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Česká olympijská akademie (ČOA) a Slovenská olympijská akademie (SOV) 
jsou nástupnickými organizacemi Československé olympijské akademie, 
založené v Praze dne 30.4. 1987 za účasti předsedy Mezinárodní olympijské 
akademie Juana Antonia Samaranche.  

ČOA byla po vzniku České republiky ustanovena v roce 1993 a je spolu 
s Českým klubem olympioniků a Českým klubem fair-play samostatnou 
organizační složkou Českého olympijského výboru. Její existence vyplývá 
z Olympijské charty, čl. 28, odst. 2.1. („NOV šíří základní principy a hodnoty 
Olympismu ve své zemi, zejména v oblasti sportu a výchovy . .   , podporují vzniku a činnost 
národních olympijských akademií“) a Stanov ČOV, čl. 4.2.1. (Složky ČOV). 

Česká olympijská akademie je vědeckým, studijním, informačním a propagačním centrem 
olympijského hnutí v České republice se sídlem v Praze.  

Hlavním posláním ČOA je: 

• šíření a propagace olympijských myšlenek, hodnot a principů.  
• Spolupráce s vědeckými, pedagogickými institucemi a školami ve výzkumu historických, aktuálních 

a kulturních otázek Olympismu a konceptů olympijské výchovy. Patronace škol s olympijským 
označením. 

• Podpora (spolu s ČOV) Olympijského studijního centra a zprostředkování jeho spolupráce 
s obdobnými pracovišti v zahraničí.  

• Vydávání publikací o Olympismu, tvorba a propagace olympijských filmů, Muzea tělesné výchovy 
a sportu, olympijské filatelie a memorábilií. 

• Pořádání národních a mezinárodních setkání, seminářů, konferencí, sympozií, přednášek a besed, 
spolupodílení se na organizaci Olympiády dětí a mládeže, Olympijských dnů a festivalů na 
školách i v Asociaci školních sportovních klubů.  

Členy ČOA jsou jednotlivci, odborníci z oblasti historie, filozofie, pedagogiky, psychologie, 
sportovních věd, práva apod., a kolektivní členové (Olympsport, Museum tělesné výchovy a sportu, 
Klub olympijských sběratelů, vysoké školy (Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, Pedagogických fakult) Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, Akademie věd České republiky, Český výbor Pierre de Coubertin, Sazka a.s., 
Kulturní dům v Holicích, ČT a další). 

V čele ČOA je její rady složená z 16 členů. Ve své činnosti se opírá o aktivitu čtyř pracovních skupin 
zaměřených na: olympijskou výchovu, Olympismus a společenské sportovní vědy, historii, 
dokumentaristiku a bibliografii, a propagaci, umění a kulturu.  

ČOA dlouhodobě spolupracuje s Institutem Carl und Lisellot Diem v Kölnu, Willibald Gebhardt 
Institutem v Essenu, Olympijským studijním centrem Olympijského muzea MOV v Lausanne, 
s Mezinárodní olympijskou akademii (MOA), s národními olympijskými akademiemi (NOA), 
zejména sousedních států. Po dlouholetém presidentství MOA Nikose Filaretose, je současným 
presidentem člem MOV a komise pro kulturu a výchovu MOV pan Minos Kyriakou, děkanem MOA 
Prof. Dr. Kostas Georgiadis. 

ČSOA, Členové a zástupci kolektivních členů 1987 – 1992 
K činnosti ČSOA v období 1987 – 1992 významně přispěli: 
Pavel Belšan, Vladimír Černušák, Alena Dlabačová, Miroslav Doležal, Josef Dovalil, Rudolf Drmola, Vlastimila 
Felcmanová, Vladimír Fišera, Pavol Glesk, Ján Grexa, Tomáš Grulich, Josef Hajný, Ivo Havlíček, Jaroslav 
Hejzlar, Pavel Hladík, Ján Hnilický, Pavla Holotňáková, Václav Hubička, Petr Hůrský, Jozef Husár, Miroslav 
Huttr, František Chaluš, Miroslav Choutka, Václav Jíra, Jan Jirka, Tomáš Kohout, Jiří Kostka, Jiří Kössl, 
Václav Král, Ladislav Krnáč, Pavol Kršák, Milan Kručaj, Miroslav Kříž, Jiří Kynos, Ĺudovít Major, Karel 
Malina, Bedřich Martinic, Ján Mitošinka, Mária Mračnová, Ján Mráz, Václav Müller, Zdeněk Němeček, 
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Jaromír Perútka, Jaroslav Petrásek, Bedřich Polák, Petr Pomezný, Karel Procházka, Jozef Prusák, Anton 
Richter, Antonín Roček, Emanuel Řehoř, Jiří Sequens, Ludvík Schmid, Pavel Slepička, Marta Stejskalová, Jan 
Suchl, Bohumil Svoboda, Václav Svoboda, Štěpán Škorpil, Miroslav Šubrt, Viktor Trkal, Jiří Trnka, Vlastimil 
Vondruška, Karel Zuska, Mikuláš Židišin. (Zdroj: Pavel Hladík, 2007). 

ČOA 1993 – 2007  
Aktivity ČOA za období její existence byly a jsou značně bohaté. Jak ve smyslu kvantitativním, 
z hlediska počtu realizovaných akcí, činností, publikací, ale i co do jejich obsahové pestrosti, 
různorodosti a hloubky zpracování. Podat úplný přehled o její činnosti v omezeném prostoru proto 
není zcela možné. Pokusíme se však podat zprávu podle významnějších, prioritních oblastí činnosti 
spolu s jejich chronologickým výčtem.  

I. OBDOBÍ 1993 – 1999, HISTORIE OLYMPISMU, ČESKÉHO OLYMPISMU 

ČOA od svého ustanovení v roce 1993 navázala na propagační, publikační, 
kulturní, vzdělávací a další aktivity Československé olympijské akademie, 
ale zejména na její odborné a organizační zkušenosti.  

Zmíněné období i rozjezd činnosti ČOA byl bytostně spojen s mimořádnou 
aktivitou jejího předsedy, dříve místopředsedy a předsedy ČSOA, 
místopředsedy ČOV, později ředitele OSIC docentem Jiřím Kösslem, CSc. 
Z počátku v její činnosti dominovaly semináře, diskusní večery, zaměřené 
například na aktuální otázky o „Úloze Olympismu v současné společnosti“, 
ale i orientace na publikační výstupy, zaměřené, stejně jako v jiných NOA 
na historické zpracování vývoje českého olympijského hnutí.  

Vydatnou pomocí v činnosti ČOA bylo zřízení Olympijského studijního a 
informačního centra (OSIC), které oficiálně zahájilo svoji činnost od 1. března 1996. 

Kromě zmíněných důvodů, které determinovaly počáteční historickou orientaci ČOA bylo blížící se 
výročí 100 let Českého Olympismu. 

Právě v roce 1999 si ČOV s a jeho složkami, členy, partnery a celou olympijskou rodinou připomněli 
sté výročí od založení Českého olympijského výboru. Toto významné výročí, bylo nejen příležitostí 
k důstojnému vzpomenutí bohatých historických tradic českého olympijského hnutí, jeho sportovní 
úspěchy a společensko a kulturní přínos v minulosti i současnosti, ale stalo se zároveň i novým 
impulsem k šíření olympijských myšlenek, jejich vzdělávacího a výchovného poslání. Výročí jednoho 
z nejstarších olympijských výborů přispělo významně i k propagaci českého Olympismu v zahraničí. 

V mimořádné míře se na přípravě a průběhu oslav ke 100. výročí podílela Česká olympijská 
akademie. Bez jejich podkladů, které z její činnosti, činnosti jejího předsedy a dalších členů vzešly, by 
nebylo možné řadu jubilejních aktivit kvalitně, na profesionální úrovni uskutečnit. Šlo zejména o 
publikace historické, dokumentární a jiné, zaměřené na přípravu a realizaci: 

• Slavnostního zasedání ČOV, konaného 18. května ve Velké aule Karolína za účasti přítomnosti 
350 účastníků – pléna, úspěšných olympioniků, zástupců složek a sponzorů, domácích a 
zahraničních hostů vedených předsedou J. A. Samaranchem.  

• Výstavy v hlavní budově Národního musea (18. – 31. 5. 1999), která dokumentovala historii 
českého resp. československého Olympismu, ve zdařilých expozicích. Výstavu shlédlo asi 60 000 
návštěvníků Národního muzea, její atraktivitu zvýšila i znalostní soutěž, vítězové byli odměněni 
věcnými cenami.  

• Mezinárodní filatelistické výstavy (17. – 22. 5.1999), připravené Olympsportem. Výstavu 
navštívila rovněž delegace MOV v čele s jeho předsedou. Během výstavy se konaly autogramiády 
olympioniků a projekce filmů z olympijské historie. 

• K otevření Sportovního centra Emila Zátopka v Houšťce ve Staré Boleslavi. (M. Šebík). 

• Výstavu stoleté historie Českého Olympismu, prezentované v Olympijském muzeu 
v Lausanne (27.5. – 4.7. 1999). Šlo o první samostatnou výstavu historie NOV v prostorách 
tohoto musea. Vernisáže se zúčastnila delegace ČOV a MOV, prezentace byla úspěšná. Informace 
o výročí ČOV (propagační dvoustrana, odznaky) byla s uznáním přijata 250 delegáty ze 48 zemí 
na jednání 28. valného shromáždění Evropských olympijských výborů 12. – 13. 11. v Praze. 



• Publikačních aktivit, jak na oficiální reprezentační publikací 
Český olympismus - 100 let (Havránková, Hladík, Kolář, Kössl, 
Waic,Olympia 1999) i dalších děl.  

• Propagačního dvoulistu ČOV 1899-1999 (česky, anglicky, 
francouzsky) s historickým přehledem, členů a funkcionářů ČOV, 
české členy MOV, olympijské vítěze a nositele olympijských 
vyznamená-ní, účast a umístění na OH.  

• Plakátu k výročí s nejslavnějšími olympioniky a logy současných 
partnerů českého olympijského týmu.  

• Portrétů českých olympijských vítězů v kalendáři ČOV na rok 
1999. 

• Jubilejních odznaků a pamětních stříbrných medailí.  
• Kolekce pamětních grafických listů (agentura Omnium), které byly předávány významným 

osobnostem a hostům ČOV (prezident V. Havel, předseda V. Klaus, ministr E. Zeman, J .A. 
Samaranch atd.) a deseti nejlepším olympionikům století.  

• Řetězce mediálních prezentací: tiskových konferencí, prezentací partnerů českého olympijského 
týmu, televizního přenosu večera „Olympionik a medaile století“  

• Samostatné informační barevné stránky 100 let ČOV (byla umístěna ve žlutých stránkách)  
• Odborné stati v časopise Tělesná výchova a sport mládeže  
• Rozsáhlejších diskusních pořadů v Českém rozhlasu (Kössl, Dovalil, Wendl, Doležal, Malina).  

V souvislosti s oslavou 100 let českého Olympismu, ČOA uspořádala:  
„Druhý seminář národních olympijských akademií zemí Střední a Severní Evropy na téma „Projekty, 
problémy a perspektivy spolupráce v olympijské výchově“ . Jednání 23. – 25. dubna 1999 se 
zúčastnili představitelé NOA z 19 zemí a šest delegátů z ČOA.  

Slavnostní zasedání ČOA v Olympii. V souladu s mottem exkurze „Antické tradice olympismu“  
v rámci kterého navštívili účastníci také Delfy, Nemeju, Istiji, Mykény, Korint a Athény. 

Publikace k historii českého Olympismu 
• Dokumentace k dějinám českého Olympismu. Díl I. 1891–1918. Olympijská knihovnička č. 14, 

1998, 212 s, reedice 2001. (Beranová, Hladík, Kolář, Kössl). 
• Dokumentace k dějinám českého Olympismu. Díl II. 1918–1945. Olympijská knihovnička č. 17, 

1998, 229 s., (Beranová, Hladík, Kössl, Waic) 
• Dokumentace k dějinám českého Olympismu. Díl III. 1945-1970. Olympijská knihovnička č. 20, 

1999, 261 s, (Beranová, Hladík, Kolář, Kössl). 
• Dokumentace k dějinám českého Olympismu. Díl IV. 1970–1999. Olympijská knihovnička č. 24, 

2000, (Beranová, Hladík, Kolář, Kössl, Waic). 
• ROČEK, Antonín: Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí, 5. díl. Praha 2001. 84 s. Práce 

navazuje na soupisy pramenů k dějinám olympijského hnutí z fondů Tyršova muzea tělesné 
výchovy a sportu v Praze.  

Základem těchto publikací jsou edice hlavních dokumentů českého olympijského hnutí od počátků do 
současnosti, doplněno statistickými přehledy české a československé účasti na OH a výběrovou 
bibliografií o Olympismu. Mezi dalšími publikacemi lze nalézt: 

• Závěrečnou zprávu o Olympijském kongresu ke stému výročí MOV  Paříž 1994., piblikované 
v Olympijské knihovničce č. 13, 1997. 

• Kdo byl kdo – Naši olympionici. Praha: Libri 1999, 424s, autoři Hájek, Kolář, Kössl, Waic. 
Lexikon drobných medailonů 580 českých a slovenských olympioniků. 

 
Výstavy: 

• „Svět pěti kruhů“ k 100. výročí založení MOV. (Národní muzeum v Praze, únor 1994)  
• XIX. Zimní olympijské hry 2002 v Salt Lake City (scénář olympijské části a úprava scénáře 

obecné části).  
• Daně a Emilu Zátopkových v Tyršově muzeu tělesné výchovy a sportu (listopad 2002 – březen 

2003). 



• K 50. výročí založení Tyršova musea tělesné výchovy a sportu v Praze 
• Lyžníci, velocipedisté a ti druzí. V Moravském zemském muzeu, Brno 16.3.-31.8. 2000. Expozice 

pod patronací ČOV a ČKO představila českou historii ve více jak 20 sportovních odvětvích, ve 
spolupráci s regionálním klubem olymioniků Jižní Moravy logicky akcentovala také nejúspěšnější 
sportovce regionu, kteří jako olympionici nebo mistři světa proslavili ČR. 

• Olympijské hry očima dětí. Putovní výstavka stručné historie OH doprovázená dětskými 
kresbami. Ostrava a Severní Morava 1999–2000. 

• Olympijská mozaika 2. 12. 2005 – 12. 3. 2006 v Praze, v Lobkovickém paláci, Jiřská 3 (Pražský 
hrad). 

Konference, semináře 
„Ženský sport ve středoevropských zemích – vznik a vývoj do druhé světové války“. Konference, 
(2003) ČOA, FTVS UK TMTVS se zúčastnilo 20 historiků sportu z německých, polských, 
maďarských, slovenských, slovinských, rakouských, českých, francouzských, litevských a finských 
univerzit, olympijských akademií a sportovních muzeí.  

II. OLYMPISMUS  
Další významnou oblastí, permanentní etapou i výzvou v činnosti ČOA je studium a propagace 
Olympismu. Jde o závažné téma, neboť v současném Olympismu (neo-olympismu) dominují jak 
názorová pluralita, různá paradigmata – doktríny, rozpory ve výkladu jeho podstaty a vývoje 
v souvislosti s rozvojem, medializací a komercializací sportu. To je i příčinou, proč jsou základní 
principy Olympismu, trvalou výzvou k čistotě a etice sportu. V globalizovaném světě sportu jsou však 
tyto snahy často relativizovány, porušovány a nezřídka přehlíženy.  

V současném olympijském vědomí (ideály) i bytí (praxe) lze identifikovat synchronii jak antické, 
liberálně humanistické, tak i pozitivistické, pragmatické orientace v historickém vývoji filosofie 
Olympismu.  

ČOA se připojuje k proudu raženému MOV a MOA v hledání nových, dnešnímu rozšíření a významu 
sportu i olympijského hnutí více odpovídajících rysů, obsahů i forem Olympismu.  

V průběhu své existence probíhala v ČOA ve spolupráci se zástupci Klubu Fair play, členů ČOV a 
dalších přizvaných odborníků diskuse k otázkám současného Olympismu.  

 
 
 
 
 
 
Seminář ČOA k Olympismu a olympijské 
Výchově Brandýs / Labem 2005 
 
 
 

 
Pestrost názorů našich 

odborníků i rozmanité přístupy prezentované v nejvýznamnějších 
zahraničních studiích, odrážejí jak složitost současného vývoje 
Olympismu, jeho četné rozpory, fundamentalismus a 
relativismus i návrhy forem a způsobů jak tyto proudy, které hrozí 
ohrozit podstatu Olympismu zvenčí i  
zevnitř, překonávat.  

Završením těchto aktivit je publikace „Olympismus“ , kterou 
pod vedením místo-předsedy ČOV a člena ČOA J. Dovalila, 
připravil tým autorů sestavený jak z řad odborníků ČOA, ČOV i 
dalších přizvaných expertů. Publikace by se měla stát východiskem 
v dalších činnostech a aktivitách ČOA, zejména v rozpracování 
koncepce, forem a metod olympijské výchovy mládeže.  



Kapitoly této monografie jsou umístěny na webových stránkách ČOA a jsou zdrojem informací, nejen 
pro odborníky, ale i veřejnost, učiteli, kteří olympijsko výchovu na školách zajišťují. 

III. OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA 

1. Olympijská výchova – integrální součást vzdělávacích programů na českých ZŠ a SŠ  
Od počátku diskuse vyvolané edicí tzv. Bílé knihy (2001) k „Národnímu 
programu rozvoje vzdělávání v České republice“, usilovala ČOA 
(Rychtecký, Kössl, Dovalil, Müller aj.) v iniciačních pracovních skupinách 
MŠMT ČR o rozšíření rámcových struktur učiva o vybraná olympijská 
témata a jejich prosazení do „Rámcových vzdělávacích programů“  (RVP) 
pro základní a střední školy v České republice.  

Z Olympijského musea v Lausanne byl získán materiál, který po vhodné 
úpravě názorně přispívá zejména k propagaci a utváření motivace mládeže 
k „Olympismu“ i jejich aktivnímu sportování (historie antických her i 
olympijského hnutí v současnosti, „Rytíři sportu“aj.). Tento názorně-
informační materiál byl v roce 2004 publikován jako mimořádné číslo 
časopisu „Tělesná a sportovní výchova mládeže“ (TVSM).  

Součástí olympijské výchovy mládeže patří i pořádání místních školních 
„olympijských her“. Členové ČOA, odpovědní za spolupráci se školami se 

těchto her v nejrůznějších částech naší republiky účastnili a zúčastňují. Podrobný koncept 
„Olympijské výchovy bude představen v dalších bodech programu.  

Členové ČOA v oblasti fair play a olympijské výchovy dále přispěli:  

• ke zpracování námětu pro novelizaci statutu „Školní ceny Fair play ČOV“ ve smyslu „Ceny Fair 
play mládeže“, jejíž návrhy na udělení by měly právo předkládat všechny státní i nestátní subjekty, 
které se zabývají organizováním výchovně vzdělávacích aktivit mládeže v ČR. 

• Zpracování námětu na popularizační rozhlasový pořad k objasnění podstaty sportovního výkonu a 
funkcí sportu. 

K otázkám „Olympijské výchovy“ p řednesli členové ČOA následující přednášky a publikovali 
následující sdělení: 
Rychtecký, A. & Dovalil, J.(2003). The Concept of Olympic Education in the Czech Republic“, 
Bratislava 2003, Konference k 10 výročí SOV. 

Rychtecký, A. „Ocenka olimpijskich idealov tschesskoj molodezhju“., VII. Mezinárodní vědecký 
kongres „Současný olympijský sport a sport pro všechny“. Moskva 2003  

Rychtecký, A. & Naul, R. (2005). Goal orientation and perception of olympic ideals in European 
youth. AUC – Kinathropologica Vol. 41, 2 – 2005  

Rychtecký, A. & Dovalil, J. (2007). The Concept of Olympic Education in the Czech Schools. Ancienit 
Olympia. 

Rychtecký, A. (2007). Olympic Education in the Educational Programs at the Czech Schools. AUC-
Kinanhropologica, 43, 1, 35 – 48. 
 
Výzkumné projekty ČOA se zaměřením na Olympismus  
Ohlas činnosti ČOV populaci dětí a mládeže (řešitel: P. Slepička, obhajoba 1999). Úkol byl první 
deskripcí činnosti ČOV a jeho působení na mládež. Zjištění vypovídají o nepříliš velké informovanosti 
mladé generace v této oblasti. Výsledky představují cenný základ pro modernizaci koncepce výchovně 
vzdělávací práce ČOV, nový projekt olympijské výchovy. 

Dějiny českého Olympismu (řešitelé: J. Kössl a kol., obhajoba 1999) řešitelé projektu zpracovali 
v letech 1996–1999 čtyři díly dokumentů z dějin olympijského hnutí. Ty umožnily připravit speciální 
knižní publikaci ke 100. výročí ČOV a doprovodných výstav, vytvořit databáze Tyršova muzea 
tělesné výchovy a sportu a zpracovat olympijské sbírky muzea. 

Olympijská výchova (řešitel: A. Rychtecký, obhájeno 1999) srovnání vědomostí českých dětí 
s respondenty v několika evropských zemích. Výsledky jsou východiskem pro spolupráci 



s Výzkumným ústavem pedagogickým MŠMT při zpracování poznatkových informací s tématikou 
olympijské výchovy a školních osnov. 

Výstavy 
Český olympismus, Fakulta tělesné kultury, University Palackého v Olomouci. Výstavku připravilo 
Centrum humanitních studií a Olympismu katedry kinantropologie, na 12 panelech byl představen 
vývoj Olympismu u nás a účast na OH 1896 až 1998. 

Stálá expozice Olympismu na FTVS UK, s příspěvkem od Olympijské solidarity.¨ 

Konference 
„Etika a sport“(červen 1997) FTVS Praha, kulatý stůl. 
„Olympijské ideály v současném světě“ (květen 1999), FTK Olomouc.  

„Sport, olympismus, nacionalismus a vlastenectví“ (duben 2000) mezinárodní seminář FTVS 
Praha  
Národní konference: Olympismus (1997), „Olympijská výchova“  (2001) samostatný seminář a 
sekce 

„Češi a Němci“  (obecný a sportovní kontext) - Česko-německá konference (duben 2001)ČOA. 
MŠMT, FTVS UK v Praze.  

„Prostory porozumění ve výchově, sportu a umění“  Mezinárodní Konference (2002) PedFak. UK 
Praha (10 zástupců z Německa, jedna z Litvy a dva z Cheltenhamu Velká Británie). 

Společný seminář České a Slovenské olympijské akademie k 15 výročí ČOA (2002) 

„Odpovědnost ve výchově, sportu a umění“ . Konference pořádala Pedagogická fakulta spolu s ČOA 
(2003). Konference se účastnili významní filosofové, sociologové a pedagogové ze sedmi zemí. Na 
konferenci přednesl svůj příspěvek i host ČOA Dr. Jean Durry, místopředseda Mezinárodního výboru 
Pierre de Coubertina, který přednesl přednášku o díle Pierre de Coubertina.  
„Antické tradice v olympijské výchově“  , seminář (květen 2004)  
 
Další publikace: 
Telama, R., Naul, R., Nupponen, H., Rychtecký, A. & Vuolle, P. (2002). Physical Fitness, Sporting 
Lifestyle and Olympic Ideals: Cross-Cultural Studies on Youth Sport in Europe. (Pohybová aktivita, 
motorická výkonnost a olympijské ideály evropské mládeže),Verlag Hofmann: ICSSPE: Sport science 
studies, 272p. Publikace zahrnuje výsledky komparativního sledování z šesti evropských zemí, včetně 
problému „jak současná mládež reflektuje olympismus“.  

Dovalil, J. a kol. (2004). Olympismus. Praha: Olympia 220s. 

Rychtecký, A.& Naul, R. (2002). Hodnocení olympijských principů: komparativní studie české a 
německé mládeže. In: A. Suchomel & R. Antoš. „T ělesná výchova a sport 2002“. Liberec, Euroregion 
Nisa: Technická univerzita, 239-243. 

Hogenová, A. (Ed.) (2001/2). K problematice jinakosti: Sport, olympismus, nacionalismus a 
sjednocení Evropy. Praha, ČOV, Olympijská knihovnička sv. 31, 284 s. 

Hogenová, A. (2003). K novému druhu odpovědnosti. In: A. Hogenová & J. Roztočilová.  
Odpovědnost ve výchově, umění a sportu. Praha: PdF UK 2003, 60-65.  

Rychtecký, A. (2006). Olympic Education in the Czech Educational System. In: Leipziger 
Sportwissenschaftliche Beitrage, 47 (2), 39-42. 

Rychtecký, A. & Naul, R. (2005). Goal Orientation and Perception of Olympic Ideals in the Czech and 
German Youth. AUC- Kinanthropologica, 41, 2, 35-48. 

Mezinárodní konference Pierre de Coubertin at Mrunetta d´Usseaux (Kolář, referát o J.S. Guthovi- 
Jarkovském) leden 2006 

Konference ISHEOS, Sport, národnost, nacionalismus. Národní olympijské výbory – „národní“ nebo 
„státní“ (F. Kolář). Srpen 2006 

Rychtecký, A. & Dovalil, J. (2007). The concept of Olympic Education in the Czech Schools. 
 



Významné propagační publikace: 
Hladík, P. (2006). Kompletní výsledky novodobých olympijských her od Atén 1896 do Atén 2004 a 
zimních olympijských her od Chamomix 1924 do Turína 2006. Editováno jako CD. 

Klub olympijských sběratelů (KOS). Olympijské memorábilie (2006). 

IV.  Patronátní školy ČOV – Školy s čestnými názvy ve vztahu k olympiemi 
Z podnětu ČOA a ČOV a se souhlasem MŠMT byly v roce 1999 uděleny čestné názvy dvěma 
středním školám dle zakladatelů mezinárodního a českého olympijského hnutí. Na Základní školu a 
Gymnasium dr. Jiřího Gutha-Jarkovského byla pojmenována škola v Truhlářské ulici v Praze 1 (Guth-
Jarkovský zde učil) a gymnasium v Táboře bylo pojmenováno na Gymnasium Pierre de Coubertina. 
Obě školy se staly členy hnutí středních škol, které organizuje Mezinárodní výbor Pierre de 
Coubertina, inspirovaného dílem zakladatele novodobých OH a olympijskými myšlenkami. 

Patronátní školy vznikly jako „laboratoře“ rozvoje olympijských idejí mládeže. Identifikace mladé 
generace s olympijskými myšlenkami má přispět k jejímu rozšiřování jak v místech i regionech kde 
tyto školy působí, ale i v jejich dalším rozšiřování. ČOA, která vznik patronátních škol iniciovala, jim 
v jejich práci soustavně pomáhá. Nejen materiálně, ale zejména literaturou i dalšími názornými 
pomůckami (videofilmy aj.), zkušenostmi. Několikaletá činnost vybraných patronátních škol 
prokázala, že jak vlastní myšlenka, tak i výběr konkrétních škol byl velmi zdařilý. Školy vyvíjejí 
vlastní aktivitu a vhodně ČR, ČOV a ČOA úspěšně prezentují nejen doma, ale i v zahraničí.  

Základní škola a gymnázium Jiřího Gutha-
Jarkovského v Praze 1, pořádají pravi-delně 
semináře a vědo-mostní soutěže s olympijskou 
tématikou. Jak v rámci školy, tak i v nejbližším 
okolí, kde její žáci a učitelé aktivně přispěly při 

organizaci školních sportovních soutěží obvodu Prahy 1. V roce 2002, navzdory vlastnímu postižení 
povodní, k jejichž zmírnění přispěl i příspěvek ČOV, škola pořádala semináře a výstavu prací svých 
studentů s olympijskou tématikou. Vítězové se zúčastnili setkání škol na Východoslovenské Šíravě, 
které k olympijské tématice zorganizovala Slovenská olympijská akademie. 
 

 
Gymnázium Pierre de Coubertina v Táboře. Bezprostředně po přijetí tohoto čestného názvu uspořádali 
studenti a učitelé na své škole „Starověké olympijské hry“, organizované jako mezitřídní soutěže: 
umělecké a sportovní. Studenti i učitelský sbor se do těchto aktivit intenzivně zapojili. Cílem byla 
příprava a nominace školního družstva školy na 3. světové fórum středních škol s čestným názvem P. 
Coubertina v Lausanne v září 2001. Vstup na mezinárodní scénu se studentům a učitelům plně vydařil 
a opakovaně, a na vysoké úrovni ČR i ČOV reprezentují (Arenzano, Itálie; 2003, Radstadt, Rakousko, 
2005).  

V září 2004 se Gymnázium Pierre de Coubertina spolu s dalšími zahraničními školami (z Řecka, 
Rumunska, Polska a Německa) účastnilo „Olympijského pětiboje“, který obsahoval vědomostní část, 
sportovní část, setkání s olympioniky, výtvarnou a literární soutěž a byl uspořádán v rámci projektu 
Slovenské olympijské akademie v rámci roku výchovy sportem (EYES).  

Dlouhodobě úspěšná činnost Gymnásia Pierre de Coubertina vedla ČOA k návrhu uspořádat první 
setkání českých škol olympijského hnutí (Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice a Tábor) 27. – 29. 
května 2005 v Táboře. 

V letošním roce (22 – 29. 9.) organizovalo Gymnázium P. de Coubertina, na své půdě v Táboře, velmi 
úspěšně 6. Fórum těchto škol ve kterém se zúčastnila družstva z 20 škol z 16 zemí. 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. Čestný název této 
sportovní škole s velmi dobrými výsledky při přípravě 
talentované mládeže a sportovních reprezentantů v atletice, 



plavání, sportovní gymnastice i v dalších sportech, byl udělen na začátku školního roku 2001/2002. 
 

 
Gymnázium Olympijských nadějí v Českých Budějovicích 
 
 
 
 
 

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopových v Ostravě 
 
OLYMPIJSKÉ HNUTÍ D ĚTÍ A MLÁDEŽE 
Prologem k ODM byly již v roce 1994 (20. – 30. června) byly nejrůznější akce pořádány v rámci 
„Olympijského dne“ k 100. výročí založení MOV. 
Olympijské principy v nich nalezly úrodnou půdu. Dětské olympijské hry (DOH), které se od r. 1994 
začaly spontánně pořádat (např. Brandýs n.L., Zátor , okres Blansko, Řevnovice, Zákřany, Moravské 
Knínice, Plzeň, Praha 4 aj.) Jejich iniciátory byly některé základní školy, šlo o akce škol, městských 
částí, měst až okresů. Podoba her vycházela z olympismu – soutěžení, fair play, tolerance, přátelství i 
z organizačních principů OH - slib, medaile, poselství her, vlajky a symboly školy, hymny. Soutěže 
probíhají podle věkových kategorií, součástí jsou i výtvarné práce, hudební vystoupení, soutěže ve 
znalostech sportů i historie OH. 

Po dílčích zkušenostech z předchozích let inicioval ČOV návrh vyhlásit na rok 1999 pod přímou 
patronací ministra školství, mládeže a tělovýchovy, předsedy ČOV a ČSTV „Olympijský sportovní 
den na základních a středních školách“, návrh byl přijat a den vyhlášen dopisem ministra ředitelům 
škol dne 14. dubna. Náplní dne byly soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity, organizaci zajišťovali ve 
spolupráci s ostatními učitelé tělesné výchovy. K myšlence se přihlásila řada škol, podle dostupných 
informací byl den např. v r. 1999 organizován na všech okresek ČR (místně 50-80% škol), na řadě 
škol se olympijský den stal jádrem červnových sportovních akcí, pro studenty a zaměstnance byl 
uspořádán olympijský den i na Universitě Palackého v Olomouci. 

OLYMPIADY D ĚTÍ A MLÁDEŽE 
Členové ČOA se od samého počátku podíleli na přípravách, organizaci a 
propagaci této významné, akce. ČOA byla zastoupena v nově 
vytvořené komisi při ČOV (Dovalil, Koukal, Müller) a podílela se na 
přípravě základních manuálů pro organizování ODM (olympiád dětí a 
mládeže) na různých úrovních.  
Pro ODM s Orbitem podala ČOA návrh na „Olympijské desatero“ 
etických principů jako součásti akreditační karty pro účastníky prvních 
letních ODM v roce 2003: 

Finální text akreditační karty: 

 

Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

 



Jako účastnice – účastník ODM 2003 budu: 

1. Dodržovat pravidla soutěžení. 
2. Mít úctu ke snaze mých soupeřů zvítězit. 
3. Respektovat rozhodnutí rozhodčích. 
4. Považovat své soupeře za přátele, i když s nimi svedu sportovní boj v soutěži. 
5. Zodpovídat za své činy v přípravě i v soutěži. 
6. Odmítat nečestné jednání. 
7. Pomáhat soupeři, vyskytne-li se v nouzi. 
8. Mít na paměti, že soutěžení je pro každého, tedy i pro méně nadané. 
9. Přát radost ze soutěžení soupeřům. 
10. Mít odvahu vyrovnat se čestně jak s vítězstvím, tak s porážkou. 
 
Členové ČOA se podíleli na zpracování otázek pro vědomostní soutěž dětí pro Olympiádu dětí a 
mládeže v Litomyšli (červen 2003).  

Olympismus a kultura  
Vztah k umění je tradičním a stále aktuálním atributem českého olympijského hnutí. V duchu 
programu ČOV a v mezích možností byla i této oblasti věnována v ČOA patřičná pozornost.  

ČOA ve spolupráci s MŠMT připravila v roce 1997výtvarnou soutěž pro děti Sport a OH očima dětí. 
Podobně ČOV spolu s ČO a.s. a ve spolupráci s ASŠK vyhlásil v r. 2000 výtvarnou soutěž „Jak si 
představujete OH u protinožců“, která byla výtvarnou částí Olympijského poháru. Vítězné práce 
z celkového počtu přes 1000 účastníků byly veřejně vystaveny a odměněny, některé z nich byly 
oceněny i v rámci olympiády dětí a mládeže Kalokagathia 2000 na Slovensku. 

ČOV se zúčastnil soutěže vyhlášené kulturní komisí MOV „Umění a sport“, díla byla vystavena 
v Olympijském muzeu v Lausanne v dubnu až červnu 2000. ČR zastupoval třemi obrazy pražský 
výtvarník J. Rýz, který se více jak dvacet let systematicky věnuje sportovním tématům. 

Literární sout ěž 
V roce 2006, byly na slavnostním zasedání Klubu Fair play v březnu 2006, zveřejněny výsledky 
literární soutěže, vyhlášené v roce 2005 Českým olympijským výborem a Českou olympijskou 
akademií v souladu s Komisí pro kulturu a olympijskou výchovu Mezinárodního olympijského výboru 
Z obdržených 86 prací byly vybrány k ocenění práce: 
 
Umístění Jméno Sídlo Název práce 
1 Martina Babišová Ostrava-Poruba Výzva 
2 Adéla Šonková Praha 5 Sport a olympismus 
3 Petra Morávková Teplice Basketbal 
3 Adam Vašut Ostrava-Poruba Sport – Drama jedné půlhodiny 
 
Filmová a televizní tvorba 
ČOV ve spolupráci s Francouzským institutem, MŠMT a FTVS organizoval v roce 1997 třídenní 
přehlídku francouzských krátkometrážních filmů se sportovní tématikou (Historie OH, Žena a sport, 
Zimní olympijské hry aj.), festival se těšil značné pozornosti. Před OH 1998 připravili ČKO a ČOA ve 
spolupráci s Národním filmovým ústavem přehlídku olympijských filmů ZOH v kině Ponrepo. 

19. – 21. březnav roce 1999 se ČOA na základě výzvy pořadatelů aktivně zapojila do průběhu II. 
Festivalu sportovních filmů v Liberci a její předseda Jiří Kössl byl jmenován předsedou poroty. 
Spolupráce na této akci probíhá dodnes. ČOV podpořil vznik a první ročníky mezinárodního festivalu 
sportovních filmů Sportfilm v Liberci (1998–2000), měl zastoupení v porotě a uděloval zvláštní cenu. 
Památku předsedy ČOA uctili i pořadatelé Festivalu sportovních filmů v Liberci, kteří od tohoto roku 
udělují Cenu Jiřího Kössla za přispění ČOA.  

ČOA se podílela na organizaci a podpoře tradiční výstavy Sportovní fotografie roku, která se 
každoročně koná v Národním muzeu, pro další období byla uzavřena smlouva mezi ČOV Klubem 
sportovních novinářů a ČO a.s. 



Filmy, televize  
• K filmu České televize „Kruhy na sněhu“  o historii zimních olympijských her byl za úzké 

spolupráce ČOA a Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu v Praze vypracován námět, scénář a 
zajištěn odborný dohled při natáčení.  

• Seriál medailonů o slavných českých sportovcích 20. století byl natočen Českou televizí ve 
spolupráci ČOA a Tyršovým muzeem tělesné výchovy a sportu v Praze.  

• V pořadu Česká televize „Volejte učiteli“ věnovanému školní tělesné výchově a ZOH v Salt Lake 
city.  

• S  tématikou Olympismu souvisí probíhající tvorba a vysílání televizního seriálu: „Člověk ve 
sportu“ , který námětově a scenáristicky zpracoval P. Belšan. Námět byl ČT přijat a v současné 
době probíhá jeho natáčení i vysílání na ČT4 – sport. 

Námět seriálu seznamuje srozumitelnou formou diváckou veřejnost s těmi faktory, které podmiňují 
sportovní výkon. Dílčí pořady seriálu jsou zaměřeny na charakteristické pohybové struktury různých 
sportů: sprint, vytrvalostní běh, skoky v atletice, plavání, běh na lyžích, skok na lyžích, cyklistika, 
střelba z pistole, šerm, sportovní a moderní gymnastika, kanoistika, veslování a samozřejmě herní 
dovednosti v kopané, házené, volejbalu, tenisu atd. Jednotlivé pořady tvoří tematické celky, zaměřené 
zpravidla na určité sportovní odvětví či specifickou problematiku. Aktivní účast trenérů, teoretiků, 
výzkumníků, lékařů a samozřejmě i samotných sportovců, vše podporuje názornými ukázkami, 
získanými z archivní dokumentace ČT. Seriál by měl být využit i jako studijní materiál Olympismu 
(úspěchy českého sportu) v nabídce pro školy. Probíhá jednání s ČT o možnosti prodeje DVD školám 
za účasti MŠMT.  

Kolektivní členové ČOA 

OLYMPSPORT 
Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
člen Svazu Českých filatelistů (SČF), České olympijské akademie (ČOA) při 
Českém olympijském výboru (ČOV), Mezinárodní federace pro olympijskou 
filatelii (F.I.P.O.) při Mezinárodním olympijském výboru (MOV) a sdružuje 
všechny zájemce o sportovní a olympijskou filatelii z České republiky i všech 
ostatních zemí celého světa, poskytuje jim servis o novinkách v oboru, rozšiřuje 

odbornou literaturu, podporuje a propaguje olympijskou myšlenku, organizuje činnosti a služby, 
prospěšné olympijské filatelii a propaguje český sport a český olympismus. 

Oddělení dějin t ělesné výchovy a sportu Národního muzea 
vzniklo roku 1953 po několika dřívějších neúspěšných pokusech o jeho založení. Svoji roli při tom 
hrály významné úspěchy československých sportovců v atletice, fotbalu, hokeji, střelectví, kanoistice 
a dalších sportech, které tak mohly být uchovány i pro budoucí časy. Kromě toho se v polovině 
dvacátého století již zcela jasně ukazovalo, že se sport stal významnou součástí životního stylu a 
dynamicky se rozvíjející mediální scény.  

V muzeu se kromě materiálů tradičních tělovýchovných organizací (Sokol, Svaz dělnických 
tělocvičných jednot, Orel), vytvořily základ sbírkového fondu materiály Československého 
olympijského výboru, výsledky sběratelské činnosti jednotlivců a pozůstalosti významných osobností 
české a československé tělovýchovy (J.S. Guth-Jarkovský, J. Rössler-Ořovský, J. Gruss ad.). V roce 
1972 se stalo součástí Národního muzea. V devadesátých letech bylo přejmenováno na Tyršovo 
muzeum tělesné výchovy a sportu. 

Závěr 
Bohatá činnost ČOA, tak jak jsme ji stručně představili, bude zajisté pokračovat i v budoucnu. Podání 
kandidátské přihlášky k uspořádání her XXXI olympiády v roce 2016 v Praze, otevírá nové možností 
jak k úspěšné kandidatuře přispět. 

Členové ČOA jsou zapojeni do výzkumného projektu: „Aktivní životní styl a jeho význam ve výchově 
olympijských principů v ontogenetické perspektivě“, který je součástí rozsáhlého výzkumného záměru, 
realizovaném na půdě Karlovy Univerzity, Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze.  

Cílem projektu je identifikace: 



• sociálně – psychologické faktorů determinujících postoje sportující a nesportující populace k 
olympijským principům; změny v ontogenetic-kém vývoji  

• významu olympijských vzorů a ideálů v hodnotovém systému člověka, role osobní sportovní 
zkušenosti ve vývoji postojů k Olympismu, olympijských principů, žádoucích a reálně 
v olympijském hnutí působících. 

• význam informačních zdrojů o Olympismu, Olympijských a Paralympijských hrách 
 
Dle dílčích výsledků projektu budou nově formulovány koncepty olympijské výchovy pro Rámcové a 
Školní vzdělávací programy, sport mládeže, pro přípravu učitelů tělesné výchovy a trenérů. 

Vlastní studie, byla již v letošním roce zahájena. Příležitost bude dána i historickým reminiscencím jak 
českého olympijského hnutí tak i jeho vztahů s mezinárodním olympijským hnutím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 let olympijské akademie v datech 
Mgr. Pavel Hladík, Česká olympijská akademie 
1987 
30. dubna 
Za účasti předsedy Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Juana Antonia Samaranche se konalo 
v Praze shromáždění, na kterém předseda Ústředního výboru Československého svazu tělesné 
výchovy (ÚV ČSTV) a Československého olympijského výboru (ČSOV) Antonín Himl slavnostně 
vyhlásil ustavení Československé olympijské akademie (ČSOA).  
Předsedou ČSOA se stal Vladimír Černušák, místopředsedou Václav Hubička a tajemníkem Karel 
Procházka.  
Záhy poté byly ustaveny čtyři stále pracovní komise: vědecko-studijní (předseda Jiří Kössl), 
propagační (předseda Štěpán Škorpil), dokumentační (předseda Petr Hůrský) a orgaanizačně-lektorská. 
Ta však byla brzy jako zbytečná zrušena, neboť kopírovala práci tajemníka ČSOA. 

25. listopadu 
1. zasedání ČSOA se věnovalo hlavně organizačním otázkám. Hlavní referát „Systém práce ČSOA“ 
přednesl předseda ČSOA Vladimír Černušák.  
Ke stávajícím komisím přibyla komise legislativní a právní (předsedkyně Marta Stejskalová). Štěpán 
Škorpil odstoupil z funkce předsedy propagační komise a na jeho místo nastoupil Bedřich Martinic.  

1988 
11. května 
2. zasedání ČSOA se konalo za účasti zástupců uměleckých svazů a škol. Po skončení zasedání se 
uskutečnila ve výstavní síni ÚLUV vernisáž výstavy „Sport a umění“. Výstava se stala součástí 



programu mezinárodního kongresu „Sport pro všechny“ a navštívil ji také předseda MOV Juan 
Antonio Samaranch. 

Na základě závěrů ze zasedání byla v rámci ČSOA utvořena kulturní komise (předseda Rudolf 
Drmola).  

1. - 20. července 
Na zasedání Mezinárodní olympijské akademie (MOA) v Olympii byli poprvé vysláni prostřednictvím 
ČSOA studenti z Prahy a Bratislavy – Vlastimila Felcmanová a Karol Gumán. Od té doby se tak děje 
každým rokem. 

30. listopadu 
3. zasedání ČSOA v Bratislavě se zúčastnil i děkan MOA Szymiczek. Hlavní referát k tématu 
„Olympijské hnutí na začátku a na konci 20. století“ přednesl Miroslav Choutka.  

1989 
21. února 
Pro členy ČSOV a ČSOA byl uspořádán seminář „Československé a mezinárodní olympijské hnutí“. 
Stejná akce se pak konala pro pracovníky médií.  

31. května 
Ve slavnostní atmosféře oslavy 90. výročí založení ČSOV se uskutečnilo 4. zasedání ČSOA. Hlavní 
téma zasedání, kterého se zúčastnil i ředitel Olympijského muzea v Lausanne J.-F. Pahud, 
„Olympijské hnutí po Calgary a Soulu“ uvedl Ján Mitošinka. Odpoledne se členové ČSOA zúčastnili 
slavnostního zasedání ČSOV, na kterém vystoupil i předseda MOV Juan Antonio Samaranch.  

Novým předsedou propagační komise se stal Jiří Kostka.  

V rámci jubilea začal vycházet Bulletin ČSOV, jehož přípravou byla pověřena ČSOA.  

28. června 
Předseda ÚV ČSTV a ČSOV Jindřich Poledník a předseda ČSOA Vladimír Černušák slavnostně 
podepsali statut olympijských uměleckých soutěží. Na tomto podkladě byla  

25. září vyhlášena první soutěž, a sice výtvarná soutěž k Československé spartakiádě 1990.  

8. listopadu 
Tématem 5. zasedání ČSOA byla olympijská výchova. Hlavní referát přednesl Bohumil Svoboda. 
Stejné téma měl i hojně navštívený seminář pro pedagogické pracovníky, který se konal 17. listopadu.  

Předsedou kulturní komise byl jmenován Jiří Sequens.  

1990 
9. března 
Mimořádné zasedání ČSOA se kromě aktuálních organizačních otázek věnovalo hlavně volbám 
zástupců ČSOA do ČSOV.  

24. května 

Vlasta Felcmanová přednesla hlavní referát na téma „Žena a sport“, kterému bylo věnováno 6. 
zasedání ČSOA.  

29. listopadu 
Muzejnictví a dokumentaci bylo věnováno 7. zasedání ČSOA. Toto téma iniciovala dokumentační 
komise, která se 13. 9. 1989 na výjezdním zasedání v Zaječově seznámila s problémy Muzea tělesné 
výchovy a sportu (MTVS). 

1991 
23. května 
8. zasedání ČSOA se uskutečnilo v Bratislavě a hlavním tématem byl sport pro všechny.  

…………. ??? 
Předsedou ČSOA se stal Jiří Kössl, …….. ??? další změny ve funkcích ????? 



(na pozvánce na 23. 5. 1991 je ještě Černušák, na 29. 4. 1992 je Kössl, možná se tak stalo v Bratislavě, 
protože zasedání ČSOV bylo nejvyšším orgánem) 

1992 
29. dubna 
Poslední zasedání ČSOA se konalo v Praze v nových prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu 
(FTVS) ve Vokovicích. Ústředním tématem byla komercionalizace ve sportu.  

1993 
12. ledna 
Konala se první schůze České olympijské akademie (ČOA), která se spolu se Slovenskou olympijskou 
akademií (SOA) staly nástupnickými organizacemi po zaniknuvší ČSOA.  

Předsedou ČOA byl zvolen Jiří Kössl, místopředsedou Pavel Slepička.  

25. ledna 
ČOA začala pořádat diskusní večery. Jako první téma bylo zvoleno „Statut, úkoly a organizace ČOA“.  

2. října 
Zasedání ČOA se uskutečnilo v rámci akcí k 40. výročí založení FTVS a bylo spojeno se seminářem 
„Úloha olympismu v současné společnosti“.  

15. prosince 
V MTVS byla otevřena výstava spojená s vyhodnocením soutěže dětské kresby.  

1994 
15. února 
V Národním muzeu v Praze byla zahájena výstava „Svět pěti kruhů“ k 100. výročí založení MOV. 
Návštěvníci výstavy mohli shlédnout i videofilm „Olympijské jubileum“, který vznikl za spolupráce 
s ČOA a později získal řadu cen na festivalech v celém světě. Výstava byla již ve dnech 13. – 16. 
ledna instalována v menším rozsahu v Brně.  

25. května 
V Olomouci se konalo slavnostní zasedání ČOA k 100. výročí vzniku MOV.  

20. – 30. června 
Z iniciativy ČOA proběhly v celé republice na školách všech stupňů různé akce v rámci 
„Olympijského dne“ k 100. výročí MOV.  

9. – 10. prosince 
V Praze na FTVS proběhl seminář „Sportovní psychologie a olympismus“.  

1995 
16. února 
Na schůzi ČOA byl přednesen návrh na zřízení Olympijského studijního centra. To pak začalo 
pracovat od 1. března 1996.  

25. – 26. května 
Výjezdní zasedání v Holicích bylo věnováno problematice uchovávání sportovních dokumentů 
v muzeích a archivech. Kromě českých odborníků se zasedání zúčastnila i zástupkyně Olympijského 
muzea v Lausanne.  

4. prosince 
Členové ČOA odsouhlasili založení Českého výboru Pierre de Coubertin.  

1996 
7. – 8. června 
Konal se hojně obeslaný seminář „Sportovní a olympijské vztahy českých zemí se sousedními 
zeměmi“.  

5. září 
 



 

Na základě souhlasu ČOV byla Jitka Beranová jmenována tajemnicí ČOA, kteroužto funkci 
vykonávala již od září 1994. V dalším období bylo obsazení této funkce spojeno s volbou.  

3. října 
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové byla zahájena výstava vývoje sportovního nářadí a 
oblečení, která se konala pod patronací ČOA.  

9. listopadu 
Ve spolupráci ČOA a Olympsportu se uskutečnila mezinárodní konference „Olympismus a filatelie“.  

29. listopadu 
V rámci národní konference „Tělesná výchova a sport na přelomu století“ byl jeden z „kulatých stolů“ 
věnován olympismu.  

17. prosince 
Vernisáž výstavy spojená s předáváním cen v další soutěži dětské kresby s tématikou sportu a 
olympismu se konala v MTVS.  

1997 
20. února 
Proběhly volby vedení ČOA. Předsedou byl opět zvolen Jiří Kössl, místopředsedou pak Marek Waic a 
tajemnicí Jitka Beranová.  

1998 
31. ledna – 1. února 
V promítací síni Národního filmového archivu Ponrepo se konala přehlídka olympijských filmů.  

12. června 
Na FTVS se uskutečnil diskusní „kulatý stůl“ na téma „Etika a sport“.  

2. – 3. října 
Výjezdní zasedání v Holicích bylo věnováno přípravám oslav 100. výročí ČOV a spolupráci se SOA.  

1999 
19. – 21. března 
Na základě výzvy pořadatelů se ČOA aktivně zapojila do průběhu II. Festivalu sportovních filmů 
v Liberci a její předseda Jiří Kössl byl jmenován předsedou poroty. Spolupráce na této akci probíhá 
dodnes.  

23. – 25. dubna 
Za účasti delegátů z 19 zemí proběhlo jednání národních olympijských akademií střední a severní 
Evropy na téma „Projekty, problémy a perspektivy spolupráce v olympijské výchově“. 

17. května 
V rámci akcí k 100. výročí založení ČOV byla v pražském Muzeu České policie zahájena mezinárodní 
výstava poštovních známek „Olympsport ´99“.  

18. května 
Slavnostní zasedání k 100. výročí založení ČOV se uskutečnilo za účasti předsedy MOV Juana 
Antonia Samaranche ve starobylém Karolinu. Odpoledne pak proběhla v Národním muzeu vernisáž 
výstavy „Století českého a československého olympismu“, kterou si  

25. června prohlédl i nejstarší žijící olympijský vítěz Leon Štukelj z Jugoslávie.  

K významnému jubileu připravili členové ČOA několik publikací: „Dokumentace k dějinám českého 
olympismu“ (4 díly), „Český olympismus – 100 let“ a „Kdo byl kdo – Naši olympionici“.  

19. května 
Do rámce oslav spadala i konference „Olympijské ideály v současném světě“, kterou uspořádala 
Fakulta tělesné kultury v Olomouci.  

26. května 



V Olympijském muzeu v Lausanne byla slavnostně zahájena výstava k 100. výročí založení ČOV, 
kterou připravili členové ČOA.  

14. – 24. září 
Slavnostní zasedání ČOA v Olympii. V souladu s mottem exkurze „Antické tradice olympismu“ 
navštívili účastníci také Delfy, Nemeju, Istiji, Mykény, Korint a Atény.  

5. října 
Gymnázium v Truhlářské ulici v Praze obdrželo do názvu jméno zakladatele českého olympismu 
Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského. 

Dne 16. listopadu bylo gymnázium v Táboře pojmenováno po Pierre de Coubertinovi. 

Nad oběma školami má ČOA patronát.  

 
 
2000 
4. dubna 
Uskutečnil se mezinárodní seminář „Sport, olympismus, nacionalismus a vlastenectví“.  

19. – 21. května 
Výjezdní zasedání v Holicích se seminářem „Olympijská výchova“.  

7. září 
Proběhly volby funkcionářů ČOA. Předsedou byl zvolen Jiří Kössl, místopředsedou Antonín 
Rychtecký a tajemnicí Jitka Beranová.  

2001 
1. - 4. února 
V rámci národní konference „Sport v České republice na začátku nového tisíciletí“ proběhla jednání 
v samostané sekci „Olympismus a olympijská výchova“.  

9. října 
Ve věku 58 let zemřel dlouholetý předseda ČOA a bývalý předseda ČSOA a místopředseda ČOV Jiří 
Kössl.  

1. listopadu 
Vzhledem k úmrtí Jiřího Kössla proběhla volba na funkce v ČOA. Novým předsedou byl zvolen 
Antonín Rychtecký a místopředsedou Pavel Hladík. Na návrh nového předsedy byla zrušena funkce 
tajemníka.  

2002 
7. – 9. června 
K 15. výročí olympijské akademie proběhlo výjezdní zasedání ČOA a SOA v Peci pod Sněžkou.  

24. srpna 
V Holicích se konal I. ročník Memoriálu Jiřího Kössla, který je pořádán každým rokem. 

Památku předsedy ČOA uctili i pořadatelé Festivalu sportovních filmů v Liberci, kteří od tohoto roku 
udělují Cenu Jiřího Kössla za přispění ČOA.  

23. září 
Ve věku 70 let zemřel čestný člen ČOA Milan Šebík. Byl naším olympijským atašé při OH 1960 
v Římě a zasloužil se o vznik Centra manželů Zátopkových v Houštce.  

2003 
22. května 
Na Pedagogické fakultě University Karlovy se konala mezinárodní konference „Odpovědnost ve 
sportu, výchově a umění“, na které vystoupil významný francouzský pracovník na poli o 

30. května – 1. června 
Výjezdní zasedání ČOA v Táboře bylo věnováno činnosti tamního Gymnázia Pierre de Coubertina.  



18. září 
Po rezignaci Pavla Hladíka byl místopředsedou ČOA zvolen Jaroslav Koukal.  

Do svazku ČOA byl přijat Klub olympijských sběratelů.  

10. – 12. října 
Uskutečnila se hojně obeslaná mezinárodní konference „Sport žen ve středoevropských zemích – 
vznik a vývoj do roku 1938“.  

2004 
28. – 30. května 
Hlavní součástí výjezdního zasedání ČOA v Kytlici byl seminář „Antické tradice v olympijské 
výchově“.  

22. září 
ČOV schválil nový Statut ČOA a na jeho základě jmenoval do nové Rady ČOA osm členů 
z navržených odborníků. Poté ČOA jmenovala osm zástupců kolektivních členů do druhé komory 
Rady.  

4. listopadu 
Provedeny volby funkcionářů ČOA. Předsedou byl zvolen opět Antonín Rychtecký. Místopředsedy 
byli zvoleni Jaroslav Koukal (za komoru odborníků) a Libuše Szutáková (za komoru kolektivních 
členů).  

Zároveň bylo schváleno vytvoření čtyř pracovních skupin: pro olympijskou výchovu, pro olympismus 
a společenské sportovní vědy, pro historii, dokumentaristiku a bibliografii, a pro propagaci, umění a 
kulturu.  

2005 
3. února 
Vyhlášeno národní kolo literární soutěže MOV „Sport a literatura“, do kterého bylo zasláno 89 prací.  

6. – 11. května 
Proběhla exkurze „Olympijské muzeum Lausanne a olympijská střediska zimních olympijských her“. 
Účastníci navštívili Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Turín, Grenoble, Chamonix a Lausanne.  

27. – 29. května 
V Táboře se uskutečnilo první setkání škol olympijského hnutí (Praha, Brno, Ostrava, České 
Budějovice a Tábor).  

1. prosince 
V Lobkovickém paláci na Pražském hradě se konala vernisáž výstavy „Olympijská mozaika“, 
věnovaná 80. výročí pražského kongresu MOV a historii zimních olympijských her.  

2. prosince 
Konala se mezinárodní konference „VIII. olympijský kongres 1925 v Praze a jeho místo v dějinách 
olympijského hnutí“.  

2006 
18. října 
Na pražské FTVS byla otevřena stálá expozice věnovaná olympismu.  

10. – 12. listopadu 
V Olomouci se konalo výjezdní zasedání ČOA se seminářem „Olympismus a totalita“.  

V průběhu roku proběhla příprava a natáčení 24 dílného televizního seriálu „Člověk ve sportu“.  

2007 
7. – 14. května 
Uskutečnila se exkurze „Olympijská střediska západní Evropy“ zaměřená na Londýn, Much Wenlock, 
Henley, Mirville a Paříž.  



19.10. Slavnostní zasedání k 20 výročí založení Československé – České a Slovenské olympijské 
akademie. Tyršův dům. Za přítomnosti Dr. Milana Jiráska, předsedy ČOV, Doc. Františka Dvořáka a 
Doc. Josefa Dovalila a přizvaných hostí se konala tisková konference a Seminář k činnosti ČOA 

 
  


