
Návštěva trenérů v INSEP - Národní institut sportu, odbornosti a výkonnosti, Francie  

(l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance,  

11 avenue du Tremblay, 75012 Paris France) 

Setkání s Francouzským olympijským výborem 

•  INSEP: úterý 6. 11. (10.00 - 17.00), středa 7. 11. (9.00 - 12.00) 

•  Francouzský olympijský výbor: středa 7. 11. 2018 (14.30 – 16.00) 

Celkem 25 trenérů nominovaných svazy a zástupci ČOV. Pořádáno a hrazeno Českým olympijským 

výborem, TOP TEAM.  

 

INSEP má ambici dostat a udržet Francii v TOP 5 hodnocení národů na Olympijských hrách a do Top 

10 v hodnocení národů na paralympijských hrách. Vizí je moderní instituce sloužící k dosažení 

sportovní dokonalosti.  

Institut je pod záštitou ministerstva pověřeného sportem. Byl založen na základě dekretu, který dal 

institutu postavení veřejného zařízení s charakterem vědeckým, kulturním a odborným.  

INSEP je rozdělen na 26 sportovních sekcí, připravuje 810 vrcholových sportovců, kteří se připravují v 

institutu (z čehož je 570 ve sportovních sekcích a 240 v partnerském tréninkovém procesu). A dalších 

360 studentů, z čehož 150 neplnoletých a 210 plnoletých. 

V roce 2014 byla zvolena nová Rada, která je tvořena 27 členy; jejím prezidentem byl na 4 roky 

zvolen Jean-Philippe GATIEN (stříbrný medailista z OH  1992). 

INSEP se účastní národní politiky rozvoje fyzických a sportovních aktivit v oblasti vrcholového sportu. 

Přispívá k ochraně zdraví sportovců a k zachovávání sportovní etiky. Hodnotami INSEPu je výkonnost, 

odbornost, excelence, sportovní etika a sportovní vášeň. 

Ze setkání s oddělením vrcholového sportu Francouzského olympijského výboru vyplynula aktuální 

agenda výboru zaměřená na aktivitu při přípravě vzniku Národní agentury sportu, která bude 

spravovat rozpočtové peníze na sport a částečně sportovní politiku. V současnosti diskutují 

pravomoci ministerstva pověřeného sportem a pravomoci nově vznikající agentury. Ministerstvu 

připadne více akademická část sportu, Agentura převezme praktickou a organizační část, zejména ve 

spolupráci se sportovními svazy. 

Oddělení Mise optimalizace výkonnosti a Centrum výkonnosti je malé odborné pracoviště na půdě 

INSEP. Vedoucí Thierry C. představil vybavení pro měření základních výkonnostních parametrů 

sportovců. Zajímavá byla příprava sportovců na specifické teplé podmínky Tokia 2020 ve speciální 

komoře s regulací teploty a vlhkosti. Stejnou používali sportovci na přípravu do specifických 

podmínek v Rio 2016. 

Z rozpravy s Oddělením vzdělávání a školní docházky bylo patrné, jak velký důraz je kladen na 

komunikaci mezi školou, rodiči, trenérem a sportovcem. Všechny zúčastněné strany spolu úzce 

spolupracují, tak aby vytvořily pro sportovce ideální podmínky a přitom respektovaly princip duální 

kariery. Z diskuse vyplynulo, že škola, rodiče a trenéři jsou ve vzájemně rovném postavení ve vztahu 

k určování dalšího životního směřování sportovce. Rozhodnutí přijímají ve vzájemné shodě se 

sportovcem. 



INSEP má úkoly v několika strategických oblastech: 

•  Podporovat všechny federace olympijských a paralympijských sportů 

•  Usilovat o zlepšování podmínek přípravy sportovců na základě duálního projektu (duální kariera) 

•  Posilovat vzdělávání francouzských pracovníků ve vrcholovém sportu 

•  Spolupracovat s mezinárodními institucemi, veřejnými institucemi a sportovními hnutími 

•  Usilovat o modernizování společně se všemi entitami institutu 

 

INSEP má zřízené dvě sekce: 

Vědeckou, medicínskou a vzdělávací Radu, které předsedá profesor Pierre ROCHCONGAR, ředitel 

jednoty biologie a medicíny sportu 

Radu sportovního života a stážistů, které předsedá Benjamin BROSSIER vrcholový sportovec patřící 

do skupiny stolní tenis Francie v rámci INSEP. 

Institut je řízen generálním ředitelem, kterému asistují dva náměstci: jeden je pověřen sportovní 

politikou, druhý obecným řízením. 

 

INSEP v datech 
 
26 Sportovních sekcí 

810 Vrcholových sportovců, kteří se připravují v institutu (z čehož je 570 ve sportovních sekcích a 

240  v partnerském tréninkovém procesu 

360  Studentů, z čehož 150 neplnoletých a 210 plnoletých 

150  Reprezentačních trenérů 

520  Státních zaměstnanců z čehož 350 permanentních 

28    Hektarů  

50 % Medailistů na OH V Riu 2016 (celkem 21 medailí) 

56 %  Medailistů na OH v Londýně 2012 

51 %  Medailistů na OH v Pekingu 2008 

66 % Medailistů na OH V Aténách 2004 

300 Agentů, kteří pracují v institutu 

80  Paramedicínského a medicínského personálu  

50 Učitelů – vychovatelů 

20  Vědců  

38 Milionů eur (rozpočet) 

32 Školení  

100 % Úspěšnost při maturitě (2016) z čehož 76 % s vyznamenáním 

76 % Úspěšnost univerzitního vzdělání 

75 % Úspěšnost odborného vzdělání 

 

 



Organizační struktura 

 

 

 

 

 


