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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou sportovního zařízení střelnice 

pro brokové disciplíny. Práce je rozdělena na několik částí. První část obsahuje 

teoretická východiska, která jsou následně aplikována v praktické části. Cílem práce 

je na základě všech provedených analýz zpracovat návrhy na inovaci střelnice. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with description and analysis of sports equipment range 

for the shotgun discipline. The work is divided into several parts. The first part contains 

theoretical, which are then applied in the practical part. The aim of the work is based 

on all performed analyzes to develop proposals on upgrading the range. 
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ÚVOD 

 

Mezi nejoblíbenější a nejznámější sporty v České republice patří fotbal, hokej, 

cyklistika nebo plavání. K těm méně mediálně známým patří broková střelba, i přes to, 

že čeští střelci dosahují na evropských i mezinárodních závodech vynikajících výsledků 

a patří mezi nejlepší střelce na světě. Bohužel málo lidí ví, že střelectví je historicky 

nejúspěšnějším sportem v České republice. Žádní jiní sportovci nedokázali přivést 

z mezinárodních závodů a olympijských her tolik cenných kovů jako čeští střelci. 

Pro toto téma jsem se rozhodl především z toho důvodu, že v minulosti jsem byl 

reprezentant v tomto odvětví sportu a znám jeho problematiku. Mrzí mě, že toto odvětví 

sportu je málo známé a existuje o něm jen málo publikací, které jsou povětšinou 

staršího data vydání.  

V první části práce jsou popsána teoretická východiska práce. Je zde vysvětlena teorie 

sportu, managementu, marketingu a financování sportu v ČR. 

Na teoretickou část navazuje praktická část práce, ve které je podrobně analyzováno 

sportovní zařízení střelnice. Z této analýzy vychází závěrečná část, v níž jsou shrnuty 

všechny zjištěné problémy a zpracovány návrhy na zlepšení současné situace. 

Zjištěné poznatky budou poskytnuty provozovateli střelnice, managementu 

Českého střeleckého svazu, Sportovně střeleckého klubu policie Kometa Brno 

a sportovně střeleckého klubu Shooting Hrdlička. Byl bych nesmírně rád, kdyby byly 

přínosem a podařilo se zrealizovat, alespoň některé moje návrhy. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu sportovní 

střelnice Brno – Soběšice, vytvoření návrhu na zlepšení jejího provozu. Vytvoření 

návrhu na inovaci střelnice, vnitřního resortního systému spolupráce střeleckého svazu, 

se střeleckými středisky, sponzory a partnery.  

K tomu, abych mohl splnit cíl práce, jsem si stanovil výzkumnou otázku práce: 

Jakými metodami a přístupy lze provést inovaci provozu střelnice Brno – Soběšice?  

K odpovědi na výzkumnou otázku jsem vyčlenil následující metody a postupy. Pomocí 

PEST analýzy byl stanoven strategický audit vlivu makrookolí a na základě SWOT 

analýzy byly stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v komunikaci 

se zákazníky, sponzory a partnery. Pomocí marketingového mixu byl analyzován 

produkt, cena, propagace a místo. Na základě těchto analýz byly zpracovány návrhy 

na zlepšení, které jsou uvedeny v závěrečné části bakalářské práce.  

 

Technický sběr dat 

Při analýze okolního prostředí je potřeba shromáždit velké množství informací a zjistit 

nejrůznější poznatky. K tomu využívám více druhů metod, které se snažím adekvátně 

zvolit podle svých potřeb a záměrů, ale hlavně také podle finančních a časových 

možností (Loučková, 2010). 

Dotazník 

Jedná se o písemný způsob dotazování. Jeho nesmírná výhoda spočívá v přehlednosti, 

utříditelnosti a porovnatelnosti. Oproti rozhovoru je také méně časově náročný. Bohužel 

z části omezuje okruh zkoumaných osob. Nelze ho užít u těch, kteří neumí číst a psát, 

což mohou být nevidomí, migranti, malé děti, postižení aj. K dotazování lze použít 

volný (nestrukturovaný) dotazník obsahující pouze určité téma, jinak se dotazovaná 

osoba může libovolně rozepsat. V polostrukturovaném dotazníku jsou otázky i téma 

jasně dané, ale respondent na ně může odpovídat v libovolném pořadí. Standardizovaný 
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dotazník představuje soubor jasně daných otázek i odpovědí. Občas však muže 

obsahovat nějakou otevřenou otázku. Nevýhodou dotazníku je jeho časová náročnost. 

Měl by tedy být co nejkratší a nejjednodušší, aby ho zdárně dokončilo, co nejvíce 

respondentů a odpovědi byly minimálně zkreslené a úplné (Reichel, 2009).  

Interview 

Jedná se o metodicky vedený rozhovor spočívající v dotazování, který může mít různou 

strukturu. Lze vést volný nijak daný, polostrukturovaný, částečně vedený nebo také 

standardizovaný rozhovor, kdy jsou jasně formulované nejen otázky, ale i jejich pořadí 

a odpovědi. Pro kvalitní využití informací je nezbytné provést dokumentaci rozhovoru 

písemnou či jinou formou (Reichel, 2009).  

 

PESTLE analýza 

Slovo pestle vzniklo uspořádáním počátečních písmen názvů odvětví, kterým se tato 

analýza zabývá. Patří mezi ně analýza politického, ekonomického, sociálního, 

technologického, legislativního a environmentálního prostředí. Mnozí znají tuto analýzu 

pod jiným názvem jako PEST, SLEPT, STEEP analýza aj. Jedná se však v podstatě 

vždy o totéž. Ve všech těchto analýzách jsou obsaženy stejné složky, některé jsou pouze 

detailněji rozepsány. Díky této analýze je poskytnut monitoring vnějšího prostředí 

působící na podnik a následný přehled možných hrozeb a příležitostí. Pro organizace 

má významnou důležitost, aby byly připravené využít příležitost nebo naopak čelit 

případným hrozbám (Grasseová, 2013). 

Politické prostředí – částečně souvisí s legislativním prostředím, protože je velice úzce 

provázána politika s legislativou. Zde se hlavně zkoumá politická stabilita, obsazenost 

politickými osobnostmi, postoje k investicím a neméně také politický vliv určitých 

zájmových skupin aj. 

Ekonomické prostředí – pozoruje ekonomické trendy ovlivňující danou organizaci. 

Hledá možný přístup k finančním zdrojům. Kontroluje růst HDP, míru inflace 

nebo momentální stav daňového systému.  
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Sociální prostředí – nejdůležitějším ukazatelem je zde populace a její vývoj. Od čehož 

se pak dále odvíjí pozorování společensko-kulturního prostředí apod. 

Technologické prostředí – sleduje rychlost tempa změn a vznik nových inovačních 

možností vhodných k využití v organizaci. 

Legislativní prostředí – organizace musí sledovat momentální požadavky a změny 

v legislativě, aby nečelila právním postihům. Velice důležitá je znalost občanského, 

pracovního a obchodního práva, protože s ním se společnost setkává každý den. 

Environmentální prostředí – v poslední době se klade důraz na ochranu životního 

prostředí, se kterým je spojena řada povinností a nařízení. S tímto se musí organizace 

vypořádat nebo co nejlépe využít ve svůj prospěch (Grasseová, 2013). 

Výhody a nevýhody 

Nesmírné pozitivum této analýzy představuje zjištění a vyhodnocení nejen možných 

příležitostí, ale i hrozeb souvisejících s fungováním organizace. Bohužel tato analýza 

má také i své nevýhody. Nelze jasně vymezit trh a někdy lze jen odhadovat budoucí 

vývoj. Na tomto základě není jednoduché správně vyhodnotit a aplikovat 

některá potřebná opatření (Grasseová, 2013). 

 

SWOT analýza 

Řadí se mezi základní metody strategické analýzy stavu organizace. SWOT je anglická 

zkratka pro vnitřní silné a slabé stránky a vnější příležitosti a hrozby podniku. 

Tato analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy. Vychází především 

z hodnocení a rozboru momentálního stavu organizace a z předpokládaného budoucího 

vývoje okolí podniku. Na základě zhodnocení výsledků této analýzy může být zvolena 

co nejlepší strategie, kterou se bude organizace ubírat (obr 1). Často odborníci 

doporučují analýzu opakovat, aby byly zjištěny případné změny v okolním prostředí 

nebo nově vzniklé příležitosti či hrozby.  (Váchal, 2013; Grasseová, 2013). 



 14   

  

 

Obrázek 1: Využití metody SWOT při koncipiování strategií 

Zdroj: (Veber a kol., 2009) 

 

Výhody a nevýhody 

Nesmírnou výhodou této metody je její jednoduchost, univerzálnost a srozumitelnost. 

Hrozí zde, ale neobjektivnost z hlediska posuzování předmětů analýzy. 

Ti co tuto metodu používají, by se měli vyhnout nejednoznačným a neurčitým 

formulacím (Grasseová, 2013). 

Marketingový mix 

Představuje jednu ze základních strategií marketingu. Je to soubor marketingových 

nástrojů, který slouží podniku k dosažení stanovených cílů. Použití marketingového 

mixu je důležité z taktického hlediska a měl by předcházet strategickým manažerským 

rozhodnutím. Tato metoda může mít různé koncepce např.: 6P, 7P, 4C a mnoho dalších. 

Tou nejzákladnější metodou je 4P, což znamená, že zahrnuje čtyři marketingové 

nástroje, kterými jsou: 

 Produkt (product) – řešení potřeb a přání zákazníka 

 Cena (price) – náklady zákazníka 

 Místo (place) – dostupnost a pohodlí zákazníka 

 Propagace (promotion) – přesvědčivá komunikace s potencionálním zákazníkem 

(Čáslavová, 2009). 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA 

1.1 Sport 

 

Na počátku 21. století se sport stal sociálně-kulturním fenoménem a nedílnou součástí 

života moderní společnosti. Především se také jedná o druh zábavy pro aktivně 

sportující jedince, ale i pro ty pasivní sportovce, kteří sport sledují z tribuny stadionu, 

v televizi nebo sází na sportovní utkání. Dnes už není pouze jen výsadou vyšších 

aristokratických vrstev, ale je dostupný všem bez omezení. S rychle narůstajícím 

počtem lidí aktivně nebo rekreačně sportujících přicházela potřeba sdružovat se 

do klubů, svazů a později federací. Díky tomu se postupem času sportovní akce 

a závody začaly rozšiřovat do světa, což bylo počátkem vzniku různých šampionátů 

jak evropských, světových nebo olympijských her (Durdová, 2005; Kubíček, 2005). 

 

Slovo “sport“ pochází z odvození latinského „disportare“ a starofrancouzského výrazu 

„le desportere“, což v překladu znamená bavit se nebo také příjemně trávit volný čas 

(Novotný, 2011). 

 

Občas bývá pojem sport chybně zaměňován za termín tělesná výchova nebo tělesná 

kultura. V užším slova smyslu je sport spíše chápán jako součástí tělesné kultury 

(Durdová, 2012). 

V dnešní době sport znamená aktivní trávení volného času a hlavně populární symbol 

zdravého životního stylu. Někdy bohužel se zdravím má málo společného ba naopak 

nám neprospívá. To se nejčastěji děje ve vrcholovém sportu při honbě za nejlepšími 

výkony, ale také rekreačním sportovcům při špatně prováděné technice pohybu. Toto 

se však nemůže přihodit, pokud si člověk vhodně zvolí pohybovou aktivitu, provádí 

cvik s přiměřenou zátěží a v rozsahu svých možnost (Kubíček, 2012; Pacut, 2009). 
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1.1.1 Rozdělení sportu 

Přesně definovat a rozdělit sport se snažilo již mnoho lidí, bohužel nikdy to nebylo 

dostatečné. Sport je mimořádně diferencován a jeho přesné určení není zcela možné, 

protože jej můžeme klasifikovat podle nejrůznějších kritérií (obr. 2 - Novotný, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Klasifikační schéma sportu 

Zdroj: ( Vlastní zpracování podle Novotný, 2011) 

 

Sociální aspekty sportu 

Neustále by měl sport splňovat hlavní myšlenku, což je radost z pohybu, odreagování, 

upevnění zdraví a fyzické konce. Kladný vztah ke sportu se začíná u člověka probouzet 

v mládí a obohacuje ho po celý život. Sport může pozitivně působit na utváření 

osobnosti, seberealizaci, navazování kontaktů s lidmi, organizaci volného času, zlepšení 

zdravotní a psychické odolnosti. Lze jej provozovat na různých úrovních: 

 Vrcholový - snaha o maximální výkon a výsledek jako hlavní profese jedince 

 Výkonnostní – tvoří zázemí pro vrcholový sport a není hlavní profesí sportovce 

 Rekreační – sport pro radost ve volném čase (Durdová, 2011). 

SPORT 

 Participanti (aktivní účastníci) Diváci (pasivní účastníci) 

Institucionalizovaní Neinstitucionalizovaní Skupiny 

 

Jednotlivci 

 

Školní Organizovaná 

Rozvoj 

(výchova) 

Jednotlivci Skupiny 

Na dálku 

(diváci, TV, čtenáři) 

Soutěže 

Rozvoj 

(výchova) 

Soutěže 

 

Rozvoj 

Soutěže 

Přímo na soutěžích 

Amatérské 

Profesionální 

Institucionální role 

navenek (fanoušci) 

Vnitřní skutečné 

přesvědčení 
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1.1.2 Sportovní střelba 

Druh sportu využívající různé druhy střelných zbraní, pomocí nichž se jedinec snaží 

zasáhnout vybraný cíl. 

Vznik a vývoj střelby 

Přesto že sportovní střelba nepatří mezi nejpopulárnější sporty v České republice, řadí 

se mezi nejúspěšnější české sporty na mezinárodní úrovni. Čeští střelci z každé 

evropské či světové soutěže nebo olympijských her za posledních 23 let přivezli vždy 

některý z cenných kovů. Pro takové výkony je důležité co nejlepší zázemí na střelnici. 

Zbraně se zprvu využívaly k lovu, boji a při výcviku střelby. Od něho už byl jen krůček 

ke střeleckým závodům. Střelecké disciplíny vznikaly postupně s vývojem palných 

zbraní od 15. století. Sportovní střelbu podporoval známý několikanásobný mistr 

Francie a zakladatel olympijských her baron Pierre de Coubertin. Ten také tento sport 

značně zpopularizoval a dokonce prosadil jako olympijskou disciplínu už při prvních 

novodobých olympijských hrách konaných roku 1896 v Athénách (Brych, 2008). 

K rozmachu sportovní střelby na našem území došlo po 2. světové válce. Bylo to dané 

zejména tím, že tehdejší Československo patřilo mezi zbrojařskou velmoc a mezi 

obyvatelstvem zůstalo velké množství zbraní z války. Se zbraní uměly většinou 

zacházet i malé děti, čehož využívaly oddíly Sokola, které měly sportovní střelbu 

na starosti. Později byl Sokol nahrazen Svazem pro spolupráci s armádou, hlavně 

známý pod zkratkou Svazarm, jenž měl později velkou členskou základnu, čítající 

přes sto tisíc členů. Po dobu vojenské prezenční služby byli mladí talentovaní střelci 

soustředěni do sportovních družstev Dukly a oddílů Rudé hvězdy, kde jim byla 

poskytována veškerá podpora. To se také odráželo na výsledcích, kde střelci dosahovali 

špičkových výkonů (Felt, 2003). 

 

Broková střelba 

Původně pouze zábava anglické šlechty z 18. století, kdy se střílelo na živé holuby 

vypouštěné z klecí. Odtud pochází ono nesprávné pojmenování terčů „asfaltoví holubi“. 

Postupně byly z humánních důvodu živé „terče“ nahrazeny miskami či koulemi ze skla, 
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keramiky, malty případně smoly. Rovněž se také používaly lepenkové terče plněné 

uhelným prachem, které signalizovaly zásah „zakouřením“. Závodí se v disciplínách 

olympijský skeet, olympijský trap a olympijský double trap, které se střílí podle 

mezinárodních pravidel střelecké federace International Shooting Sport Federation 

(ISSF). V těchto olympijských disciplínách naši závodníci podávají stabilně vynikající 

výsledky a patří k nejužší světové špičce (Felt, 2003). 

Olympijský skeet 

 K této olympijské disciplíně střelec používá brokovou zbraň, kterou se snaží zasáhnout 

letící asfaltový terč. Závodníci postupují po vyznačených stanovištích jedna až osm 

mezi vysokou a nízkou věží ze, kterých jsou vrhány terče (obr. 4). Terče vylétají 

postupně v daném pořadí na střelcův hlasový povel se zpožděním 0 až 3 sekund. Podle 

stanoviště se střílí na jeden nebo dva terče zároveň. Zásah se uznává pouze tehdy, 

pokud je vidět okem zřetelný odštěpek terče nebo prachový kouř. Skeet se liší 

od ostatních disciplín tím, že střelec začíná ve výchozí poloze bez zalícené zbraně 

(Obr. 3) a na každý terč má pouze jednu ránu. Ženy a juniorky závodí na 75 terčů. 

Muži a junioři střílí na 125 terčů. Tedy 5 položek po 25 terčích, které jsou rozděleny 

do dvou až tří závodních dnů. Nejlepších 6 střelců s nejvyšším nástřelem postupuje 

do finále, kde se utkají o medaile (ActivSport, 2015). 

 

Obrázek 3: Výchozí střelecký postoj v disciplíně skeet 

Zdroj: (Hájek, 2010) 
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Obrázek 4: Střeliště pro olympijský skeet 

Zdroj: (Hrdlička, 2012) 

 

Olympijský trap 

Jedna z nejoblíbenějších brokových disciplín, kde rovněž střelec používá brokovou 

pušku. Na rozdíl od skeetu, jsou zde terče vrhány z okopu vzdáleného 15m 

před střelcem (obr. 5). Střelec nikdy nezná dráhu letu, protože ta je vždy nastavována 

podle střeleckých tabulek. Vylétnutý terč však musí splňovat pravidla ISSF a podmínku, 

že ve vzdálenosti 10m musí být jeho výška 1,5 - 3,0m. Maximální uhel výletu terče 

z okopu je 45° vlevo nebo vpravo a dolet terčů od čelní hrany okopu měří 76m ± 1m. 

Terče jsou vždy vrhány bezprostředně po zaznění hlasového povelu. Střelec postupuje 

po pěti stanovištích, na každém z nich jsou 3 vrhačky, které odpalují terč po hlasovém 

povelu. Střelci projdou pětkrát každé stanoviště a vystřelí přitom na 25 terčů. Závodníci 

mají na každý terč dvě rány, což neplatí u finálové položky (Hrdlička, 2012). 

 

Vysoká věž 

 

Hranice 

střelby 

Hranice 

střelby bod křižování dráha letu 

Střed kružnice 

Rozměry uvedeny v metrech 

Bod křižování terčů je ve výšce  4,6m nad středem kružnice. 

Pravidelný terč musí prolétnout kruhem o průměru 

0,90±0,05m, jehož střed je v bodě křižování terčů 

Nízká věž 

4,6 m 
65-67m 

40,3±0,1m 
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Double trap 

Jedná se o poměrně novou brokovou disciplínu, která je podobná disciplíně trap. Střílí 

se většinou na stejném střelišti jako je na trap, ale je využívána pouze jedna skupina 

vrhaček před střelištěm číslo tři. Vždy vylétají ze zákopu dva terče, přičemž každá 

položka má jiné tabulkové seskupení (rovný + levý, rovný + pravý nebo levý + pravý). 

Dolet terčů je podle mezinárodních pravidel 55m ±1m. V základní části se střílí tři 

položky, každá na 50 terčů, celkem tedy 150 terčů. Nejlepší šestice ze základu 

postupuje do finále, kde se střílí ještě jedna položka s 50 terči. Celý závod 

této disciplíny probíhá pouze v jeden den (Hrdlička, 2012). 

 

 

Obrázek 5: Střeliště pro olympijský trap 

Zdroj: (Vlastní zpracování podle Hrdlička, 2012) 

 

Výzbroj a výstroj sportovce 

Při výkonu této sportovní aktivity se sportovec neobejde bez nutně potřebné 

výzbroje    a výstroje. Nejčastěji používanou zbraní v tomto odvětví střelby bývá 
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broková kozlice ráže 12 s délkou hlavní 68 – 80cm. Jak je mezi střelci všeobecně 

známo „puška střílí, ale pažba trefuje“. Proto si většina profesionálních střelců nechává 

pažby svých brokovnic dělat přesně na míru podle svých individuálních potřeb. 

Brokové střelivo může obsahovat maximálně 24g ocelových broků, které nesmí být 

větší než 2,5mm. Aby byly náboje neustále po ruce, tak se požívá střelecká vesta. 

Pro ochranu zraku se používají střelecké brýle z netříštivého skla s různými barevnými 

filtry, které zvýrazní terč v každém počasí. Nepostradatelným a velice důležitým 

ochranným prvkem jsou také chrániče sluchu (Hrdlička, 2012). 

 

 

1.2 Organizace sportu v ČR 

Česká republika má širokou základnu různých sportovních organizací s dlouholetou 

tradicí. Mezi ty nejstarší, kterým je přes sto let patří Český olympijský výbor, 

Česká obec sokolská, apod. Dnes většinu sportovních organizací upravuje nový 

občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Podle Durdové (2015) lze 

sportovní prostředí v České republice rozdělit podle dvou faktorů. První rozdělení 

sportu je podle ziskovosti či neziskovosti sportovních organizací a druhé rozdělení 

je z hlediska druhu sektorů, ve kterých se nachází sportovní management 

(spolkový, komunální, podnikatelský). 

 

1.2.1 Organizace sportu podle sektorů 

Pro přehlednou orientaci, v organizování sportu v České republice, kde působí sportovní 

manažeři lze využít tohoto členění. Toto základní členění rozděluje sport podle tří 

základních kategorií na spolkový sektor, komunální sektor a podnikatelský sektor: 

 Spolkový sektor  

Patří zde zastřešující sportovní organizace jako svazy, federace nebo asociace. 

Zahrnout zde lze také sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, které jsou 

jak občanskými sdruženími, tak i obchodními společnostmi. V neposlední řadě 
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zde patří také veřejné prospěšné společnosti a zastřešující sportovní organizace 

(Durdová, 2015). 

 

 Komunální sektor 

Pro tento sektor je typické sdružování sportu za účelem tělovýchovným. 

Proto jsou v tomto sektoru zahrnuty školní sportovní a tělovýchovné kluby, 

komunální péče handicapované při tělovýchovných aktivitách a pohybová 

rekreace občanů v městských aglomeracích (Durdová, 2015). 

 

 Podnikatelský sektor 

Do tohoto zařazení spadají různé organizace a zařízení, které poskytují sportovní 

služby nebo výrobu věcí spojených se sportem za účelem dosažení zisku. 

Například zde mohou spadat výrobci sportovního nářadí, náčiní, výzbroje nebo 

poskytovatelé poradenských, marketingových a jiných služeb (Durdová, 2015). 

 

1.2.2 Organizace sportu dle ziskovosti 

 Neziskové organizace 

Nejsou založeny za účelem dosažení zisku, ale za účelem dosažení užitku 

a to zejména u sportovních organizací podpory svých členů při výkonu sportu 

(Hobza, 2009). 

 

 Ziskové organizace 

Hlavním účelem proč jsou tyto druhy organizací zakládány, je především 

dosažení zisku, ke kterému se dopracují pomocí poskytování služeb, prodejem 

výrobků apod. (Hobza, 2009). 

 

 

1.2.3 Právo a etika sportu v ČR 

Právní úprava sportu je dosti složitá jelikož nelze přesně ohraničit co je přesně sportem 

a co už sportem není. Do problematiky sportu však zasahuje nesmírná řada zákonů, 

nařízení, norem či pravidel. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 
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a Evropská charta sportu zajišťuje všeobecné právo na sport. V roce 2001 parlament 

schválil Zákon o podpoře sportu  č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 

vymezuje postavení sportu ve společnosti a jeho podporu. Do sportu se prolíná také 

například občanské, trestní, pracovní, živnostenské právo, daňové zákony a další. 

Pro dodržování a správnou interpretaci práva ve sportu jsou nesmírně důležité 

zastřešující sportovní organizace, které dohlížení na dodržování právních norem 

(Kubíček, 2012). 

Jednu z nejhlavnějších a nejznámějších zastřešujících organizací v České republice 

představuje Český olympijský výbor. Podle Olympijské charty jeho základním úkolem 

je rozvíjet a šířit olympijské ideály, zabezpečovat a zastupovat účast České republiky 

na olympijských hrách. Nově také zastupuje zájmy celého českého sportu vůči státu, 

zejména v oblasti financování sportu. Další důležitou střešní organizací 

je Česká unie sportu, která vznikla transformací dřívějšího Českého svazu tělesné 

výchovy (ČSTV). Je to největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR, 

která sdružuje 74 národních sportovních svazů, 8731 sportovních klubů 

a tělovýchovných jednot s více než milionem členů. Všechny tyto organizace se snaží 

o boj proti dopingu, korupci a přístup fair play (Čáslavová, 2009; Kubíček, 2012). 

 

 

1.3 Financování sportu v ČR 

Stěžejní problém dnešního českého sportu představuje jeho financování. Přesto, že sport 

je nedílnou součástí národního hospodářství a přináší značný příjem nejen do státní kasy 

formou DPH, sportovních sázek, zaměstnanosti apod. Je tristní, že podle srovnání 

evropských zemí patří Česká republika mezi poslední tři státy s nejmenší podporou 

sportu v přepočtu na jednoho obyvatele. Podle analýzy provedené Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je konstatováno, že ze sportu plyne více 

financí do státního rozpočtu, nežli je tomu naopak. Tento rozdíl celkem činí podle 

odhadů 1,1 – 3,7 mld. Kč (Novotný, 2011; Kubíček, 2012). 
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1.3.1. Financování sportu z veřejných zdrojů 

Velikost finanční podpory sportu z veřejných prostředků je spjata s tvorbou státního 

rozpočtu, protože podle toho jsou peníze jednotlivě rozdělovány. Hlavní zdroj financí 

pro sport z dotací státu plyne přes MŠMT, které má dle zákona hlavní povinnost 

podporovat talentovou mládež, vrcholový sport a reprezentaci ČR. Druhá vlna podpory 

sportu z veřejného sektoru přichází z rozpočtů krajů, měst a obcí. Další podporu přináší 

rezortní zdroje z Ministerstva vnitra a obrany, které podporují převážně vrcholový sport 

a státní reprezentaci. O financování sportu z veřejných zdrojů pro rok 2015 pojednává 

Zákon o státním rozpočtu č. 345/2014 Sb. V kapitole 333 MŠMT činí výdaje 

na podporu činnosti v oblasti sportu 2.981.136.340,- Kč. Ministerstvo obrany podle 

ukazatele kapitoly 307 má pro zajištění sportovní reprezentace připravenou částku 

158.695.937,- Kč. Ministerstvo vnitra podle kapitoly 314 má celkem vyhrazeny finance 

na sportovní reprezentaci ve výši 48.201.235,- Kč.  (MFČR, 2015). 

 

Státní rozpočet 

Hlavní proud finanční podpory státu plyne ze státního rozpočtu přes MŠMT. Dochází 

k tomu především pomocí tvorby specializovaných programů na podporu sportu, 

které zajišťuje a schvaluje odbor sportu a tělovýchovy MŠMT. Finanční prostředky 

jsou rozdělovány poměrně mezi jednotlivé sportovní svazy a organizace podle třech 

kritérií. Nejvýznamnějším kritériem je velikost členské základny, dále pak úspěšnost 

sportovců na vrcholných sportovních soutěžích a velikosti mládežnické základny. 

Pro rok 2015 jsou prostředky z MŠMT rozděleny podle následující struktury: 

A) Neinvestiční oblast 

 Výdajový okruh – Sportovní reprezentace 

I. Sportovní reprezentace ČR 

II. Sportovně talentovaná mládeže 

- Sportovní střediska 

- Sportovní centra mládeže 

 Výdajový okruh – Všeobecná sportovní činnost 

III. Činnost sportovních organizací 
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- Volnočasový sport 

- Školní a univerzitní sport 

- Organizační záležitosti 

- Zdravotní zabezpečení sportovců 

IV. Údržba a provoz sportovních zařízení 

V. Činnost sportovních svazů 

VI. Významné sportovní akce 

VII. Zdravotně postižení sportovci 

- Sportovní reprezentace 

- Sportovní talentovaná mládež 

- Všeobecná sportovní činnost 

- Významné sportovní akce 

B) Investiční oblast 

Podpora materiálně technické základny 

 Subtitul 133512 - sportovních organizací 

 Subtitul 133513 - sportovní reprezentace 

 Subtitul 133610 - základny národním sportovním (olympijským) centrům 

(MŠMT, 2015). 

 

Rozpočty krajů, měst a obcí 

Tvoří nejpřístupnější a nejbližší zdroj financí pro sportovní organizace. Velmi často 

představuj jediný nebo nadpoloviční příjem pro většinu malých sportovních organizací.  

Přesto žádný zákon či nařízení neukládá povinnost podporovat sport nebo jeho rozvoj 

na komunálním území. Obce by měly pouze podporovat sport na základě rozdělování 

prostředků získaných na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Bohužel 

často ani tyto prostředky nakonec neplynou do sportu, ale jsou proinvestovány obcemi 

v jiných oblastech (Durdová, 2015). 
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1.3.2 Financování sportu ze soukromých zdrojů 

Možných příjmů ze soukromých zdrojů je velké množství a každá organizace má různé 

možnosti pro jejich čerpání. Velmi záleží na vynalézavosti, kreativitě a zkušenostech 

managementu, který se stará o finanční příjem organizace. Těmi nejhlavnějšími příjmy 

sportovních organizací jsou z podnikatelské činnosti nebo jiné další příjmy. 

 

Příjmy z podnikatelské činnosti 

Sportovní organizace mohou získávat příjmy soustavnou, pravidelnou nebo 

opakovatelnou činností, kterou vykonávají samostatně pod vlastním jménem na vlastní 

zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Nejčastějšími typy podnikatelské činnosti jsou: 

 Nabídka reklamních služeb 

 Pronájmy, nájemní smlouvy 

 Pořádání akcí zábavného charakteru 

 Poskytování hostinských služeb 

 Poskytování poradenských služeb 

 Prodej sportovního zboží 

 Nabídka možnosti vzdělávání a školení 

 Poskytování služeb v oblasti relaxace a regenerace 

 Prodej nemovitostí (Durdová, 2015). 

 

Další možné příjmy 

Zdroje financí můžou být různorodé a záleží na kreativitě organizace, kde je získá. 

Mezi ty nejhlavnější a nejpoužívanější patří: 

 Příjmy z vybraných členských příspěvků 

 Příjmy z prodaného vstupného 

 Příjmy z odstupného a výchovného 

 Zdroje z fondů Evropské unie aj. (Durdová, 2012). 
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1.4 Management 

Definice tohoto pojmu není vůbec jednoduchá. Existují různé způsoby definic, 

vysvětlení a popisu od různorodých autorů. Vybral jsem si tu podle mě nejvýstižnější, 

která není dlouhá, ale za to je velice výstižná. „Management jako proces koordinace 

pracovních aktivit lidí tak, aby byly provedeny účinně a efektivně“ (Robbins, 2004). 

Plánování 

Záměrem plánování je stanovení cíle, prostředků a postupů, které pomohou k jeho 

dosazení ve stanoveném čase. Plánování představuje stavební kámen ostatních procesů 

řízení, na němž z velké části závisí budoucí prosperita každého podniku. 

Velice důležitou snad možná i nejdůležitější součástí plánování je určení cíle. 

Pokud bude tato složka absentovat, tak v budoucnu se podnik sice někde ocitne, 

ale pravděpodobně to nebude tam, kde by si to přesně organizace představovala. 

Plánovací proces bývá nejčastěji rozlišován z hlediska délky plánovacího období, 

oblasti řízení nebo podle stupně obecnosti (Bělohlávek a kol., 2001). 

Organizování 

Jakmile je stanoven plán, přichází na řadu organizování, což je zjednodušeně řečeno 

řízení a koordinování činností příslušníků organizace. Utváří se všemožné typy 

organizačních struktur podniku s různou velikostí. Často se využívá možnosti 

specializace a dělby práce. Na základě hierarchie dané organizace je delegována 

pravomoc a úkoly na nižší stupeň řízení, případně až přímo na výkonné pracovníky. 

Přitom odpovědnost zůstává u toho, kdo úkol delegoval, ale současně ji má i ten, komu 

byl úkol přidělen (Bělohlávek a kol., 2001; Váchal a kol., 2013). 

Vedení 

Zjednodušeně můžeme říci, že je to proces, kterým se snaží jeden jedinec ovlivnit jiné 

jedince. Vedení není celým řízením, ale pouze jeho součást, která se nachází nejenom 

na manažerských postech. Jeho hlavním účelem je pomocí působením na lidi vzbudit 

zápal  a nadšení. Vést pracovníky k odpovědnosti za odvedenou práci a motivovat 

k podávání co nejlepších výkonů (Váchal a kol., 2013). 

 



 28   

  

Kontrola 

Je základní manažerskou funkcí důležitou na všech úrovních řízení. Jejím hlavním 

posláním je zjištění momentálního stavu věci pomocí monitorování a hodnocení. 

Důležité pro správnou kontrolu je stanovit co bude jejím cílem a na základě toho zvolit 

kontrolní kritéria, měřítka, a standardy. Rozborem kontrolovaných procesů dochází 

zejména k identifikaci odchylek, které jsou analyzovány. Na základě výsledů rozboru 

jsou podle potřeby organizace voleny a realizovány co nejlepší nápravné opatření 

(Bělohlávek a kol., 2001). 

Za pomocí těchto manažerských poznatků lze dosáhnout co nejlepší výsledky a využít 

co možná nejlépe potenciálu jakékoli organizace. Velice důležité je správná aplikace 

těchto funkcí v procesu řídícím manažerem. 

 

1.4.1 Řízení inovace 

Význam inovace pochází z latinského slova „innovatio“, což znamená novinku nebo 

také změnu k něčemu novému. Vzniká na základě potřeby a následkem by měla být 

pozitivní změna. Často se považuje za jednu z hlavních příčin ekonomického růstu. 

Trhy jsou přesycené a není jednoduché být neustále konkurenceschopným podnikem. 

Proto je důležité snažit se o rozmanitou konkurenční výhodu. Aby podnik uspěl na trhu, 

musí uspokojit nejlépe všechny zákazníkovy požadavky na kvalitu, užitnost, 

spolehlivost, brzké dodání a servis. Nejjednodušeji můžeme typy inovací dělit podle 

toho, v které oblasti činností v podniku patří: 

 Výrobkové 

 Výrobní 

 Marketingové 

 Finanční 

 Personální 

 Organizační 

 Řídící (Grublová, 2014).  
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Aby se stala inovace úspěšnou změnou, musí být od svého počátku kvalitně řízena.  

Řízení inovací je značně náročné. K usnadnění řízení se stanovuje model průběhu 

inovace (Obr. 6). Podle tohoto modelu se systematicky postupuje a je známa fáze 

ve, které se inovace momentálně nachází. Inovace mají také velmi značné množství 

překážek, na které je důležité dávat pozor. Mezi ty hlavní patří nedostatek investic, 

odpor zaměstnanců ke změně v podniku, nepochopení inovace řídícím managementem, 

nutnost vzdělání a učení se zacházet s inovacemi, možnost vzniku neočekávaných 

událostí a podobně (Grublová, 2014). 

 

 

Obrázek 6: Funkční model řízení inovací 

Zdroj: (Vlastní zpracování podle Grublová, 2014) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části mé bakalářské práce jsou aplikovány teoretické poznatky k analýze 

současného stavu. Nejprve je zde přiblížena a charakterizována sportovní broková 

střelnice Brno – Soběšice a její okolí. Na to navazují jednotlivé provedené analýzy. 

2.1 Obecná charakteristika, historie 

Sportovní broková střelnice Soběšice se nachází v klidné lokalitě severovýchodní části 

města Brna mezi městskými částmi Královo Pole a Soběšice. V areálu střelnice jsou 

k dispozici tři střeliště pro disciplínu skeet (Obr. 7) a tři střeliště pro disciplínu trap 

(Obr. 8), splňující olympijské parametry a pravidla ISSF. Lze zde také využít zařízené 

pokoje k ubytování. Součástí areálu je také lukostřelecké střeliště ve vlastnictví ČSS, 

tunelová střelnice ve vlastnictví OMS Brno a restaurace U Huberta v soukromém 

vlastnictví.  Na základě smlouvy s ČSS od roku 2010 má na starost správu brokové 

střelnici SSK Shooting Hrdlička. Jelikož střelba patří víceméně mezi sezonní sporty, 

tak se od toho také odvíjí otevírací doma, která je jiná v každém období (Příloha 1). 

Střelnice byla vybudována v polovině 20. století Okresním mysliveckým spolkem 

(OMS) Brno pro potřeby mysliveckých sdružení. Postupem času se střelba stala jedním 

z nejúspěšnějších sportů tehdejšího Československa a na střelnici vzniklo centrum 

vrcholového sportu. Začali zde trénovat členové Rudé hvězdy Brno, kteří dosahovali 

výborných výsledků. V roce 1976 zdejší střelec Josef Panáček vybojoval 

na olympijských hrách v Montrealu zlatou medaili v disciplíně skeet. V důsledku toho 

se zvýšila podpora zdejšího centra přímo od státu nebo ze státních podniků Zbrojovka 

Brno, Sellier & Bellot apod. V té době zažila střelnice „zlaté časy“, protože jakožto 

centrum vrcholového sportu byla ve všech směrech upřednostněna její podpora. 

V průběhu více než šedesáti let prošla střelnicí řada talentovaných střelců. Spousta 

z nich dosahovala nebo dosahuje výtečných umístění na evropských a světových 

šampionátech. Z této střelnice, ale také pochází několik známých držitelů olympijských 

medailí. Mezi ně patří náš momentálně nejlepší střelec na trapu, který má už zajištěnou  

účast na nadcházející olympiádu v Riu de Janeiru, David Kostelecký olympijský vítěz 

z Pekingu 2008. Dalším je výtečný střelec Petr Hrdlička olympijský vítěz z Barcelony 

1992, který se momentálně věnuje práci s mládeží v rámci Regionálního střeleckého 
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centra mládeže. Opomenout nelze ani skeetaře, držitele stříbrné medaile ze Sydney 

2000 Petra Málka a výše zmiňovaného Josefa Panáčka.  

 

Obrázek 7: Pohled na střeliště pro skeet 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 8: Pohled na střeliště pro trap 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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Český střelecký svaz 

Spolek zastřešující střelecké kluby a sdružující střelce v České republice. Vznikl v roce 

1990 transformací Československého střeleckého svazu. Nejvyšším jeho orgánem 

je členská schůze (Příloha 5). Je vlastníkem některých střeleckých zařízení, převážně 

těch, které byly dříve ve vlastnictví Svazarmu. V jeho vlastnictví jsou také některé 

nemovitosti v areálu střelnice v Brně – Soběšicích. A pronajímá si některé pozemky 

k provozu střeleckých zařízení. Brokovou střelnici momentálně bezplatně pronajímá 

pobočnému spolku SSK Shooting Hrdlička, který má za úkol starat se o provoz 

střelnice. 

 

SSK Shooting Hrdlička 

Sportovně střelecký klub Shooting Hrdlička je poměrně mladý spolek, který vznikl 

v roce 2011 jako pobočný spolek ČSS. Dohledat lze tento spolek pod identifikačním 

číslem 22877720 nebo na adrese Sadová ev. 755, 612 00 Brno. Převážně se tento spolek 

stará o výchovu a výcvik sportovců talentové mládeže a členů Regionálního střeleckého 

centra mládeže Brno. Na základě smlouvy o pronájmu střelnice od ČSS z roku 2011, 

má za úkol poskytovat služby brokové střelnice vrcholovým střeleckým sportovcům, 

talentové mládeži a reprezentantům České republiky. Mimo to může provozovat také 

komerční provoz tohoto zařízení.  

 

Majetková náležitost střelnice 

Areál střelnice se nachází převážně na pozemcích p. č. 314/1, 314/2 a 314/13 

v katastrálním území Sadová [611565] (Příloha 3), kde státní správu katastru 

nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Brno – město. Skoro všechny pozemky jsou vedeny jako lesní pozemky nebo trvalá 

zeleň, případně jako ostatní plocha. Pozemky jsou ve vlastnictví Mendelovy univerzity 

v Brně nebo státu, které si pronajímá dlouhodobě Český střelecký svaz. Budovy vlastní 

Český střelecký svaz a vybavení střelnice je kombinovaně ve vlastnictví 

Českého střeleckého svazu, SSKP Kometa Brno a SSK Shooting Hrdlička. 
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Výdaje na provoz střelnice 

Nejvyšší výdaje jsou spojené s nákupem terčů, bez kterých se provoz střelnice 

neobejde. Ročně se spotřebuje přibližně 500 tisíc terčů. Používají se slovinské terče 

značky Top Target, které jsou nakupovány ve velkoobchodě za nižší cenu, která činí 

1,75 Kč/ks. Významnou položku tvoří také výdaje spojené s elektrickou energií. 

V areálu střelnice veškeré zařízení a dokonce také vytápění funguje na elektrický proud. 

Proto částka, která se platí je tak vysoká. Areál střelnice je značně veliký a některé 

zařízení jsou na střelnici už řadu let. Proto potřebuje pravidelnou údržbu, což zahrnuje 

další finanční výdaje. Další výdeje představuje zejména sekání trávy, ochranné nátěry, 

opravy aj. Nejdůležitějším článkem střelnice je osoba, která se stará o bezproblémový 

provoz, což je správce střelnice.  Ten musí za svůj pracovní poměr brát odpovídající 

mzdu. S provozem vypomáhá také jeden pracovník, který je však placen z ČSS. 

Výdaje by byly ještě mnohem vyšší, kdyby nebylo přičinění dobrovolníků, kteří 

bezplatně vypomáhají s údržbou a provozem střelnice. Bezplatný je pronájem a voda. 

Svoz komunálního odpadů je také zdarma na základě vytřídění odpadů pro firmu, 

která tento svoz provádí.  

Tabulka 1: Výdaje na provoz střelnice 

Energie 70. 000,- 

Mzdy 240. 000,- 

Údržba 80. 000,- 

Materiál 950. 000,- 

Celkem 1 340 000 Kč 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Příjmy střelnice 

Veškeré příjmy střelnice tvoří příjmy z její vlastní činnosti. Hlavní příjem vzniká 

poskytováním služeb, které představuje nabízení využití střelnice a výuka střelby 

na „asfaltové terče“. Další příjem činí prodej nábojů, zapůjčení zbraní a ochranných 

pomůcek nutných ke střelbě. Na střelnici je v průměru vypuštěno celkem 500 tisíc terčů, 

z čehož je asi 200 tisíc kusu vypuštěno na střelištích pro disciplínu skeet a 300 tisíc 
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kusu na střelištích pro disciplínu trap. Cena jednoho vypuštěného terče činí pro střelce, 

kteří jsou členy ČSS a prokáží se platným členským průkazem 4,50 Kč a pro ostatní 

zájemce o střelbu 5 Kč. 

Tabulka 2: Příjmy střelnice 

Služby 2 300 000 Kč 

Prodej střeleckých potřeb 5 000 Kč 

Celkem 2 305 000,- Kč 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

2.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Pro získání dat k mému výzkumu jsem použil metodu dotazování. Využil jsem metodu 

anonymního dotazníkového šetření ve formě polostrukturovaného online dotazníku. 

Zásluhou tohoto dotazníku (Příloha 2) jsem mohl oslovit dostatečný počet respondentů, 

průběžně monitorovat průběh a bez problému vyhodnotit sesbírané informace. 

Přímý odkaz na dotazník jsem zveřejnil na sociálních sítích na stránkách spojených 

se střeleckou tématikou. Online dotazník navštívilo celkem 187 lidí, ale dokončilo 

jej bohužel jenom 59 osob, což je pouze 32 %. V průměru vyplňování zabralo 3 minuty 

respondentům, kteří dotazník dokončili. 

Identifikační údaje: 

 Pohlaví 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 54 mužů a 5 žen. 

Tabulka 3: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 
Pohlaví 

Muži Ženy Celkem 

Počet respondentů 54 5 59 

% 91,5 8,5 100 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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 Věk 

Věková kategorie respondentu byla velice rozmanitá mezi 12 – 66 lety. 

Nejvíce respondentů spadá do věkové kategorie 20-26 let a nejméně do věkové 

kategorie 12-19 let. 

Tabulka 4: Rozdělení respondentů dle věku 

 
Věková kategorie 

12 – 19 20 – 26 27 – 35 36 – 49 50 a více Celkem 

Počet respondentů 4 20 14 12 9 59 

% 6,8 33,9 23,7 20,3 15,3 100 

Zdroj 1: (Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 9: Grafické znázornění rozdělení respondentů dle věku 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

 Vzdělání 

Více než polovina zúčastněných respondentů má ukončené středoškolské 

vzdělání. Respondentů s vystudovanou vysokou školou bylo 39 %. 

6,80% 

33,90% 

23,70% 

20,30% 

15,30% 

12 – 19 

20 – 26 

27 – 35 

36 – 49 

50 a více
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Tabulka 5: Rozdělení respondentů dle dosaženého vzdělání 

 
Dosažené vzdělání 

ZŠ SŠ VŠ Celkem 

Počet respondentů 2 34 23 59 

% 3,4 57,6 39 100 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

 Zkušenosti se sportovní střelbou 

Drtivá většina respondentů měla nějaké zkušenosti se sportovní střelbou 

a přes 27 % se věnuje sportovní střelbě profesionálně. 

Tabulka 6: Rozdělení respondentů dle zkušeností se sportovní střelbou 

 
Zkušenosti se sportovní střelbou 

Žádné Amatér Profesionál Celkem 

Počet respondentů 2 41 16 59 

% 3,4 69,5 27,1 100 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 10: Grafické znázornění zkušeností respondentů se střelbou 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

3,40% 

69,50% 

27,10% 

Žádné

Amatér
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že typickým respondentem dotazování je muž 

ve věku 20 – 26 let s ukončeným středoškolským vzděláním, který má nějaké 

zkušenosti se sportovní střelbou.  

 

Otázka č. 1 

Myslíte si, že propagace střeleckého sportu je dostatečná? 

Téměř 90% respondentů si myslí, že propagace střeleckého sportu je zcela 

nedostatečná a jen 8,5% respondentů je opačného názoru a 1,7% nedokázalo 

svůj názor vyjádřit. 

Tabulka 7: Rozdělení respondentů dle názoru na propagaci střeleckého sportu 

 
Dostatečnost propagace střelectví 

Ano Ne Nevím Celkem 

Počet respondentů 5 53 1 59 

% 8,5 89,8 1,7 100 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 2 

Myslíte si, že finanční podpora střeleckého sportu je dostatečná? 

Tabulka 8: Rozdělení respondentů podle názoru na podporu střeleckého sportu 

 
Finanční podpora střeleckého sportu 

Ano Ne Nevím Celkem 

Počet respondentů 2 51 6 59 

% 3,4 86,4 10,2 100 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Přes 86 % respondentů odpovědělo, že finanční podpora střeleckého sportu není 

dostatečná a 10,2 % to nedovedla určit. 
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Otázka č. 3 

Lákala by Vás možnost využití pistolové střelnice a střílení spojené s teambuildingem? 

Skoro 80% zúčastněných respondentů by uvítalo možnost teambuildingu 

v rámci střílení nebo možnosti využití pistolové střelnice. 

 

Tabulka 9: Rozdělení respondentů podle zájmu teambuilding a pistolovou střelnici 

 
Možnost teambuildingu a pistolové střelnice 

Ano Ne Nevím Celkem 

Počet respondentů 46 12 1 59 

% 78 20,3 1,7 100 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 4 

Které dny a hodiny by, jste rádi využili střelnici Brno – Soběšice? 

Z dotazníkového šetření vyplynul, že většina návštěvníků, kteří se věnují střelbě 

profesionálně, by preferovali možnost střelby v dopoledních, případně odpoledních 

hodinách. Toto je zejména z toho důvodu, protože vrcholoví sportovci mají různé 

individuální tréninky, často dvoufázové. Také je to zapříčiněno tím, že střelba není 

lukrativní sport a tak někteří střelci, aby se uživili, musí chodit do zaměstnání a trénink 

jim vyhovuje spíše odpoledne. To platí také pro ty vrcholové sportovce, kteří chodí ještě 

do školy. Drtivá většina všech amatérských střelců a těch co nemají se střelbou 

zkušenosti, by upřednostňovali střelbu o víkendu v dopoledních hodinách. 

Někteří by také rádi střelnici navštěvovali ve všední dny v odpoledních hodinách. 

To je zejména tím, že se střelbě věnují jako koníčku a mají na ni čas jen o víkendech 

nebo ve všední dny po zaměstnání. Tyto odpovědi zcela odpovídají údajům v knize 

návštěv střelnice. 
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Otázka č. 5 

Co by, jste zlepšili/změnili na střelnici Brno – Soběšice? 

Tuto otázku jsem ponechal zcela otevřenou a nechal tak respondentům prostor 

pro libovolnou odpověď a možnost vyjádřit svůj názor co nejpřesněji.  

Většina respondentů se shoduje na tom, že by chtěla změnit zázemí střelnice. 

Především se jedná o toalety, jejich čistotu a zařízení, kde by mohli setrvávat po dobu 

závodů nebo tréninků. Dále pak o možnost využití sprch. Velké zastoupení respondentu 

by také přivítalo změnu internetových stránek a informovanost o otevírací době, 

případně propozicích a výsledcích závodů. Někteří respondenti by také přivítali 

možnost střelby nejen z brokových zbraní, ale také možnost nastřelení kulových zbraní 

a střelby z krátkých zbraní. Početné byly také odpovědi ve smyslu změny označení 

střelnice, kde se nachází pro lepší nalezení podle navigace a podobně. 

Ostatní respondenti nevěděli, co by změnili nebo nedovedli zformulovat odpověď. 

 

2.3 SLEPTE analýza 

Sociální faktory 

Počet obyvatel k 1. 1. 2015 byl v Jihomoravském kraji 1 172 853 osob z toho 377 440 

žijících na území města Brna s průměrným věkem necelých 43 let a větším zastoupením 

žen. Během roku se však počet obyvatel dosti liší, což je hlavně dáno velkým počtem 

studentů. Do Brna přichází přes 80 tisíc lidí za studiem na středních a hlavně vysokých 

školách (Český statistický úřad, 2015). 

V Jihomoravském kraji je celkem 31 431 držitelů zbrojních průkazů a registrováno 

84 617 kusů střelných zbraní. V průměru připadá 13,86 lidí na jednu střelnou zbraň 

(Ministerstvo vnitra ČR, 2014). 

Legislativní faktory 

Přímo souvisí s polickou situací, která má vliv na zákony, normy, vyhlášky a jiné 

nařízení. Každá organizace se musí řídit celou řadou různých nařízení. 

Mezi ty nejčastější patří zákon o živnostenském podnikání, obchodní zákon, zákony 
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upravující účtování a daně, občanský zákon, zákon o obchodních korporacích 

a mnoho dalších. 

 Velice důležitý je především zákon č. 119/2002 Sb. O zbraních a střelivu ve znění 

pozdějších předpisů. Ten upravuje držení, používání zbraní a provozování střelnic. 

Momentálně se diskutuje o úpravě tohoto zákona v souvislosti s tragickou událostí 

střelby v Uherském Brodě. Z různých stran se naznačuje zpřísnění vydávání zbrojních 

průkazů a snížení počtu zbraní mezi civilním obyvatelstvem. 

Dalším důležitým zákonem je zákon č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu ve znění 

pozdějších předpisů, který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly při podpoře sportu. Částečně na základě tohoto 

zákona plyne finanční podpora do sportu. Tento zákon je však nedostatečný. 

Neustále se hovoří o přijetí nového zákona k podpoře sport, bohužel zákonodárci 

se k jeho schválení neustále nemohou dostat. 

Předním problémem na střelnici jsou majetkoprávní vztahy. V areálu bývalého 

mysliveckého stadionu je dnes 7 různých vlastníků. Celý areál stojí na pozemcích 

Mendelovy univerzity v Brně nebo na státních pozemcích, se kterými má právo 

hospodaření. Většina staveb je ve vlastnictví Českého střeleckého svazu. Zařízení 

pak patří, kombinovaně ČSS a SSKP Kometa Brno, případně SSK Shooting Hrdlička. 

 

Ekonomické faktory 

Jsou dány momentální ekonomickou situací, ve které se Česká republika nachází. 

Mezi hlavní faktory ovlivňující ekonomiku patří vývoj hrubého domácího produktu, 

inflace, nezaměstnanost, výše mezd nebo také postavení devizových kurzů. V roce 2008 

zasáhla svět ekonomická krize, která se vlekla až do roku 2012. Avšak do dnes se z toho 

ekonomika dostává. Určitá opatrnost a bdělost u lidí, ale stále přetrvává. Prognózovaný 

odhad meziročního růstu HDP pro rok 2015 je 2,6 % a pro rok 2016 3,2%. 

V Jihomoravském kraji byl zaznamenán růst HDP 1,7 % tempem. V přepočtu HDP 

na jednoho obyvatele se nachází na 3. místě v rámci krajů. V roce 2014 byla průměrná 

roční míra inflace 0,4 %. Stejnou hodnotu 0,4 % má i míra inflace za duben 2015. 
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V roce 2015 míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji poklesla na 7,38 %. Je to 

však stále vysoké číslo oproti míře nezaměstnanosti v ČR, která je na 6,7 %. Jelikož 

sportovní střelba je relativně finančně náročný sport nebo koníček, tak si jej nemůže 

dovolit úplně každý. Proto je celkem důležitá výše příjmu obyvatel. V roce 2014 

v Jihomoravském kraji průměrná měsíční hrubá mzda činila 24.883 Kč a řadila se jako 

třetí nejvyšší hrubá měsíční mzda v České republice (Český statistický úřad, 2015). 

Politické faktory 

Politické faktory ovlivňují fungování každého podnikání. Důležitá je stabilní politická 

situace jak na úrovni České republiky, tak i Evropské unie, které jsme součástí. 

Politická garnitura totiž muže ovlivňovat nastavení dotací, daní, nebo provádět 

legislativní úpravy či změny. V současné době je u vlády koalice stran ve složení 

ČSSD, ANO a KDU-ČSL v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. 

Změna na politické scéně by mohla mít za následek třeba úpravu držení a používání 

zbraní. V důsledku toho by mohlo vést k menší návštěvnosti střelnice a s tím spojené 

snížení příjmů. Opačným hlediskem je například zvýšení minimální mzdy nebo snížení 

daní, které by mohlo mít za následek příliv nových návštěvníků střelnice. 

Je zde možnost využití čerpání dotací z Evropské unie, odkud dnes jde velké množství 

finančních prostředků na podporu a rozvoj nejen sportovních zařízení. Nejen finanční 

podporu lze také nalézt také na úrovni ministerstev, kraje nebo města. K čemuž jsou 

hlavně zapotřebí, kvalitně zpracované projekty. 

 

Technologické faktory 

V současném globalizovaném světě probíhá neustálá modernizace a rychlý vývoj 

nových technologií. Tyto faktory se nemusejí zdát, až tak důležité, ale ve skutečnosti 

ovlivňují řadu lidí, pravidel, nařízení aj. Všechny tyto skutečnosti mohou potom mít 

určitý vliv na změny, které nemusejí vždy být pozitivní. Například se může nastat 

situace, že se vyvine nová technologie, která bude spojená s legislativou a střelnice 

ji bude muset splňovat, ale nebude na to mít dostatek finančních prostředků. Potenciálně 

může poté nastat její zánik. Technologické faktory jsou důležité zejména v oblasti 
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zpracování odpadů. Před dvaceti lety bylo skoro nepředstavitelné třídění některých 

odpadů a jejich druhotné zpracování. V tomto doba pokročila a dnes je například možné 

takto zpracovávat plastový odpad. V budoucnu však mohou být objeveny nové metody 

a postupy, které budou v této oblasti fungovat. Velkou změnu také přinesla změna 

materiálu používaného k výrobě terčů. Dříve se k výrobě používal hlavně asfalt a různé 

příměsi. Slovinské terče značky TOP TARGET dnes používá střelnice Brno - Soběšice. 

Podle certifikátu společnosti Eurosport jsou terče vyrobeny z uhličitanu vápenatého, 

uhlovodíkové pryskyřice a netoxických organických barviv. Tímto jsou také 

považovány za výrobky bez uhelného dehtu, rozpustné ve vodě, bez nebezpečných 

složek a úplně recyklovatelné.  

Dnes už je samozřejmostí přístup k internetu pomocí pokrytí wi-fi signálu. Použití 

internetu k uveřejnění propozic, výsledků a jiných důležitých informací. Neustále 

dopředu jede vývoj například světelných tabulí, na které se promítají výsledky, 

rozhlasového zařízení a jiných důležitých technologií.  

 

Environmentální faktory 

V dnešní době je celosvětově kladen značný důraz na ekologii. Organizace musí 

dodržovat různé normy, opatření a limity související s ochranou životního prostředí, 

ekologií, případně hygienou apod. Pro střelnici musí být zpracována směrnice 

odpadového hospodářství, kterou schvaluje příslušný odbor životního prostředí. 

Likvidaci odpadů zajišťuje provozovatel střelnice. Především se jedná o vystřelené 

střely a fragmenty, vystřelené nábojnice, terče, obaly, vadné střelivo aj. 

Největším problémem všech střelnic je především nakládání s odpady vznikající 

při střelbě. Stěžejním ekologickým problémem je nakládání s olovem, což je jeden 

z nejtoxičtějších prvků. Negativně působí na člověka, floru i faunu a v kontaminovaném 

prostředí vydrží desítky let.  V některých zemích je na základě zákona uveden zákaz 

používání nábojů (kulových i brokových) s olověnou náplní. V České republice tento 

zákaz platí pouze na základě zákona o myslivosti, který zakazuje od roku 2010 

používání olověných brokových nábojů jen k lovu vodního ptactva.  
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Přesto že většina výrobců nabízí náboje s neolověnou náplní, tak zájem 

o ně je minimální. Jejich používání si neoblíbili jak myslivci k lovu zvěře, tak ani 

sportovní střelci při střelbě na neživý terč. Způsobené je to především vlastnostmi 

těchto nábojů, které mají většinou náplň s ocelovými broky. To má za následek změnu 

balistických vlastností. Při zásahu tvrdého předmětu (ochranné sítě, zmrzlá půda, aj.) 

hrozí odražení broků a možný zásah a zranění diváků, soutěžících apod. V rámci 

působení tohoto střeliva při výstřelu dochází také k většímu opotřebení hlavní 

brokových zbraní, než při použití střeliva s olověnou náplní, která je více přizpůsobivá.  

Bohužel není jednoduché zachytit a třídit tento odpad vznikající po výstřelu. 

K tomu slouží speciálních záchytných zařízení (Příloha 4) nebo nákladné vybagrování 

vrchní kontaminované vrstvy zeminy a následné použití separátoru, který od sebe oddělí 

zeminu a toxické olovo. V západoevropských zemích mají většinou na velkých 

střelnicích vybudované právě záchytné zařízení na olověné broky.  

Velmi často funguje na střelnicích i separátor vystřelených nábojnic, který odděluje 

plastovou část náboje od kovové. Následně tyto odpady (olovo, železo, HDPE) 

jsou po vytřízení zpeněženy ve výkupu druhotných surovin. Výnos z tohoto prodeje 

pak pokrývá celoroční provoz střelnice. 

S provozem brokové střelnice je také pevně spjat i hluk vznikající při výstřelu. 

Eliminovat vysokou hladinu impulzivního hluku na hygienicky přípustné hodnoty 

lze pomocí stavebních úprav. Podle hygienické normy nemůže přesáhnout maximální 

hodnotu 55dB v denní době a 45dB v noci. Měření se provádí 2m od nejbližšího 

obytného objektu ve výšce 3m.  

Shrnutí 

Na základě provedené SLEPTE analýzy, vyplynuly následující skutečnosti. 

Nelze zcela paušalizovat, které faktory jsou nejdůležitější, protože dohromady jsou 

všechny složitě provázány a v podstatě všechno souvisí se vším. Obecně lze shrnout, 

že největší vliv na analyzovanou střelnici Brno – Soběšice mají především faktory 

ekonomické, legislativní a ekologické. Méně významné jsou technologické a sociální 

faktory, jelikož skladba návštěvníků střelnice je víceméně stále stejná a nové 

technologie přichází do tohoto odvětví pozvolna.  
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2.4 SWOT analýza 

Pomocí této analýzy je zhodnoceno mikroprostředí a makroprostředí střelnice 

pro silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Silné stránky 

 Poloha střelnice 

 Vybavení  

 Možnost střelby s reprezentanty ČR 

Slabé stránky 

 Málo populární sport v ČR 

 Poměrně malá základna střelců 

 Doprovodný program 

 Dvoudenní soutěže 

Příležitosti  

 Dotace EU, státu, kraje, města 

 Myslivecká sdružení 

 Zahraniční střelci 

 Sponzoři 

Hrozby 

 Legislativní změny 

 Finanční krize 

Velice silnou stránkou je poloha střelnice, která je na periferii města Brna a umožňuje 

snadnou dostupnost automobilem i městskou hromadnou dopravou. Střelnice je také 

perfektně vybavena moderním zařízením, které splňuje olympijské parametry. 

Proto nejen k tréninku využívají střelnici reprezentanti ČR. Amatérští střelci zde 

tak mohou potkat svou oblíbenou „střeleckou hvězdu“ a dokonce si s ní i zastřílet. 

Bohužel chybí propagace tohoto sportu a mnoho lidí ani neví, že něco takového 

existuje. Povědomí existuje pouze mezi lidmi zabývající se myslivostí, střelbou a u těch, 
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kteří mají ve svém okolí někoho, kdo se tomuto sportu věnuje. To jde ,,ruku v ruce“ 

s početně malou základnou střelců. Velkou nevýhodou je také to, že závody se konají 

dva dny (jen u žen je závod pouze jednodenní) a volný čas není nijak vyplněn 

doprovodným programem nejen pro závodníky.  

 

2.5 Marketingový mix 

Produkt 

V tomto případě je produktem střelnice poskytování služeb. Nabízí možnost brokové 

střelby v olympijské disciplíně skeet, trap a double trap, ale také neolympijské střelecké 

disciplíny jako lovecký skeet, lovecké kolo a univerzální trap. Pro zájemce také nabízí 

možnost využití odborného vedení zkušeným trenérem. Nabídka platí pro všechny starší 

12 let, bez nutnosti vlastnit zbrojní průkaz.   

.Cena 

Cena za jeden vypuštěný terč činí pro členy ČSS 4,50 Kč po předložení platného 

členského průkazu ČSS a pro všechny ostatní zájemce 5 Kč. V nabídce jsou také 

balíčky, které zahrnují veškeré potřeby ke střelbě (zbraň, střelivo, terče, ochranné 

pomůcky) + instruktor. Nabízí se tři verze s 25, 50 nebo 100 terči, jejichž cena 

se pohybuje mezi 549 – 1899 Kč. Každou verzi může využít i více osob a různě 

si rozdělit zakoupené terče. Za příplatek lze také terče dokoupit. 

Propagace 

K propagaci slouží zejména internetové stránky střelnice, zobrazení a prodej akčních 

baličů na slevových portálech. Dále k propagaci slouží vynikající reference spokojených 

zákazníků. 

Místo 

Lokalita střelnice je vynikající z hlediska dostupnosti jak vlastním autem, tak i pomocí 

MHD. Na druhou stranu je zde i poměrně značný klid k výkonu tohoto střeleckého 

koníčku, kde zájemci mohou ničím nerušení zdokonalovat své střelecké dovednosti. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy současného stavu střelnice 

zjistit, zda je vůbec možné střelnici nějakým způsobem inovovat a následně navrhnout 

změny pro její lepší fungování.  Na základě analýz bylo zjištěno, že největším 

problémem střeleckého sportu a střelby jako takové je minimální povědomí o tomto 

sportu a celková propagace. S tím je pevně spjat i nedostatečný přísun financí 

především ze strany sponzorů.  

Mé vlastní návrhy řešení se proto hlavně týkají zlepšení propagace celého střeleckého 

sportu a zabezpečení finančních prostředků potřebných pro fungování analyzovaného 

objektu střelnice Brno – Soběšice. 

 

3.1 Marketingová propagace 

Marketingový manažer ČSS 

Pro Český střelecký svaz navrhuji zřízení pracovní pozice marketingového manažera, 

který by měl na starost hlavně propagaci střeleckého sportu a vyhledávání sponzorů. 

Aby takový zaměstnanec vykonával svoji práci, co nejlépe dovede, tak musí být 

správně motivován a finančně odměněn. Proto navrhuji, aby výše jeho mzdy byla 

vypočítána z daného základního tarifu a z procentuálního podílu na zprostředkovaných 

sponzorských darech.  

Pokud by se tento sport stal mediálně známým a populárním u diváků, tak by také 

vznikl větší zájem o sponzorování. To by bylo spojené s větším přísunem nejenom 

finančních prostředků. Proto by měl tento manažer na starost propagovat celkově 

střelbu a střelecký sport v médiích. K tomu by bylo nutné vytrvalé lobování o zařazení 

střeleckého sportu zejména v celostátních komerčních i nekomerčních televizních 

a radiových stanicích. Dohlédl by na správu webových stránek, které jsou momentálně 

ve špatné kvalitě. Dále by měl také na starost dohled nad správou a komunikací 

na sociálních sítích, kde by ČSS mohl s minimálními náklady propagovat svoji činnost. 

V dnešní době májí sociální sítě značně velký význam. A pokud se správně využijí, 

tak mohou dosti napomoci propagaci organizace.  
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Propagace střelnice na internetu 

Víc než kdykoli předtím, dnes platí známé rčení „Kdo není na internetu, jako by nebyl“. 

Kdokoli dnes něco hledá, tak volí nejjednodušší a nejrychlejší metodu, což je pomocí 

internetového vyhledávače ve svém počítači, tabletu nebo mobilního telefonu. 

Vložení polohy střelnice do map seznamu a googlu. Jelikož většina lidí hledá služby 

radši pomocí online mapy než přes vyhledávač z důvodu dostupnosti. Potencionální 

zákazník může díky tomuto zveřejnění vyhledat trasu a použít navigace mobilního 

telefonu. Velký přínos je také v tom, že na těchto stránkách bude zveřejněn nejenom 

kontakt, ale mohou zde být zveřejněny i informace o všech nabízených službách, 

otevírací doba, fotografie, aj. Nyní člověk, který chce navštívit střelnici a nezná cestu, 

tak má problém i s navigací pokud nezná přesnou adresu. Momentálně po zadání 

do vyhledávání v mapách se zobrazí všechny ostatní střelnice v širokém okolí, 

ale střelnice Brno – Soběšice mezi nimi chybí. To by se tímto krokem napravilo. 

Dále navrhuji využití sociálních sítí jako facebook nebo twitter, ke zviditelnění 

střelnice. Tato forma propagace je zdarma, nákladná je pouze na čas, který je potřebný 

ke správě těchto stránek. Na těchto sítích je možné získat nové příznivce a oslovit 

potencionální zájemce o brokovou střelbu.  

Změna celkového vzhledu webových stránek zkušeným webovým editorem. 

Zveřejňování propozic závodů, rozlosování střelců, výsledky závodů. Dále také 

možnost online rezervace střeleckých stanovišť ve 20 minutových intervalech. 

Napomohlo by to vyhnout se čekání na volné střeliště a zefektivnilo využití střelnice.   

 

3.2 Vyřešení majetkových vztahů 

Nejdůležitější je vyřešení majetkoprávních vztahů. Na prvním místě doporučuji pokusit 

se odkoupit případně dlouhodobě pronajmout pozemky, na kterých stojí celý areál 

střelnice. Bylo by dobré pokusit se o to co nejdříve, protože střelnice se nachází 

v lukrativní lokalitě. Může se stát, že se o odkup pozemků pokusí některý developer, 

který bude schopen nabídnout za pozemky mnohokrát vyšší částku. 
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3.3 Změna druhu pozemku v katastru nemovitostí 

Pozemky, na kterých se nachází areál střelnice, jsou sice vedené jako lesní pozemky, 

přesto ve skutečnosti funkci lesa neplní. Celková plocha těchto lesních pozemků činí 

115 503m². Proto navrhuji, aby byl započat proces odnětí pozemku plnění funkci lesa. 

Je to sice poměrně složitý proces, ale bez této změny na střelnici nelze provádět skoro 

žádné úpravy. Touto změnou se docílí toho, že nebude vlastník do budoucna vázán 

povinnostmi plynoucími z lesního zákona.  

Chybí zde dlouhodobá koncepce města, které sice podporuje střelnici a plánuje zde její 

provoz a rozšiřování, ale na druhou stranu nijak nekoná. Předmětem tohoto návrhu 

je podání žádosti o změnu druhu pozemku z lesního na ostatní plochu. S tím také 

souvisí žádost o změnu využití pozemku z lesního pozemku na sportoviště a rekreační 

plochu (střelnice), což by se promítlo v registru katastru nemovitostí a bylo to také 

částečně zárukou toho, že pozemky budou plnit obecně prospěšnou funkci.  

Postupuje se podle zákona 289/1995 Sb., o lesích. Přezkumné řízení zpravidla trvá 

30 dní od podání žádosti. U složitějších případů může trvat i 60 dní. Nejprve se musí 

ověřit na příslušné obci, zda je záměr v souladu s územním plánem. Dále požádat 

na příslušné obci s rozšířenou působností o souhlas orgánu státní správy lesů, ke změně 

využití předmětného pozemku. Poté se musí podat požadavek na příslušný stavební 

úřad o vydání územního rozhodnutí na změnu vyžití předmětného pozemku a stanovení 

nového druhu pozemku a požádat příslušného odborného lesního hospodáře o vyjádření 

k odnětí pozemku plnění funkci lesa. Předposledním úkonem je opětovné vznesení 

požadavku o vydání rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkci lesa na obci 

s rozšířenou působností s přiloženým vyjádřením odborného lesního hospodáře. 

Poslední povinností už je jen podání ohlášení změna v katastru nemovitostí 

na příslušném katastrálním úřadě a doložit územní rozhodnutí příslušného stavebního 

úřadu a rozhodnutí příslušné obce o odnětí pozemku plnění funkci lesa. V případě 

vyslovení záporného stanoviska se může účastník odvolat do 15 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí. Po nabytí právní moci se už jen odvede poplatek za odnětí pozemku plnící 

funkci lesa, což zhruba činí 50,-Kč/1m², cena se ale odvíjí od momentální ceny dřeva 

na trhu. Jelikož celková plocha lesních pozemků činí 115 503m², tak poplatek bude činit 

asi necelých 6 mil. Kč. 
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Z krátkodobého hlediska je to určitě velká částka, ale z dlouhodobého hlediska je to 

naděje, že se bude moci tato střelnice rozšiřovat, inovovat a hlavně, že bude fungovat. 

Momentálně je zpracován návrh na výstavbu malorážkové střelnice v areálu střelnice 

Brno – Soběšice. Změnou, kterou navrhuji, by pro ČSS také vznikla možnost výstavby 

komplexního střeleckého centra, které by bylo základnou pro všechny střelecké sporty. 

Svojí činnost by tady mohl přesunout třeba ze zrušené střelnice Brno – Kývalka.  

3.4 Vedlejší činnost a stavební úpravy 

Uložiště zeminy 

Jelikož náklady na provoz a údržbu jsou značně finančně náročné, tak navrhuji zřízení 

uložiště výkopové zeminy. Toto uložiště by mělo podobu valu. Po navezení 

dostatečného množství zeminy by na jeho místě bylo zřízeno záchytné zařízení 

olověných broků. Tento val by měl nesmírně velikou environmentální hodnotu, protože 

by napomáhal k ekologické likvidaci toxického olova, plnil by funkci protihlukových 

opatření. Zejména by pak byl, ale finančním zdrojem pro střelnici Brno – Soběšice. 

Nesmírný finanční přínos by mělo nejen vybudování valu, ale také jeho následné užití 

v podobě zachycování olova a jeho následného prodeje do výkupu druhotných surovin. 

Předem je však nutné dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům střelnice. 

Střelnice se nachází v lokalitě, kde momentálně probíhá výstavba mnoha nových domů. 

Problém těchto staveb je uložení vytěžené zeminy, při stavbě základů, kanalizací, 

bazénů apod. Samotné uložení není až tak nákladné. Největší položku tvoří při likvidaci 

tohoto materiálu jeho doprava a čas, který zabere. Právě nejbližší skládkou tohoto 

odpadu je pískovna Brno - Černovice, která je vzdálena 12km a lom v Brno - Lišeň 

vzdálený přes 13km. 

Pro realizaci takového projektu je nutný kvalitně zpracovaný projekt autorizovanou 

a specializovanou firmou. Ten musí obsahovat informace o založení, provozu, 

bezpečnosti skládky, kotování a návrh projektu. Dále geologický průzkum, 

zda je možné realizovat skládku. Poté ještě musí vydat povolení rozhodnutí 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, schválení magistrátu 

města Brna, vyjádření ochránců přírody, mysliveckého sdružení. Průběh je náročný 

a zdlouhavý, ale pokud by projekt byl realizován, byl by značným přínosem.  
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Očekávaný příjem z uložiště se odhaduje na necelých 17 mil. Kč. Došel jsem k tomu 

následujícím odhadem. Rozložení valu se předpokládá na asi 7. 000m². Výška valu 

bude přibližně 10m tzn., že se předpokládá uložení zhruba 70. 000m³ zeminy. 

Podle tabulek váží 1m³ průměrně 1,5t a cena za uskladnění 1t zeminy se pohybuje 

zhruba kolem 160,- Kč. Možný příjem z uskladnění tohoto materiálu by tedy mohl činit 

asi 16 800 000,- Kč. 

 

Vybudování záchytného a protihlukového zařízení 

Navrhuji na místě uložiště zeminy zřízení valu, který by plnil funkci záchytného 

a protihlukového zařízení. Pokud by bylo vybudováno záchytné zařízení na olověné 

broky a kdyby byla jeho účinnost jen 50%, tak střelnici by to přinášelo průměrný roční 

příjem asi 100. 000,- Kč. Ten by závisel na množství vystřelených nábojů na střelnici, 

gramáži jejich střel a ceně olova ve výkupu druhotných surovin. Vycházím ze svého 

odhadu, ke kterému jsem přišel vynásobením počtu vypuštěných terčů na střelišti 

pro disciplínu trap s průměrnou gramáží brokových nábojů a průměrnou cenou olova 

ve výkupu (Tab. 10). Výsledek jsem pak vydělil dvěma. Výdaje spojené se zřízením 

tohoto záchytného zařízení na místě uložiště odhaduj asi na 350 000,- Kč. 

Především se jedná o výdaje spojené s instalací a uchycením záchytné textilie.  

Tabulka 10: Odhad příjmu z třídění olova 

Množství vypuštěných terčů na trapu 300 000 ks 

Gramáž brokových nábojů 24g = 0,024 kg 

Cena olova ve výkupu 28,- Kč/1kg 

Celkem 201. 600,- Kč 

50% úspěšnost zachycení olova 100. 800,- Kč 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Bezbariérový přístup 

V rámci stavebních úprav navrhuji vytvoření bezbariérového přístupu 

pro handicapované osoby, které by mohly být potencionálními diváky nebo sportovci. 

Možností financování tohoto projektu by mohly být dotace od EU, kraje nebo města.  
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3.5 Navázání spolupráce 

Jelikož střelnice nespadá pod žádný koncern, který by napomáhal jejímu fungování, 

tak navrhuji navázání spolupráce se subjekty zabývající se podobnou problematikou, 

kterou je především sport a střelba. 

Spolupráce s VŠ 

V Brně se nachází celkem 6 státních a 8 soukromých vysokých škol. Některé z nich 

mají v osnovách výuky zařazen sport a některé také dokonce i samotnou střelbu. 

Proto navrhuji navázání spolupráce především s Veterinární a farmaceutickou 

univerzitou a Mendelovou univerzitou, které musí zajišťovat výuku střelby. 

Těmto školám by se mohly poskytovat služby ve výcviku střelby za pomoci zkušených 

instruktorů. Dále také navrhuji navázání spolupráce s Vysokým učením technickým 

v Brně a Masarykovou univerzitou, které nabízí obory se zaměřením na sport a celkově 

tyto univerzity podporují sport a sportovní vyžití studentů. Proto navrhuji zřízení 

placených střeleckých kroužků, které by byly nabízeny zájemcům na těchto 

univerzitách v rámci organizovaných pohybových aktivit. 

Spolupráce s OMS Brno 

V rámci spolupráce s OMS Brno navrhuji nabídku společenských prostor a služeb 

střelnice pro pořádané kurzy mysliveckých adeptů OMS o 1. lovecký lístek. 

Dále také spolupráci při výchově dětí a mládeže. Pořádání dětských dnů a exkurzí 

pro dětské kroužky, kterým se především věnuje Myslivecké sdružení Žebětín. 

Tímto způsobem by děti získaly povědomí o tomto sportu a střelnici. Staly by se tak 

možnými potencionálními sportovci nebo zákazníky. 

Spolupráce s ostatními subjekty v areálu střelnice 

Navrhuji spolupráci s ostatními subjekty v areálu střelnice a to především 

s provozovatelem tunelové kulové střelnice a restauračním zařízením Hubert. 

Společnou součinností by mohla vzniknout nabídka různých nejenom 

teambuildingových kurzů pro firmy. Nabídky pro myslivce a myslivecká sdružení, 

kteří by si mohli současně natrénovat brokovou střelbu, nastřelit své kulové zbraně 

a prožít požitek z dobrého jídla.  
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ZÁVĚR 

Zvolené téma bakalářské práce byl návrh inovace střelnice pro brokové disciplíny. 

Pro zkoumání jsem si zvolil areál sportovní střelnice v Brně – Soběšicích. Tento areál 

střelnice byl vhodným objektem zkoumání, protože je centrem vrcholového sportu 

s dlouholetou tradicí a zároveň plní komerční užitek.  

Hlavním cílem této práce bylo na základě analýzy současného stavu sportovní střelnice 

Brno – Soběšice, vytvořit návrh na zlepšení jejího provozu. K tomu byla zvolena 

výzkumná otázka: Jakými metodami a přístupy lze provést inovaci provozu střelnice 

Brno – Soběšice? Aby bylo dosaženo zvoleného cíle, bylo nutné nastudování 

teoretických informací. Následně po nastudování teoretických poznatků jsem mohl 

vypracovat teoretickou část práce. 

V praktické části práce jsem aplikoval teoretické východiska k analýze současného 

stavu. Analýzu prostředí současného makro a mikro okolí jsem provedl pomocí 

SLEPTE analýzy, SWOT analýzy a marketingového mixu 4P. Dále jsem také využil 

dvě techniky sběru dat. Pomocí polostrukturovaného online dotazníku, 

kterého se zúčastnilo celkem 59 lidí a interview se správcem střelnice, trenéry a střelci 

jsem získal aktuální objektivní informace o prostředí střelnice. Díky souhrnu všech 

těchto informací jsem získal celkový přehled a mohl tak odhalil některé příležitosti 

a hrozby. 

Na základě výsledků zkoumání jsem dospěl k závěru, že inovaci provozu střelnice 

provést lze, i když její průběh může být nesnadný a zdlouhavý. Tento závěr dokazují 

mé návrhy řešení zmíněné v poslední kapitole této bakalářské práce.  

Jako největší problém byla analyzována propagace tohoto sportovního odvětví. 

Proto je dle mého názoru nejdůležitější udělat nejprve změny v této oblasti. 

Navrhuji ČSS zřízení pracovní pozice marketingového manažera, který by měl tuto 

oblast na starost. Pro propagaci střelnice navrhuji využití možností internetové 

propagace v rámci sociálních sítí, webových stránek, vyhledavačů a map. Dále navrhuji 

vyřešení majetkoprávních vztahů, které do jisté míry omezují fungování střelnice. 

S předchozím bodem částečně souvisí návrh na změnu druhu pozemku v katastru 

nemovitostí, který by napomohl možnostem rozvoje střelnice.  
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Zlepšení příjmů střelnice navrhuji pomocí provozování vedlejší činnosti ve formě 

zřízení uložiště zeminy. Následně navrhuji toto místo uložiště využít jako protihlukový 

val a po instalaci záchytného zařízení také pro záchyt a sběr toxického olova. 

V rámci těchto stavebních úprav navrhují také zřízení bezbariérového přístupu 

pro handicapované střelce i diváky. Navrhuji také navázání spolupráce s brněnskými 

vysokými školami, které mají ve svých osnovách střelbu nebo sportovní aktivity. 

Dále spolupráci s OMS Brno při výchově dětí a pořádání mysliveckých kurzů. 

Poslední můj návrh představuje doporučení navázání spolupráce s ostatními subjekty 

sídlícími na střelnici Brno – Soběšice za účelem pořádání společných akcí. 

Cíl této bakalářské práce byl splněn. Předložené návrhy jsou dle mého názoru 

realizovatelné a mohly by napomoci nejen provozu střelnice Brno – Soběšice, 

ale i celému střeleckému sportu v ČR.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Otevírací doba 

 

Březen - září 

Úterý:  9:00 – 18:00 

Středa:  9:00 – 18:00 

Čtvrtek: 9:00 – 18:00 

Sobota : 9:00 – 15:00 

  

Říjen 

Úterý:  9:00 – 17:00 

Středa:  9:00 – 17:00 

Čtvrtek: 9:00 – 17:00 

Sobota : 9:00 – 15:00 

 

Listopad – únor 

Úterý:  9:00 – 15:00 

Středa:  9:00 – 15:00 

Čtvrtek: 9:00 – 15:00 

Sobota    9:00 – 15:00 

 

  



  

  

Příloha 2: Dotazník 

1. Jste muž/žena? 

 

2. Kolik je Vám let? 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ZŠ, SŠ, VŠ)? 

 

4. Jaké jsou Vaše zkušenosti se sportovní střelbou (žádné/amatér/ profesionál)? 

 

5. Myslíte si, že propagace střeleckého sportu je dostatečná (ano/ne/nevím)? 

 

6. Myslíte si, že finanční podpora střeleckého sportu je dostatečná (ano/ne/nevím)? 

 

7. Lákalo by Vás střílení spojené s teambuildingem (ano/ne/nevím)?  

 

8. Které dny a hodiny by, jste rádi využili střelnici Brno – Soběšice (den: hodina)? 

 

9. Co by, jste zlepšili/změnili na střelnici Brno – Soběšice? 

 

 

 

 

  



  

  

Příloha 3: Katastrální mapa areálu střelnice Brno - Soběšice 

 

 

Zdroj: (ČÚZK, 2015) 



  

  

Příloha 4: Záchytný val střelnice Itálie – Lonáto 

 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

 

 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

  



  

  

Příloha 5: Detail struktury ČSS 

 

 


