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Ředitelem Olympu Centra sportu 
Ministerstva vnitra jste se stal 1. srp-
na. Jak hodnotíte své první týdny ve 
funkci?
V prvních týdnech jsem si stanovil ně-
kolik cílů, tím hlavním ale bylo sezná-
mit se se všemi zaměstnanci a praco-
višti  naší  organizace.  Musím  říct,  že 
jsem  na  spoustu  našich  zaměstnan-
ců  (nejenom  sportovců)  hrdý.  Pra-
cují  s  nasazením  a  opravdu  velkou 
láskou ke  sportu a bez  takových  lidí 
to v oblasti  sportu dnes nejde. Dále 
jsem  začal  poznávat  své  partnery 

ve  sportovním  prostředí,  jako  jsou 
např.  Národní  sportovní  agentura, 
Český  olympijský  výbor  a  jednotli-
vé  sportovní  svazy.  Pevně  věřím,  že 
jsem vyrazil správnou cestou, která již 
v blízké budoucnosti přinese Olympu 
CS MV mnoho sportovních úspěchů. 

Sídlíte v pražské Stromovce. Můžeme 
ale najít Olymp i na jiných místech?
Hlavním  sídlem  Olympu    CS  MV  je 
skutečně  areál  Ministerstva  vnitra 
v pražské Stromovce, kde se nachá-
zejí oddělení atletiky, tenisu, vzpírání 

a  boxu,  úpolových  sportů,  různých 
sportů  letních a  různých  sportů  zim-
ních.  Máme  ale  i  další  pracoviště: 
oddělení  volejbalu  sídlí  v  Přípotoční 
ulici  v  Praze  ve  Vršovicích,  odděle-
ní  moto  má  svůj  domovský  stadion 
ploché dráhy na Markétě v Praze na 
Břevnově.  Dislokovaná  pracoviště 
Olympu  CS MV jsou oddělení cyklisti-
ky v Hradci Králové, oddělení plavá-
ní a brokové střelby v Brně, oddělení 
kulové střelby v Plzni a oddělení biat-
lonu v Jablonci nad Nisou.

Olymp se zaměřuje pouze na profe-
sionální sportovce?
Ne,  kromě  přípravy  na  státní  repre-
zentaci  má  Olymp  několik  dalších 
činností.  V  resortu  Ministerstva  vnit-
ra ČR úzce spolupracuje s Policií ČR 
a  Hasičským  záchranným  sborem 
ČR, i tuto oblast spolupráce bych rád 
posunul  dále.  Dále  spolupracujeme 
s  organizací  UNITOP  ČR,  která  sdru-
žuje policejní kluby a zároveň je čle-
nem Evropské unie policejního sportu 
a její světové „sestry“.  

Pohybujete se teď ve sportovním pro-
středí. Jaký je váš vztah ke sportu?
Od  dětství  jsem  dělal  několik  kolek-
tivních sportů, chodil jsem na základ-
ní  školu  se  sportovním  zaměřením. 

Už dva měsíce stojí v čele Olympu CS MV Michal Volf. Jak si 
na nové úkoly zvyká a co je jeho cílem? 

Olymp si zaslouží být vidět
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Michal Volf 
l  31 let
l  narozen v Plzni
l  vystudoval právnickou fakultu na 
Západočeské univerzitě v Plzni, kde 
dodnes působí jako vyučující na 
katedře trestního práva

l  zaměřuje se na spolkové, sportovní 
a trestní právo

l  od roku 2020 působí jako asistent 
rozhodčího v profesionálních sou-
těžích fotbalové asociace ČR

l  ředitel Olympu CS MV od 1. srpna 
2022

l  ve volném čase rád běhá, hraje 
koĺektivní sporty a má rád dobrou 
kávu

l  aktuálními velkými úkoly nového 
ředitele je prezentace na blížícím 
se vyhlášení ankety Sportovec roku 
a také příprava na sezonu 2023, 
která bude zásadní vzhledem 
k nadcházejícím LOH 2024 v Paříži.



Sport je tedy pro mě přirozenou sou-
částí života.
Již  několik  let  jsem  fotbalový  roz-

hodčí,  v  současné  době  vykoná-
vám  činnost  asistenta  rozhodčího 
v 1. a 2 lize Fotbalové asociace ČR. 
Dále  se  aktivně  věnuji  sportov-

ní  legislativě,  kterou  dlouhodobě 
vnímám  jako  „zapomenutou“  část 
právního  řádu nejenom v České  re-
publice, ale i v rámci předpisů Evrop-
ské unie. Tato oblast potřebuje zajisté 
změnu,  která  by  měla  mít  pozitivní 
dopad na celý sport. 

Měl jste už možnost vidět sportovce 
Olympu CS MV přímo v akci?
Měl  jsem  tu  možnost  být  na  evrop-
ských  hrách  v  Mnichově.  Atletické 
mistrovství  Evropy  mělo  skvělou  at-
mosféru.  Výsledkově  pro  nás  mělo 
dopadnout  určitě  lépe,  ale  věřím, 
že to přijde příště, takový sport pros-
tě bývá. Co mě opravdu překvapilo, 
bylo evropské mistrovství ve sportov-
ním lezení. Fanoušci naplnili náměstí 
po okraj, a když Adam Ondra dolezl 
pro první medaili, nastala neuvěřitel-
ná euforie. Tím, že se mistrovství kona-
lo v Německu, bylo pro řadu českých 
fanoušků dobře dostupné. Měl  jsem 
také  možnost  podívat  se  na  závod 
SAZKA Tour v silniční cyklistice. Sledo-

val  jsem ho v doprovodném vozidle 
našich závodníků, díky tomu jsem se 
dozvěděl opravdu spoustu informací 
a viděl jsem cyklistiku z pohledu, jaký 
se mi dosud nenaskytl.

Jaké jsou vaše vize a plány s Olym-
pem CS MV?
Chtěl bych navázat na úspěšnou his-
torii,  kterou Olymp  bezpochyby má. 
Za  to  se  sluší  poděkovat  všem  za-
městnancům. Zároveň je ale potřeba 
některé  věci  změnit,  zmodernizovat. 

Český sport musí začít vnímat a vyu-
žívat moderní technologie, nové pro-
cesy přípravy a regenerace, aby nám 
světová  konkurence  tzv.  neutekla  – 
v některých sportovních odvětvích se 
tak už bohužel stává. Také bych chtěl, 
aby byl Olymp více vidět, je to skvělá 
a obrovská organizace a zaslouží si tu 
publicitu mít. A především si ji zaslouží 
samotní sportovci, kteří za Olymp re-
prezentují Českou republiku. 
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Filip Čumpelík
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