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Abstrakt 

 

Název práce: Komparace péče o sportovně talentovanou mládež v České republice a 

republice Rakousko. 

 

Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je porovnat český systém s rakouským systémem 

péče o talentovanou mládež ve sportu a v závěrečném shrnutí vymezit rozdíly a 

navrhnout případná doporučení pro tu či onu republiku. 

 

Užité metody: Komparativní analýza, získávání dat ze sekundárních zdrojů 

 

Výsledky: Systémy péče o sportovně talentovanou mládeže se liší ve většině okruzích, 

kterými se v práci zabývám. Jiná organizační struktura, způsob financování a především 

odlišný přístup sportovních vzdělávacích institucí.  

 

Klíčová slova: sport, talentovaná mládež ve sportu, sportovní legislativa, organizace 

sportu, financování sportu, olympiády mládeže 



 

Abstract 

 

Title: Policy of sport talented youth promotion in the Czech Republic and republic of 

Austria 

 

Objectives: Main goal of this thesis is focused on comparison between Czech and 

Austrian policy of talented youth in sport. To find out the biggest differences between 

these two systems and due to this findings try to suggest recommendation to one or the 

other country.   

 

Methods: Comparative analysis based on the collected secondary data.  

 

Results: Both systems are different in all areas that I compared. There are some slight 

differences as some bigger once. Diverse organization of sport, funding of sport but the 

main difference was found within the school system in a matter of support to students in 

their sport career as at the same time educationally. 

 

Key words: Sport, talented youth in sport, sport legislation, organization of sport, 

funding of sport, youth Olympics. 
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1. ÚVOD  

Sport hraje důležitou roli ve zdravém životě každého z nás. Dospělá populace by 

si měla uvědomovat důležitost pohybu, sama ho provádět a zároveň k němu vést 

mladou generaci, zejména v dnešní době, kdy lidé tráví tolik času v sedě, ať už za 

počítačem, před televizí nebo v lavici. Fyzickou aktivitu můžeme provádět na 

profesionální nebo amatérské úrovni. Rozhodneme-li se dát na dráhu profesionálního 

sportovce, budeme se soustředit především na výkon, na dosahování nejlepších 

výsledků. Tomu aby tento výkon byl co nejlepší, předchází dlouholetá sportovní 

příprava, která od jedince vyžaduje trpělivost, píli a určité předpoklady, jako jsou vlohy 

a nadání na zvolený sport. Každý sport a jeho disciplíny jsou odlišné, jak po fyzické, 

časové, tak i finanční stránce. Jedinec by měl ideálně mít možnost vybrat si takový 

sport, jaký chce provádět a neměl by být limitován například finanční situací 

domácnosti nebo tlakem ze strany rodičů či vrstevníků. Ať se u jedince objeví talent 

v jakémkoliv oboru, měl by být rozvíjen a podporován. Kolika talentům se ale 

odpovídající podpory nedostává? V dnešní době, kdy je „vše“ otázkou peněz, je 

například bohužel pro děti ze sociálně slabších rodin velice obtížné, často nemožné, 

držet krok s dětmi z rodin s nadprůměrnými příjmy.  Rodiče finanční zdroje nemají a 

pro sponzory je mládež velmi „riskantní zboží“. Na druhou stranu, podaří-li se nám 

opravdu dostat mezi vrcholové sportovce, tak se pro nás mnohdy sport stává vším a my 

nevidíme „za koncovou čáru hřiště“. Dostatečně si neuvědomujeme důležitost 

adekvátního vzdělání, které jde v případě vrcholového sportovce často stranou a jeho 

získání se stává téměř nemožným zejména kvůli časové náročnosti sportu a častému 

cestování spojenému se soutěžemi. To aby se nadějným sportovcům, kteří věnují sportu 

tolik úsilí a času, dostalo zároveň odpovídajícího vzdělání, by mělo být státní prioritou 

v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže a zároveň spolu s tím by tento program měl být 

ze strany vlády finančně podporován. Každý stát k této věci přistupuje jinak na základě 

své ekonomické situace, dlouhodobých cílů, aktuální politické reprezentace a dalších 

faktorů. Zajímavé je porovnat přístup dvou relativně podobných zemí. Oba státy jsou 

členské země EU a z hlediska geografického a demografického se od sebe příliš neliší. 

V práci porovnávám, jak Česká republika a Republika Rakousko podporuje své mladé 

vrcholové sportovce v jejich sportovní kariéře a zároveň se stará o jejich následující 

kariéru. 
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Téma diplomové práce „Komparace péče o sportovně talentovanou mládež 

v České republice a republice Rakousko“ je zpracováno metodou komparativní analýzy, 

v rámci které na základě získaných informací ze sekundárních dat, porovnávám dvě 

proměnné. V případě mé práce jsou proměnnými Česká republika a Republika 

Rakousko. Text se zabývá srovnáním, jak tyto dva státy pečují o své mladé sportovní 

talenty. Svoji diplomovou práci rozděluji na šest hlavních kapitol, úvod a závěr. 

V jednotlivých kapitolách se snažím představit ucelený náhled na sport a mládež u nás a 

v Rakousku. Problematiku každé kapitoly zpracovávám vždy ve čtyřech krocích. 

Prvním krokem je náhled z obecného hlediska, v druhém kroku je rozebrána podrobně 

situace v České republice, ve třetím poté paralelně situace v Rakousku a poslední část 

kapitoly je věnována shrnutí konkrétního tématu. Závěr celé práce je syntézou 

jednotlivých výstupů z předcházejících kapitol.  

Hlavním cílem mé práce je porovnat dva státní systémy péče o sportovně 

talentovanou mládež a na závěr ze získaných informací posoudit nedostatky nebo 

naopak „nadstandardy“ obou systémů a navrhnout případná doporučení jednomu či 

druhému státu. Kapitoly rozděluji na jednotlivé okruhy, které dohromady popisují 

komplexně problematiku talentované mládeže ve sportu v České republice a v  

Rakousku. Nejdříve vymezuji význam sportu, proč bychom se o sport měli vůbec 

zajímat a provádět ho. Jeho význam stále narůstá, k čemuž velmi přispívá 

komercializace a profesionalismus ve sportu. Podstatnou roli zde také hraje 

sjednocování Evropy, a s ním i prohlubující se vzájemná sportovní spolupráce. 

V souvislosti s tím zde představuji sport nejen jako prostředek k udržení zdraví. Stručně 

nastiňuji historický vývoj obou států a dobu, kdy se česká a rakouská společnost poprvé 

seznamuje s tělesnou výchovou, kromě toho uvádím a interpretuji aktuální 

demografická a geografické fakta obou zemí. V další části představuji stručně jakými 

zákony se sport u nás a v Rakousku musí řídit, neboli legislativní rámec sportu. 

Následující část se zabývá již samotnou realizací sportu, to znamená, jak je sport 

organizován, kým a jak financován. Dále zkoumám míru vlivu odlišných státních 

uspořádání na sport v jednotlivých státech a rozsah finančních příspěvků, které jsou 

z celkové podpory ve sportu investovány do mládežnického sportu. Středem mého 

zájmu je zejména veřejný sektor a systém podpory na celostátní úrovni. To znamená, že 

se zde nebudu podrobně věnovat systému podpory mladých sportovců na úrovni 

jednotlivých krajů a obcí či v případě Rakouska spolkových zemí. Nakonec uvádím 
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medailovou bilanci z olympiád mládeže, která nám může posloužit jako jeden z 

ukazatelů úspěchu systému péče o talentovanou mládež ve sportu. 

 Z metodologického hlediska se jedná o komparaci. Výraz vychází z anglického 

pojmu comparison (porovnání) neboli lépe comparative, který je do českého jazyka 

překládán jako proměnný nebo srovnávací. Jak už tedy název napovídá základem 

komparativní analýzy je určité porovnání. V mém případě porovnání péče o 

talentovanou mládež ve dvou evropských státech. Nejdříve provedu výzkum 

jednotlivých proměnných, kde budu čerpat převážně ze sekundárních dat. Většina 

použité literatury pochází z internetových zdrojů. V práci srovnávám především veřejné 

instituce a jejich práci s talentovanou mládeží ve sportu a informace k tomuto tématu 

jsou dostupné převážně na internetu. Budu pracovat s oficiálními stránkami ministerstev 

a jiných institucí a jimi vydanými dokumenty, jako jsou například dokumenty Státní 

podpory sportu, Zákon o podpoře sportu, výsledkové tabulky atd.  

Téma jsem si vybrala z důvodu dlouhodobého osobního zájmu o talentovanou 

sportovní mládež a vidiny pracovního uplatnění v tomto oboru, tedy také z důvodu 

rozšíření vědomostí v mé preferované oblasti sportu. Dostupné zdroje k tomuto tématu 

jsou převážně na internetu, i když v případě české odborné literatury toho tolik 

nenajdeme. O něco lépe na tom budeme, ponoříme-li se do zahraniční literatury. V té 

najdeme dokonce i komparativní práce, srovnávající dvě a více zemí v různých 

oblastech sportu. Například v roce 2007 byla vydána Evropskou komisí studie „Study 

on training on young sportsman/women in Europe“, která srovnává systémy 27 zemí 

EU zabezpečující sportovní trénink pro mládež. V práci budu čerpat převážně právě 

z dokumentů dostupných na internetu, jako například dokumenty Státní podpory sportu, 

Zákon o podpoře sportu, výsledkové tabulky atd. 

Z mého pohledu je velice přínosné provádět srovnání, jelikož nám ukáží 

existující nedostatky a zároveň i jejich potencionální řešení. Tak jako lidé se učí jeden 

od druhého, tak se i jednotlivé země mohou učit jedna od druhé. Obzvláště v případě 

Rakouska a České republiky, které spojuje mimo jiné členství v Evropské unii, jejíž 

hlavní myšlenkou je „společná Evropa“. Rakousko je proslulé svými úspěchy v zimních 

sportech, za kterými se musí skrývat značná podpora sportovců v jejich dlouholeté 

přípravě, začínající v mládežnických kategoriích. Nenašla jsem žádnou jinou 

akademickou práci, která by řešila stejné téma. Předpokládám, že pokud se mi podaří 
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sehnat dostatečné informace, pak v závěru této práce budu mít několik námětů, na 

základě kterých by se Česká republika mohla učit od Rakouska a naopak. 

Jako protějšek České republiky jsem zvolila zemi, která je mi blízká, a ve které 

mám možnost díky bilaterálnímu programu pro vzdělávání Aktion strávit několik 

měsíců za účelem získání dat pro tuto práci. Pro můj pobyt jsem si vybrala hlavní město 

spolkové země Tyrolska Innsbruck, které je sportem jedinečně proslulé. Město se pyšní 

pořádáním zimních olympijských her v letech 1964 a 1976 a uspořádáním první zimní 

mládežnické světové olympiády v roce 2012. Innsbruck je přes padesát let 

pořadatelským městem závodu ve skocích na lyžích Turné čtyř můstků, zároveň je 

sídlem Evropské snowboardové soutěže Air & Style pořádané stejnojmennou 

společností, jejíž nový majitel je dvojnásobný olympijský vítěz v soutěži Superpipe 

Shaun White. Z hlediska sportu jsem si nemohla vybrat v Rakousku lepšího místa. 

Nicméně svou práci nezaměřuji pouze na Tyrolsko, ale na celostátní podporu 

talentované mládeže ve sportu. 

Rakousko je zemí, která prošla relativně podobným historickým vývojem a z 

hlediska rozlohy se od České republiky příliš neliší. Přibližná podobnost základních 

bodů srovnání těchto dvou států usnadňuje, naopak odlišné státoprávní uspořádaní 

srovnání ztěžuje.  

Ekonomická data ve sportovní oblasti, jsou často obtížně dostupná a mnohdy ani 

neexistují ve srovnatelně definovaných ukazatelích, neboť sport není samostatným 

statistickým oborem. Z hlediska limitujícího počtu stránek práce se jedná o všeobecné 

srovnání. Pokud bychom měli téma zkoumat zevrubně, mohla by každá kapitola být 

námětem na samostatnou práci. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE  

Hlavním cílem této práce je porovnání českého a rakouského systému péče o 

talentovanou mládež ve sportu, zjištění hlavních odlišností systémů a případné 

navrhnutí doporučení jedné či druhé zemi. Aby bylo možné tento cíl splnit, je třeba 

získat potřebné informace na základě studie sekundárních dat.  

  

Dílčí cíle 

1) Vymezení důležitosti sportu mládeže 

2) Srovnání legislativních rámců sportu v ČR a Rakousku 

3) Srovnání organizace sportu v ČR a Rakousku 

4) Srovnání financování sportu v ČR a Rakousku 

5) Srovnání medailové bilance z mládežnických olympiád 

6) Komplexní srovnání péče o talentovanou mládež ve sportu v ČR a Rakousku 
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST 

Za výzkumnou metodu jsem zvolila komparativní analýzu. Základem analýzy je 

porovnání dvou a více proměnných. V mém případě porovnání systému péče o 

talentovanou mládež ve sportu ve dvou evropských státech.  

Určení cílů 

Hlavním cílem práce je komplexní srovnání péče o sportovně talentovanou 

mládež v České republice a republice Rakousko. Dílčí cíle se dělí na srovnání 

jednotlivých okruhů – legislativní právní rámec sportu, organizace sportu, financovaní 

sportu, medailová bilance z mládežnických olympiád. 

Zdroje dat 

K získání dat jsem využila sekundárních zdrojů, které jsou volně dostupné na 

internetu nebo v knihovnách. Dále jsem kontaktovala několik profesorů z univerzity 

v Innsbrucku za účelem získání bližších informací o problematice sportovně talentované 

mládeže v Rakousku. Zároveň jsem kontaktovala několik sportovních institucí, od 

kterých jsem získala sekundární data v podobě prezentací. 

Metody a techniky sběru 

Za metodu sběru dat jsem zvolila kontaktování několika institucí 

prostřednictvím emailu, které mi doporučily literatur k mé práci. Doporučenou 

literaturu jsem si pak sama dohledala na internetu nebo v knihovnách.  

Zpracování a analýza dat 

Po shromáždění literatury jsem se zaměřila vždy na jeden okruh. Sepsala jsem si 

informace z obou států a následně tyto údaje vzájemně porovnala. 

Interpretace dat 

Po dokončení dílčích srovnání v jednotlivých kapitolách jsem provedla na závěr 

celkové shrnutí, kde jsem vymezila největší rozdíly systémů péče o sportovně 

talentovanou mládež v České republice a v Rakousku. 
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4. ÚLOHA A POSTAVENÍ SPORTU V ČESKÉ A 

RAKOUSKÉ SPOLEČNOSTI 

4.1 Společný historický vývoj s ohledem na sport 

Po dlouhá staletí již od roku 1034 byly obě země společně pod jedním 

panovníkem Svaté říše římské. Právě v tomto období se do systému výchovy navracela 

tělesná cvičení, která byla po rozpadu antické říše postupně nahrazována věroukou. 

V Evropě to byl Jan Ámos Komenský, který si uvědomoval důležitost hry, uvolnění 

během procesu učení neboli nutnost eliminace mechanizace a svoji myšlenku „škola 

hrou“ (Schola ludus) popsal v jeho díle Orbis Pictus z roku 1658.  

 Roku 1806 se poslední panovník Svaté říše římské František II. vzdal 

říšské koruny a jeho vláda se tak omezila na území rakouských držav, českého 

království a Uher neboli na Rakouské císařství.  

Zatímco dříve tělesná cvičení sloužila po dlouhou dobu jako příprava vojáků, za 

Rakouského císařství se začala používat za účelem správného rozvoje jedince. Jako 

povinný předmět ve státních školách se tělesná výchova (dále jen TV) objevila v roce 

1814 v Dánsku. V rakouských zemích nástup TV do škol trval o něco déle, teprve ve 

40. letech byla TV zaváděna jako nepovinný předmět, a to pouze do některých škol. Až 

po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 na jehož základě bylo Rakouské císařství 

přeměněno na státní útvar Rakousko – Uhersko zavedl školský zákon z roku 1869 TV 

do obecných, měšťanských škol a učitelských ústavů jako povinný předmět, jak pro 

chlapce tak i dívky. Na středních školách byla zavedena TV v roce 1874 a na 

gymnáziích v roce 1889. Mimo školy se péče o sportovně talentovanou mládež 

uskutečňovala nejdříve v tělovýchovných organizacích typu Sokol a Orel. Po čase 

začaly také vznikat sportovní svazy, pod kterými byla zakládána mládežnická sportovní 

družstva, tvořící základnu pozdějších juniorských a seniorských týmů.  

Nejvýznamnější reformou ovlivňující pojetí školní TV byla tzv. novorakouská 

metoda Karla Gaulhofera a Margaretce Streicherové. Ti vydali v roce 1922 své hlavní 

dílo Grundzüge des österreichischen Schulturnens (Základy rakouské školní tělesné 

výchovy), stanovující nové zásady školní TV pro děti do 15 let. Autoři novorakouské 

metody, která ovlivnila celou střední Evropu, rozdělili cvičení na tři části - oživující, 

základní a uvolňující cvičení. 
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 Ukončení koexistence Rakouska a Českých zemí pod jedním panovníkem 

přinesl až konec první světové války v roce 1918. Tímto rokem vznikla republika 

Rakouska s hranicemi, jak jí známe dnes a Československo. Samostatná Česká 

republika byla vyhlášena o sedmdesát let později ke dni 1.1.1993. Počínaje rokem 1918 

se tedy společné cesty do dalšího vývoje rozdělily, avšak do té doby byly položeny 

stejné základy tělesné výchovy v primárním vzdělávání.  

Pro středoškolský a vysokoškolský sport bylo velice významné meziválečné 

období. Zatímco středoškolský sport se rozvíjel především na národní úrovni naopak 

vysokoškolský sport dokonce i na té mezinárodní. V roce 1923 se konaly první letní 

světové studentské sportovní hry. Roku 1939 byly tyto hry zorganizovány ve Vídni a 

zúčastnili se jich pouze sportovci z fašistických států. Na protest byly uspořádány 

akademické hry v Monaku. V Paříži roku 1957 se tyto hry spojily v jedny světové pod 

názvem Univerziáda. Tento název nesou hry do dnes a jsou významnou sportovní 

událostí pro sportovní talenty z řad vysokoškoláků.  (Kössel, 2007) 

  

4.2 Česká republika a republika Rakousko ve 21. století  

Jedná se o sousední státy, země střední Evropy, které vzhledem k historickému 

vývoji mají i spousta podobných či shodných tradic. Rozdíly zde však najdeme a za ten 

nejdůležitější se pro moji práci nejspíše ukáže rozdílnost ve státním uspořádání. 

Republika Rakousko je státem federativním a dělí se na 9 spolkových zemí. Státní moc 

je zde rozdělena na celostátní orgány a federativní orgány. Řekne-li se Rakousko, tak 

první asociace která se většině lidí vybaví jsou  Alpy, vysoké hory a outdoorové sporty 

s nimi spojené, které do sousedního státu lákají turisty z celého světa.  Sporty, jako je 

například alpské lyžování, které je dokonce pojmenováno podle tamějšího hornatého 

masivu a pro které u nás zkrátka takové podmínky nenajdeme. Nicméně i přesto naši 

sportovci zaznamenávají nemalé úspěchy v alpských disciplínách na mezinárodních 

soutěžích. 

Rozloha Rakouska 83 871 km² a rozloha České republiky 78 867 km² se od sebe 

odlišuje pouze pěti tisíci km² a současný stav obyvatelstva České republiky (10,5 mil) 

sčítá pouze o 2 miliony víc jak počet obyvatel Rakouska (8,5 mil). Na základě těchto 

údajů by se dalo říct, že Rakousko je „prostornější“ stát jelikož méně obyvatelstva se 

rozkládá na větší ploše.  
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4.3 Význam sportu 

„Leisure time should be spent in productive ways, such as by participating in 

high-quality after-school programs that will facilitate positive development” 

             J. C. Eccles 

Neexistuje jednotná, oficiální definice pojmu sport.  Vymezení sportu popisuje 

nesčetně autorů ve svých literaturách. Autoři v nich používají jiných formulací pro 

vyjádření stejného cíle. Rada Evropy zavedla definici sportu znějící: „veškeré formy 

tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření 

nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (Bílá kniha o sportu, str. 2; online) 

Pohyb je podstatná složka zdravého vývoje, a tudíž u dětí nepostradatelná. 

V dnešní době je provádění sportovních aktivit běžnou složkou základní výchovy. 

Každému dítěti se dostává alespoň minimálního pohybu skrze základní školy (dále jen 

ZŠ). Mimo povinnou TV školy nabízejí svým žákům mimoškolní sportovní aktivity, 

kam mohou být žáci vybráni nebo doporučeni na základě jejich výkonu během hodiny 

tělocviku.  V rámci sportovních kroužků se děti více specializují a setkávají se soutěží.  

Zdali se děti věnují pohybovým aktivitám i v jejich volném čase je v rukou 

rodičů. Právě ti hrají nejdůležitější roli, jakým směrem se bude život jejich dětí ubírat. 

Většina z nich usiluje o to, aby jejich potomci měli dostatek pohybu. Někteří rodiče 

tento pohyb orientuji na přirozený rozvoj dítěte, zdravý životní styl, jiní zas na výkon, 

na výsledek. V některých případech sport zaměřený na výsledek nemusí být vždy pro 

dítě to nejlepší, a to především po zdravotní stránce. Je tedy podstatné najít v tomto 

směru správnou rovnováhu. 

Počátkem padesátých let minulého století se vyskytl nárůst volného času u dětí a 

účast v organizovaném sportu kontrolovaném dospělými náhle vzrostla. Během 

sedmdesátých let se výrazně zvýšil počet rodin, ve kterých oba dva rodiče byli 

ekonomicky činní, což zvedlo poptávku rodičů po organizovaných volnočasových 

aktivitách s dohledem. (Coakley, 2010).  

Pohled na sport se po dobu jeho vývoje měnil, tak jako sport samotný. Autoři 

knihy Positive youth development through sport pojednávají o tom co je pozitivní vývoj 

mládeže prostřednictvím sportu, a kde je hranice pozitivního s negativním přínosem. 
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Autor Fox zde uvádí, že na aktivní pohyb je v poslední době nahlíženo spíše jako na 

prostředek udržení zdraví obyvatelstva, nežli jako na živnou půdu budoucích elitních 

sportovců. (Fox, 2004) 

Celá kniha je postavena na bázi výzkumu mládeže ve sportu v Kanadě, USA 

nebo Velké Británii. Obavy z neaktivního života mládeže a jejich často se vyskytující 

obezity byly hlavní faktory ovlivňující posun postoje ke sportu. Například méně, než 

polovina kanadské mládeže ve věku 5 – 17 let je optimálně pohybově aktivní, třetina 

dětí má nadváhu a deset procent jsou obézní. Tato čísla sice konkrétně popisují Kanadu, 

nicméně s podobným problémem se potýkají i ostatní státy. Studie Health Behavior in 

School-aged Children vydána Světovou zdravotní organizací uvádí, že v ČR k roku 

2010 bylo zaznamenáno 18,6% chlapců a 9,6% dívek s vyšší než normální hmotností ve 

věku 15ti let. Kdyžto například ještě v roce 2001 to bylo o 7% méně a od té doby dětí 

s nadváhou jenom přibývalo. K této problematice se také vyjádřila na stránkách 

Českého olympijského výboru jeho předseda v příspěvku  „Více peněz na sport 

mládeže: Stovky milionů už v letošním roce“ (12. 3. 2014): „V České republice sportuje 

pravidelně jen 28 procent populace, zpětinásobil se počet obézních dětí.“ 

Tyto obavy přivedly badatele k závěru, že volnočasové aktivity by měly být 

využity produktivnějším způsobem, jako účastí v kvalitních mimoškolních aktivitách, 

které by ulehčily pozitivní vývoj jedince. A právě sport dětí a mládeže může být 

prostředkem k jeho dosažení. 

 Ukázalo se, že účast v organizovaném sportu stále narůstá. Podle trendů v UK 

bylo zjištěno, že například ve Velké Británii se stále zvyšuje zájem o účast v lifestyle 

aktivitách, jako je plavání, cyklistika a tenis. Dokonce u dívek se zvedl zájem o tradiční 

sporty, jako je fotbal. (Positive youth development through sport, 2008 ) Asociace 

Amatérských Sportů v ČR zmiňuje, že u nás se na první tři místa u dětí k nejčastěji 

provozovaným letním sportům řadí plavání (95%), cyklistika (93%) a fotbal (57%). 

Dále také uvádí, že většina pohybových aktivit probíhá organizovanou formou (72%). 

Weiss (1999) uvádí nejčastěji prováděných sportů celkovou populací  v Rakousku, kde 

je na prvním místě cyklistika 49%, plavání 39%ˇ, sjezdové a běžecké lyže (24%), tenis, 

gymnastika, turistika po 14% atd.    

Navzdory tomu, že má sport potenciál pozitivního vývoje mládeže, tak je ale 

spojován nejen s pozitivními, ale také i s negativními vývojovými výsledky. Autor 
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Hansn v knize uvádí, že pozitiva, ale právě i negativa jsou spojeny ve velké míře se 

soutěží. Závody mohou povzbudit sportovce ke správnému sebehodnocení, vytvoření si 

takového charakteru, který se bude odrážet v cílech týmu. Sport mládeži umožňuje 

nalezení jejich identit a odhalit jejich emoce.  Na druhé straně prvky závodění mohou 

omezit rozvoj dovedností spolupráce. Dále mezi negativní výsledky spadá nárůst 

užívání alkoholu. (Positive youth development through sport, 2008 ) 

 Mnoho rodičů vidí organizovaný sport jako ideální aktivitu, jak udržet 

děti zaměstnané, mimo problémy a pod dohledem dospělých. Část z nich, totiž nahlíží 

na venkovní svět jako dětem nebezpečné místo, a tudíž považují organizovaný sport 

jako bezpečnou alternativu „poflakování“ venku. (Coakley, 2001, str. 112). Mezi 

pozitiva účasti ve sportu řadíme například, mimo těch do očí bijících jako zlepšení 

zdravého životního stylu, navázání nových kontaktů aj., také snížení pravděpodobnosti 

zapojení se do riskantního chování, protekce proti návykovým látkám, dosažení 

vzdělání a pracovních výsledků.  
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4.4 Souhrn 

V této kapitole jsem představila oba dva státy a jejich společný historický vývoj 

do roku 1918, během kterého byla v roce 1869 zavedena TV do škol jako povinný 

předmět. Pro bližší orientaci níže uvádím tabulku základních údajů obou států.  

  

 

 

 

 

 

Soustředěnost obyvatelstva do hlavního města je v Rakousku vyšší (20,4%) než u nás 

(11,9%). 

Dále jsem vymezila komplexní význam pohybových aktivit. V dnešní době 

bohužel přibývá obézních dětí, což znamená, že význam sportu po stránce pohybové 

narůstá. Je nutné si uvědomit, že jeden ze smyslů sportu je fyzická aktivita 

napomáhající k udržení zdraví, ve které mimo jiné také porovnáváme naše „síly“ se 

soupeři. Zároveň je třeba si být vědom toho, že sport je stejně tak důležitý sociální 

prostředek. 

Představila jsem podstatu organizovaného sportu, který udržuje děti aktivní a 

zároveň pod dohledem dospělých. Jeden z prvních kroků seznámení se s pohybem 

zajištěným státem jsou hodiny tělesné výchovy na základních školách. 

  

počet 

obyvatel  rozloha 

hustota 

zalidnění 

hlavní 

město 

počet 

obyvatel 

ČR 10 505 445 78 867 km² 133 ob. / km² Praha 1 246 780 

Rakousko 8 404 252 83 871 km² 98 ob. / km² Vídeň 1.714.142 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika#cite_note-1
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5. LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ RÁMEC SPORTU 

5.1 Spolupráce s Evropskou unií  

„Vedle pozitivního vlivu na fyzické a duševní zdraví hraje sport také důležitou roli 

při vytváření kolektivní soudržnosti. V Evropské unii pravidelně sportuje zhruba 60 % 

obyvatel a působí zde na 700 000 sportovní klubů. Sport je také nezanedbatelným a 

rychle rostoucím odvětvím ekonomiky a podílí se značnou měrou na hospodářském 

růstu a tvorbě nových pracovních míst.“ (Evropská unie – online, 2014)   

Česká Republika je členem Evropské unie (dále jen EU) od roku 2004 a 

republika Rakousko již od roku 1995. Oba státy by se měly řídit sepsaným dokumentem 

pro EU Bílá kniha o sportu
1
, která byla přijata v Bruselu v roce 2007, za účelem 

poskytnutí strategické orientace týkající se role sportu v EU. Tento dokument 

prezentuje sport veřejnosti takto: „Sport představuje společenský a ekonomický jev 

narůstajícího významu, jenž význačným způsobem přispívá k naplňování strategických 

cílů solidarity a prosperity, vytyčených Evropskou unií. Olympijský ideál rozvoje sportu 

na podporu míru a porozumění mezi jednotlivými národy a kulturami a rovněž výchovy 

mladých lidí se zrodil v Evropě a záštitu nad ním převzal Mezinárodní olympijský výbor 

a Evropské olympijské výbory.“ (Bíla kniha o sportu – online, str. 2) 

Hlavním orgánem EU pro sport je Evropská komise, která při tvorbě sportovní 

politiky spolupracuje s nevládními organizacemi, jako jsou evropské olympijské výbory 

(EOC), Sdružení evropských nevládních organizací (ENGSO), evropské federace 

(UEFA) apod. (Koncepce státní podpory sportu v České republice, 2011; online) 

Sport v EU nevystupuje jako samostatný společenský fenomén, nýbrž je součástí 

složky vzdělávání s důraznou orientací na mládež. V letošním roce představila 

Evropská komise nový program EU Erasmus + pro vzdělávání, odbornou přípravu, 

mládež a sport na období 2014-2020. Poprvé se bude program Erasmus týkat také 

oblasti sportu, kde bude podporovat místní tělovýchovu a projekty, které se věnují 

řešení negativních jevů, s nimiž se setkáváme v mnoha zemích (ovlivňování výsledků 

zápasů a soutěží, doping, násilí a rasismus). (Evropská komise – online, 2014) 

Předpisy EU mají závazný nebo doporučující charakter. Tato doporučení 

vybízejí členské státy k akcím na podporu sportu, avšak většina předpisů a doporučení 

                                                 
1
   Bílá kniha o sportu v plném znění na: http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu  
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není v ČR aplikována.  V českém právním řádu zcela chybí právní norma, která by 

stejně jako v ostatních evropských státech upravovala způsoby financování sportu 

komplexního charakteru. (Rozprava k návrhu Zákona o podpoře sportu – online, 2011) 

Mezi další důležité právní předpisy v evropském sportu vedle Bílé knihy řadíme 

dokument sjednocující význam sportu v Evropě Evropská chrta sportu
2
 a dokument 

posilující smysl fair play Kodex sportovní etiky
3
. 

 

5.2 Česká republika 

Koncept státní podpory sportu u nás je vyjádřen v několika dokumentech. Tím 

nejdůležitějším je dokument Koncepce státní podpory sportu v České republice, který 

byl vytvořen skupinou zástupců MŠMT v roce 2011.  

V dokumentu nalezneme mimo jiné také koncepci péče o talentovanou mládež u 

nás. Dokument určuje současný stav sportovní činnosti, cíle a priority státní politiky ve 

sportu České republiky. Je rozepsán na dvaceti dvou stranách a týká se pěti programů 

státní podpory ve sportu. Níže uvedené informace, není-li uvedeno jinak, pocházejí ze 

zmíněného dokumentu.  

Základními zákony, které musí být respektovány jsou Občanský zákoník č. 

40/1964 Sb. a Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.   

Stávající právní předpisy upravující sport v ČR vycházejí z třech usnesení vlád 

ČR na podporu sportu a zdravého životního stylu z let 1999, 2000 a 2003:  

- Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně 

systému  výchovy sportovních talentů  

   - Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 7. 1999 č. 718 

- Národní program rozvoje sportu pro všechny 

   - Usnesení vlády České republiky ze dne 5. 1. 2000 č. 17 

- Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006 

   - Usnesení vlády České republiky ze dne 9. 7. 2003 č. 673 

                                                 
2
   Evropská charta sportu dostupná v plném znění na: http://aplikace.msmt.cz/PDF/ECHS.PDF 

3
   Kodex sportovní etiky dostupný v plném znění na: http://www.msmt.cz/sport/kodex-sportovni-

etiky 
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Tato usnesení ukládají povinnosti krajům a obcím vyčleňovat prostředky na 

podporu sportu. Primárním právním předpisem je Zákon o podpoře sportu. Kromě 

předpisů upravujících otázky sportu, sportovišť, zdravotních podmínek se dotýkají 

sportu i jiné zákony z různých oblastí, jako daňové předpisy, stavební zákon, zákony 

upravující náhradu škody na zdraví, ochranu osobnosti sportovců, zákonné licence 

upravující vysílání sportovních přenosů aj. Na právní rámec sportu v ČR mají vliv i 

předpisy EU, které mají závazný nebo doporučující charakter. Většina předpisů není 

v ČR aktivně využívána neboli sportovní organizace pracují v legislativních 

podmínkách, které nejsou zcela harmonizované s evropským standardem.  

Ze zákona náleží sport do péče Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen MŠMT). Nicméně v praxi sport své hranice přesahuje do působností i dalších 

ministerstev. Např. sporty využívající dopravní sítě spadají do působnosti Ministerstva 

dopravy, zdravotní zabezpečení do oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví apod. 

Proto je za současný cíl kladena užší mezirezortní spolupráce, a to především 

s Ministerstvem pro místní rozvoj pro budování sportovní infrastruktury v jeho péči 

apod.  

 

5.2.1 Zákon o podpoře sportu 

Základním právním předpisem v oblasti sportu u nás je zákon č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů..  

Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb., 

vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví 

úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků 

při podpoře sportu. (Zákon o podpoře sportu – online, 2011) 

Dokument vymezuje základní pojmy – sport, sport pro všechny a sportovní 

zařízení, specifikuje hlavní úlohu MŠMT, popisuju úkoly ostatních orgánů státní správy 

ministerstva vnitra, obrany, zdravotnictví a úkoly krajů a obcí.   

Od vydání zákona vznikaly různé výtky k jeho obsahu, který nepřinesl prakticky 

nic nového, nereflektuje potřebu řešit řadu praktických problémů sportovních klubů a 

například mu také chybí vymezená základních finančních zdrojů. Český olympijský 

výbor (dále jen ČOV) ve spolupráci s MŠMT se snaží o prosazení novely zákona o 

podpoře ve sportu, která komplexním rámcovým způsobem upraví základní systém 
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státní podpory sportu u nás. Jako nejvyšší sportovní autoritu norma definuje ČOV. 

(Olympic – online, 2013)  

 

5.3 Republika Rakousko 

Sport v Rakousku zaujímá vysokou sociální, politickou a hospodářskou hodnotu. 

Záležitosti týkající se sportu spadají do ústavních pravomocí devíti spolkových zemí. 

Každý stát má své vlastní relevantní regionální předpisy a je zodpovědný za sportovní 

události. K tomu se všechny země musí zároveň řídit i federálním Zákonem o spolkové 

podpoře sportu č. 29/2007 sb. (Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 Fassung BGBl. I 

Nr. 29/2007). Sporty jsou tak podporovány na federální, ale i regionální úrovni. 

Stejně tak jako v České republice je podpora ve sportu rozdělena na vládní a 

nevládní organizace. Na vládní úrovni záležitosti sportu, na rozdíl od české republiky 

(jedno ministerstvo = MŠMT), připadají rovnou třem ministerstvům: Ministerstvo 

obrany a sportu, Ministerstvo vzdělání, umění a kultury a Ministerstvo pro vědu a 

výzkum (více viz kapitola č. 6 Organizace sportu). Na druhé nevládní straně sportovní 

záležitosti řídí Rakouská federální sportovní organizace (Bundessport-Organization - 

BSO) společně s Rakouským olympijským výborem. (Österreichische Olympische 

Comité – ÖOC). 
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5.4 Souhrn 

Oba státy jsou členské země EU. To znamená, že by se měly řídit dokumentem 

Bílá kniha o sportu. Schengenský prostor nám otevírá volný pohyb osob po téměř celé 

Evropě a zároveň jsou v rámci EU otevřen pracovní trh. To představuje pro sportovce, 

sportovní kluby snazší spolupráci se zahraničními sportovními organizacemi. Letos 

v lednu začlenila EU sport dokonce do svého nového projektu Erasmus +, který do 

konce roku 2013 existoval pod názvem pouze Erasmus a zabýval se studentskou 

mobilitou v rámci univerzit po celé EU za účelem vzdělávání. 

Sportu se týká několik právních předpisů z různých oblasti. Primárním právním 

předpisem upravující záležitosti sportu v České republice je Zákon o podpoře sportu, ke 

kterému vznikaly, již od jeho uvedení v platnost roku 2001, mnohdy výhrady. Zákon 

jasně neurčuje postavení sportu v ČR. V současné době MŠMT a ČOV  se proto snaží o 

prosazení novely Zákona o podpoře sportu, která definuje ČOV, jako nejvyšší sportovní 

autoritu v České republice. V republice Rakousko je hlavním předpisem Zákonem o 

spolkové podpoře sportu. V případě Rakouska má navíc každá  země vlastní zemské 

předpisy, kterými se musí také řídit. 
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6. ORGANIZACE SPORTU 

Existující organizační struktury sportu v zemích EU vycházejí z konkrétních 

podmínek, tradic a historie sportu v dané zemi. Ty jsou rozdílné a nelze je využívat v 

druhých zemích jako vzor. Spojují je totožné cíle a potřeby, rozdělují je realizační 

podmínky. V zásadě jsou vždy autonomní v řízení vlastní činnosti a závislé na politické 

a ekonomické podpoře státu. (Koncepce státní podpory sportu v České republice; 

online) 

V této kapitole popisuji organizační struktury českého a rakouského sportu, které 

nám představí rozdělení a řízení sportu v daných státech. Zároveň nám napomohou ke 

snadnější orientaci v následující kapitole č.7 Financování sportu. 

6.1 Česká republika 

6.1.1 Rozdělení sportovních organizací 

Čáslavová (2009) rozděluje sportovní organizace do tří sektorů: 

1. sektor – státní správa a samospráva pro TVS: v sektoru státní správy je garantem pro 

TVS Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podle Zákona o podpoře sportu dále 

zasahuje do oblasti sportu Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra zabezpečující tzv. 

resortní sport
4
 a v otázce péče o sportovní reprezentanty Ministerstvo zdravotnictví. 

Kraje a obce zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, sportovní talenty a sport tělesně 

postižených, tak jako výstavbu a rekonstrukce sportovních zařízení ze svých rozpočtů. 

2. sektor spolková tělesná výchova: soustavnou tělovýchovnou činnost u nás provádí 

více než 20 000 klubů, jednot a více jak 150 sportovních svazů. Tyto tělovýchovné 

jednoty jsou sdruženy v zastřešujících sportovních organizacích. Značně zde dominují 

neziskové organizace, které vznikají za účelem provozování sportovní činnosti a zisk 

není jejich hlavním cílem. Do tohoto sektoru spadají organizace jako Česká unie sportu 

(ČUS), Sdružení sportovních svazů České republiky, Česká asociace sportu pro všechny 

(ČASPV), Český olympijský výbor (ČOV) apod. Tyto organizace se zaměřují jak na 

sport pro všechny, tak výkonnostní sport i reprezentaci ČR. Mají regionální krajské 

orgány a orgány na okresní úrovni.  

                                                 
4
 Resortní sport: souhrn různě zaměřených tělovýchovných a sportovních aktivit a programů, z nichž řada navazuje na 

služební tělesnou a střeleckou přípravu policistů s cílem udržovat a rozvíjet fyzickou zdatnost, pohybové schopnosti, 
dovednosti a znalosti a vytvářet pozitivních návyky potřebné pro výkon služby.(www.mvcr.cz; online) 

http://www.mvcr.cz/
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3. sektor – podnikatelský: podnikatelská zařízení v oblasti sportu (fitness, wellness 

centra, reklamní agentury pro sport apod.), navíc sem dále spadají sportovní kluby 

založené na bázi obchodní společnosti, které jsou ziskové společnosti a jejich hlavním 

cílem je získaní zisku ze sportovní činnosti. Jedná se především o fotbalové a hokejové 

kluby, jako například SK Slavia Praha – fotbal a.s., AC Sparta Praha – fotbal, a.s. aj.) 

Níže  popisuji tři nejvýznamnější organizace u nás – MŠMT, ČOV a ČUS.  

V bodě 2 uvádí Čáslavová (2009), stejně tak jako Koncepce státní podpory 

v ČR, že tělovýchovnou činnost u nás provádí více než 20 000 klubů či jednot. Zároveň 

ale firma KPMG ve své studii „Koncepce financování sportu v České republice“ z roku 

2012  zveřejňuje, že v roce 2011 bylo v ČR registrováno 35 243 klubů a 2 995 684 

sportovců (zde jsou zahrnuty i vícečetné registrace neboli nejedná se absolutní počet 

sportujících). Vezmeme li v úvahu, že mezi uvedenými daty uběhly dva roky, pak by za 

tuto dobu muselo v ČR vzniknout 15 000 nových sportovních klubů. To se mi zdá 

velice nepravděpodobné. Pro srovnání v Rakousku například v roce 1991 existovalo 

14 873 registrovaných klubů, v roce 2012 pak 17 215 klubů  a v roce 2013 to bylo 

16 883 klubů s 1 810 440 sportovci. Z těchto údajů vidíme, že za dvanáct let se počet 

rakouských klubů zvýšil o 2 000 organizací a za poslední rok snížil o pouhých 332 

klubů. Tato čísla jasně naznačují, že je prakticky nemožné, aby v České republice za 

pouhé dva roky přibylo na 15 000 sportovních klubů. A z hlediska počtu organizací, 

uvážíme li, že Rakousko má o 2 mil obyvatel více, by odpovídala realitě spíše data, 

které uvádí Čáslavová. Bylo by tedy zajímavé se pokusit zjistit, na jakém základě byla 

čísla společností KPMG vypočítána. Podrobný přehled o počtu registrovaných klubů a 

sportovců v Rakousku viz příloha č.1.   

Od bývalého spolužáka a současného zaměstnance MŠMT, který má na starosti 

přímo agendu Programu II – sportovně talentovaná mládež se mi podařila zjistit 

čísla registrovaných sportovců v klubech nebo jednotách. V 80 hlavních svazích, které 

jsou dotovány od MŠMT je registrováno 857 919 členů a z toho 158 282 je mládež. 

V ostatních svazích je zapsáno na 141 341 členů a z toho  7 917 je mládež. Dohromady 

by to znamenalo, že je u nás registrováno ve sportovních klubech k roku 2014 na 

1 016 201 sportovců neboli cca. 13% populace. 
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6.1.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Nejdůležitější roli v otázce mládež, vzdělávání a sport, pod kterou spadá oblast 

podpora talentované mládeže ve sportu u nás, hraje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen MŠMT), jehož působnost je vymezena Zákonem č. 2/1969 Sb., o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění. 

Vrchol organizační struktury zaujímá ministr, který je zároveň členem vlády. Od 

vzniku ČR se zde na tomto postu vystřídalo již patnáct ministrů a současným, 

patnáctým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy je od 29. ledna 2014 doktor 

filosofie Marcel Chládek. 

Podle zákona o podpoře sportu plní MŠMT tyto úkoly: 

a) vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu  

b) koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce 

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, 

d) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, 

pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů  

e) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování f) 

rozhoduje o akreditaci1) vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu  

g) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost  

h) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra 

Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm.  

g) je organizační složkou státu; zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro 

přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci. (Zákon o podpoře 

sportu – online) 

Ministerstvo je rozděleno do šesti skupin: I. Skupina pro ekonomické záležitosti, 

II. Skupina pro vzdělávání, III. Skupina pro vysoké školství a výzkum, IV. Skupina pro 

řízení operačních programů EU, V. Skupina pro podporu sportu a mládeže a VI. 

Skupina legislativy a strategie. Dále se věnuji pouze skupině V v kapitole č. 7. 
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6.1.2.1 Organizace sportovně talentované mládeže 

V dokumentu Koncepce státní podpory v ČR (MŠMT, 2011, str.7) mezi 

základními pojmy najdeme definici sportovně talentované mládeže: „které je věnována 

systematická soustavná péče a státní finanční podpora. Výběr, výchova a zabezpečení 

sportovní přípravy má v odpovědnosti sportovní svaz. Péče je určena pro diferencovaný 

okruh sportů, převážně olympijských.“   

Státní podpora systému přípravy talentované mládeže je rozdělena do tři úseků 

podle věku: Sportovní střediska (10-15 let), Sportovní centra mládeže (15-19 let) a 

Vrcholová sportovní centra mládeže (19-23 let).  

Svazy si vytváří vlastní způsob řízení a organizační strukturu, která se člení do 

tří výše zmíněných kategorií a která podléhá schválení MŠMT. Tyto svazové projekty 

vymezují kritéria pro výběr a zařazení sportovců a následný rozsah komplexní péče o 

sportovní růst mládeže.  Systém tréninku se odráží od státní podpory a řídí se „Zásady 

Programu II – Sportovně talentovaná mládež“.  

Úkolem tréninkových center je vybrat podle stanovených kritérií skupinu 

perspektivních sportovců, kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na 

mezinárodní úrovni. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro 

zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle či 

klubu. Diferencovat podporu s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním 

výsledkům. (ČSMP, online) 

Ekonomické zajištění péče je vícezdrojové neboli jedná se o podíl SK, TJ, 

rodičů a dalších subjektů (více viz kapitola č.7) 

Mezi negativní příčiny brzdící vývoj sportu talentované mládeže spadá 

nedostatek dětí s všestrannou průpravou (pohybově talentovaných jedinců je v obecné 

populaci 3%), dále zařazování sportovců do středisek zvláště formou náboru namísto 

výběru, a nakonec nedostatečné vymezení pozice vedoucího trenéra z hlediska hlavního 

pracovního poměru a jeho mzdové zabezpečení. (MŠMT, 2011) 
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6.1.3 Český olympijský výbor 

Český olympijský výbor (dále jen ČOV) se vznikem ke dni 19. května 1899 

patří mezi nejstarší národní olympijské výbory vůbec. Byl aktivním členem novodobého 

olympijského hnutí od jeho počátku a zdrojem šíření olympismu. Největší počáteční 

zásluhy jsou připisovány profesorovi Jiřímu Guthovi, který patřil mezi prvních dvanáct 

členů MOV.  

Vedle šíření olympismu a zabezpečení účasti na olympijských hrách se 

v posledních letech poslání ČOV rozrostlo na zastoupení českého sportu jako celku vůči 

státu. ČOV si klade za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění 

nejširší veřejnosti. Usiluje o rozsáhlejší financování sportu, a to zejména v oblasti 

mládeže. 

V otázce talentované mládeže zabezpečuje ČOV účast na světových a 

evropských olympijských hrách mládeže. Zároveň od roku 2003 ve spolupráci s kraji 

realizuje svůj projekt Olympiáda dětí a mládeže (ODM). Hry se konají ve dvouletých 

cyklech, samostatně zimní a letní. Mládežnickým soutěžím se věnuji blíže v kapitole 

č.8. Zmínku o mládeži najdeme i ve stanovách ČOV na straně dvě: „Český olympijský 

výbor spolupůsobí při výchově mládeže v duchu olympijské myšlenky, zejména 

vštěpováním zásady humanizmu, čestného sportovního soutěžení a úcty k soupeři.“ 

V loňském roce vznikl projekt ve spolupráci s MOV a MŠMT na podporu 

zdravého životního stylu „Česko sportuje“, skrz který se ČOV snaží rozpohybovat 

národ, a to především mladou generaci. Velkou pozornost věnuje základním školám, 

pro které v momentálně běží akce „Olympijský víceboj“. „Hlavním cílem víceboje není 

dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit 

co nejvíce žáků 1. − 9. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín.“ (Česko 

sportuje, 2014; online). Víceboj bude ukončen v červnu toho roku (2014) a na výherce 

čekají ceny v podobě sportovního vybavení. 

V rámci programu Česko sportuje navazuje ČOV v posledním roce bližší 

spolupráci se samotnými sportovci, kteří získali podíl na rozhodování v některých 

sportovních záležitostech. Vznikl projekt Česká olympijská nadace, která materiálně 

podporuje sportující děti ze slabších sociálních rodin, tak aby se sport nestal výsadou 

bohatých. Podíl na rozhodování komu bude pomoc přidělena, mají olympijští medailisté 

a zástupci ČOV.   
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Během zimní olympiády v Soči (2014) byl současně zrealizován projekt 

Olympijský park na Letné, kde si fanoušci, zájemci o sport mohli, během sledování 

přenosů českých olympijských nadějí, také aktivně vyzkoušet nejrůznější zimní 

olympijské sporty od curlingu po biatlon. Park navštívilo 400 tisíc lidí a z toho 1/3 dětí, 

jejichž hlavní motivací sport. Předseda olympijského výboru v únorových 

Olympijských listech prohlásil (2014): „Pokud vytvoříme našim dětem podmínky, budou 

se hýbat. Pomůže nám k tomu i změna loterijního zákona, díky které se k mládeži 

dostane více peněz než v minulosti.“  

 

6.1.4 Česká unie sportu  

Česká unie sportu (dále jen ČUS) je největší zastřešující sportovní organizací u 

nás. Vznikla 27. dubna 2013  transformací ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy 

národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich regionální 

sdružení. Je zde evidováno 73 národních sportovních svazů, 9.029 sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot s 1,428.506 členy. Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální 

podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v klubech, jednotách a svazích. 

ČUS je členem ČOV a Evropského sdružení nevládních sportovních organizací 

(dále jen ENGSO). (ČUS, online) 

V systému talentované mládeže u nás působí více subjektů, které mají 

nezanedbatelný vliv. Samostatné kraje a obce přispívají ze svých rozpočtů na mladé 

sportovní talenty ve svých lokalitách, na výstavbu sportovišť, pořádání národních i 

mezinárodních mistroství atd. Například kraj Vysočina schválil v lednu letošního roku 

částku 4,3 mil Kč na podporu center talentované mládeže. Z hlediska limitu počtu 

stránek mé práce se zde nemohu zabývat jednotlivými kraji, a proto výše uvádím pouze 

tři největší organizace.  

http://www.cuscz.cz/o-nas/sportovni-kluby-a-telovychovne-jednoty.html
http://www.cuscz.cz/o-nas/sportovni-kluby-a-telovychovne-jednoty.html
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6.2 Rakousko 

V Rakousku, tak jako u nás najdeme na jedné straně státní instituce pro sport, 

které pracují na celostátní úrovni, ale také na úrovních jednotlivých zemí a na druhé 

straně v zemi současně fungují nestátní organizace, jako jsou Rakouská federální 

sportovní organizace (BSO), Rakouský Olympijský Výbor (ÖOC), Rakouský 

paralympijský Výbor (ÖPC), zastřešující svazy, stejně tak jako téměř 17 000 

sportovních klubů.  

Státní oblast 

Na státní úrovni jsou za různé oblasti ve sportu odpovědné Ministerstvo obrany 

a sportu (BMLVS), Ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství (BMWFW) a 

Ministerstvo pro vzdělávání a ženy (BMBF). Dále sportovní individuální specifické 

záležitosti jsou pod záštitou ostatních ministerstev, jako například prevence násilí na 

sportovních akcích (BIM – Ministerstvo vnitra), zdravotní záležitosti aj. Podle 

ústavního zákona, má každá země své vlastní sportovní pravidla, zákony a své vlastní 

sportovní ředitelství.   
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Obr. č. 6.1: Státní uspořádání sportu v Rakousku 

 

legenda: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport = Ministerstvo obrany a sportu, Sektion 

Sport = sekce sport, Heeressportzentrum = vojenské sportovní centrum, Bundesministerium für 

Gesundheit = Ministerstvo zdravotnictví = Fonds Gesundes Österreich = rakouské fondy zdraví, 

Bundesministerium für Bildung und Frauen = Ministerstvo pro vzdělávání a ženy, Bundessportakademie 

= spolkové sportovní akademie, Schulsport = školní sport  BM für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft = Ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství, Universitätsport = univerzitní sport, 

Bundesländer = spolkové země, Landesregierung = zemská vláda, Landessportorganisationen = zemské 

sportovní organizace 

Zdroj: BSO, online 2014 

Z grafu vyčteme přesné rozdělení sportu pod jednotlivá ministerstva. Ministerstvu 

Obrany a Sportu připadá sekce sport a vojenský sport. Pod Ministerstvo pro vědu, 

výzkum a hospodářství spadá agenda univerzitního sportu a Ministerstvu pro vzdělávání 

a ženy zas záležitosti školního sportu a spolkové sportovní akademie, které jsou 

dohromady čtyři a poskytují 6ti semestrální vzdělání v oblasti sportu, především oblast 

managementu sportu v zastřešujících organizacích a klubech.   
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Nestátní oblast  

V nestátní oblasti nejdůležitější roli hraje Rakouská spolková sportovní organizace 

(Die Österreichische Bundes-Sportorganisation - BSO). 

 

Obr. č. 6.2: Nestátní uspořádání sportu v Rakousku 

 

legenda: Österreichische Bundes-Sportorganisation = rakouská spolková sportovní organizace, Österr. 

Olympisches Comité = Rakouský olympijský výbor, Österr. Paralympisches Committee = Rakouský 

paralympijský výbor, Special Olympics Österreich = Speciální olympiáda Rakouska, Österr. 

Behindertensportverband = Rakouský svaz sportu tělesně postižených, Bundes-Dachverbände = spolkové 

zastřešující svazy, Bundes-Fachverbände = spolkové svazy, Landessportorganisationen = zemské 

sportovní organizace, Weitere Sportverbände = další sportovní svazy, Sportvereine = sportovní kluby 

Zdroj: BSO, online 2014 
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Graf ukazuje největší zastřešující organizaci BSO, pod kterou nalezneme 

asociaci sportu tělesně postižených (Behindertensportverband), spolkové střešní 

organizace a spolkové sportovní sdružení, pod která dále spadá střešní organizace a 

sportovní sdružení jednotlivých zemí. Zároveň BSO spolupracuje s olympijským 

výborem, paralympijským výborem a výborem pro zvláštní olympiády Rakousko. 

 

6.2.1 Rakouská spolková sportovní organizace   

Spolková sportovní organizace (Bundessportorganisation - dále jen BSO) je 

nevládní zastřešující organizace pro sport v Rakousku a koordinuje všechny záležitosti 

sportu s příslušným vládním zastoupením. Stálými členy jsou tři řídící orgány: 

Rakouská organizace pro sportovní a tělesnou kulturu (ÄSKO – Arbeitsgemeinschaft 

für Sport und Körperkultur in Österreich), Rakouská sportovní asociace (ASVÖ – 

Allgemeine Sportverband Österreichs) a Rakouská sportovní unie (Sportunion). Za další 

členy se k BSO hlásí 60 profesionálních sdružení, národní olympijský a paralympijský 

výbor a Speciální olympiády. 

Rozsah činnosti BSO zahrnuje správu politických záležitostí ve světě sportu, 

reprezentaci sportovních zájmů, jak ve spolkových organizacích, tak na mezinárodní 

úrovni, vzdělávání a trénink instruktorů a trenérů aj.  

Z českých organizací bychom jí přiřadili na úroveň ČUS. Stejně jako česká unie 

sportu má i BSO své zastoupení v ENGSU a národním olympijském výboru. Mimo to je 

BSO reprezentováno i v dalších mezinárodních organizacích jako Evropská olympijská 

komise, ENGSO mládež, Sportovní Fórum Evropské Unie, Evropská Sportovní 

Konference (ESC) a Mezinárodní Organizace Sportu Pro Všechny (TAFISA). (BSO; 

online) 

 BSO Mládež 

Sport má mnoho podob od výkonnostního sportu po sport pro všechny, což 

z tohoto odvětví děla nejrozšířenější mládežnické hnutí v Evropě. V otázce 

mládežnického sportu má největší roli v Rakousku právě BSO, pod které spadá přímo 

složka BSO – Sportjugend (BSO Mládež), která si klade za cíl prostřednictvím 

spolupráce se svazy a sdružení rozvíjet práci s mládeží, a to nejen ve sportu. 
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Management BSO Mládež se skládá z Rady mládeže a Výboru pro mládež, jejichž členi 

jsou zástupci jednotlivých svazů a sdružení. 

 

Hlavní aktivity BSO Mládeže: 

1) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Jugend – Fortbildungen) 

Do tohoto programu patří základní kurs managementu sportovních klubů U26, který je 

nabízen zdarma do 26 let členům sportovních klubů. Jedná se o 60 učebních hodin (45 

min), kde se studenti učí management, organizaci sportu v Rakousku. apod. Dále zde 

najdeme kurs Social Media Workshop, kde se mládež učí, jak obstát v dnešní době 

internetu a sociálních sítí. 

2)  PUBLIKACE (Jugend - Publikationen) 

Tematická práce s mládeží má svůj ohlas i za hranicemi státu, což dokazuje úspěch 

publikací „Ehrenamt im Sport“
5
 (Dobrovolnictví ve sportu), která byla převzata 

německou organizací Sportovní mládež a zároveň publikována po Evropě i v anglickém 

jazyce. O dalších publikací vydaných Mládeží BSO, jako jsou „Sporternährung – leicht 

gemacht“
6
 (Zdravá výživa – snadné) „Jugend, Sport & Alkohol“

7
 (Mládež, Sport & 

Alkohol), si už také začínají všímat v zahraničí. 

3) SPOLUPRÁCE (Jugend – Kooperationen) 

Již po sedmé BSO ve spolupráci s organizačním výborem WSF, pod záštitou UNESCA, 

bude letos v červenci pořádat World Sport Fetsival 2014 ve spolkových zemích Vídeň a 

Dolním Rakousku. Na 2 500 sportovců z celého světa ve věku 10 - 21 let se sjede na 

čtyři dny do východní části Rakouska, aby se proti sobě utkali v deseti různých sportech 

a tím společně posílili motto „sport for a better world“. 

4) SPORTOVNÍ FÓRA (Jugendsportforen) 

Na mezinárodním poli sportu BSO Mládež je členem ENGSO Youth, ENGSO Youth 

Volunteer Award a European Youth and Sport Forum. (BSO Jugendsport; online) 

 

                                                 
5
 Publikace v celém znění dostupná z: http://issuu.com/bundes-sportorganisation/docs/bso-

jugendbrosch__re_ehrenamt_im_sp?e=10138881/6466208 
6
 Publikace v celém znění dostupná z: http://issuu.com/bundes-sportorganisation/docs/bso-

jugendbrosch__re_sportern__hrun?e=10138881/6466178 
7
 Publikace v celém znění dostupná z: http://issuu.com/bundes-sportorganisation/docs/bso-

jugendbrosch__re_jugend__sport_?e=10138881/6466198 
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6.2.2 Rakouský Olympijský výbor  

Rakouský olympijský výbor (Österreichisches Olympisches Comité - ÖOC) 

patří mezi 205 národních olympijských výborů a dle ustanovení MOV a Olympijské 

charty, je to nezávislá a samostatná organizace v Rakousku. (ÖOC; online) 

Počátky rakouského olympijského výboru jsou zaznamenány již z roku 1896, 

kdy vznikl olympijský výbor pro první novodobé hry v Aténách. Mezi současné hlavní 

úkoly ÖOC spadá šest bodů. Ve všech najdeme výraz olympijský - zajištění účasti 

sportovců na olympijských hrách, nominace rakouského olympijského týmu, podpora 

ze strany měst v ucházení se o pořádání OH, příprava a organizace rakouského týmu pro 

Evropský olympijský festival mládeže apod.  

Ke sportovně talentované mládeži toho na oficiálních stránkách výboru bohužel 

moc nenajdeme. Nicméně bylo Rakousko hostující zemí první zimní světové 

mládežnické olympiády (Youth Olympic Games – dále jen YOG), která se konala v 

hlavním městě spolkové země Tyrolska v Innsbrucku, v roce 2012. V lednu příštího 

roku 2015 uspořádá Rakousko společně s Lichtenštejnskem Evropský mládežnický 

olympijský zimní festival (European Youth Olympic Winter Festival – dále jen 

EYOWF), který hostila Česká republika v Liberci v roce 2011. 
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6.3 Sportovní talent a školy sportovního zaměření  

Ti, kteří si sport oblíbí a chtějí se mu věnovat, dosahovat určitých výsledků, 

musí projít výběrem sportovních talentů. Správný výběr talentů je velice důležitý, 

jelikož usnadňuje námahu, jak sportujícího jedince, tak trenérů či rodičů a zároveň 

minimalizuje náklady. Náklady na sport jsou nejvyšší na začátku pro rodiče, později 

v případě dosahování výsledků, jsou náklady přenášeny na kluby a sponzory. 

S takovým výběrem se setkávají dětí například u přijímacích zkoušek na druhý stupeň 

ZŠ nebo na SŠ se sportovním zaměřením. 

 

6.3.1 Sportovní talent 

Řada místních, ale i zahraničních publikací se zabývá problematikou výběrem 

sportovních talentů. Tato oblast již není pouze okrajová, ale hraje jednu z významných 

rolí ve sportu. Přeci jenom od správného výběru talentů se odráží dosažený výkon 

jedince v budoucnu, který některé sportovce dovede až na nejvyšší stupně vítězů. 

„Talent obecně je výrazným projevem dispozic jedince pro cílenou 

specializovanou činnost. Není obecně jednodimenzionální (tj. univerzální talent na 

všechno), ale může zahrnovat dispozice pro několik specializovaných činností (např. 

sport, umění či studium).“ (Kolář a kol., 2011) 

Talent odpovídá individuálním přirozeným nebo vrozeným schopnostem 

konkrétního druhu, jako je tomu například talent ve sportu. (Green, 2010) 

Autoři knihy Dítě, sport a zdraví uvádí definici pojmu: „Talent je příznivé 

seskupení vloh pro činnost, kterou chceme vykonávat. Ve sportu hovoříme o talentu 

tehdy, tvoří-li morfologické, fyziologické i psychologické dispozice optimální 

předpoklady pro provádění daného sportovního výkonu“. (Kolář a kol., 2011, str. 15) 

Z definice vyplývá, že talent je celkovou sumou požadavků na sportovce, které 

sportovec potřebuje k dosažení maximální výkonnosti.  

6.3.1.1 Organizace a metodika výběru talentů 

„Systém identifikace a rozvoje sportovního talentu slouží ke zvýšení 

pravděpodobnosti dosažení maximální výkonnosti úrovně při požadavku minimalizace 

nákladů spojených s mnohaletou sportovní přípravou jedince.“ (Perič, 2006, str. 59) 
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Největší finanční zátěž z počátku nesou rodiče, ta se pak podle dosaženého 

výkonu sportovce přenáší na kluby, oddíly a instituce.  

Pro to, aby nedocházelo ke špatnému výběru, a aby sportovci s vysokou 

perspektivou, kteří již jednou nebyli perspektivně identifikováni, měli možnost se znova 

projevit, a naopak aby jedinci s nízkou perspektivou nesetrvávali ve výběrech, slouží 

organizační schéma výběru talentů.  

V obecné rovině rozlišujeme dva přístupy k výběru talentů: 

extenzivní model, který má podobu pyramidy. Mnoho jedinců v základně, která 

 je postupně na základě tréninku zužována. Zde je právě nevýhoda dlouhého 

setrvávání neperspektivních sportovců ve výběru.   

intenzivní model, který má podobu tzv. věže. Zde se jedná o úzkou základnu. 

 Jedinci mají vysokou procentuální úspěšnost ve vrcholovém sportu. Výhodou je 

 jeho vysoká efektivita. 

Vhodný model je složen z obou výše zmíněných přístupů, které se vzájemně prolínají. 

Organizační struktura má podobu 4 základních etap, které se liší svými cíli, výběrovými 

kritérii a úkoly. Každá etapa trvá až několik let, aby pravděpodobnost chybného výběru 

byla co nejnižší.  

  - spontánní výběr – nábor 

  - základní výběr – etapa hlubšího ověřování 

  - specializovaný výběr – etapa výkonnostního rozvoje 

  - výběr pro vrcholový sport – etapa výběru do reprezentačních družstev, 

klubů (Perič, 2011) 
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Obr č. 6.3: Struktura 4 základních etap výběru 

 

Zdroj: Perič, Dítě, sport a zdraví, 2011 

 

6.3.2 Školní tělesná výchova  

„Školní tělesná výchova vytváří kladný vztah k pohybovým aktivitám a ovlivňuje 

utváření hodnotové orientace.“ (Koncepce státní podpory sportu v České republice, 

str.10) 

Tělesná výchova (dále jen TV) hraje podle mě významnou roli v oblasti 

sportovně talentované mládeže, a proto zde uvádím srovnání TV na školách v obou 

zemích. Jak u nás, tak v Rakousku trvá základní povinná docházka devět let.  Publikace 

Taught time in Full-time Compulsory Education in Europe z roku 2012/2013 vydána 

Evropskou komisí uvádí přehled hodin TV ve školách v Evropě, ve kterém se Česká 

republika umísťuje spíše v dolní části žebříčku. Nejméně hodin TV ročně mají žáci 

v Irsku (37) a nejvíce děti ve Francii (108). U nás je průměrný počet hodin za rok 

vyčíslen na 58h ročně zatímco v Rakousku výrazně vyšší, a to 90h ročně.  
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Obr č. 6.4: Počet hodin TV na školách od 1. do 9. třídy v ČR a v Rakousku 

 

Zdroj: Evropská komise, Tělesná výchova a sport ve školách v Evropě, 2013 

 

6.3.3 Česká republika 

Současný systém podporuje talentovanou mládež především ve sportovních 

školách a sportovních třídách. Ucházení se o studium v takovýchto školách je spojeno 

právě s výběrem talentů. Každá škola stanovuje svým uchazečům přijímací zkoušku 

motorických zdatností. Některé jsou více orientované, jiné jsou zaměřeny na komplexní 

pohyb. V obou případech není li dítě pohybově nadané, není li sportovním talentem, tak 

by nemělo projít výběrem. 

Základních škol se sportovním zaměření se v České republice nachází 58. 

Středních škol sportovního zaměření u nás funguje 50 z toho 36 státních a 14 

soukromých. Nejvíce se jich nachází v Ústeckém kraji 9, dále ve Středočeském kraji 7, 

Moravskoslezském a Libereckém po 5, v Praze 4 atd.  

Často střední sportovní školy, kde jedinci rozvíjí jak svůj sportovní talent, tak 

své vědomosti úzce spolupracují se sportovními kluby. Například na Gymnáziu 

Přípotoční v Praze se studenti, kteří se probojují přijímací zkouškou do volejbalové 

třídy, rovnou upisují do volejbalového klubu PVK Olymp Praha apod.  

V obou případech vzdělávacího stupně se jedná o školy se sportovními třídami 

zaměřené na určitý typ sportu. Některé školy nabízejí širší výběr sportů, jiné pouze 

jeden.  
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6.3.4 Rakousko 

Školní systém v Rakousku je odlišný od českého. Základní školy (Volksschule) 

trvají pouze čtyři roky, a po té se rodiče musí rozhodnout, kde bude dítě pokračovat na 

druhém stupni (5 - 8). Rodiče volí ze tří možností: ZŠ (Hauptschule), Gymnázia 

(Unterstufenrealgymnasium) nebo tzv. „Mittleschule“. Poslední rok 9leté povinné 

školní docházky, ve většině případech (vyjma gymnázií) školu žáci znova mění a 

poslední rok stráví specializací. Po dokončení základního vzdělání volí studenti 

sekundární studium buďto na vyšších gymnáziích (Oberstufenrealgymnasium), 

obchodních školách (Handellschule), obchodních akademiích (Handelsakademie) nebo 

vyšší technické vzdělání (Höhere technische Lehranstalt). Není teda například možné 

jako u nás jít z páté nebo sedmé třídy na 8leté (6leté) gymnázium.  

Sportovní školy si kladou za hlavní cíl podporu talentované mládeže ve sportu. 

Školy zaměřené na pohyb a sport jsou v Rakousku zřizovány od roku 1962.  Základních 

škol (Hauptschule, Mittleschule, tedy 2. stupeň) sportovně zaměřených zde najdeme 

107. Rozdíl oproti ostatním ZŠ spočívá v nárůstu počtu hodin TV o 3-4 hodiny týdně. 

Vzhledem k tomu, že Rakousko je proslulé zimními sporty, není divu, že zde navíc 

funguje devět škol zaměřených čistě na lyžařské disciplíny. Je jasné, že ne všichni žáci 

se dostanou do národní špičky, a tudíž se i rovnou počítá s budoucími zaměstnanci ve 

sportu jako trenér, instruktor. Žáci si v rámci dvanácti hodin sportu týdně, projdou 

speciálním lyžařským a kondičním tréninkem 

Počet sportovních středních škol (Mittlere und höhere Schulen) je už dvakrát tak 

nižší, a to 51. Lyžařské disciplíny jsou jediný sport, pro které rakouský školní systém 

poskytuje speciální formy. Žákům jsou nabízeny hodiny na doplnění látky zmeškané 

účastí na soutěžích. Speciální podporu poskytují střední školy ve Schladmingu, 

Waidhofenu a Stamsu díky své mimořádné spolupráci s rakouským lyžařským svazem. 

Ve školním roce 2012/2013 navštívilo šest středních škol zaměřených na lyžování (10 

disciplín) 586 žáků a žákyň. Sportovních gymnázií po celém Rakousku nalezneme 21, 

ve kterých se žáci soustředí na pohyb a sport v 7-8 vyučovacích hodinách týdně. Dalším 

typem rakouských středních škol je 13 sportovních reálných gymnázií vyššího stupně 

(Oberstufenrealgymnasien) navštívené v loňském roce 1418 žáky v 50 různých 

sportovních oborech a posledním typem je 8 obchodních středních škol 

(Handelsschulen) s počtem 448 žáků ročně v 37 sportech. (Bewegung & Sport in den 

Schulen Österreichs, 2013; online) 

http://www.bewegung.ac.at/fileadmin/uploads/facts/Schulen_fuer_Leistungssportler_Stand2013_01.pdf
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6.4 Souhrn 

Jedním z rozdílů v organizaci sportu u nás a v Rakousku je státní sektor, 

V České republice ve vládním sektoru dominuje v záležitosti sportu MŠMT neboli 

jedno ministerstvo, zatímco v Rakousku jsou to čtyři ministerstva. V Rakousku je  

například rozdělen výkonnostní sport a školní sport pod dvě ministerstva, zatímco 

v České republice tyto sporty spadají pod jedno ministerstvo. V Rakousku je 

výkonnostní sport záležitostí Ministerstva obrany a sportu a školní Ministerstva pro 

vzdělávání a ženy. Organizace sportu v nevládním sektoru je v obou zemích na podobné 

bázi. V obou státech hrají nejdůležitější roli národní olympijské výbory a zastřešující 

sportovní organizace. U nás zastřešující sportovní organizací je Česká unie sportu, pod 

kterou je zapsáno 72 sportovních svazů, v Rakousku je to Bundes-Sportorganisation 

(Spolková sportovní organizace) s 60 svazy, zde musíme vzít v potaz, že Česká 

republika má téměř o dva milióny obyvatel více. BSO je přesto zastoupeno více na 

mezinárodním poli sportu nežli ČUS.  V počtu SK/TJ ČR převyšuje sousední stát 

s počtem 20 000 o cca. 3000 klubů. S ohledem na obyvatelstvo by v hrubých číslech u 

nás připadlo 525 lidí na jeden klub a v Rakousku 554.  

Znatelný rozdíl jsem našla v rolích národních olympijských výborů. Zatímco 

ČOV si klade za poslání zastoupení českého sportu jako celku vůči státu, ÖOC se ubírá 

především směrem olympijským. ČOV se tedy nezabývá pouze olympijskou agendou, 

ale snaží se o rozšíření sportu pro všechny po celé republice. Znatelně se v posledních 

letech zabývá právě mládeží, ve které vidí budoucnost a hlásí, že bude li dětem dána 

možnost sport provádět, tak se jí chopí. ČOV skrz Olympijskou nadaci podporuje 

mládež ze sociálně slabších rodin. Zároveň prostřednictvím projektu Olympijský 

víceboj se snaží zapojit do sportu co nejvíce dětí na základních školách. K získání 

informací o činnosti ČOV nám prakticky postačí návštěva webových stránek. České 

stránky shledávám velice dobře propracované a návštěvník si dokáže snadno udělat 

představu o tom, co si ČOV klade za cíl a jak na těchto cílech v průběhu pracuje. 

Stránky jsou kromě českého jazyka také v jazyce anglickém, co považuji za plusový 

aspekt na poli mezinárodního sportu. Rakouský olympijský výbor si za poslání vytyčil 6 

bodů a všechny tyto body se týkají olympijských záležitostí. Z jejich stránek se o 

mládeži nedozvíme prakticky vůbec nic, nalezneme pouze odkazy na oficiální stránky 

mládežnických her. Za negativní pokládám dostupnost webových stránek pouze 

v německém jazyce, který není ani jedním ze dvou úředních jazyků MOV. Pakliže   
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Rakouský olympijský výbor má ve svém státě širší působnost s intenzivnějším 

zaměřením na mládež, tak jsou tyto informace nedostatečně transparentní.  

Zatím, co v České republice je v poslední době v otázce mládeže viditelně 

aktivní především olympijský výbor, v Rakousku je to naopak spolková sportovní 

organizace (BSO), pod kterou spadá samostatná složka BSO Mládež. Ta se snaží zapojit 

mladé lidi do sportu, a to jak aktivně na sportovištích, tak i zároveň do organizace 

sportovních klubů. Publikuje vlastní literaturu na témata jako jsou diskriminace ve 

sportu, alkohol, mládež a sport, zdravá výživa atd. Spoluorganizuje již sedm let World 

Sport Festival pro mladé sportovce ve věku 10-21 let. Z hlediska tematické práce pro 

sportující mládež bych tuto organizaci přirovnala k práci ČOV. 

V organizaci TV na školách se oba státy od sebe také značně liší. V počtu hodin 

TV zaostáváme (58h) za Rakouskem (90h) o 32 hodin tělesné výchovy ročně neboli o 

1/3. Školy se sportovním zaměřením jsou v Rakousku více rozšířené nežli u nás. 

Některé školy, které se specializují na lyžařské disciplíny nabízí svým žákům dokonce 

speciální formy studia, tzn. žáci si mohou zameškanou látku doplnit v náhradních 

hodinách. Níže uvádím tabulku srovnání počtu sportovních ZŠ a SŠ u nás a 

v Rakousku. 

 

  

h/ročně 

TV ZŠ SŠ počet SK/TJ 

ČR 
58 

58 50 cca. 20 000 

Rakousko 
90 

107 51 cca. 17 000 

 

Z tabulky jasně vyčteme nepoměr podpory sportovně talentované mládeže na 

základních školách, kdy sousední stát Rakousko poskytuje svým mladým obyvatelům 

na výběr z dvakrát tolik sportovních institucí, co České republiky. 

Za značný rozdíl v systému péče o sportovně talentovanou mládež považuji 

stránku vzdělávací. Republika Rakousko nabízí sportovcům škálu možností, jak se 

během závodů vzdělávat, tak aby byli řádně připraveni na život po ukončení sportovní 

kariéry. Výhoda těchto škol spočívá nejen v systému výuky, kdy je rozvrh vhodně 

upraven režimu sportovců, ale zejména v kurikulu, které školy dodržují. Učivo, které 

mají žáci během studia zvládnout, je významně orientované na praktický život v oblasti 
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sportu. Například se učí základy sportovního managementu nebo cizí jazyky. Škola jim 

takto dává základy pro praktické uplatnění v oblasti sportu. Při studii sekundárních dat 

k mé práci, jsem se bohužel v případě České republiky bohužel nesetkala s takovým 

širokým zajištění české sportující mládeže z hlediska vzdělávání. 
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7. FINANCOVÁNÍ SPORTU 

Po celé Evropě je nahlíženo na sport jako na dynamické a rostoucí odvětví, které 

má velké množství přínosů. Může sloužit jako nástroj pro regionální rozvoj, nástroj pro 

rozvoj cestovního ruchu či být impulzem k modernizaci infrastruktury. Dokument EU 

Bílá kniha o sportu uvádí výsledky studie, která byla představena v roce 2006 během 

rakouského předsednictví a tvrdí, že sport za rok 2004 vytvořil přidanou hodnotu ve 

výši 407 miliard EUR, která odpovídala 3,7 % HDP EU. (Bílá kniha o sportu, 2007, str. 

10, online) 

Synek (2010, str. 411) popisuje ekonomický náhled na sport jako na 

národohospodářské odvětví, které samo produkuje ekonomické hodnoty, ale zároveň 

vyžaduje specifické prostředky. Zdůrazňuje, že existují výrobci sportovních potřeb, 

stavební podniky a obchodní služby, které jsou specializovány pouze na sport. 

Trh sportovní oblasti můžeme rozdělit na tři: 

1) trh sportovních produktů (především služby – sportovní       aktivity aj.) 

2) trh sportovních faktorů (trenéři, hráči, zařízení aj.) 

3) specifický trh kapitálu 

To lze zachytit v makroekonomickém modelovém schématu sportu obr. č. 7.1., 

vytvořeném dle studie o ekonomickém významu sportu v SRN. Základním 

předpokladem je, že občané mají kladný přístup ke sportu a jsou v něm aktivní, a proto 

jsou ochotni vynaložit určité finanční částky na sportovní aktivitu a sportovní potřeby. 

Ti, kteří jsou méně aktivní, ale přesto se o sport zajímají, vydávají část svých peněz na 

pasivní sport, nebo sport jako zábavu, a to převážně divácký.  
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Obr č. 7.1: Makroekonomický model sportu 

 

Zdroj: Novotný, Ekonomika sportu, 2000, s. 48  

Celková populace se dělí na aktivní a neaktivní ve sportu. Zájem o sport 

vyvolává výdaje na sport, které jsou spotřebovávány stranou nabídky, která je velmi 

pestrá. Poptávka a nabídka se neustále vyrovnávají. Jedním ze subjektů, které 

uspokojují sportovně aktivní nabídku, jsou sportovní akce: 

 

a. akce s převahou pasivních účastníků 

b. akce s převahou aktivních účastníků 
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Hlavními aktéry ve sportu jsou aktivní participanti, kteří mohou svoji poptávku 

realizovat ve čtyřech formách:: 

1)  neorganizovaný sport – účastníci si sami organizují sportovní aktivity 

2) komerční sport – př. fitness centra; jedná se jedince, kteří nechtějí být organizováni v 

klubech, ale zároveň rádi využívají odborné péče. 

3) organizovaný sport – sportovní kluby (SK), tělovýchovné jednoty (TJ). 

4) školní tělesná výchova – povinná TV na základních a středních školách v ČR, 

představuje seznámení se sportem a jeho prvotní pozitivní nebo popřípadě negativní 

postoje. 

 

7.1 Sportovní infrastruktura   

Sportovní infrastruktura nám naznačuje rozdělení sportu. V žádné zemi evropské 

unie neexistuje, že by byl sport výhradně v kompetenci pouze jednoho orgánu. 

Sportovní infrastruktury zasahují jak do vládního, tak nevládního sektoru. Ty spolu 

vzájemně spolupracují. (Study on training of young sportsmen/woman in Europe, 2008) 

O sportovní záležitosti v zájmu celého státu se starají ministerstva a o dílčí zájmy 

sportovní kluby. Vzhledem k tomu, že těchto sportovních klubů existuje nespočet, tak 

zde existují sportovní federace, které jsou prostředníkem mezi jednotlivými kluby a 

státem, a tedy finanční podpora SK a TJ jde přes tyto federace. 

Stát je v modelu představován centrální vládou a územními samosprávami. 

Poskytuje finanční podporu sportovním federacím (občanským sdružením), financuje z 

větší části školství. Krajské a obecní samosprávy financují sport přes provoz základního 

a středního školství a sportovní infrastrukturu, tzn. nejen školní, ale i obecní sportoviště. 

Sportovním klubům je ve většině případů v České republice poskytnuto 

využívání zařízení bezplatně. Na provoz klubu významně přispívá obec, ale vždy tak, 

aby do klubu měla přistup i široká veřejnost, tzn. ne pouze členové klubu. (Synek, 

2010) 

 V roce 2012 podle studie vypracované společností KPMG byly největším 

finančním zdrojem klubů u nás domácnosti (42%), rozpočty krajů a obcí (17%), 

příspěvky svazů (11%), sponzoring (10%), dary (9%) atd.  
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V průměrných evropských číslech plyne do sportu nejvíce financí z domácností, 

a to rovná polovina z celkových financí. Na druhé místo se pak řadí regiony a obce viz 

graf č. 7.1.  

 

Graf  č. 7.1: Struktura finančních zdrojů sportu do sportu v Evropě 2008 

 

Zdroj: Novotný, 2009, str. 104  

 

 

Významnou ekonomickou aktivitou je sportovní sázení, na kterém se podílí jak 

aktivní, tak i neaktivní část sportovní populace. Sázkařské společnosti jsou buď ve 

vlastnictví státu, nebo v soukromém vlastnictví viz obr. č. 7.2. Zatímco v České 

republice jsou loterijní společnosti vlastněny soukromým sektorem, v Rakousku jsou 

naopak ve vlastnictví státu. 
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Obr č. 7.2: Finanční příspěvky z loterií do sportu (vlevo), Vlastnictví loterijních 

společností v jednotlivých zemích EU (vpravo) 

 

Zdroj: KPMG, 2012; online 

 

Před rokem 2011 byla největším nevládním poskytovatelem financí do oblasti 

sportu loterijní společnost Sazka a.s., která se ovšem v roce 2011 dostala do 

insolvenčního řízení, čímž přišel český sport o značnou finanční podporu.   

V březnu 2014 se setkal ČOV v oblasti sázení s velkým úspěchem. Podařilo se 

mu získat více peněz na mládežnický sport z loterijních a kurzových sázek. Ty mohou 

podle novely zákona poskytnout až 25 procent z tzv. loterijní daně na sport formou 

daru. Začátkem roku se k tomuto kroku zavázala společnost Tipsport a Sazka, které 

v roce 2014 odvedou do sportu až 300 mil. Kč. (Olympic.cz, 12.3.2014; online) 
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7.2 Česká republika 

Financování sportu u nás je zabezpečeno ze dvou zdrojů - zdrojů  veřejných a 

zdrojů soukromých. Každá z těchto oblastí má svoje ekonomické opodstatnění. 

V mnohých případech dochází také k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, 

jedná se o takzvané vícezdrojové financování tělesné kultury (Hobza, 2010. V České 

republice jsou dvě třetiny majetku sportovní infrastruktury ve vlastnictví sportovních 

klubů a federací.  

V roce 2012 zpracovala firma KPMG analyticko-koncepční studii Koncepce 

financování sportu v ČR, ze které pochází tabulka č. .1. Na základě této tabulky 

zjišťujeme, že největší finanční podporou z oblasti veřejných zdrojů jsou obce a 

dobrovolné svazky obcí (dále jen DSO), které vydaly v letech 2007-2011 každoročně 

v průměru přes jedenáct miliard korun na sport. Graf č.7.2 určuje procentuální podíl 

jednotlivých subjektů, kde obce a DSO pokrývají téměř 70% všech veřejných výdajů na 

sport. Druhé místo s 8% zaujímá MŠMT. 

 

Tabulka.č. 7.1: Veřejný sektor - poskytování finančních zdrojů na sportovní účely 

v letech 2007-2011 (v mil Kč) 

 

Zdroj: KPMG, 2012, online 
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Graf. č. 7.2: Podíly jednotlivých subjektů na financování sportu (v letech 2007-

2011) 

 

Zdroj: KPMG, 2012, online 

 

Na oficiálních stránkách ČOV v sekci Financování sportu v ČR najdeme graf č. 

7.3. veřejní výdaje na sport na jednoho obyvatel za rok. Česká republika i Rakousko se 

řadí do skupiny států s nejnižšími výdaji, a to 0-20 eur/obyvatel. Přičemž ČR vydává 

cca. 10 eur a Rakousko cca. 18 eur. Ve srovnání s vedoucím státem tabulky - Francií 

(cca. 184 eur/obyvatel) je rozdíl mezi ČR a Rakouskem relativně minimální.  Srovnáme 

li graf č 7.3 s grafem 7.1 čísla se znova rozchází, tak jako v případě kapitoly 6.1.2 

Rozdělení sportovních organizací. Počítali bychom pouze s výdaji od MŠMT, pak 

částka vydaná ministerstvem na jednoho obyvatele by vycházela na 235 Kč. To by 

skutečně odpovídalo částce uvedené v grafu 7.3. - 10 EUR na obyvatele (+/- 1 euro, 

musíme brát také v úvahu kurz měny v letech kdy byla data uvedena apod.) Vezmeme li 

v úvahu, ale veškeré veřejné výdaje uvedené v grafu 7.1 tzn. 16 693 mil. Kč, pak se 

výše finanční podpory na jednoho obyvatele za rok pohybuje okolo 1600  Kč. Není mi 

zde tedy jasné, na základě jakých dat byla tato čísla sesbírána. 
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Graf 7.3.: Veřejné výdaje na sport na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: Financování sportu v ČR, Olympic.cz, 2012, online 

 

7.2.1 Státní finanční podpora talentované mládeže ve sportu 

Největším zdrojem veřejného financování sportu mládeže u nás je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Oblast péče o sportovní talenty je podporována 

prostřednictvím veřejně vyhlášených programů Státní podpory sportu pro příslušný rok. 

Návrh na státní podporu sportu projednává každoročně vedení MŠMT. Návrh 

komplexně zahrnuje jak oblast neinvestiční, tak investiční. Státní podpora je 

orientovaná na plnění úkolů vyplívajících ze Zákona o podpoře sportu ze dne 28. února 

2001, z Koncepce státní podpory sportu v ČR a ze Zákona o zřízení ministerstev. Počet, 

složení a obsahové zaměření programů vychází z finančního objemu zákona pro 

jednotlivé roky. Státní dotace jsou poskytované nestátním neziskovým organizacím 

(dále jen NNO) s registrovanými stanovami podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů. (Státní podpora sportu pro rok 2013; online) V 

roce 2013 byla podpora orientována tak jako v letech předešlých na pět programů 

neinvestičního charakteru a jednoho investičního. 
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Tabulka č..7.2: Programy státní podpory pro rok 2013 

 

Zdroj: MŠMT, Státní podpora sportu pro rok 2013, str. 1 

 

Státní podpora talentované mládeže v číslech (2011-2013) 

Pro rok 2011 byla podpora stanovena ve výši 1 899 160 tis. Kč. Pro rok 2012 

byla snížena a její navrhovaná výše byla vyčíslena na 1 828 023 tis. Kč. V roce 2013 

zase vzrostla a převýšila i rok 2011 tím, že vystoupala až na 2 982 784 tis. Kč. Jak byly 

tyto částky konkrétně rozděleny, se dozvíme z dokumentů Rozdělení státního rozpočtu 

2011 (2012,2013) v oblasti sportu – výdajový okruh: „Sportovní reprezentace“. Tento 

výdajový okruh je rozdělen vždy do dvou hlavních programů:  Program I. - Sportovní 

reprezentace ČR a Program II. – Sportovně talentovaná mládež. Finanční částka pro 

program II. byla pro všechny tři roky stejná, a to 332 000 tis. Kč. Níže uvádím tabulky 

č. 7.3, č. 7.4 a č.7.5. rozpočtů talentované mládeže ve sportu pro období 2011-2013 pro 

jasnější představu, jakým způsobem byla částka v jednotlivých letech konkrétně 

rozdělena. 
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Tabulka 7.3: Rozpočet sportovně talentované mládeže pro rok 2011 

 

Rozpočet sportovně talentované mládeže pro rok 2011 

Podpora sportovním svazům dle úspěšnosti                                      293 363 tis. 

Podpora ostatním sportovním svazům                                        32 544 tis. 

Podpora ODM 2011                                          2 000 tis. 

Změnové řízení                                          4 093 tis. 

celkem                      332 000 tis. Kč 

 

Zdroj: Rozdělení státního rozpočtu 2011 v oblasti sportu – výdajový okruh: „Sportovní 

reprezentace“; online 

Tabulka 7.4: Rozpočet sportovně talentované mládeže pro rok 2012 

 

Rozpočet sportovně talentované mládeže pro rok 2012 

Podpora sportovním svazům dle úspěšnosti                                      293 363 tis. 

Podpora ostatním sportovním svazům                                        32 544 tis. 

Podpora ODM 2012                                          1 000 tis. 

Změnové řízení                                          5 093 tis. 

celkem                      332 000 tis. Kč 

 

Zdroj: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu – výdajový okruh: „Sportovní 

reprezentace“; online 

Tabulka 7.5: Rozpočet sportovně talentované mládeže pro rok 2013 

 

Rozpočet sportovně talentované mládeže pro rok 2013 

Podpora sportovním svazům – SCM a SpS                                       243 000 tis. 

Podpora sportovně talent. mládeži                                         80 000 tis. 

Podpora ODM 2013                                     1 000 tis. 

Dorovnání výrazných propadů                                          3 500 tis. 

Změnové řízení                                          4 500 tis. 

celkem                        332 000 tis. Kč 

 

Zdroj: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu – výdajový okruh: „Sportovní 

reprezentace“; online 
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Mimo výše zmíněné zdroje, byly na podporu talentované mládeže v letech 2011-

2013 vydány další částky na sportovní reprezentaci, které souvisely s konáním 

mezinárodních soutěží mládeže. V roce 2011 se konaly letní a zimní Evropský 

olympijský festival mládeže, na které bylo použito ze zdrojů MŠMT 5 100 000 Kč. 

Částka spadá pod Program I. - Sportovní reprezentace ČR (viz příloha č.2). V roce 2012 

se konala první zimní světová olympiáda mládeže (YOG) na kterou byla vyčíslena 

dotace ve výši 600 000 Kč. Tato částka spadá pod Program I. - Sportovní reprezentace 

ČR (viz příloha č.3). V roce 2013 se konal zimní i letní evropský olympijský festival 

mládeže (EYOF, EYOWF), na který MŠMT přispělo Českému olympijskému výboru 

dotací ve výší 5 200 000 Kč. Tato částka spadá také pod Program I. - Sportovní 

reprezentace ČR (viz příloha č.4.). 
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7.3 Rakousko  

Systém financování sportu v Rakousku je založen na tzv. „duálním systému“, 

v rámci, kterého jde do sportu finanční podpora jak ze státních institucí, tak z institucí 

soukromých, které spolu vzájemně často spolupracují. Rakousko je spolková republika 

skládající se z devíti spolkových zemí. Oblast sportu náleží do kompetencí jednotlivých 

zemských vlád. Na celostátní úrovni je z hlediska finanční podpory výkonnostního 

sportu v Rakousku nejdůležitějším přispěvatelem Ministerstvo obrany a sportu 

(BMLVS), které finančně podporuje záležitosti národního významu, přesahující rozsah 

zájmu jedné spolkové země. Rozsah práce mi nedovoluje věnovat se zde popisu 

jednotlivých zemí, proto se zde dále zaměřuji pouze na výše zmíněné ministerstvo.  

 

7.3.1. Ministerstvo obrany a sportu  

Pod Ministerstvo obrany a sportu (Bundesministerium für Landesverteidigung 

und Sport – dále jen BMLVS) se řadí Ministerstvo sportu (Sportministerium), které 

přestože není samostatným ministerstvem, má své oficiální stránky, logo atd. 

Ministerstvo sportu se prostřednictvím „Speciální federální podpory sportu“ (Besondere 

Bundes-Sportförderung) stará o financování práce 60 sportovních svazů, třech 

zastřešujících organizací a mnoha dalších sportovních organizací jak v profesionálním, 

tak amatérském sportu. Zároveň skrz „Všeobecnou federální podporu ve sportu“ 

(Allgemeine Bundes-Sportförderung) podporuje BMLVS velké stavební projekty, 

sportovní události apod.  

V tabulce č. 7.6.uvádím finanční podporu sportu pro rok 2011. Novější 

dokumenty nejsou zatím dostupné. Dokument o podpoře ve sportu za období 2012-2014 

bude zveřejněn online na konci léta 2014. V roce 2011 vydalo BMLVS na sport cca. 2 

700 tis. Kč. (1€ = 24,586 Kč, průměrný kurz za rok 2011, kurzy.cz). 

Obr. č. 7.3: Logo Ministerstva sportu 

 

Zdroj: Sportministerium, 2014; onlie 
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Tabulka č. 7.6: Státní podpora sportu pro rok 2011 (BMLSV) 

Základ (v €) 2011 

Speciální federální podpora ve sportu                      80.000.000,00   

Všeobecná federální podporu ve sportu                                  23.469.086,62       

Mezisoučet 103.469.086,62 

Sportovní zařízení 5.878.376,92 

Investiční opatření EURO 2008                                        281.973,26   

Celkem  109.629.436,80 

Zdroj: Sportförderbericht 2007- 2011; online 

 

7.3.2 Státní finanční podpora talentované mládeže 

Rakousko již několik let vede olympijské medailové tabulky v alpském lyžování 

a ve skocích na lyžích, přesto se počet sportovců, kteří se v posledních letech zvládli 

probojovat mezi sportovní elitu, snížil. Na základě této stagnující tendence zavedlo 

BMLVS před dvěma lety program „Interakční model – Model výkonnosti dorostenců“ 

(„Interaktionsmodell Nachwuchsleistungsmodel“) za účelem hlubší podpory 

talentované mládeže ve sportu. V rámci tohoto programu jsou propojeny jednotlivé 

sportovní a vzdělávací instituce po celém Rakousku, které jsou řízeny „Koordinační 

radou mládeže“ (Bundeskoordination Nachwuchs) přímo z ministerstva sídlícího 

v hlavním městě, ve Vídni. Jedná se o program „dvojí kariéra“, v rámci kterého by 

efektivní spolupráce institucí měla vést k úspěchu sportovců v mezinárodních soutěžích 

a zároveň jim zajistit odpovídající vzdělání.   

Ministerstvo po celé zemi provozuje devět takzvaných Mládežnických 

kompetenčních center, tzn. po jednom centru v každé spolkové zemi. Tato centra jsou 

vždy součástí sportovního reálného gymnázia v hlavních městech spolkových zemí a 

slouží k efektivní spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a jednotlivými kluby. 

K náplni jejich práce patří například poskytování poradenských služeb široké veřejnosti 

(trenérům, rodičům, dětem atd.) v oblasti sportu. Mimo to MBLVS dále podporuje tři 

speciální zimní zařízení (Schladming, Stams, Eisenerz viz kapitola č. 6.3.4 Rakousko) a 

jedno letní tzv. Rakouské středisko výkonnostního sportu Südstadt (Österreichsiche 

Leistungssport-Zentrum – ÖLSZ) a také Asociaci rakouského juniorského 
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výkonnostního sportu (Verband der österreichischen Nachwuchsleistungsportmodelle - 

VÖN). (Interaktionsmodell Nachwuchsleistungssport in Österreich, 2014; online). 

Graf č.7.3 znázorňuje rozdělení sportovních záležitostí, spadajících do 

kompetencí Ministerstva obrany a sportu, do pěti sekcí. Z hlediska sportující mládeže 

podporuje BMLVS výkonnostní sport. Agendu školního sportu má ve své kompetenci 

Ministerstvo pro vzdělávání a ženy. 

 

Obr. 7.4.: BMLVS – Sekce sport 

 

legenda: V/1 celková sportovní politika, veřejné vztahy, mezinárodní záležitosti; V/2 financování 

národních a mezinárodních sportovních akcí v Rakousku, národní investice do sportovní infrastruktury; 

V/3 výkonnostní sport mládeže, financování elitních sportů. vědy ve sportu, medicíny ve sportu, ocenění; 

V/4 speciální federální finance, sport pro všechny a zdraví sport, správa, sportovní akce, sportovní služby, 

V/5 finanční kontrola 

 

Zdroj: Zdroj: Funding of Youth and High Performance Athletes by the Federal Ministry 

of Defence and Sports, Sport Ministerium, 2013 

 

V tabulce č. 7.7 jsou vyčísleny státní dotace na mládežnický výkonnostní sport v 

období 2009-2011. Novější dokumenty nejsou zatím dostupné. Detailní rozpis dotací 

nalezneme v přílohách č.5,6,7.   
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Tabulka 7.7: Státní podpora sportu mládeže v letech 2009-2011 

Junioři – výkonnostní sport 

2009 318.885,31 (€) 

2010 529.931,00 (€) 

2011 567.416,00 (€) 

 

Zdroj: Sportförderbericht 2007- 2011; online 

 

Podpoře sportující mládeže v Rakousku se věnují také další organizace, které 

úzce spolupracují s BMLVS a spadají pod model „výkonného sportu dorostenců“, který 

se zaměřuje na „dvojí karieru“ mládeže. 

Jedním z takovýchto organizací je spolek KADA, který je finančně podporován 

Ministerstvem sportu, práce a Ministerstvem pro vzdělávání (BMBF). Služby nabízené 

mládeži jsou poskytovány zdarma. Hlavním úkolem této organizace je zajištění 

vrcholových sportovců před, během a po ukončení jejich kariéry. KADA poskytuje 

profesionální konzultace a individuální programy, které jsou sportovcům tzv. střižené 

na míru. Rámec podpory zahrnuje tři oblasti: prevence, profesní poradenství a profesní 

začlenění. (Sport Ministerium, 2014; online) 

Další programem podporující talentovanou mládež ve sportu v Rakousku je 

Team Rot Weiss Rot (RWR). RWR rozděluje finanční podporu mezi cca. 500 

nejlepších vrcholových sportovců. Například v roce 2011 podpořil Team RWR 412 

individuálních vrcholových sportovců a 10 národních týmů ze 42 svazů.  Roční 

rozpočet se pohybuje v průměru okolo 4 milionů eur a jednotlivé dotace jsou vypláceny 

vždy dvakrát ročně. Dotace na zimní sporty vždy v červnu a na letní v říjnu. Sportovci 

jsou vybíráni na základě dosažených úspěchů na mezinárodních soutěžích, tzn. medaile 

z OH, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Současně tento program zahrnuje Rot 

Weiss Rot Team Junior, který se snaží zajistit mladé nadějné sportovce a pomoci jim na 

cestě do národního RWR týmu. (Sport Ministerium, Team Rot Weiss Rot, 2014; online) 

Politicky nezávislou, neziskovou organizací podporující juniorské a elitní 

sportovce je organizace nazývaná Sporthilfe. Zaměřuje se na sportovce s omezenými 

finančními zdroji, kterým poskytuje jak materiální, tak i nemateriální podporu ve 

sportu. Zároveň nabízí školení o pracovních možnostech po ukončení sportovní kariéry.  

Momentálně tato organizace podporuje na 307 sportovců. 
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Obr. č. 7.5: Loga Team Rot Weiss Rot, Kada, Sport hilfe 

   

 

Zdroj: RWR, Kada, Sporthilfe, 2014; online 

 

Na celkové federální úrovni vynakládá stát Rakousko 2/3 finanční podpory do 

sportu na sportovní zařízení (27%), mezinárodní sportovní akce (24%) a na výkonnostní 

sport Team RWR (22%).  

 

Graf. 7.4: Celkové federální financování sportu  

 

Zdroj: Funding of Youth and High Performance Athletes by the Federal Ministry of 

Defence and Sports, Sport Ministerium, 2013; online 
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7.4 Souhrn 

V obou zemích je systém financování sportu založen na vícezdrojovém 

financování, tzn. sport je zajištěn jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů. V České 

republice se na celostátní úrovni o sport mládeže stará Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) zatímco v Rakousku je to Ministerstvo obrany a sportu 

(BMVLS). Pro srovnání státní finanční podpory uvádím rok 2011 (pozdější údaje 

z rakouské strany nejsou dostupné). V tomto roce vydalo MŠMT na sport dvě a čtvrt 

miliardy Kč neboli o půl miliardy méně než rakouské BMVLS. Uvážíme-li, že 

republika Rakousko má o dva miliony obyvatel méně, pak rozdíl ve státních dotacích je 

reálně větší než čísla napovídají. Na základě srovnání státních výdajů ve sportu na 

jednoho obyvatele z roku 2012, přispívá Rakousko částkou 18 eur/obyvatel, zatímco 

Česká republika pouze 10 eur/obyvatel.  

V případě talentované mládeže je systém podpory komplikovanější. V České 

republice v roce 2011 podpořilo MŠMT talentovanou mládež ve sportu částkou 332 

milionu Kč. Rakouské ministerstvo obrany a sportu podpořilo svoji mládež částkou 13 

mil. Vzhledem k tomu, že sportovní záležitosti v Rakousku jsou samostatně řízeny 

jednotlivými zeměmi, pak je výše dotací v tomto případě obtížné porovnat.  

Z celkového hlediska sousední stát přispívá do sportu vyššími částky a na 

základě získaných informací působí systém podporující sportovní talenty 

konstruktivněji a propracovaněji.  

V Rakousku se organizace zaměřují na systém „dvojí kariery“. Nabízejí 

soustavné vzdělávání vrcholových sportovců, čímž je připravují na pracovní život po 

ukončení jejich sportovní kariéry. To považuji za vysoký nadstandard. V materiálech se 

kterými jsem během mé diplomové práce pracovala, jsem se s takovým zaměřením na 

vzdělání českých sportovců nesetkala.  
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8. OLYMPIÁDY MLÁDEŽE S OHLEDEM NA 

MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ 

„Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the 

power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they 

understand.“ 

Nelson Mendela 

 

Nelson Mendla svým citátem říká, že sport má jedinečnou sílu inspirovat, 

sjednocovat lidi a promlouvá k mládeži „jazykem“, kterému všichni zúčastnění rozumí. 

Všechny tyto zmíněné aspekty jsou součástí „závěrečné“ fáze vrcholového sportu – 

soutěže. Během kterých jsou prakticky prokázány úspěchy systému péče o sportovně 

talentovanou mládež. V této poslední kapitole mé práce se tedy věnuji olympiádám 

mládeže, které považuji za hlavní ukazatel výsledků sytému podpory mladých 

sportovců. 

Vrcholnou oslavou sportu jsou Olympijské hry, které se konají jednou za čtyři 

roky. Předtím než se evropští sportovci probojují na tuto velkolepou událost, tak je čeká 

předposlední zastávka na dvou mezinárodních mládežnických olympiádách, a to 

Evropském olympijském festivalu mládeže (European Youth Olympic Festival, dále 

jen EYOF) a světových olympijských hrách mládeže (Youth Olympic Games, dále jen 

YOG).  Na ostatních světadílech se konají podobné hry jako EYOF v Evropě. Například 

v Asii jsou to Asijské hry mládeže apod. Zároveň samozřejmě probíhají mistrovské 

soutěže v jednotlivých sportech. Z hlediska limitujícího počtu stránek mé práce, zde 

popisuji pouze výše zmíněné olympiády, které jsou multisportovního charakteru.  

Obě olympiády jsou pořádány pro mladé sportovce ve věku 14-18 let a řídí se 

pravidly MOV. Bohužel stále nejsou tolik v povědomí lidí, i když zamyslíme-li se nad 

tím, tak v některých sportech, jako je například atletika, gymnastika, krasobruslení aj. je 

možné se kvalifikovat na OH již v 16 letech. To znamená, že se tedy jedná o stejnou 

věkovou kategorii. Nicméně v kvalifikaci na OH musí sportovci poměřit své síly již 

s dospělými, zkušenými sportovci, což úspěch v kvótovém systému značně stěžuje.  

V České republice dokonce existuje olympijská zastávka ještě před EYOF a 

YOG, Olympiáda dětí a mládeže (dále jen ODM). Jedná se o vlastní projekt ČOV, 

který vznikl v roce 2003 a je určen pro děti z žákovských kategorií.  
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Všechny tři zmíněné olympiády nesou prvky olympismu, olympijských her. Po 

celou dobu hoří olympijský oheň, jsou vysloveny sliby, nechybí ani zahajovací a 

závěrečný ceremoniál nebo olympijská vesnice. Sportovci mají tedy opravdu 

jedinečnou příležitost poznat atmosféru olympijských her, ještě před samostatnými 

opravdovými OH. Na programu her nechybí ani kulturně-vzdělávací program, v rámci 

kterého se mladí sportovci učí především hodnotám olympismu, které by měli ctít jak 

na sportovišti, tak mimo něj v každodenním životě. Nejbohatší kulturně-vzdělávací 

program nabízí YOG. MOV tuto součást olympiády prezentuje téměř stejně tak 

důležitou, jako tu sportovní.  
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8.1 Evropský Olympijský Festival Mládeže  

„This Festival provides young European athletes with great motivation, as it renders 

sense to their carriers from the very beginning.“ 

         Jacques Rogge 

Všechny tři zmíněné olympiády jsou pořádány, jak letní, tak zimní hry. 

EYO(W)F se koná vždy v lichý kalendářní rok. Ze všech tří olympiád má nejdelší 

historii a stejně jako YOG je projektem bývalého předsedy MOV Jacquese Rogga. 

Oficiální název v anglickém jazyce zní European Youth Olympic (Winter) Festival 

(dale jen EYOWF). 

První ročník letních her se konal již před dvaceti lety v roce 1993 v hlavním 

městě EU, v Bruselu. Zúčastnilo se ho 708 sportovců ze 33 evropských zemí. O dva 

roky později, pak odstartovala v italské Aostě zimní edice her. Účast na hrách se od 

prvního ročníku zpětinásobila. Na posledním letním festivalu EYOF v Utrechtu (2013) 

se na sportovištích utkalo přes 3300 sportovců ze 48 evropských zemí. Zimní 

olympiády se zpravidla účastní přibližně polovina sportovců letních her. EYO(W)F 

nenabízí všechny olympijské sporty. V létě se závodí v devíti olympijských sportech 

(viz tabulka 8.1) a v zimě v osmi sportech.  

Obr. 8.1: Seznam sportů během Evropského olympijského festivalu mládeže 

 

Zdroj: utrecht2013, eyowf2015; online 
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8.2 Světová Olympiáda Mládeže  

Světová olympiáda mládeže (Youth Olympic Games dále jen YOG) je relativně 

nový olympijský projekt. Doposud proběhly pouze první premiérové ročníky. První 

letní olympiáda v roce 2010 v městském státě Singapur a zimní v roce 2012 

v rakouském Innsbrucku, olympijskými hrami již proslulém. YOG se svým charakterem 

přibližuje OH ještě o něco více, nežli EYOF. Stejně tak jako u OH, jedná se o světovou 

olympiádu, která se koná jednou za čtyři roky. Letní olympiáda se střídá se zimní vždy 

po dvou letech. 

 Soutěží se zde ve všech olympijských sportech. Dokonce se zde odehrávají 

premiéry některých sportů/disciplín, předtím než se představí na OH. V roce 2010 to byl 

beach volejbal, který byl poprvé v historii uveden na program OH o dva roky později 

v Londýně. Letos v létě v čínském Nanjingu, kde se bude konat druhý ročník letních her 

YOG, se na programu představí golf a rugby sevens. Oba dva sporty pak budou mít po 

několika dekádách svůj oficiální comeback  do olympijského světa v roce 2016 na 

letních OH v brazilském Riu de Janeiru.  

Počet účastníků je stanoven kvalifikačními požadavky MOV. V 

čínském Nanjingu 2014 se představí na 3 500 sportovců z celého světa a v norském 

Lillehammeru v roce 2016 na 1100 sportovců.  

Obr. 8.2.: Seznam sportů pro YOG 2014 a YOG 2016 

 

Zdroj: Nanjing 2014, Lillehammer 2016; online 

 

Během olympiády probíhá současně se sportovním programem unikátní 

kulturně-vzdělávací program pro sportovce (Culture & Educational Programme – CEP). 

V případě mládežnické olympiády přikládá MOV vzdělávací složce téměř stejnou váhu 
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jako té soutěžní neboli řídí se mottem „compete & learn & share“. Jedná se o 

jedinečnou příležitost pro mladé sportovce poznat jiné kultury, rozvíjet své dovednosti, 

učit se společenské zodpovědnosti a to vše v duchu olympijských hodnot „kamarádství, 

respekt a excelence“. Je důležité, aby si mladí sportovci uvědomovali váhu vzdělání a 

nebyli zaslepeni pouze slávou, kterou jim přenáší média každý den a jejíž intenzita 

rapidně stoupá právě v období olympijských her. To povzbuzuje mladé nadějné 

sportovce k věnování veškerého svého času jejich vybranému sportu na úkor 

vzdělávání, a často i zdraví. Bohužel pouze velice nízké procento sportovců se dostane 

mezi elitu, kdy jsou schopni se sportem uživit, a to i kariéra těchto sportovců má 

„trvanlivou životnost“ a často končí dříve nežli si jedinec plánuje. Je podstatné, aby si 

sportovci byli vědomi toho, že na prvním místě je jejich zdraví, a že oni sami za sebe 

rozhodují a nikoli zaměstnanci klubu. Taková témata a další jako například doping, 

sázení ve sportu, uplácení atd. zahrnují semináře CEPu. K tomu, aby se sportovci tohoto 

programu opravdu zúčastnili, má každá země svého mladého ambasadora, jehož 

úkolem je začlenit sportovce do programu a být pro ně kamarádem, nikoliv další 

autoritou.  

 

 

V dnešní době internetu je velice snadné vzdělávat se online. Například MOV 

nedávno uveřejnil svojí online platformu IOC Athlete MOOC (Massive Open Online 

Course), skrz kterou se může vzdělávat celosvětové sportovní publikum. Jedná se o 

kurzy z oblasti sportu od zdravé výživy po sportovní management, které jsou vedeny 

olympijskými vítězi, proslulými světovými trenéry a v neposlední řadě zkušenými 

akademickými pracovníky. 
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8.3 Úspěchy České republiky a. republiky Rakousko 

8.3.1 Pořadatelská činnost  

8.3.1.1 Olympiáda dětí a mládeže (ODM) 

ODM jsou největší sportovní akcí v České republice v žákovských kategoriích. 

Konají se pod přímou patronací ČOV od roku 2003 jednou za dva roky, samostatně 

letní a zimní. Je to prakticky první seznámení českých sportovců se sportovní událostí 

v olympijském duchu. Tak jako u EYOFu a YOGu ani zde nechybí prvky olympismu.  

Program ODM je tvořen sportovní složkou, ale také uměleckými soutěžemi pro 

žáky základních škol. ODM je oproti ostatním dvou olympiádám jedinečná v tom, že na 

svůj program mimo jiné zařazuje také program pro zdravotně postižené. (Olympic; 

online)    

V pořádání olympiády se střídají kraje, které získávají účelové dotace od ČOV a 

zároveň finanční podporu od MŠMT. Například v roce 2011 byla přidělena finanční 

pomoc Olomouckému kraji od MŠMT ve výši 2 mil Kč, ve dvou následných letech to 

bylo vždy po 1 mil Kč. (MŠMT, Státní podpora sportu; online) 

Poslední LODM (2013) ve Zlínské kraji se zúčastnilo na 2364 sportovců  a 

ZODM (2012) na Vysočině 1000 sportovců. Závěrečná zpráva z ODM 2014 zatím 

nebyla uveřejněna. (Olympic; online) 

 V Rakousku doposud žádná obdobná sportovní událost neexistuje. Nicméně 

Rakousko organizuje pro mladé talentované sportovce již po sedm let každoročně Word 

Sports Festival.   

 

8.3.1.2 EYOF & YOG 

   EYOWF YOG 

ČR Liberec 2011 --------- 

Rakousko Vorarlberg & Lichtenštejnsko 2015 Innsbruck 2012 

 

Do ledna roku 2015 bude pořadatelská bilance prakticky vyrovnaná. Obě země 

mají momentálně na svém účtu po jedné zimní olympiádě. ČR EYOWF a Rakousko 
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YOG. V lednu se ale v rakouském Vorarlbergu ve spolupráci s Lichtenštejnskem bude 

konat EYOWF, čímž se stane Rakousko pořadatelskou zemí obou dvou olympiád 

mládeže. ČR s městem Plzeň se ucházela o pořádání YOGu 2014, ale bohužel prohrála 

s čínským Nanjingem. 

 

8.3.2 Medailová bilance 

Na úvod zde uvádím zběžný přehled získaných medailí z olympijských her. Ze 

zimních olympijských her (ZOH) Česká republika se sbírkou 49 medailí zaostává za 

Rakouskem (4.místo) o 169 medailí a v celkovém žebříčku se řadí na 20 místo. Medaile 

jsou počítány od roku 1924. Do roku 1992  získala ČR 25 medailí jako Československo 

a od roku 1994 k tomu připočítáváme 24 medailí za ČR. V letních olympijských hrách 

(LOH) naopak v počtu medailích sousední stát převyšujeme. Rakousko získalo od 

prvních novodobých olympijských her na 106 medailí. Československo do roku 1992 

vybojovalo 146 medailí, ke kterým Česká republika od rozdělení Československa 

přidává ještě 44. V celkovém počtu tedy převyšuje ČR Rakousko o 84 medailí z LOH.  

(Sports reference; online) 

V medailové bilanci z mládežnických olympiád porovnávám obě země 

v dosažení prvních třech stupňů vítězů. Do roku 2005 uvádím pouze počet získaných 

medailí, kvůli nedostatku informací o jednotlivých sportech. V roce 1991 a 1993 

proběhla společná účast ČSOV, v obou letech SOV získal po jedné medaili, které 

v tabulce neuvádím. 

Světová mládežnická olympiáda má za sebou teprve premiérové ročníky z obou 

edicí, tzn. jak letní, tak zimní a výsledky jsou volně přístupné na internetu, a to na 

stránkách Wikipedie. I přesto, že tento zdroj se může zdát zdrojem nevěrohodným, byla 

jsem na něj odkázána přímo rakouským olympijským výborem, který potvrdil, že 

zveřejněné informace odpovídají skutečnosti.  
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EYOWF 1993-20013 (zimní) 

Tabulka č. 8.1: Získané medaile rakouské výpravy z EYOWF 1993-2013 

Rakousko 

 zlato stříbro bronz celkem Sporty 

do r. 2005 9 17 14 40 ------------------------------- 

2007 (Jaca) 2 3 3 8 5x Snb., 2x Alp.L., 1xBiat. 

2009 (Sczyrk) 4 4 2 10 
5xSnb., 1xKrasob., 

1xAlp.L.,1xSnL, 2xSK,  

2011 (Liberec) 2 2 3 8 
2xAlp.L.,1xKL.,2xSnb.,1xSnL

,2xSK, 

2013 (Brašov) 2 4 6 12 
5xAlp.L.,4xSnL,2xSnb.,1xBiat

. 

Celkem 19 30 28 77  
Legenda: Snb. = snowboard, Alp.L.= alpské lyžování, Biat.=Biatlon, Krasob.=krasobruslení, SnL=skoky 

na lyžích, SK=severská kombinace, KL.=klasické lyžování 

Zdroj: ÖOC 

 

Nejúspěšnější zastoupení v zimních sporech v letech 2007-2013  (v závorce 

uvádím počet medailí): snowboard (14), alpské lyžování (10), skoky na lyžích (6), 

severská kombinace (4), biatlon (2), krasobruslení (1), klasické lyžování (1).  

Rakouská výprava se nezúčastnila prvních zimních her v roce 1993 v italské 

Aostě. 

 

Tabulka č. 8.2: Získané medaile české výpravy z EYOWF 1993-2013 

Česká republika 

 zlato stříbro bronz celkem Sporty 

Do r. 2005 8 12 10 30 ----------------- 

2007 (Jaca)    0  

2009 (Sczyrk)  1 1 2 KL., Krasob.  

2011 (Liberec) 2   2 Krasob., Snb. 

2013 (Brašov) 1   1 SnL. 

celkem 11 13 11 35  
Legenda: KL=klasické lyžování, Krasob.=krasobruslení, Snb.=snowboard, SnL.=skoky na lyžích 

Zdrok: ČOV 

Nejúspěšnější zastoupení v zimních sporech v letech 2007-2013  (v závorce 

uvádím počet medailí): krasobruslení (2), snowboard (1), klasické lyžování (1), skoky 

na lyžích (1). 
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EYOF 1991-20013 (letní) 

Tabulka č. 8.3: Získané medaile rakouské výpravy z EYOF 1993-2013 

Rakousko 

 zlato stříbro bronz celkem Sporty 

do r. 2005 6 10 17 33 ------------------------------- 

2007 (Bělehrad)  2 1 3 At., Cy., Ju. 

2009 (Tampere) 2 2 4 8 3xAt., 3xPl., 2xJu 

2011 (Trabzon)  1 1 2 Cy., Ju. 

2013 (Utrecht)  2 2 4 2xAt., Te., Ju. 

Celkem 8 17 25 50  
Legenda: At.=atletika, Cy=cyklistika, Ju=judo, Pl.=plavání, Te.=tenis 

Zdroj: ÖOC  

 Nejúspěšnější zastoupení v letních sportech v letech 2007-2013 

(v závorce uvádím počet medailí): atletika (6), judo (5), plavání (3), cyklistika (2), tenis 

(1). 

 

Tabulka č. 8.4: Získané medaile české výpravy z EYOF 1993-2013 

Česká republika 

 zlato stříbro bronz celkem Sporty 

do r. 2005 8 17 12 37 ------------------------------- 

2007 (Bělehrad)   3 3  St.Te., 

2009 (Tampere) 2 3 2 7  3xAt., 2xTe., 2xCy., 

2011 (Trabzon) 2 2 5 9 3xAt., 3xTe., 2xPl.,1xJu., 

2013 (Utrecht) 1 2 2 5 4xAt., 1xBas., 

celkem 13 24 24 61  
Legenda: St.Te.=stolní tenis, At.=atletika, Te.=tenis, Cy.=cyklistika, Pl.=plavání, Ju.=judo, 

Bas.=basketbal 

Zdroj: ČOV 

 Nejúspěšnější zastoupení v letních sportech v letech 2007-2013 

(v závorce uvádím počet medailí): atletika (10), tenis (5), stolní tenis (3), cyklistika (2), 

plavání (2), judo (1), basketbal (1). 
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YOG 2010 (letní) & YOG 2012 (zimní) 

Tabulka č. 8.5: Získané medailí rakouské výpravy z YOG 2010 a 2012 

Rakousko 

 zlato Stříbro bronz Celkem sporty 

2010 Singapur (46.místo) 1  3 4 Tr., Ju., K1, Ja., 

2012 Innsbruck (3.místo) 6 4 3 13 
5xAlp.L.,2xFr.L.,2xSk.

, 2xSa.,1xHo.,1xBo., 

celkem (11.místo) 7 4 6 17  
Legenda: Tr.=triatlon, Ju.=judo, K1=kanoistika, Ja.=jachting / Alp.L.=alpské lyžování, Fr.L.=slopestyle, 

Sk.=skeleton, Sa.=saně, Ho.=lední hokej, Bo.=boby 

Zdroj: Austria at the 2010 Summer YO, 2012 Winter YO; online 

 

Nejúspěšnější zastoupení v letních sportech YOG 2010: (YOG 2010): triatlon 

(1), judo (1), kanoistika (1), jachting (1). 

Nejúspěšnější zastoupení v zimních sportech YOG 2012: alpské lyžování (5), 

slopestyl (2), skeleton (2), saně (2), hokej (1), boby (1).  

 

Tabulka č. 8.6: Získané medailí české výpravy z YOG 2010 a 2012 

Česká republika 

 zlato stříbro Bronz celkem Sporty 

2010 Singapur 

(36.místo) 
1 2 3 6  2xK1, Ju., Stř., Pl., At. 

2012 Innsbruck 

(18.místo) 
1 1 0 2  SK,Fr.L. 

celkem (28. místo) 2 3 3 8  
Legenda: K1=kanoistika, Ju.=judo, Te.=tenis, Stř.=střelba, Pl.=plavání, At.=atletika, SK=severská 

kombinace, Fr.L.=slopestyle 

Zdroj: Czech Republic at the 2010 Summer YO, 2012 Winter YO; online 

 

Nejúspěšnější zastoupení v letních sportech YOG 2010: kanoistika (2), judo (1), 

střelba (1), plavání (1), atletika (1). 

Nejúspěšnější zastoupení v zimních sportech YOG 2012: severská kombinace 

(1), slopestyle (1). 
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8.4 Souhrn 

Předtím než vrcholoví sportovci zakusí olympijských her, poznají olympijský 

svět během evropské a světové olympiády mládeže, kde mají jedinečnou příležitost 

poznat atmosféru sportovní události v takovém to rozsahu a mimo změření sil „na 

bitevním poli“, se mohou v rámci doplňujícího programu také vzdělávat.  

Ve srovnání s pořadatelskou činností EYOF a YOG má každý stát jak Česká 

republika tak Rakousko po jedné zimní olympiádě. Naše republika má na svém kontě 

evropský zimní festival z roku 2011 v Liberci a republika Rakousko světovou 

olympiádu z roku 2012, v Innsbrucku. V lednu roku 2015 se bude v Rakousko, ve 

spolkové zemi Vorarlberg pořádat EYOWF. 

Rakousko je známé po celém světě svou nekonečnou sbírkou olympijských 

medailí ze zimních sportů, a to především v alpském lyžování a skocích na lyžích. Vede 

tabulky olympijských her, mistrovství světa v alpském lyžování a tabulku světového 

poháru  ve skocích na lyžích. Rakouské úspěchy pramení již z mládežnických kategorií, 

kde nás Rakousko v zimních sportech jasně přebíjí téměř trojnásobnou sbírkou medailí 

z EYOWF a z YOG 2012 (viz tabulka č. 8.7). Harmonie alpského masivu a speciální 

podpory studentům na sportovních školách zaměřených na lyžařské disciplíny, kterou 

zmiňuji v kapitole X, se této zemi viditelně zúročuje v získaných cenných kovech.  

 

Tabulka č. 8.7: Celková medailová bilance EYOF + YOG (od r. 2007) 

Celková medailová bilance EYOF + YOG (od r. 2007) 

 Zlato stříbro Bronz celkem  

Rakousko 
EYOWF + YOG (zimní) 25 34 31 90 

144 
EYOF + YOG (letní) 9 17 28 54 

ČR 
EYOWF + YOG (zimní) 12 14 12 37 

104 
EYOF + YOG (letní) 14 26 27 67 

 

Česká republika zaznamenala také nemalé úspěchy na olympiádách do 18 let. Se 

svojí sbírkou 67 medailí z letních her „poráží“ Rakousko o 13 medailí.  

V celkovém součtu medailí z letního a zimního evropského festivalu mládeže a 

zároveň z letní a zimní světové olympiády mládeže vede Rakousko o 40 medailí. 
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Na závěr uvádím poslední tabulku „Zastoupení jednotlivých sportů v závislosti 

na získaných medailích“ která znova potvrzuje fakt o dominanci Rakouska v zimních 

sportech, a to především v alpském lyžování, snowboardu a skocích na lyžích.  

Česká republika posbírala v zimních sportech vždy po jedné medaili, až na 

krasobruslení, kde vybojovala dvě medaile. V těchto číslech tedy žádné pravidlo 

nenajdeme. To bychom spíše hledali v letních sportech, kdy z tabulky vyčteme úspěch 

českých mladých sportovců v atletice a tenise. V případě Rakouska jsou nejspěšnější 

letní sporty s ohledem na získané medaile atletika a judo.  

 

Tabulka č. 8.8: Zastoupení jednotlivých sportů v závislosti na  získaných medailích 

Zastoupení jednotlivých sportů v závislosti na  získaných medailích 

(EYOF&EYOWF 2007-2013 a YOG 2010 & YOG 2012) 

Rakousko ČR 

zimní letní Zimní letní 

Alpské lyžování 15 Atletika 6 Krasobruslení 2 Atletika 11 

Snowboard 14 Judo 6 Snowboard 1 Tenis 5 

Skoky na lyžích 6 Plavání 3 Klasické lyžování 1 Stolní tenis 3 

Severská 

kombinace 

4 Cyklistika 2 
Skoky na lyžích 1 Plavání 3 

Biatlon 
2 Tenis 1 Severská 

kombinace 
1 Cyklistika 2 

Skeleton 2 Triatlon 1 Slopestyle 1 Judo 2 

Saně 2 Kanoistika 1   Kanoistika 2 

Krasobruslení 1 Jachting 1   Basketbal 1 

Klasické lyžování 1     Střelba 1 

Lední hokej 1       

Boby 1       
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9. ZÁVĚR 

Za cíl práce jsem si stanovila zjištění rozdílů v systému péče o sportovně 

talentovanou mládež v České republice a republice Rakousko. Obě země si 

prostřednictvím sportovních organizací, které v těchto zemích působí, kladou za stejný 

cíl, a tol nárůst sportující mládeže. Systémy se od sebe liší v rozdílných přístupech k 

dosažení tohoto cíle.  

Základní rozdělení sportovní infrastruktury je stejné ve všech zemích EU. Sport 

zasahuje jak do vládního tak nevládního sektoru. Odlišnost pak najdeme 

v kompetencích jednotlivých institucí. O záležitosti sportu v celostátním měřítku se u 

nás stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které řeší školní sport, sport pro 

všechny, sportovní reprezentaci nebo také právě sportovně talentovanou mládež. 

V Rakousku jsou naopak tyto sportovní oblasti rozděleny pod několik ministerstev, kdy 

například výkonnostní sport zabezpečuje Ministerstvo obrany a sportu. Za zajímavé, 

shledávám odlišnost v práci národních olympijských výborů. Zatím co ČOV se snaží o 

zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti, ÖOC se 

věnuje opravdu pouze olympijským záležitostem. V poslední době se ČOV snaží 

„rozpohybovat“ především mládež, a to prostřednictvím událostí v rámci nového 

projektu Česko sportuje. V Rakousku se toho nesnaží dosáhnout olympijský výbor, ale 

spolková sportovní organizace. Je tedy vcelku zajímavé, že velice podobnou práci 

vykonávají v obou zemích různé typy institucí. U nás je to mimo jiné olympijský výbor, 

zatímco v Rakousku hlavní zastřešující sportovní organizace Bundessportorganisation.  

Finanční podpora se odráží od státního zřízení. Rakousko je spolkovou 

republikou a o záležitosti sportu, které nejsou celorepublikového významu, se starají 

vlády jednotlivých zemí. V práci uvádím, že MŠMT vydalo v roce 2011 na sportovně 

talentovanou mládež 332 mil Kč, které rozdělilo mezi sportovní svazy, a ty částku dále 

rozdělily mezi sportovní kluby a jednoty po celé republice. V případě Rakouska 

ministerstvo sportu přispělo na výkonnostní sport mládeže ve stejném roce cca. 13 mil 

Kč. Zde se jedná pouze o podporu sportu přesahující kompetence jedné spolkové země. 

Údaje k jednotlivým zemím jsem blíže nezjišťovala, jelikož mi to rozsah práce 

neumožňuje. Je tedy složité Českou republiku a republiku Rakousko po této stránce 

srovnat. Z celkového hlediska sousední stát přispívá do sportu vyššími částkami a na 

základě získaných informací působí systém podporující sportovní talenty 

konstruktivněji a propracovaněji 
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Rakousko výrazně převyšuje Českou republiku v počtu hodin TV na základních 

a středních školách. Sousední stát do školních rozvrhů zařazuje 90 hodin TV ročně, 

zatímco u nás to je o třetinu méně, a to 58 h TV za rok. Rakousko zároveň nabízí svým 

žákům výběr ze 107 sportovních základních škol a 51 sportovních středních škol. 

V České republice je zřízeno 58 sportovních ZŠ a 50 sportovních SŠ. Zde musíme vzít 

v úvahu počet obyvatel jednotlivých zemí. Rakousko má méně obyvatel, ale více škol. 

To znamená, že uchazeči mají teoreticky vyšší šanci se na tyto školy dostat. Za velký 

rozdíl a velký nedostatek v péči o talentovanou mládež ve sportu v České republice 

považují nedostatečnou podporu sportovců v oblasti vzdělávání. V Rakousku existuje 

model celostátní podpory talentované mládeže ve sportu, na základě kterého spolu 

jednotlivé sportovní organizace (státní, zemské) spolupracují za účelem rozvoje sportu 

mládeže. V rámci tohoto modelu je uplatňován systém „dvojí kariéry“, který se o 

sportovce stará jak po stránce sportovní, tak i po stránce vzdělávací. Systém počítá 

s tím, že ne všichni studenti sportovních škol se probojují mezi elitu a tudíž jim nabízejí 

rozsáhlý systém vzdělávání, který umožňuje sportovcům získat vědomosti i přesto, že 

jsou mnohdy časově kvůli soutěži vytíženi. Přímo Ministerstvo školství zřizuje v každé 

zemi devět center mládeže pro výkonnostní sport, které nabízejí pomoc jak trenérům, 

tak rodičům a dětem se začleněním do systému. Zároveň Ministerstvo sportu podporuje 

tři zimní speciální střediska a jedno letní, která fungují na bázi středních škol a trvají o 

jeden rok déle nežli ostatní SŠ. Tato střediska jsou součástí  systému „dvojí kariéry“ a 

sportovcům poskytují jak vzdělání v oblasti sportu, tak odpovědné tréninky. Hodiny na 

těchto školách jsou zaměřeny na sportovní problematiku. Tuto skutečnost považuji za 

velice pozitivní aspekt rakouského systému. Sportovci se v tomto prostředí pohybují v 

podstatě od útlého věku a je tedy velice vhodné je přímo vtáhnout do sportu hlouběji a 

nechat je poznat jaká práce sportovních klubů se skrývá za organizací turnajů, tréninků 

atd. Tento systém státu napomáhá i z hlediska ekonomického, jelikož podpora vydaná 

na tyto sportovce během jejich sportovní kariéry se vrátí odvedenou prací ve sportu na 

základně získaného vzdělání. O fungování těchto středisek, alespoň z hlediska odborné 

sportovní přípravy studentů, se můžeme přesvědčit skrze úspěchy těch, kteří tyto školy 

navštěvovali. Mezi absolventy patří například rakouští skokani na lyžích Thomas 

Morgenstern nebo Thomas Diethart, jejichž jména v současné době najdeme na prvních 

místech tabulek světového poháru ve skocích na lyžích.  

Zároveň také v Rakousku přímo ve spolupráci s Ministerstvem školství fungují 

hned tři organizace zaměřující se na podporu talentované mládeže, které provádí 
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sportovce vedle finanční podpory ve sportu ještě dalšími bezplatnými vzdělávacími 

kurzy. V případě České republiky jsem bohužel neobjevila prakticky žádná podobná 

střediska či podporující organizace, které by podporovaly mladé talenty v takovém 

rozsahu.  

Jedním ukazatelem výsledků péče o talentovanou mládež ve sportu by mohla být 

považována medailová umístění na mezinárodních soutěžích. Rakousko posbíralo 

v zimních sportech o desítky medailí, v případě olympijských her o stovky medailí více. 

V letních sportech má na svém kontě zas Česká republika větší množství cenných kovů. 

V celkovém srovnání počtu medailí je to ale Republika Rakousko, která se v tomto 

srovnání řadí na první místo. Tyto výsledky znova podtrhují velmi dobrou práci 

sportovních institucí mládeže.  

Rakouský systém dvojí kariéry považuji za velice propracovaný a velmi dobře 

fungující. Česká republika by se v tomto případě mohla sousedním státem velmi 

inspirovat. V případě vzdělávacích institucí se z mého pohledu jedná o největší 

nedostatek zjištěný touto prací. Aplikace rakouského systému dvojí kariéry na české 

sportovní prostředí by bylo zajímavé zpracovat hlouběji v podobě diplomové práce či 

ve formě projektu. Na druhou stranu je celý systém samozřejmě propojen, jak 

organizačně, tak finančně, proto se nabízí otázka, zda by v České republice bylo vůbec 

možné něco podobného realizovat.  

Na závěr bych ještě ráda uvedla, že mě velice potěšila komunikace s rakouskými 

institucemi, které na moje dotazy vždy obratem detailně odpověděli. Jedná se především 

o Ministerstvo sportu a Rakouský olympijský výbor.  
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