišťovat veškerý PR servis pro ČOV. Pod jeho vedením došlo 

k úpravě vzhledu a struktury internetové domény www.olympic.cz, tedy webových stránek 

ČOV. Stránky kromě aktualit z českého vrcholového sportu a olympijského hnutí přibližují 

veřejnosti strukturu ČOV, jeho financování či personální obsazení. Věnují se historii českého 

olympismu i jeho význačným osobnostem.  
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ZÁVĚR 

 

Všechny tři, později čtyři zkoumané státy, prošly za uplynulé půlstoletí fascinujícím 

vývojem. Pomyslná startovní čára, na které se po skončení druhé světové války nacházely, 

nebyla stejná. Avšak to, že se tyto země postupně staly pevnou součástí „socialistického“ 

tábora, posunulo na příští desetiletí stejným směrem vývoj jejich politické, ekonomické 

a společenské scény. Proto i přístup ke sportu, způsob jeho řízení, financování či to, jaké části 

sportovního a tělovýchovného spektra budou protežovány, vykazuje v období komunistické 

nadvlády v zemích budoucí Visegrádské čtyřky shodné rysy. V Polsku, Maďarsku 

i Československu po vzniku komunistického režimu prošel sport sjednocením pod vedením 

úřadu podřízeného komunistické straně a vládě. Olympijské výbory, jejichž existenci bylo 

nutné zachovat pro možnost přihlašování sportovců na olympijské hry, byly de facto těmto 

úřadům podřízeny a spojovala je s nimi i jistá „personální unie“, v jejímž rámci s nadřízeným 

úřadem sdílely předsedu. Navenek si však olympijské výbory musely uchovat alespoň zdání 

zbytku samostatnosti, protože úspěchy na olympijských hrách se pro země „východního 

bloku“ staly otázkou prestiže a bylo životně důležité vítězit nad kapitalistickým Západem 

v počtu získaných olympijských vavřínů a překonaných světových rekordů. Z toho důvodu 

ovšem do sportu, minimálně do toho „vrcholového“, proudily poměrně štědře státní finanční 

zdroje.  

Postupně došlo i na první krize. Byly vyvolané klesající životní úrovní obyvatel 

doprovázenou vysokými pracovními nároky. Vládnoucí moc si s krizemi poradila s menší či 

větší brutalitou, seznala však, že je nezbytné, aby obyvatelům zajistila slušnou životní úroveň, 

má-li si udržet jejich alespoň navenek projevovanou loajalitu. Konec komunismu však stejně 

zapříčinily především ekonomické problémy, se kterými se ve stoupající míře potýkal 

i východní hegemon, Sovětský svaz. Neměl už tedy dostatek prostředků, aby dohlížel na 

vývoj ve svých satelitních státech a zachovávání jejich podřízenosti.  

Režimy komunistických stran v zemích Visegrádu padly a začalo zdlouhavé a složité 

obnovování demokratických principů, soukromého vlastnictví, podnikatelských aktivit 

provozovaných v jakékoliv oblasti, včetně té sportovní. Tělovýchově a sportu přestaly velet 

nadřízené sjednocené organizace a nejen olympijské výbory se osamostatnily a emancipovaly. 

S nabytou samostatností a nezávislostí však do sportu přestaly proudit miliony ze státních 

rozpočtů. Mnohé kluby zkrachovaly, zanikla mnohá sportoviště, i olympijské hnutí muselo 

shánět mecenáše, aby sportovci nadále mohli reprezentovat na olympijských hrách. Ty 
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přestaly být kolbištěm studené války, ale v době, kdy se nově demokratickým zemím 

ekonomicky příliš nedařilo, představovaly úspěchy na nich dosažené určité povzbuzení pro 

obyvatelstvo procházející krušným transformačním obdobím.  

 

V historii novodobých her se Maďaři tohoto sportovního podniku neúčastnili pouze 

dvakrát. Do Antverp 1920 nebyli pozváni jako poražený stát z první světové války, což pro 

maďarskou veřejnost bylo značným zklamáním.436 Na hry do Los Angeles 1984 nejeli 

oficiálně dobrovolně. Účast odmítli, stejně jako 14 dalších zemí tzv. socialistického tábora437, 

poté, co tak učinila vůdčí mocnost tzv. východního bloku, Sovětský svaz. Z každých 

olympijských her přivezli Maďaři zlaté medaile.  

Nejen vítězní, ale všichni úspěšní olympionici, jsou v Maďarsku nesmírně populární. 

Posilují vědomí národní hrdosti a sounáležitosti. V éře komunismu je Maďaři zbožňovali 

hlavně v případě vítězství nad Sovětským svazem, v současnosti, která je často dobou, kdy se 

zemi ekonomicky nedaří, jsou prostým zosobněním něčeho, nač může být každý pyšný. Proto 

jsou mnohdy špičkoví sportovci využíváni k politické propagaci a agitaci.438 Maďarský 

olympijský výbor si prošel vývojem dosti podobným českému a později československému. 

Podobají se dobou svého založení, osobou zakladatele, vývojem po druhé světové válce 

i nutností proměny po pádu komunistického režimu.  

Maďarsko, jako poražený stát druhé světové války, se po roce 1945 muselo podrobit 

sovětskému okupačnímu režimu. Sportovní obec, včetně své olympijské součásti, se 

vyrovnávala s válečnými ztrátami na životech i na sportovních zařízeních. Komunisté se 

k moci dostali po zmanipulovaných volbách, nátlakových akcích a zinscenovaných 

obviněních na přelomu let 1946 a 1947. V tělovýchově a sportu, tak jako v ostatních sférách 

veřejného života, se vzorem stal Sovětský svaz a dle sovětského modelu i Maďarsko začalo 

klást důraz především na masovost, rozvoj obecné fyzické zdatnosti i zavedení prvků civilní 

obrany. Popularitu tělesných aktivit měly zvýšit akce jako např. vesnické spartakiády. 

V průběhu 50. let se stát pokoušel dohnat velký nedostatek tělocvičen, hřišť i dalšího 

sportovního zázemí. Pozornost přitahoval a největší finanční injekce od státu získával 

špičkový sport, a to především po zapojení Sovětského svazu do olympijských klání počínaje 

                                                           
436 Sports in Hungary. VETİ, J. (Ed.). Budapešť: Corvina Press, 1965. s. 25.  
437 Výjimku představovala Jugoslávie, která hostila zimní olympijské hry v tomtéž roce, Rumunsko a Čínská 
lidová republika.  
438 SZIKORA, K. Rozhovor 18. 10. 2010. 
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olympijskými hrami v roce 1952. Tyto hry v Helsinkách se též staly vůbec nejúspěšnějsími 

v maďarské historii, když Maďaři se ziskem 16 zlatých medailí skončili v neoficiálním pořadí 

národů třetí za Spojenými státy a Sovětským svazem. Faktickému upřednostňování elitního 

sportu, ačkoliv stát proklamoval podporu především sportu mas, odpovídalo například 

i bombastické otevření fotbalového Népstadionu v Budapešti v roce 1953.  

Maďarský olympijský výbor byl od roku 1948 zcela podřízen státnímu orgánu. Byla jím 

státní komise či státní úřad pro sport. Název státního orgánu se čas od času měnil. Od svého 

založení až do zániku při pádu komunistického režimu však tato instituce měla s olympijským 

výborem společného předsedu. V roce 1973 se název státního úřadu pro sport ustálil na 

Národní úřad pro tělesnou výchovu a sport (Országos Testnevelési és Sport Hivatal, OTSH). 

Funkcionáři z OTSH rozhodovali téměř o všech personálních otázkách ve sportu 

i o klubových záležitostech, často s politickým doporučením členů Předsednické rady 

Maďarské lidové republiky. Po celou dobu fungování komunistického režimu též rozhodovali 

o rozdělování státních financí plynoucích do sportu.  

První protirežimní výbuch eskaloval na podzim 1956 v Budapešti. Revoluce byla krvavě 

potlačena a její vůdci navzdory příslibu bezpečnosti posléze popraveni. Avšak tento tvrdý 

projev odporu proti komunistům byl za čtyřicet let jejich vlády v Maďarsku jediný. Po 

čistkách a represích následujících po potlačení revoluce přišlo na počátku 60. let uvolnění, 

následované zvyšováním životní úrovně a dokonce i možností drobně soukromě podnikat. 

Představitelům režimu stačila loajalita demonstrovaná navenek, a to za přiměřený materiální 

blahobyt dle hesla „kdo nejde proti nám, jde s námi a je nám vítán“.  

I sport a především účast na olympijských hrách, jež se stala otázkou nejvyšší politiky, byl 

podřízen vůli a rozhodování Sovětského svazu. Naplno se tento fakt projevil v otázce účasti 

sportovců ze zemí „socialistického tábora“ na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984. 

Navzdory velkým očekáváním maďarských funkcionářů, která směřovala k zisku mnoha 

olympijských medailí, oznámil 16. května 1984 Maďarský olympijský výbor v čele 

s předsedou Istvánem Budou rozhodnutí o neúčasti maďarských sportovců na hrách v LA. 

Tomuto oznámení předcházel nátlak členů komunistické strany. Bojkot her znamenal frustraci 

celé generace sportovců, jíž nezabránila ani následná účast na Sportovních hrách Družby.  

V Maďarsku však ve druhé polovině 80. let spěl komunismus ke svému zhroucení, a to 

především vinou špatných hospodářských výsledků a rostoucího zadlužení země. Financování 

sportovců a jejich přípravy často probíhalo díky podnikům, které sportovce pro forma 
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zaměstnávaly. Sportovci však plat pobírali za to, že jejich pracovní náplní byl trénink 

a pracovními výstupy sportovní výsledky. Se zhoršující se finanční situací však pro mnohé 

podniky začala být podpora sportovců ekonomicky neúnosná. Nepříznivou ekonomickou 

situaci země se pokusila vláda vyřešit přijetím daňových zákonů v roce 1988. V době jejich 

přijetí se k moci dostalo „reformní“ křídlo komunistů a v průběhu roku 1989 se setkalo 

k opakovaným jednáním u kulatého stolu se zástupci opozice v čele s Maďarským 

demokratickým fórem. V březnu 1990 se konaly první svobodné volby po 45 letech.  

Představitelé olympijského hnutí se ve společensko-politických změnách neangažovali. 

Neměli velký důvod měnit status quo, kdy vrcholový sport byl ze strany státu finančně zcela 

saturován. Přijetí nových daňových zákonů snížilo ochotu podniků investovat do sportu. 

Kluby však nemohly zlepšit svou finanční situaci pronájmem či prodejem sportovišť, která 

jim nepatřila. A na jejich odkup do svého vlastnictví neměly prostředky. Sportovní zařízení se 

často stala majetkem místních samospráv, ty ale nezískaly finance ze státního rozpočtu na 

jejich další opravy a rozvoj. Mnohé kluby tak v 90. letech zanikly. K tomu přispělo i to, že 

maďarské podniky byly mnohdy privatizovány zahraničními firmami, které neměly 

k maďarskému sportu vztah a zbavovaly se sportovních nákladů, z jejich pohledu zbytečných. 

V demokratickém režimu se nezávisle na tom, jaká vláda byla u moci, nedostávalo na sport 

finančních prostředků, ačkoliv všechny vlády sport ústně podporovaly. Finanční podpora však 

směřovala pouze do prostředí vrcholového sportu, jehož úspěchy sloužily politikům jako 

součást volební kampaně a dobrá reklama.  

Státní orgány, jimž byl sport podřízen, procházely častými personálními změnami, které 

se řídily podle politického klíče. Střídaly se i samotné orgány, pod něž sport spadal, 

Ministerstvo mládeže a sportu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo národních zdrojů. 

Mezi roky 1996 a 2004 byly přijaty 4 zákony o sportu, pátý by měl být přijat v roce 2012. 

Z těchto důvodů dlouho chybělo zpracování koncepce řízení sportu. S každou personální 

změnou se práce na tomto dokumentu zpomalily. Dokončena byla až v roce 2007, avšak 

nepřišla s konkrétními návrhy. Zůstala u obecných proklamací důležitosti sportu, 

olympijského obzvlášť.  

Po pádu komunistického režimu se Maďarský olympijský výbor postupně stal váženou 

a důležitou institucí. Rozhoduje totiž prostřednictvím Aladár Gerevich Foundation 

o rozdělování 80% státních financí, které plynou do sportu. Olympijský výbor se však stará 

i o uplatnění olympioniků po ukončení jejich kariéry prostřednictvím financování projektu 
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„profesní stezka“, financuje též projekt „50 let poté“, kdy olympijští medailisté navštěvují 

místa svých úspěchů. To, jak váženou institucí se olympijský výbor stal, dokládá i závratná 

politická kariéra jeho dlouholetého předsedy Pál Schmitta, která se završila v roce 2010 jeho 

zvolením maďarským prezidentem, ačkoliv o necelé dva roky později byl nucen rezignovat 

po plagiátorské aféře.  

Maďaři s nastolením svobodného režimu též začali uvažovat o uspořádání olympijských 

her v Budapešti v roce 2020. Nápad překvapivě nevzešel z prostředí Maďarského 

olympijského výboru nýbrž z Budapešťského olympijského hnutí (Budapesti Olimpia 

Mozgalom, BOM), jehož představiteli byli především maďarští byznysmeni. Mezi hnutím, 

které si získalo náklonnost značné části veřejnosti, a MOB vznikla rivalita. Po nástupu 

socialistů k moci v roce 2002 a se zhoršením ekonomické situace se stala otázka pořádání 

olympijských her bezpředmětnou.  

Tak jako všechny společenské sféry prošel i sport v Maďarsku fascinujícím vývojem, a to 

především v posledních 50 letech. Tento vývoj se ještě zrychlil a zhustil, ve dvou desetiletích 

následujících po společensko-politických změnách po letech 1989/90. Charakterizovaly jej 

změny organizační, personální, ekonomické i politické. Je proto s podivem, že tato 

transformace zatím nepřitáhla v Maďarsku ani v dalších východoevropských státech 

pozornost mnoha sociologů a historiků.439 Souhrnná práce, která by mapovala vývoj sportu 

a olympijského hnutí po pádu komunistického režimu v Maďarsku, zatím chybí.  

Přes všechny prodělané změny se v Maďarsku především vrcholový sport, řízený hlavně 

Maďarským olympijským výborem, stále těší obrovské popularitě. MOB má zákonem 

podloženou moc disponovat státními finančními prostředky, rozhodovat o tom, jakým 

způsobem je přerozdělí. Dvacet let fungoval pod vedením šestkrát znovuzvoleného Pál 

Schmitta jako zaběhnuté soukolí, v listopadu 2010 nastartoval, minimálně v personální 

rovině, novou éru.  

 

Poláci se po skončení druhé světové války potýkali s obrovskými ztrátami na životech a se 

zničením téměř 80% veškerých sportovních zařízení a vybavení. Patřili na vítěznou stranu, 

nebyli pod okupační správou a nálada v zemi byla z historických důvodů spíše protisovětská. 

Také v Polsku se však komunisté dostali pomocí zfalšovaných volebních výsledků na 

                                                           
439 FÖLDESINÉ, G., S. The Transformation of Sport in Eastern Europe: The Hungarian Case. Journal of 
Comparative Physical Education and Sport, 1993, vol. XV, no. 1, s. 282.  
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přelomu roku 1947 a 1948 k moci. I v Polsku soupeřila prozápadní koncepce tělesné výchovy 

a sportu, kladoucí důraz na tradiční a „lidové“ polské sporty, se sovětským modelem 

a sovětský model nabyl vrchu. Údajně až 30% všech osob zapojených do sportovního 

a tělovýchovného hnutí zahynulo na frontě, při katyňském masakru nebo v průběhu 

Varšavského povstání. Mnozí sportovci či funkcionáři zůstali v emigraci, např. oba polští 

členové Mezinárodního olympijského výboru generál Stanisław Rouppert a plukovník Ignacy 

Matuszewski. Po jejich smrti v roce 1946 přišlo Polsko o výsadu dvou členů MOV. Po válce 

obnovený Polský olympijský výbor byl opět organizačně provázán s Unií polských 

sportovních federací, a to až do února 1947. Obnovení předválečného uspořádání mělo 

vzbuzovat dojem svobodného Polska.  

Po nástupu komunistů k moci začalo sjednocování všech oblastí veřejné sféry včetně 

tělovýchovy a sportu. Sportovní organizace a kluby, které se musely přejmenovat dle 

výrobních odvětví na Hutník, Ocelář, atp. se finančně staly zcela závislými na státu. 

Prostřednictvím účasti na masových sportovních akcích sloužily především k dokazování 

zdatnosti obyvatel a propagaci komunistického státu. Sportovní aktivity se však díky tomu 

rozšířily i mezi sedláky a rolníky, mezi nimiž dříve nebyly běžné. V roce 1948 vznikl Hlavní 

úřad tělesné kultury (Główny Urzęd Kultury Fizycznej, GUKF) a parlamentním výnosem byl 

zaveden sovětský model tělesné výchovy. V jeho rámci se počátkem roku 1949 z GUKF stal 

Ústřední výbor tělesné kultury (Główny Komitet Kultury Fizycznej, GKKF). Jako hlavní 

státní úřad pro tělesnou výchovu a sport přežil s drobnými organizačními úpravami až do 80. 

let. Pod vedením GKKF a za dohledu sportovního politruka Henryka Szemberga pokračovala 

destrukce předválečných sportovních struktur a jejich přestavba v sovětském duchu směrem 

k centralizovanému modelu řízení a rozhodování. Díky centralizaci rozhodování i správy 

finančních zdrojů však poválečná obnova polské tělovýchovy probíhala poměrně rychle. Na 

přelomu 40. a 50. let dohlížela NKVD i na sport. Pod dohledem plukovníka NKVD Anatolije 

Mineckého, který byl místopředsedou GKKF a Polského olympijského výboru, tak proběhla 

personální čistka a skartace mnohých archivních materiálů.  

Pozvolné uvolňování poměrů ve sportu přinesl vstup Sovětského svazu do olympijské 

rodiny. Se zvýšeným významem olympijských her se směli vrátit i trenéři a funkcionáři 

komunisty zapuzení a v Polsku se rychle začala rozvíjet některá sportovní odvětví jako 

cyklistika, box či sportovní gymnastika. Polský stát si cenil sportovních výsledků nad 

západními protivníky, polská veřejnost se radovala z vítězství nad sovětskými sportovci. Po 

celou dobu komunistického režimu Poláci na dresech měli vždy pouze nápis Polska, nikoliv 
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Polská lidová republika. Této drobnosti si dodnes velmi cení. Po utlumení následujícím po 

olympijských hrách v Londýně byla činnost PKOL obnovena v roce 1950 rezolucí GKKF. 

Komunisté olympijský výbor potřebovali pro komunikaci s mezinárodním olympijským 

hnutím, a tak vždy s blížícími se olympijskými hrami PKOL oživovali. Od roku 1953 měl 

Polský olympijský výbor s GKKF společného předsedu.  

V roce 1956 přerostly hospodářské problémy v politickou krizi. Proti pracovním normám 

a za zvýšení životní úrovně proběhly stávky v Poznani, které byly nakonec krvavě potlačeny. 

Podobně jako v Maďarsku po potlačení revolty následovalo postupné uvolnění režimu, 

provázené povolením např. soukromého zemědělství, zvýšením mezd a urychlením výstavby 

bytů. Hospodářský růst však byl podmíněn půjčkami Západu i Sovětského svazu. V roce 1960 

se název GKKF změnil na Ústřední výbor tělesné kultury a turistiky (Główny Komitet 

Kultury Fizycznej i Turystyky, GKKFiT). Na centralizovaném řízení sportu se nic nezměnilo 

ani na tom, že byl nadále upřednostňován vrcholový sport. Stejně jako v Maďarsku plynuly 

do sportu peníze ze státního rozpočtu a z podniků, které špičkové sportovce podporovaly coby 

své „zaměstnance“.  

60. a 70. léta plynula za značných hospodářských obtíží způsobených stále rostoucími 

státními dluhy a stále menšími možnostmi je splácet. Výrazné zdražení základních potravin 

s sebou v Polsku pokaždé přineslo masivní protesty veřejnosti, které nakonec vedly k výměně 

nejvyššího politického vedení. Protesty v červenci 1980 byly provázeny generální stávkou 

a vyústily ve vznik Nezávislého odborového svazu Solidarita. Ukončeny byly až v prosinci 

1981 vyhlášením válečného stavu, odvolaného až v roce 1983, a internací 10 000 lidí. 

V polském sportu se v průběhu 60. a 70. let nezměnilo prakticky nic. Podřízenost Poláků 

Sovětskému svazu se stejně jako v Maďarsku a Československu nejvíce projevila 

bojkotováním olympijských her v Los Angeles v roce 1984. Existovala možnost, že by se her 

zúčastnil tým tvořený Poláky žijícími v zahraničí, jednali dokonce s organizačním výborem 

her, ale MOV takovou možnost důrazně odmítl. Polští sportovci se tak zúčastnili pouze 

Sportovních her Družba.  

Zhoršující se ekonomická situace vedla komunisty k úvahám, jak část politické 

zodpovědnosti za neutěšený stav země předat i zástupcům opozice. Jednání začala po 

stávkách v Gdaňsku v létě 1988, kdy komunisté požádali vůdce Solidarity Lecha Walesu, aby 

jim pomohl situaci zvládnout. Jednání, jichž se za komunisty účastnil asistent předsedy vlády 

a od roku 1988 předseda Polského olympijského výboru Alexandr Kwasniewski, vyústila 
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v dohodu z 5. dubna 1989, v jejímž rámci byly na červen vypsány parlamentní volby, které 

komunisté drtivě prohráli. Od roku 1990 probíhaly v zemi velmi tvrdé reformy, byla spuštěna 

privatizace.  

Transformace Polského olympijského výboru do demokratických podmínek nebyla 

jednoduchá. Předsedal mu komunista A. Kwasniewski, který výbor nesměřoval k personálním 

změnám. To se snažila Solidarita změnit a v roce 1989 v Gdaňsku vznikl Zemský olympijský 

výbor (Krajowy Komitet Olimpizmu, KKOL) v čele s Grzegorzem Perskim. Tato instituce se 

snažila navrhovat reformy tělesné výchovy a sportu, očistit olympijské hnutí od osob spjatých 

s komunistickým režimem a rozložit rovnoměrněji finanční podporu i směrem ke sportu 

rekreačnímu a sportu pro všechny. Situace vyústila v rozkol, který kvůli paralelní existenci 

dvou olympijských institucí v jednom státě mohl vést až k neúčasti polských reprezentantů na 

olympijských hrách v Barceloně. Tomu se snažila zabránit dlouhá vyjednávání mezi 

znepřátelenými tábory, jejichž mediací pověřil prezident MOV J. A. Samaranch polského 

historika, profesora Akademie Wychowanie Fizycznego v Poznani a odborníka na olympijské 

hnutí Wojciecha Lipońského. V období jednání nastala v roce 1991 krize, když předseda 

Úřadu tělesné kultury a sportu Michal Bidas, spřízněný se Solidaritou, zpochybnil veřejně 

legitimitu PKOL. Na podzim téhož roku tedy W. Lipońský vydal v polských periodicích „apel 

na olympijský kompromis“, jímž vyzval k dohodě a obnovení jednoty olympijského hnutí, 

aby nebyla ohrožena polská účast na olympijských hrách. Kompromis byl přijat v září 1991, 

do čela PKOL byl zvolen Andrzej Szalewicz, který nebyl spřízněn s žádným z táborů. 

Současně část vedení KKOL byla kooptována do vedení Polského olympijského výboru.  

Polsko mělo do začátku transformace výhodu spočívající v existenci připravené 

nekomunistické elity. Na hladkém přechodu Polska ke kapitalismu mělo též zájem Německo. 

Zahraniční dluh Polska byl v roce 1995 splacen, privatizace proběhla poměrně úspěšně. Čelná 

místa průmyslu a obchodu ovšem obsadili bývalí komunisté, kteří měli na počátku 

kapitalistické éry nejlepší přístup k informacím a kapitálu. V Polsku nebyly stíhány 

komunistické zločiny, premiér Tadeusz Mazowiecki se přiklonil k praxi „tlusté čáry“ za 

minulostí. Bývalý komunista a předseda PKOL A. Kwasniewski se stal prezidentem Polska, 

pod jeho vedením se země začlenila do NATO i Evropské unie. S přechodem ke kapitalismu 

skončila i v Polsku podpora sportovcům od hutnických, ocelářských a dalších podniků. Ani 

příprava v rámci vojenských či policejních zařízeních už nebyla možná. Financování sportu se 

stalo záležitostí místních samospráv, které ovšem pro tyto účely neměly vyčleněné 

prostředky. Nejdramatičtější byla finanční situace ve sportu v letech 1990 – 1993, kdy ubylo 
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více než 40% státních příspěvků. V letech 1994 – 1997 přece jen podpora sportu z veřejných 

prostředků stoupla a přidaly se i peníze ze sportovní loterie. Stabilizovaly se též soukromé 

firmy, z nichž se první staly sportovními sponzory. I v Polsku mnohé patřily bývalým 

komunistům, kteří využili informační a kapitálové připravenosti.  

Organizace sportu dle sovětského modelu vydržela až do února 1991, kdy vznikl Státní 

úřad tělesné kultury a sportu, v roce 1994 přejmenovaný na Státní úřad tělesné kultury 

a turismu. V letech 1993-1997 byl v čele úřadu sportovní funkcionář z 80. let Stefan 

Paszczyk. V roce 1997 se stal předsedou PKOL, což polská sportovní veřejnost uvítala. Na 

přelomu tisíciletí však opět dramaticky poklesl objem státních financí pro sportovní sféru. 

Olympijské hry v Aténách se ziskem deseti medailí pak kvůli omezeným možnostem přípravy 

znamenaly nejhorší polský výsledek za posledních 50 let. Neúspěch vedl k politickému tlaku 

na rezignaci šéfa PKOL, kterou dokonce polský prezident a bývalý předseda PKOL 

A. Kwasniewski v srpnu 2004 veřejně oznámil a S. Paszczyk ji musel dementovat v rozhlase. 

Rozpory odstartovaly veřejnou debatu o vedení PKOL, jehož se zastaly mnohé polské 

sportovní hvězdy. V důsledku této debaty nakonec v přípravném cyklu na hry v Pekingu státní 

podpora stoupla, předsedou PKOL byl zvolen Piotr Nurowski. Po jeho tragické smrti při 

nehodě prezidentského leteckého speciálu u Smolenska v dubnu 2010 se předsedou PKOL 

stal Andrzej Krasńicki. I v Polsku se měnil nejvyšší úřad, pod nějž sport náležel. V roce 2001 

přešel z Rady ministrů do gesce Ministerstva národní výchovy a sportu, které vzniklo v září 

2005, o dva roky později se stalo Ministerstvem sportu a turistiky.  

V průběhu 90. let vystřídal PKOL tři způsoby získávání financí. Olympijský fond, jenž 

byl založen již před druhou světovou válkou, byl v roce 1993 nahrazen Polskou olympijskou 

nadací. Starala se o rozvoj marketingu, propagaci a sponzoring v čele se zajišťováním financí 

pro činnost PKOL. Díky činnosti nadace sponzorské dary z velké části pokryly výstavbu 

Olympijského centra ve Varšavě otevřeného v roce 2004. V rámci organizačních změn 

v PKOL převzalo v říjnu 2006 činnost nadace nově vytvořené Oddělení marketingu.  

I Poláci uvažovali o uspořádání olympijských her, a to ve Varšavě v roce 2012. Šermíři 

a architekti Ryszard Parulski a Wojciech Zabłocki zpracovali podrobný návrh a založili 

nadaci Olympiáda 2012, na jejíž podporu začaly v Polsku vznikat regionální kluby. 

Nepřehledné poměry na varšavské radnici však tuto iniciativu ukončily. Větší naději měla 

kandidatura Zakopaného na pořádání zimních olympijských her 2006. S tou ovšem město 

v roce 1999 neuspělo, nevylučuje však, že by kandidovalo na pořádání her 2018.  
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Poláci přikládají sportu, a to především tomu vrcholovému, kde se sportovci mohou 

ukázat v soubojích se zahraniční konkurencí, obrovskou důležitost. V době rozdělení svého 

územní mezi tři státní útvary i v době porobení komunisty se sovětskými soudruhy v zádech 

jej vnímali jako ztělesnění vlastní nepokořitelnosti a hrdosti. V demokratickém režimu, který 

provázejí ekonomické nesnáze i rozčarování z nových společenských poměrů a tempa vývoje 

ekonomiky, je špičkový sport prostředkem k odreagování se od vlastních starostí a k utvrzení 

se v přesvědčení, že navzdory tomu, že v „Polsce“ není zatím vše tak, jak si její obyvatelé 

představovali, alespoň ve sportu se její reprezentanti mohou směle poměřovat se sportovci 

z bohatších a rozvinutějších zemí.  

Polský olympijský výbor je institucí, která v očích Poláků špičkový sport zaštiťuje, jako 

takovou ji chovají v úctě. Změna režimu i pro Polský olympijský výbor přinesla, podobně 

jako v dalších zemích bývalého komunistického tábora, změny organizační, finanční 

i personální. Po peripetiích se vznikem a následným kooptováním „konkurenčního“ 

olympijského výboru Solidarity se PKOL poměrně slušně adaptoval na nové poměry. 

Vyměnil činnost sbírky olympijského fondu za práci olympijské nadace a posléze za oddělení 

marketingu, zvládl sehnat peníze na postavení reprezentativního sídla i prostředky na přípravu 

sportovců na jednotlivé olympijské hry, přestože podpora ze státního rozpočtu oproti 

komunistickým dobám hojnosti značně klesla. 

 

Slovensko za druhé světové války poprvé okusilo samostatnost, a to i na poli olympijském. 

Po skončení války byla obnovena jednota Československa a po peripetiích, způsobených 

voláním Slováků po autonomii v rámci olympijského hnutí, i jednota Československého 

olympijského výboru. Slovenští zástupci bojovali i za to, aby měli slovenského člena MOV, 

s nástupem komunistů k moci se však tato otázka stala bezpředmětnou. Roky 1945 – 1948 

bylo obdobím relativní svobody, i když komunisté si už připravovali půdu k převzetí moci. 

V prvních volbách po válce zvítězili v české části republiky komunisté, na Slovensku však 

drtivě vyhrála Demokratická strana, což byl impulz, proč se i slovenští komunisté stali 

přívrženci centralismu a přestali hlasitě prosazovat slovenskou autonomii. Stejně jako 

v dalších zemích Visegrádu, i v Československu spolu po válce soupeřily dvě koncepce 

sjednocení tělovýchovy a sportu. Federativní, která byla jakousi obdobou principu „národní 

fronty“ ve sportu, preferovaly nekomunistické strany, sportovní svazy a organizace jako Orel, 

Junák nebo YMCA. Koncepci organickou prosazovali hlavně komunisté a odbory. V jejím 
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rámci měla být tělovýchova sjednocena pod jedinou organizaci. Nakonec zvítězil federativní 

princip, a to i proto, že se komunisté obávali, že v případě otevřeného střetu by proti nim stála 

početná sokolská základna. Na sklonku roku 1946 byl založen Československý tělovýchovný 

svaz, v němž Slováci měli čtvrtinové zastoupení, sdružující tělovýchovné, sportovní 

a turistické organizace. Jejich právní samostatnost zůstala zachována. Existence svazu 

skončila v březnu 1948.    

Komunisté se v Československu definitivně chopili moci v únoru 1948 a ČSOV ustavil již 

27. února vlastní akční výbor. Spíš jako manévr před zásahem zvenku a na obranu samotné 

existence olympijského výboru. Začalo období čistek, centralizace a vykonstruovaných 

procesů s tvrdými tresty, které naplno zasáhlo i tělovýchovu a sport a zpomalilo vývoj 

v tomto odvětví. Sokol byl již 27. února 1948 vyhlášen Ústředním akčním výborem Národní 

fronty jedinou celonárodní tělovýchovnou organizací. V březnu pak byla slavnostně celá 

československá tělovýchova prohlášena za sjednocenou do „Jednotné tělovýchovné 

organizace Sokol“. ČSOV měl podle pokynů Sokola beze změny pracovat dál a zabezpečit 

přípravu na první poválečné hry v Londýně, po nichž de facto jeho činnost ustala. Právně byla 

ukončena v červenci 1949 Zákonem o státní péči o tělesnou výchovu a sport, kdy řízení 

sportu a tělovýchovy přešlo plně pod Československou obec sokolskou a byl zřízen Státní 

úřad pro tělesnou výchovu a sport (SÚTVS). Ten podléhal sekretariátu ÚV KSČ. Jako spolek 

zanikl ČSOV v prosinci 1951 a stal se pouze pracovním kolektivem bez právní subjektivity. 

Nemohl však zaniknout zcela, podobně jako v Polsku a Maďarsku komunikoval s MOV 

a přihlašoval sportovce na olympijské hry. I v Československu se tělovýchova a sport, plně 

financované státem, přiklonily k sovětskému modelu postavenému na masovosti a tělesné 

zdatnosti.  

V roce 1952 byl Zákonem o organizaci tělesné výchovy a sportu zrušen SÚTVS 

a nahrazen Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS). V únoru 1955 byl do 

čela ČSOV zvolen Václav Pleskot, který byl koncem roku 1954 ustaven i předsedou SVTVS. 

Tím začala personální unie na postu předsedy státního úřadu pro sport a olympijského výboru. 

V březnu 1957 byl místo SVTVS založen Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV). 

Olympijský výbor se stal součástí ČSTV a personální unie v čele obou organizací zůstala 

zachována.  

Československo bylo zemí „socialistického tábora“, kde došlo k první revoltě proti 

vládnoucí straně. Vyvolala ji neuspokojivá životní úroveň obyvatelstva a měnová reforma 
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v květnu 1953. Masové protesty a stávky však byly záhy potlačeny. Zemi se ovšem vyhnuly 

krvavé střety s režimem, které v roce 1956 zasáhly Maďarsko a Polsko. Po následných 

čistkách a represích v obou zemích nastalo uvolnění. Tato katarze v Československu 

nenastala, po povstání v Maďarsku zde byly reformy spíš opatrně diskutovány. Reformní kurz 

byl nastaven až v 60. letech, týkal se především ekonomiky a zasáhl i československý sport. 

Dle nové koncepce ČSOV se měl výbor zaměřit spíše na propagaci olympijské myšlenky než 

pouze na technicko-organizační činnost. Na sklonku 60. let se dokonce uvažovalo o tom, že 

by ČSTV a ČSOV mohly být rozděleny. Tyto úvahy, stejně jako celospolečenské reformy, 

utnula okupace vojsky pěti států tzv. Varšavské smlouvy. Jedním z mála důsledků reformních 

let byl Ústavní zákon o federalizaci Československa z 1. ledna 1969, který ovlivnil i sportovní 

prostředí. V létě 1969 vznikly Česká tělovýchovná organizace a Slovenská tělovýchovná 

organizace jako národní organizace ČSTV.  

V okupovaném státě nastalo další období represí a čistek, které podle komunistů měly 

přispět k „normalizaci poměrů“. Normalizace zastavila i přijetí zákona, který by vrátil 

samostatnost Československému olympijskému výboru. Ten tak až do pádu komunistického 

režimu zůstal v personální unii s ÚV ČSTV a ekonomicky, personálně i právně byl součástí 

ČSTV. I v Československu se závislost na rozhodování Sovětského svazu ve sportovních 

otázkách naplno projevila bojkotem účasti na olympijských hrách 1984. Plenární zasedání 

ČSOV jednalo 13. května 1984 o účasti československých sportovců na olympijských hrách. 

Všech 57 přítomných bylo pro návrh nezúčastnit se. Reprezentanti měli jako náhradní 

program účast na Sportovních hrách Družba.  

V Československu neprobíhal na sklonku 80. let dialog s opozicí jako u jeho severních 

a jižních sousedů. Komunisté se zde zarytě drželi moci. Impulzem ke změnám se stal až 

brutální zásah proti pokojné studentské demonstraci v Praze v listopadu 1989. Po něm se 

události daly rychle do pohybu. Do čela opozice se v české části republiky postavilo 

Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí. Změny v ČSOV však byly avizovány 

již před těmito převratnými událostmi. Po návratu z olympijských her 1988 v Soulu dal 

předseda výboru Jindřich Poledník podnět k přípravě nových stanov ČSOV a zahájil diskusi 

o jeho opětovném osamostatnění, stejně jako o oddělení funkcí předsedy ČSTV a ČSOV. 

Změny samotné se však udály až po pádu komunistického režimu. ÚV ČSTV po masakru na 

Národní třídě vydal stanovisko, ve kterém jeho předseda prohlásil, že situaci je třeba spíš 

zklidňovat a ponechat straně a vládě čas, aby mohla věci v klidu řešit. Jinak reagoval Klub 

československých olympioniků. Vydal Výzvu ke sportovcům, již v průběhu prvních několika 
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dní podepsalo téměř 500 lidí. ČSTV se na stranu rodící se demokracie postavil po vyhlášení 

generální stávky a následném zrušení článku ústavy o vedoucí úloze strany. Ještě v prosinci 

1989 uznal ČSTV samostatnost Československého olympijského výboru a plénum ČSOV 

přijalo rezignaci dosavadního předsedy ČSTV a předsednictva ČSOV. Účastníci 

mimořádného zasedání ČSOV v prosinci 1989 též vyjádřili plnou podporu kandidatuře 

Václava Havla, coby demokratického kandidáta, na post prezidenta republiky.  

Na počátku následujícího roku vyzvalo Občanské fórum československé sportovce 

a olympioniky, aby vybrali do ČSOV nové zástupce, kteří nebudou zkompromitovaní 

autoritativními metodami řízení a rozhodování z minulého režimu. Do čela ČSOV tak byla 

v dubnu zvolena fenomenální gymnastka Věra Čáslavská, která pro velkou část veřejnosti 

symbolizovala odpor proti sovětské okupaci. Občanské fórum drtivě zvítězilo v prvních 

svobodných volbách v červnu 1990, na Slovensku vyhrála Veřejnost proti násilí. Začala 

transformace československého komunistického státu na demokratický. Změny zpomalovala 

i komplikovanost státního aparátu, v jehož rámci existovaly tři zákonodárné sbory: český, 

slovenský a československý. Dohromady měly 700 poslanců, výkonnou moc tvořilo 50 

ministrů. Na rozdíl od Polska neměly v Československu demokratické síly připraveno tolik 

kandidátů schopných převzít funkce ve státní správě, ve které tak zůstalo hodně komunistů. 

Došlo proto na skartaci mnohých důležitých archivních spisů. Komunisté, podobně jako 

v sousedních státech, měli přístup ke kapitálu a zásadním informacím, což jim usnadnilo 

adaptaci na rodící se kapitalistickou ekonomiku. Výhodou Československa byla 

makroekonomická stabilita a nízký zahraniční dluh. Jako způsob převodu majetku do 

soukromých rukou se prosadila neobvyklá kupónová privatizace. Pokračovaly však spory 

o název státu, který by vypovídal o rovnoprávnosti jeho české i slovenské části. Nakonec 

předsedové stran, které vyhrály volby v červnu 1992, bez vypsání referenda rozhodli 

o rozdělení Československa k počátku roku 1993. V roce 1992 tak byly olympijské hry 

v Barceloně poslední, jichž se účastnili reprezentanti Československa.  

 

Slovensko nemělo jednoduchou cestu k vybudování vlastních olympijských struktur. 

V době obnovení olympijských her sice nebylo jeho nynější území rozděleno jako v případě 

Polska, avšak probíhala zde poměrně tvrdá maďarizace. Sport se rozvíjel podobně jako 

v dalších zemích středoevropského regionu, avšak kluby i svazy, které na slovenské půdě 

vznikaly, byly maďarské. Sportovci původem ze Slovenska soutěžili na olympijských hrách 

před první světovou válkou, avšak je dosti obtížné určit, zda se jednalo o Slováky či „pouze“ 
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o Maďary, kteří se na slovenském území narodili. Po vzniku Československa se situace 

slovenského sportu nepochybně zlepšila. Přestože byla prosazována oficiální linie 

čechoslovakismu, slovenský sport se rozvíjel, byly zakládány nové kluby a svazy, slovenští 

sportovci také trénovali a působili v českých klubech, účastnili se olympijských her. 

Slovenský podíl na funkcionářském poli nebyl výrazný, ale především proto, že na Slovensku 

musela teprve funkcionářská generace vyrůst. Prvního samostatného olympijského výboru se 

Slovensko dočkalo v době druhé světové války za existence Slovenského štátu. Po skončení 

války se ovšem vrátilo do ČSOV, kde bojovalo za větší samostatnost v podstatě po celou 

dobu komunistického režimu, ale s výjimkou období tzv. pražského jara jí nedosáhlo. Více 

volnosti získalo až s vykročením do demokracie po roce 1989. Snažilo se dokonce o vytvoření 

slovenského olympijského výboru, to by však ve společném státě kolidovalo s Olympijskou 

chartou. Vlastní cesta pro slovenský olympismus započala lednem 1993. Skončila existence 

Československa a Československého olympijského výboru. Oba (olympijské) národy se tak 

vydaly vlastní cestou. SOV se podařilo nalézt finanční zdroje i dosáhnout mezinárodního 

uznání, vznikly jeho různé složky a přišly též úspěchy v podobě prvních samostatných 

olympijských medailí.  

Na podzim 1992 si Slováci schválili vlastní ústavu. Se vznikem nového státu v lednu 1993 

však museli vytyčit vlastní zahraniční politiku, ujasnit si ekonomické směřování a od základu 

vybudovat většinu institucí, včetně armády, ale třeba i olympijského výboru. Jeho základ však 

položila Olympijská společnost Slovenska (OSS) založená se souhlasem ČSOV již v dubnu 

1990 jako občanské sdružení slovenských sportovních svazů, slovenských olympioniků, 

významných osobností společenského života a osob podporujících olympijské hnutí. Posléze 

se dokonce uvažovalo o založení Slovenského olympijského výboru. To by však bylo 

v rozporu s ustanovením Olympijské charty o jednom výboru v jednom státě. Olympijská 

společnost jako autonomní složka ČSOV se stala kompromisním řešením mezi legislativou 

a touhou po samostatnosti v rámci olympijského hnutí.  

V červenci 1992 byl z iniciativy OSS ustaven přípravný výbor Slovenského olympijského 

výboru. Samotný SOV byl založen 19. prosince 1992 v Bratislavě, jeho prvním předsedou se 

stal dlouholetý československý člen MOV Vladimír Černušák. OSS se po vzniku 

samostatného Slovenského olympijského výboru stala jeho řádným členem s právní 

subjektivitou a pokračovala ve své činnosti. V lednu 1995 odsouhlasila svůj zánik a včlenila 

se do struktur Slovenského olympijského výboru, což bylo potvrzeno zasedáním SOV v únoru 

1995.  Působení SOV ovlivnil především Zákon o Státním fondu tělesné kultury z roku 1993, 
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jímž byly upraveny podmínky financování sportu z prostředků loterií, a Zákon o používání 

a ochraně olympijské symboliky a o Slovenském olympijském výboru z roku 1994, který 

zakotvil působení SOV. O tři roky později byl Národní radou SR schválen Zákon o tělesné 

kultuře. Zásadní věcí, kterou upravil, bylo nařízení, že nejméně 0, 5% státního rozpočtu má 

směřovat na sportovní účely.  

Slovenská sportovní sféra je značně roztříštěná. Existuje zde velké množství subjektů 

a naopak chybí funkční organizační systém stejně jako střešní sportovní organizace. Podle 

deklarace sportovního hnutí na Slovensku z června 2001 mělo vzniknout sdružení nazvané 

Slovenská sportovní rada. Mělo reprezentovat zájmy a potřeby 114 občanských sdružení 

působících v oblasti sportu na celostátní úrovni, např. Slovenského olympijského výboru, 

Slovenského paralympijského výboru, Slovenského sdružení tělovýchovných klubů a více než 

7000 sportovních jednot, sportovních klubů. Předsedou této rady měl být předseda SOV 

František Chmelár. Rada však nakonec nevznikla. Podle F. Chmelára bylo chybou zařazení 

Slovenského sdružení tělesné kultury, protože to chtělo být samo střešní organizací. I po 

tomto neúspěchu SOV nepřestal usilovat o ustavení silné střešní organizace, pracoval i na 

vlastní verzi návrhu zákona o sportu. Ten byl nakonec schválen v červenci 2008. Upravuje 

úlohy jednotlivých složek v oblasti státní podpory vrcholového a výkonnostního sportu, péče 

o sportovní talenty, mimoškolní sportovní aktivity dětí, stejně jako přípravu sportovců na 

reprezentaci Slovenské republiky atd.  

Podobně jako v případě okolních států sužuje slovenský sport nedostatek finančních 

prostředků. Na sport je vynakládáno 0, 3% státního rozpočtu, což je dokonce v rozporu se 

Zákonem o tělesné kultuře z roku 1997. Příjmy z loterie, kterou po rozdělení federace 

provozovala Športka, rozděloval od roku 1994 Státní fond tělesné kultury. Díky novele 

zákona z roku 1999 začaly tyto příjmy plynout přímo do státního rozpočtu a rozhodnutím 

slovenské vlády v roce 2002 Státní fond tělesné kultury zanikl. Tímto rozhodnutím ztratily 

sportovní spolky veškerý vliv na tok finančních prostředků ve sportu. O rozdělení veškerých 

financí tak začalo rozhodovat pouze ministerstvo školství. V následujícím roce přišel 

slovenský sport o další majetek.  

Po vzniku samostatného státu a dělení společnosti Sazka totiž slovenské ministerstvo 

financí donutilo Slovenské sdružení tělesné kultury (SZTK) založit společnost Tipos s 52, 5% 

podílem státu s tím, že chod her bude i nadále zabezpečovat Športka, jako slovenský „dědic“ 

Sazky. O čtyři roky později státní Tipos oddělil Športku od technického zabezpečování her, 

proto jej Športka v roce 2000 zažalovala. SZTK však nezaplatilo 800 milionovou pokutu 
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a nestáhlo žalobu na státní Tipos, stát tedy povolil exekuci majetku sdružení. Přišlo o 68% 

akcií Športky a „rodinné stříbro slovenského sportu“ - FIS hotel na Štrbském Plese 

a Športcentrum v Bojnicích.  

Slovenský olympijský výbor společně s výborem kandidatury na pořádání olympijských 

her v Popradu-Tatrách založily v dubnu 1997 Olympijskou marketingovou společnost (OMS). 

Ta měla získat prostředky na činnost výboru kandidatury. V roce 1999 se SOV stal 

stoprocentním vlastníkem OMS. Ta se počátkem roku 2003 transformovala na Slovenskou 

olympijskou marketingovou, a.s. (SOM). SOM zastřešuje marketing, PR a reklamu 

olympismu, zabezpečuje péči o olympioniky, podporuje sportovní svazy a sportovce 

a zabezpečuje prodej vstupenek na olympijské hry. Slovenská olympijská marketingová 

a Slovenský olympijský výbor fungují jako dvě samostatně hospodařící jednotky, ekonomiku 

SOM personálně zastřešuje ekonomické oddělení SOV. Ekonomické působení SOV je 

poměrně úspěšné, v roce 2006 se poprvé jeho vlastní příjmy vyrovnaly dotacím ze státního 

rozpočtu. O rok později byla zřízena Nadace Slovenského olympijského výboru na podporu 

bývalých účastníků olympijských her v nouzi. SOV též podporuje vzdělávání olympioniků 

prostřednictvím programů „profesní stezky“.  

I Slováci usilovali o pořádání zimních olympijských her. První prezentace plánů se 

uskutečnila v čase ZOH v Albertville, tedy ještě v době existence Československa. 

Kandidátským městem se stal Poprad a celá kandidatura byla nazvána Poprad-Tatry. Její 

největší překážkou se ukázala být politická situace na Slovensku a zajištění financování 

olympijských her, v menší míře otázka ochrany životního prostředí, veřejností velmi 

přetřásaná. Popradská kandidatura v lednu 1995 neuspěla. Již v červnu byla založena Nadace 

Poprad-Tatry ZOH 2006. Tentokrát na rozdíl od první kandidatury poskytla slovenská vláda 

brzy podporu i materiální garance uspořádní olympijských her. Kandidaturu provázela 

i rozsáhlá propagační kampaň. V prosinci 1997 podala delegace Popradu-Tater oficiální 

přihlášku, při volbě v roce 1999 neuspěla.  

 

Češi měli po rozdělení republiky situaci o něco jednodušší, mohli navazovat na dlouhou 

tradici a existující orgány. Pro úspěšnou transformaci celého systému sportu byla rozhodující 

možnost navazovat na organizace, jejichž činnost komunisté přerušili, jako Sokol či Orel. 

21. prosince 1992 se konalo ustavující plenární zasedání Českého olympijského výboru, které 

zvolilo nové předsednictvo ČOV. Do jeho čela byla zvolena Věra Čáslavská, jediná 

kandidátka na post předsedkyně. O tři roky později se stala českou členkou Mezinárodního 
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olympijského výboru. Podle přijatých stanov se zdrojem majetku ČOV staly dotace státu, dále 

dary a příspěvky od MOV a Olympijské solidarity, příspěvky, dotace a dary fyzických 

a právnických osob a sportovních svazů. Příjmy však ČOV plynou i z vlastní tělovýchovné, 

sportovní, kulturní, společenské a hospodářské činnosti. Navíc má podíl z prodeje mincí či 

medailí vydaných u příležitosti konání olympijských her, stejně jako z využití olympijské 

symboliky. Posledním stanovami uvedeným zdrojem příjmů je sázková a loterijní činnost, 

pokud jsou v ní využívány olympijské myšlenky nebo konání olympijských her. V průběhu 

90. let se získávání finančních zdrojů posunulo spíše k vlastní marketingové činnosti, kterou 

od dubna 1997 vykonávala nově založená marketingová agentura Česká olympijská a.s. (ČO), 

vlastněná ze 100 % Českým olympijským výborem. V tomtéž roce se ČOV stal jedním 

z akcionářů loterijní společnosti Sazka, která se ovšem dostala do značných finančních 

problémů poté, co z jejích výnosů byla financována stavba pražské haly pro mistrovství světa 

v hokeji pořádané v roce 2004 v Praze a Ostravě. Problémy vyvrcholily v roce 2010. Po 

vleklých tahanicích věřitelský výbor společnosti Sazka schválil v září 2011 její prodej.  

ČOV je dlouhodobým iniciátorem legislativních úprav sportovního prostředí v ČR. 

Pozornost veřejnosti i státní správy ke sportu přitáhl především úspěch českých sportovců na 

olympijských hrách Naganu. V lednu 1999 tak ve spolupráci ČOV a ministerstva školství 

byla přijata Koncepce státní politiky v tělesné výchově a sportu v ČR. V červenci téhož roku 

následovalo přijetí dokumentu Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 

reprezentace. ČOV se podílel i na přípravě Zákona o sportu a jednal se zástupci Ministerstva 

práce a sociálních věcí o zlepšení zabezpečení olympioniků-důchodců. Apeloval na využití 

zkušeností z Polska a Maďarska, kde byl státní příspěvek olympionikům v penzi uzákoněn. 

V roce 2009 se Český olympijský výbor ve spolupráci se zástupci MŠMT podílel na 

zpracování Koncepce státní podpory sportu v České republice. Koncepce, již zformovalo celé 

sportovní prostředí, byla schválena vládou v březnu 2011. Premiér též pověřil ministra 

školství, aby připravil k projednání nový zákon o podpoře sportu, jehož věcný záměr byl na 

tomto zasedání vlády schválen.  

V dubnu 2009 byla zveřejněna Ministerstvem školství Analýza financování sportu v České 

republice, kterou vypracovali zástupci MŠMT a ČOV. Porovnala výdaje státu do oblasti 

sportu v letech 1989 - 2008. Srovnala je s financováním sportu v ostatních zemích Evropské 

unie a vyčíslila vliv sportu na státní rozpočet. Analýza odhalila sestupný trend příspěvků do 

oblasti tělovýchovy. Zatímco v roce 1989 dával stát 0, 65% státního rozpočtu na sport, v roce 

2008 už to bylo pouhých 0, 24%. Dna dosáhl objem financí směřujících do sportu v letech 
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1997-1998, kdy výdaje na sport činily méně než polovinu procentuálních výdajů ze státního 

rozpočtu v porovnání s rokem 1989. Poté začalo docházet k navyšování zdrojů, které 

vyvrcholilo v roce 2001. Posléze především z důvodu rychlého hospodářského růstu, který 

nebyl adekvátně promítnut ve výdajích na sport, začalo docházet k trvalému poklesu.  

Úspěch českých sportovců na olympijských hrách v Naganu zvedl zájem o sport a postrčil 

ČOV k zahájení studijních prácí, které měly zmapovat možnosti uspořádání olympijských her 

2016 či 2020 v ČR. ČOV nechal zpracovat ekonomickou a marketingovou analýzu, která 

podpořila záměr kandidovat na pořadatelství již v roce 2016. Podporu kandidatuře Prahy 

vyslovil též předseda ČOV Milan Jirásek. V březnu 2007 bylo na zasedání výkonného výboru 

ČOV jednomyslně schváleno zřízení obecně prospěšné společnosti Praha olympijská. Jejími 

zakladateli byli ČOV a Hl. m. Praha. Praha olympijská měla zpracovat celý kandidátský 

proces na pořadatelství olympijských her 2016. Uchazečský dotazník byl v lednu 2008 zaslán 

do sídla MOV. Česká vláda však kandidatuře vyslovila pouze právní, nikoliv finanční 

garance. Výkonný výbor MOV Prahu jako kandidátské město v červnu 2008 nezvolil do 

užšího výběru. V roce 2009 Praha odstoupila od úmyslu kandidovat na pořadatelství her 

v roce 2020. Toto rozhodnutí bylo součástí opatření ke zmírnění dopadů ekonomické krize.  
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