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Příloha č. 1 – částečný přepis interview s Tomášem Houskou, ředitelem digitální 

komunikace ČOV 

 Jak se historicky vyvíjela digitální komunikace ČOV? 

Do roku 2011 byl v provozu pouze web www.olympic.cz který sloužil celému hnutí 

ČOV. Pro OH v Londýně byla v roce 2011 vytvořena speciální webová stránka a 

k tomu fanpage na Facebooku. K tomu byl v roce 2012 přidán účet na Twitteru a poté 

v roce 2015 Instagram a YouTube. Webových stránek provozuje v současné době ČOV 

celou řadu. Např. web treneri.olympic.cz určený pro trenéry, web sportvokoli.cz, který 

pomáhá rodičům najít sportovní kluby pro jejich děti, nebo ceskosportuje.cz web který 

propaguje sport pro všechny. Nejvýznamnější a nejpopulárnější je ale web 

czechteam.info, který divákům přináší nejnovější zpravodajství o českých sportovcích a 

jejich úspěších. V současné době jsou provozovány také mikro stránky ke větším 

sportovním akcím např. Světové hry, nebo Olympiáda dětí a mládeže.  

 Jaké jsou hlavní cíle komunikace ČOV? 

ČOV už není jen instituce pořádající výpravy na OH, ale je vnímána jako ambasador 

sportu na území ČR. Je důležité informovat lidi o tom co ČOV dělá a o tom co se děje 

ve sportovním prostředí. Hlavními cíli je vylepšit image sportovců, uchovávat sport 

v podvědomí lidí a tím je ke sportu motivovat. 

 Jaké kanály ČOV provozuje a jakým stylem na nich komunikuje? 

Je těžké stanovit přesnou cílovou skupinu. Sport zajímá všechny je tedy hlavně důležité 

na jednotlivých platformách komunikovat tím stylem, na který jsou uživatelé sítě 

zvyklí. 

Twitter slouží ke zpravodajské oficiální komunikaci a k výsledkovému zpravodajství. 

Díky omezení délky příspěvku je Twitter velmi přehledný, a navíc nevyužívá 

algorytmus omezující zobrazování příspěvků. 

YouTube je populární kanál pro mladé diváky. Díky odlehčené formě videí, kterou 

YouTube generace konzumuje jsme schopni ukázat sportovce, jako normální lidi, a tím 



sportovce, i samotný sport divákům přiblížit. ČOV byl první národní výbor který 

spravuje YouTube kanál v takovém rozsahu. Cílem pro nejbližší budoucnost je vytvořit 

vedle populárního kanálu Český olympijský tým i kanál Český olympijský výbor, který 

bude přinášet aktuální a serióznější informace o činnosti a akcích pořádaných ČOV 

Facebook je pro ČOV hlavní médium pro šíření informací. Dosah jednoho postu je 

zhruba 100 000 lidí. Účet na Faceboku je důležitý z hlediska udržení brand awareness 

značky ČOV. K lidem, kteří nesledují noviny, televizi ani další klasická média jsou 

informace dostávány právě přes Facebook. Díky populárním informacím o medailových 

úspěších sportovců, které mají na Facebooku velkou odezvu jsme schopní dostat 

k lidem i další informace, které potřebujeme rozšířit. Například pozvánku do 

olympijského parku. Když je potřeba informaci rozšířit ještě masivněji, je možné využít 

placené příspěvky, které se zobrazí více lidem a je možné je přesně cílovat na konkrétní 

skupiny. Během OH v Riu ČOV na Facebooku proinvestoval cca 60 000 Kč a z toho 

naprostou většinu právě ve spojitosti se šířením povědomí o olympijských parcích. 

Během OH byl dokonce obsah týkající se Olympijských her díky spolupráci MOV a 

Facebooku šířen více než běžný obsah. Facebooková funpage Český olympijský tým 

má největší fanouškovskou základnu v EU. 

Instagram je síť, která je pro diváky zajímavá hlavně po vizuální stránce. V současné 

době je zeď na Instagramu zahrnuta všemi možnými příspěvky, videi, nebo 

infografikami, což nepůsobí příliš esteticky. Estetičnost je přitom pro publikum na 

Instagramu stěžejní, a tak bude v nejbližší době oddělena komunikace na zdi, která se 

bude skládat z profesionálních image fotek a komunikace v podobě instastories. 

Instastories zažívají v poslední době obrovský boom, jsou mnohem osobnější než 

komunikace na kterékoli jiné sociální síti a díky tomu mají na diváky velký vliv.  

 Kdy se začínají komunikovat OH? 

OH jsou komunikovány průběžně v celém neolympijském období. Lidem připomínáme 

milníky jeden rok do OH, půl roku, 100 dní atd. Významněji se na OH začíná 

upozorňovat cca šest měsíců před akcí, ale boom nastává až cca měsíc před zahájením, 

kdy už je všude plno dohadů o medailích, fasování olympijské kolekce, a odletu 

sportovců do místa dění. 

 



 

 Jak se liší obsah na sociálních sítích během OH? 

Během OH vždy trháme rekordy ve sledovanosti. Doplňujeme sportovní obsah TV, 

protože jsme víceméně jediní, kdo má přístup do zákulisí OH. Právě zákulisní 

informace jsou pro diváky velice zajímavé. Během OH ČOV pomáhá šířit i obsah 

sportovců a naopak, díky čemuž je dosah mnohonásobně větší. Nejenom během OH 

ČOV spolupracuje v rámci mediálního partnerství s Českou televizí a Českým 

rozhlasem, díky čemuž je opět možné zvýšit dosah šířené informace. Pokrývání online 

zpravodajských serverů, ale i některých tištěných médií probíhá přes mediální domy 

(MAFRA, ČTK…) kam ČOV dodává informace, které jsou poté dále šířeny. 

Tvorba obsahu probíhá ve spolupráci s partnery ČOV. Část obsahu z OH v Riu byla 

tvořena po konkrétní dohodě pro partnery, kteří díky tomu obdrželi exkluzivní a 

zajímavý obsah. Z protiplnění partnerů byla potom financována tvorba dalšího obsahu 

pro účely komunikace ČOV.  

V poslední době náklady na tvorbu obsahu značně rostou. Tam, kde dříve stačil text, 

nebo fotka, je už v dnešní době funkčnější video, které je pro diváka jednodušší ke 

konzumaci a předá mu více informací.  

 Kolik lidí se tvorbě digitálního obsahu věnuje? 

V ČOV jsou čtyři full time zaměstnanci věnující se pouze digitální komunikaci a pro 

dodávání digitálního obsahu jsou využívání další externisté. Během OH se tento tým 

rozrůstá až na 20 lidí, kteří zajišťují komunikaci jak z dějiště OH, tak z olympijských 

parků, které jsou na území ČR v období OH. Nesmírně důležité je mít pro tyto události 

nezávislého pozorovatele, který porovnává dosah a popularitu příspěvků a pomáhá nám 

směr komunikace usměrňovat tak, aby byl co nejefektivnější.  

 Má ČOV v tomto stylu komunikace ve sportovním prostředí nějakou 

konkurenci? 

Nemá, ČOV naopak spolupracuje s velkým množstvím sportovních klubů a organizací 

tak, aby tato komunikace byla oboustranně prospěšná a vydělaly na ní oba subjekty. 

Konkurencí jsou pro nás všechny ostatní subjekty, které odvádí pozornost lidí od sportu. 

 



 

 Má ČOV prime time pro přidávání příspěvků na jednotlivé sociální sítě? 

Skupina diváků a odběratelů sítí ČOV je natolik široká, že je velice těžké určit 

nejvhodnější dobu pro postování. Navíc většinou je pro nás důležité informovat diváky 

o úspěchu nebo události co nejdříve, takže primetime pro nás není až tak zásadní. 

Příspěvky se snažíme přidávat spíše průběžně a rozložené v průběhu celého dne.  

 

 


