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Abstrakt 
Bakalářská práce se věnuje analýze sportovní organizace Regionální sportovní středisko 

mládeže Brno, které je zaměřené na přípravu začínajících brokových střelců 

olympijských disciplín trap a skeet.  V práci je provedena analýza organizace a návrhy 

na zlepšení.  

 

Abstract 
The bachelor´s devote to  analysis of sport organization Regional sports center of youth 

Brno, which is specialized to training begginers of shooters at olympics events trap and 

skeet. In the thesis is made analysis of organization and suggestion to improvement.   
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analýza sportovní organizace, SWOT analýza, marketingový mix, Regionální střelecké 

centrum mládeže, návrhy na zlepšení 
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Úvod 
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu Regionálního střeleckého centra mládeže 

v Brně. Centrum vychovává začínající střelce v olympijských disciplínách trap a skeet.  

Broková střelba není v České republice příliš mediálně známý sport, i přes to, že naši 

střelci dosahují na evropských i světových šampionátech výborných výsledků a patří 

mezi nejužší světovou špičku.  

Dlouhá léta u nás žije tento sport z úspěchů starší generace. Vznikl tu tak významný 

generační propad. Dlouhou dobu nepřicházeli do střeleckého světa noví talentovaní 

střelci. Vznikla proto Regionální střelecká centra mládeže, která mají za úkol 

vyhledávat a následně připravovat talenty pro vrcholová střediska sportovní brokové 

střelby. Ti nejlepší jedinci by měli jednou nahradit naši střeleckou elitu. Této 

skutečnosti však brání finanční náročnost střelby. Ekonomika státu je v deficitu, a tak se 

státní příspěvky na sport stále snižují. Střelba je v ČR nepopulární sport, chybí jí 

propagace v médiích a tak je těžké najít sponzory nejen pro Regionální střelecké 

centrum mládeže, ale i pro celý Český střelecký svaz.  

Jedním z důvodů proč se Český střelecký svaz nachází ve špatné finanční situaci je také 

ten, že svazu chybí orgány, které by se propagací a financováním zabývaly. Tato práce 

obsahuje návrhy řešení této situace.  

Cíle práce a metody práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat analýzu Regionálního střeleckého centra 

mládeže (RSCM). Pomocí SWOT analýzy určit slabé a silné stránky, příležitosti a 

hrozby organizace. Analýzou marketingového mixu blíže poznat produkt, cenu, 

propagaci a místo. Na základě těchto analýz potom také vypracovat návrhy na zlepšení.  

V teoretické části budou obecně charakterizovány pojmy spojené s Regionálním 

střediskem mládeže pomocí odborné literatury. 

Praktická část je zaměřena na popis střediska a jeho fungování. Využity zde budou 

metody SWOT analýzy a marketingového mixu. Čerpáno bude především ze spolupráce 

s trenéry Regionálního střeleckého centra mládeže. 
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1 Teoretická část 
 

1.1 Sport 
Koncem 19. století se sport začal dostávat do popředí jako moderní společenský fenomén. 

V této době se projevoval většinou jen na amatérské úrovni. Nebyl jen výsadou 

aristokracie, ale začal se rozvíjet do širokých vrstev.  

Ve druhé polovině 20. století nastala radikální změna, rozvinula se výroba sportovních 

potřeb, začala se stavět sportovní zařízení, začaly se organizovat velké sportovní akce. 

Tyto akce již nejsou jen místního významu, ale mají podobu velkých mezinárodních 

akcí, které jsou sledovány médii a mají milionové počty diváků. Sport je nyní díky tomu 

celosvětově rozšířen (Novotný, 2010). 

 

Slovo “sport“ vzniklo z latinského slova “disportare“, což znamená bavit se, trávit 

příjemně volný čas (Durdová, 2011) 

 

Česká republika se připojila k chartě Evropského sportu, která vznikla v roce 1992 a 

definuje sport jako: „všechny formy tělesné činnosti, které – ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli – si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenský vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních“ (MŠMT, 2006). 

 

Nyní se slovo sport také vztahuje na pohybové činnosti, které jsou charakterizovány 

zvláštní formou i obsahem, mají svá pravidla, jsou prováděny závodně, formou soutěží. 

Toto chápání sportu je blízké spíše teoretikům. Pro širší veřejnost je bližší spojit si sport 

s pohybovou aktivitou ve volném čase (Novotný, 2011). 

 

 

1.1.1  Rozdělení sportů 

 
Máme velkou řadu možností jak dělit a definovat sport. Můžeme ho lišit podle určitých 

kritérií, jako například: 

 podle úrovně sportovních soutěží – vrcholový, výkonnostní, rekreační 

 dělení na kolektivní a individuální 
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 amatérský a profesionální 

 kontaktní a bezkontaktní 

 definice z prvku rizika ve sportu 

 a další (Durdová, 2011) 

 

 

Senzomotorické sporty 

Střelba patří mezi senzomotrické sporty. Při tomto druhu sportu se sportovec učí novým 

pohybovým návykům, které musí přesně opakovat. 

Jedním z pohybových návyků je založení zbraně do ramene, toto založení musí být 

pokaždé stejné, jedná se tedy o motoricky naučený pohyb. Dále, střelec vydá hlasový 

povel a v tom okamžiku vyletí terč, probíhá tedy zraková percepce, střelec vidí letící 

terč a tento vjem se přenáší do centra regulujícího výkonné orgány, které na něj reagují 

a dávají povel dalším orgánům (svalům), které provedou pohyb. Je to určitá 

zpětnovazebná reakce (Linhart, 1986). 

 

 

Sport lze dle úrovně soutěží nebo podle míry prováděných aktivit dělit na vrcholový, 

výkonnostní a rekreační. Takto můžeme stanovit rozdíly mezi nimi. 

 Vrcholový sport – zde je snaha o maximální výkon a maximální výsledek ve 

sportovních soutěžích, sport je alespoň na čas hlavní profesí jedince 

 Výkonnostní sport – vrcholové zázemí sportu, podávání výkonů v soutěžích, 

sport není hlavní profesí jedince 

 Rekreační sport – pohybové aktivity jedince, které jsou prováděny ve volném 

čase, dobrovolně, s cílem relaxace a regenerace (Durdová, 2011). 

 

 

1.1.2  Výkonnostní a vrcholový sport 

Regionální sportovní centrum mládeže se zabývá výkonnostním sportem s potenciálem 

vychovat sportovce vrcholové. Proto se tato kapitola bude věnovat aspektům 

výkonnostního a vrcholového sportu. 
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Výkonnostní a vrcholový sport se vyznačuje soutěživostí, podáváním maximálních 

výkonů, obětováním volného času, pohodlí a v některých případech také zdraví 

(Durdová, 2011). 

 

Sociální aspekty výkonnostního sportu 

Výkonnostní sport hraje významnou roli v socializačním procesu člověka. Zařazuje 

jedince do určité společnosti. Výchova jedince probíhá nejen v rodině a ve škole, ale i 

ve sportovních oddílech. Velkou roli na vývoj jedince má tedy i trenér.  

Začátky sportovní kariery se odvíjí od rodiny, záleží na životním stylu rodiny, zda 

směřuje k pohybovým aktivitám, zda jsou děti ke sportu vedeny či nikoliv. Stává se, že 

rodiče doslova nutí děti do sportu a znepříjemňují jim tak život. Měli by si spíše 

uvědomit, že jsou tu od toho, aby dítě utěšili, když se mu nedaří nebo pochválili za 

úspěchy. Výjimkou může být období puberty, kdy dítě přestane mít motivaci a mohou 

sklouznout k pasivnímu způsobu života v partách, zde je potřeba trocha důrazu na dítě. 

Pokud je sport pro dítě trestem a ne radostí, potom nemá smysl jej dělat (Durdová, 

2011). 

 

Sociologie vrcholového sportu 

Vrcholový sport významně ovlivňuje dnešní společnost. Nezanedbatelný je i jeho 

ekonomický přínos.  

Pokud člověk provozuje vrcholový sport, musí počítat se změnou životního stylu. Je 

třeba prodloužit dobu vzdělávání a přípravy na výkon povolání oproti ostatním lidem, 

přizpůsobit se v partnerském a rodinném životě. Sportovec musí být obklopen 

profesionálními manažery, trenéry, metodiky, maséry, psychology, odborníky na stravu 

či relaxaci.  

Celkově lze říci, že sport hraje významnou roli v socializaci jedince. Vrcholový sport 

jedinci hodně dává, ale také hodně bere (Durdová, 2011). 

 

 

1.1.3  Broková střelba 

Tato kapitola popisuje vznik a vývoj střelby a dále se zabývá popisem olympijských 

střeleckých disciplín trap a skeet. 
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Vznik a vývoj brokové střelby 

Sportovní broková střelba je vznikla v polovině 19. století v Anglii, kde se pořádaly i 

první závody. Tyto závody se střílely na živé holuby, kteří byli vypouštěni z klecí. Dále 

se tato zábava přenesla do dalších evropských států např. Francie, Německa, Španělska, 

Itálie a Dánska. Dokonce se závody na živé holuby pořádaly i v ČR. Byla to zábava 

vyšších vrstev a výkony jednotlivých střelců byly předmětem sázek. Časem však 

k tomuto sportu vznikl velký odpor. Proto byli živí holuby nahrazeni umělými 

skleněnými koulemi. Ty ovšem zanechávaly velký nepořádek, proto se vyvíjely stále 

nové materiály. Střílelo se na různé hliněné terče a podobně. Dnes máme terče 

asfaltové, případně vyráběné z ekologických materiálů. Terč musí být dostatečně pevný, 

aby se neroztrhnul rotací, ale zároveň křehký, aby se rozpadnul po zasažení i třeba jen 

jedním brokem.  Střelba na letící terč byla velmi populární a začátkem roku 1900 

vznikalo mnoho klubů, které tento sport podporovaly.  

Jednou ze dvou hlavních brokových disciplín je trap, který je součástí letních 

olympijských her od roku 1900. Druhou olympijskou disciplínou je skeet, ten se na 

olympiádu zařadil později (Málek, 1989). 

 

Popis střelecké disciplíny trap 

Střelec je vybaven dvouhlavňovou brokovnicí, tzv. brokovou kozlicí (Obrázek 1). Terče 

jsou vrhány na hlasový povel střelce, ze zákopu vzdáleného 15 metrů před ním. Položka 

se střílí na 25 terčů, které létají v pseudonáhodném pořadí. 

 

 
Obrázek 1: Broková kozlice 

Zdroj: http://www.brokovnice.sk/zbran/76/perazzi-mx-2000-trap/ 
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Střelec má tedy přilícenou zbraň (Obrázek 2), má namířeno na bod před sebou. 

 

 
Obrázek 2: Střelecký postoj, zalícená zbraň 

Zdroj: http://www.issf-sports.org/photoplayer.aspx?gallerykey=1298-8122 

 

 Na jeho hlasový povel vyletí z určeného bodu terč náhodným směrem rychlostí okolo 

125 km/h (Obrázek 3).  

 

 
Obrázek 3: Asfaltové terče 

Zdroj: http://www.zbraneostrava.cz/zbrane/eshop/2-1-PRISLUSENSTVI/21-2-TERCE-

ZALEPKY 
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Terče letí do vzdálenosti okolo 76 metrů. Jedno střeliště má 5 stanovišť. Mezi kterými 

střelec přechází. Před každým stanovištěm jsou v zákopu 3 automatické vrhačky. 

Dohromady je zde tedy 15 vrhaček. Ty jsou nastaveny na určité směry a úhly, podle 

vylosované tabulky. Střelec neví, kterým směrem terč poletí. Ví pouze, že za položku 

poletí 10 terčů doleva, 10 doprava a 5 rovně v náhodném pořadí. Na každý terč má 

střelec 2 rány. Jako zásah je uznán terč, ze kterého byl vidět okem zřejmý odštěpek.  

Závody se střílí na 125 terčů. Tedy 5x25 terčů. Pět položek je rozloženo do dvou až tří 

závodních dnů. Zpravidla se však střílí první den 3 položky a druhý den 2. Po sečtení 

všech zásahů, se prvních 6 střelců dostává do finále, kde se střílí 25 terčů pouze na 

jednu ránu. Součet celkového počtu bodů a finálové položky rozhodne o vítězi. 

V případě shodného nástřelu se rozhoduje o první 3 místa K.O. systémem, tedy kdo 

udělá první chybu vypadává. O dalších místech rozhoduje nástřel ve finálové položce, 

případně poslední položka závodu (Skeet, 2010). 

 

Popis střelecké disciplíny skeet 

Tato střelecká disciplína se střílí rovněž brokovnicí na asfaltové terče. Střelci zde 

postupují po stanovištích, které jsou rozmístěny do půlkruhu mezi dvě věže (nízkou a 

vysokou). Z těchto věží vylétají po hlasovém povelu v rozmezí 0 až 3 sekundy terče. Na 

rozdíl od trapu střelec ví, kam terč poletí. Na každý terč má ovšem jen jednu ránu a na 

některých stanovištích létají 2 terče zároveň. Dále také nesmí být zbraň založena do 

ramene jako na trapu, ale střelec musí mít zbraň přichystanou u pasu a přilícit může až 

po výletu terče.  

Položka se střílí rovněž jako na trapu na 25 terčů a celý závod na 125 terčů. Prvních 6 

střelců se dostane do finále, kde střelba pokračuje (Activ Sport, 2013). 

 

1.2 Organizace sportu v České republice 
V České republice je prostředí sportu kombinované. Dle Čáslavové (2009) ho tvoří 3 

sektory. A to státní správa pro tělesnou výchovu a sport, spolková tělesná výchova a 

sport a podnikatelský sektor. 

 

1. sektor – státní správa pro tělesnou výchovu a sport 

V této oblasti je hlavním garantem pro tělesnou výchovu a sport Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Základní úkoly Ministerstva školství jsou vypracování 
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návrhu koncepce státní politiky ve sportu, kterou schvaluje vláda ČR. Ministerstvo 

školství dále koordinuje realizaci vládou schválené koncepce, zabezpečuje finanční 

podporu sportu ze státního rozpočtu, vytváří podmínky jak pro sportovní reprezentaci, 

přípravu talentů, rozvoje sportu pro všechny tak i pro sport zdravotně postižených. Dále 

vytváří a kontroluje antidopingový program, schvaluje akreditace vzdělávacích zařízení 

v oblasti sportu, zřizuje rezortní sportovní centra a zabezpečuje jejich činnost, 

koordinuje činnosti rezortních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

Také máme tzv. komunální tělovýchovu, kterou mohou zabezpečovat krajské úřady a 

jejich obce.  

 

2. sektor – spolková tělesná výchova a sport 

Na území ČR působí více jak 20 000 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a více 

jak 150 sportovních svazů. Tyto kluby a jednoty jsou sdruženy v zastřešujících 

sportovních organizacích. Dominují zde neziskové organizace, jejich prvotním cílem 

není dosažení zisku, ale provozování určité sportovní činnosti. Jsou to například 

občanská sdružení jako: Český svaz tělesné výchovy, Sdružení sportovních svazů ČR, 

autoklub České republiky, Česká obec sokolská, Český střelecký svaz a další.  

Tyto organizace se zaměřují jak na sportovní činnosti v oblasti sportu pro všechny, tak i 

výkonnostního sportu a reprezentace ČR.  

 

3. sektor – podnikatelský 

Do tohoto sektoru patří podnikatelská zařízení jako například fitness centra, wellness 

centra, solária, plavecké a lyžařské školy a další společnosti, které veřejnosti nabízí 

sport komerčním způsobem. Dále sem patří marketingové a reklamní agentury se 

sportem spojené. Patří sem také sportovní kluby založené na bázi obchodní společnosti, 

ty u nás nejčastěji fungují ve fotbale a hokeji. Jsou to takzvané profesionální kluby. Jsou 

to tedy ziskové organizace ve sportu, jejich hlavním úkolem je dosahovat zisku.  

  

 

1.2.1  Dělení organizací na ziskové a neziskové 

V základu můžeme rozdělit sportovní organizace na dvě skupiny. Nejrozšířenější jsou 

v Česku neziskové organizace, druhou skupinou jsou ziskové organizace.  

U neziskových organizací je hlavním účelem jejich založení pokrytí potřeb jejich členů.  
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Rentabilita a zisk jsou zde druhotné, na rozdíl od ziskových organizací, které jsou 

tvořeny právě za účelem zisku.  

Plánování, tedy stanovení cílů a postupů pro jejich dosažení, má aktuálně v neziskových 

organizacích nedostatky a problémy. Cíle bývají obvykle pouze krátkodobé. Jedním 

z důvodů mohou být nejisté finanční zdroje (získávání vlastních finančních zdrojů), 

cirkulace lidských zdrojů a účinnost propagací účelu organizace na veřejnosti. Ziskové 

organizace ve sportu si zpravidla více uvědomují důležitost plánování a proto je jejich 

situace v tomto ohledu příznivější. 

Organizování a organizační struktura u neziskových organizací by měla vytvářet 

prostředí pro realizaci a naplňování jejich účelu. Sami členové se zde podílí na 

fungování orgánů, protože jsou sami voleni do příslušných funkcí. Jedním 

z problematických míst je zde samotné rozdělování funkcí členům, vznikají problémy 

typu zdvojování funkcí nebo jejich nedostatečné pokrytí. Dalším problémem může být 

stanovení pravomoci a odpovědnosti. Ziskové organizace věnují těmto otázkám větší 

pozornost. V českých podmínkách je jejich organizační struktura vymezena občanským 

zákoníkem.  

Charakteristika neziskových organizací není jednoznačně definována. Podle zákona se 

jedná o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za 

účelem podnikání (Čáslavová, 2009). 

 

Základní rozdělení neziskových organizací: 

1. občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb.), lze rozdělit na typy: 

a) zastřešující sportovní asociace – má neomezené druhy provozovaných sportů. Má 

obvykle přímý vztah k příslušnému orgánu státní správy a jejím prostřednictvím čerpá 

dotace ze státního rozpočtu ČR. Tato organizace může sdružovat více samostatných 

sportovních asociací. Příklady těchto organizací v ČR jsou například Český svaz tělesné 

výchovy a sportu (ČSTV), Česká obec sokolská (ČOS), Orel a další. 

b) samostatná sportovní asociace – organizace se věnuje jednomu sportu nebo jedné 

skupině sportů. Čerpá dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím své zastřešující 

sportovní asociace. Samotná sportovní asociace má právní subjektivitu a vystupuje ke 

vztahu k sponzorům, klubům a dalším subjektům, sama za sebe. Jsou to například 

všechny sportovní svazy ČSTV. Jedním z typů samostatné sportovní asociace je i Český 

olympijský výbor (ČOV).  
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c) sportovní klub, tělovýchovná jednota – většinou sdružuje provozovatele více 

sportů. Má přímou ekonomickou vazbu na zastřešující sportovní asociaci a jednotlivé 

sportovní asociace. Může čerpat prostředky ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím 

zastřešující nebo samostatné asociace nebo samostatné sportovní asociace. Vystupuje 

jako samostatný subjekt. Může mít formu jak občanského sdružení, tak i obchodní 

společnosti. 

d) sportovní oddíl nebo odbor – funguje v rámci sportovního klubu. Obvykle má 

ekonomická omezení vázaná na mateřský sportovní klub a finance jsou čerpány pomocí 

tohoto klubu. Oddíl nebo odbor má své vlastní orgány, které ho zastupují vůči celému 

klubu. Sportovní oddíly nebo obory provozují tedy jeden sport nebo jednu skupinu 

sportů. Neexistují jako samostatná občanská sdružení.  

2. rozpočtové nebo příspěvkové organizace - zřizují se ústředním orgánem státní 

správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí. V oblasti sportu jde především 

o rezortní sportovní střediska, která zajišťují vrcholový sport.  

3. zájmová sdružení právnických osob  

4. nadace a nadační fondy 

5. obecně prospěšné společnosti (Čáslavová, 2009) 

 

 

Český střelecký svaz má formu občanského sdružení, proto se následující kapitola 

věnuje vzniku tohoto sdružení. 

Vznik sportovního občanského sdružení 

Ústava ČR garantuje existenci a činnosti občanských sdružení, tedy sdružování lidí 

s určitými zájmy a řídící se určitými principy podle psaného řádu. Musí však 

respektovat základní normu soukromého práva v ČR, občanský zákoník. 

Občanské sdružení se zakládá podle zákona č. 83/1990 Sb., který vychází z občanského 

zákoníku. Je zde stanoveno a definováno jak vzniká právnická osoba. Občanské 

sdružení se řídí ústavou ČR, jehož součástí je Listina základních práv a svobod.  

Klíčovým dokumentem občanského sdružení jsou stanovy. Bez stanov občanské 

sdružení nemůže fungovat. Tento dokument předkládá k návrhu u Ministerstva vnitra 

ČR a musí obsahovat název sdružení, sídlo, orgány sdružení, způsob jejich ustanovení, 

určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, cíl činnosti 

občanského sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách, zásady hospodaření.  
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Stanovy musí ctít právní normy ústavy ČR, občanského zákoníku a zákon o daních 

z příjmů. 

Ve stanovách je nutné formulovat cíle a poslání organizace, u sportovního občanského 

sdružení by měly cíle obsahovat také pořádání sportovních soutěží, zabezpečování 

sportovní přípravy, zajištění provozu sportovišť, výchovu trenérů a rozhodčích. Dále 

definovat organizační strukturu sportovního sdružení a praktické rozličnosti vlastní 

činnosti sdružení (Topinka a Stanjura, 2001). 

 

1.2.2  Financování sportu v ČR 

Evropské státy sport podporují jak z úrovně ústřední vlády, tak i z úrovně krajských a 

místních samospráv. Pro financování neziskových organizací se využívá formy dotací. 

 

Dotace 

Lze rozlišit dvě základní formy dotací. Jednou skupinou jsou účelové neboli specifické 

dotace, druhou skupinu tvoří neúčelové dotace. Oba typy dotací mohou být využity jak 

na běžné financování provozních potřeb, tak na kapitálové výdaje sportovních sdružení.  

Občanské sdružení nemá na dotace právní nárok, jedná se o dotace nenárokové. O 

dotaci může tedy žádat pouze platně zaregistrované občanské sdružení, jehož hlavní 

činnost je tělovýchova a sport, které působí minimálně v 10 krajích ČR a musí mít 

vypořádané závazky vůči státu (Novotný, 2011). 

 

1.2.3  Zdroje financování neziskových organizací v ČR z hlavních činností 

Podle Novotného (2011) jsou hlavními zdroji financování neziskových organizací 

členské příspěvky, dary, patronáty, příspěvky municipalit, příspěvky od zastřešující 

organizace, dotace od vlády, vstupné na sportovní akce, startovné a úroky z uložených 

vkladů.  

 

Členské příspěvky 

Příspěvky lze členit na 3 hlavní skupiny: 

 Zápisné - platí se pouze jedenkrát při přijetí nového člena. Jedná se o takzvaný 

poplatek za evidenci.  

 Členské příspěvky - platí se jednou do roka. Slouží k financování aparátu 

zastřešující organizace. 
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 Oddílové příspěvky - ty se mohou platit jednou za měsíc, často se ale platí 

jednou za rok. Slouží pouze k financování činnosti oddílu. 

Výši příspěvků určuje a schvaluje valná hromada. Každá organizace může mít 

příspěvky jiné. Záleží na sportovních odvětvích, kterým se organizace věnují, protože 

každé jsou taky jinak finančně náročné.  

 

Dary 

Mohou mít finanční i nefinanční formu. Mohou je poskytovat jak členové klubu, tak i 

jeho příznivci a jinak zainteresované osoby. Často to bývají podnikatelé, kteří mají 

k danému sportu osobní vztah. V dnešní době se rozvíjejí také nadace a nadační fondy 

poskytující dary.  

 

Patronáty 

Nejčastěji se vyskytují u velkých firem, které věnují velkou sumu peněz například na 

mládežnické družstvo v klubu. Patronáty se řeší darovacím zákonem.  

 

Příspěvky municipalit 

Obce v České republice výrazně pomáhají fungování sportovních neziskových 

organizací v ČR. Často se využívá nepeněžní plnění zejména na venkově. Například, že 

obec poskytne materiál na opravu zařízení, pronajímá obecní prostory klubu za 

symbolickou cenu atd. V dnešní době podíl obcí na financování organizací značně 

převyšuje podíl státu.  

 

Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 

Zastřešující organizace jako je ČSTV, Sokol, ČASPV a další byly spoluvlastníky 

společnosti Sazka a.s. Disponovaly tak vlastními zdroji financí a ty mohly rozdělovat 

nižším článkům organizace.  

 

Dotace od vlády  

Dotace od vlády přímá zastřešující občanské sdružení, pokud oddíl připravuje například 

talentovanou mládež, tato dotace se k němu dostává po linii příslušného sportovního 

svazu.  
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Vstupné na sportovní akce 

Je to jeden z tradičních peněžních zdrojů. V našich poměrech je nejvýznamnější u 

ledního hokeje a fotbalu. Motoristické sporty přitahují také velké množství diváků, 

takže pro ně je to také velký zdroj financí. Protože vstupné podléhá danění, pro menší 

vesnické kluby je výhodnější využívat formu dobrovolného vstupného. Dobrovolné 

vstupné patří do kategorie darů a je zde možnost osvobození od daně.  

 

Startovné 

Využívá se hlavně v individuálních sportech nebo na turnajích, kterých se zúčastňuje 

větší počet družstev. Tyto finance slouží k pokrytí nákladů plynoucí z pořádání akce. 

 

Úroky z uložených vkladů 

Tento výnos je nízký. Úročení běžných vkladů není příliš vysoké, proto je tato položka 

ve struktuře příjmů zanedbatelná (Novotný, 2011). 

 

1.2.4  Zdroje financování z doplňkových činností 

Novotný (2011) dělí zdroje financování z doplňkových činností neziskových organizací 

na sponzorské příspěvky, klubové suvenýry a upomínkové předměty, nájemné 

z klubových sportovních zařízení, klubové restaurace a ubytovací zařízení, výpůjčky od 

členů klubu, bankovní půjčky. 

 

Sponzorské příspěvky 

Díky sponzorským příspěvkům může klub získávat finance na soutěž, tréninkový tábor, 

ceny a další různé výdaje. Peníze mu poskytuje sponzor, ale očekává za to určitou 

protislužbu. Nejčastěji se jedná o loga na klubových dresech, loga na vstupních branách, 

mantinelech, reklama v klubových novinách, webových stránkách apod. 

Využívá se i nefinanční forma sponzoringu, kdy například firma zaplatí dresy, sportovní 

náčiní atd., které obsahují logo firmy.  

 

Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu 

Je to komerční aktivita, kterou u nás využívají jen nejpopulárnější fotbalové a hokejové 

kluby. Komerční úspěch je založen na dlouhé tradici a úspěších a také na úrovni 

soutěže, kterou klub hraje.  
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Nájemné z klubových sportovních zařízení 

Pokud jsou sportovní zařízení v majetku sportovních organizací, mohou je pronajímat 

dalším osobám. Organizaci tak vzniká další příjem z vedlejší činnosti. 

 

Klubové restaurace a ubytovací zařízení 

Jedná se o příjmy plynoucí z provozu nebo pronájmu restaurací a ubytovacích zařízení. 

 

Výpůjčky od členů klubu 

Není to příliš často využívaná forma, ale i tato možnost zde je. Sportovní organizace si 

mohou půjčovat peníze i mezi sebou. Výhodné je to z toho důvodu, že úroky z půjček 

od banky jsou velmi vysoké. 

 

Bankovní půjčky 

Vzhledem k výši úroků z bankovních půjček se tomuto zdroji financí snaží organizace 

vyhýbat. V případě nesplácení půjček hrozí exekuce majetku (Novotný, 2011). 

 

1.3 Management 
Management je teorie a praxe řízení podniku, respektive lidí v podniku. Dá se 

považovat za jednu z nejdůležitějších cílevědomých a smysluplných lidských činností. 

Orientuje se převážně na člověka, na lidi a na mezilidské vztahy. S managementem se 

setkáváme nejen u podniků a firem, ale také v neziskové sféře, například nemocnice, 

muzea, obce, sportovní organizace atd. Můžeme jej vysvětlit čtyřmi způsoby. 

Management jako proces, profese, věda a umění (Jemala, 2008). 

  

Management jsou činnosti typické pro manažera. Rozhodování, organizování, 

plánování, kontrolování, vedení lidí, motivování, koordinace atd. (Müller, 1988). 

 

1.3.1  Sportovní management 

Definici sportovního managementu lze chápat jako řízení tělovýchovných a sportovních 

svazů, spolků, družstev a dalších organizací. Jsou pro něj typické tři aspekty a to: sportovní 

marketing, podnikání ve sportu a zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží 

(Durdová, 2012). 
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Manažer ve sportu (sportovní manažer) 

Jako sportovního manažera můžeme označit osobu: 

 Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – osoba vedoucí sportovní družstvo či 

jednotlivce, osoba řídící velké sportovní akce atd. 

 Manažer na úrovni řízení sportovní organizace – výkonný výbor svazů, sekretáři 

svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou, policií a podobně. 

 Manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb – vedoucí fitness center, vedoucí výroby 

sportovního náčiní, pracovníci reklamních agentur spojených se sportem (Durdová, 

2012). 

 

Základní manažerské funkce 

Mezi základní manažerské funkce patří plánování, organizování, personalistika, vedení 

lidí a kontrola. 

Plánování – jedná se o výběr úkolů, postupů a činností, které jsou nutné k dosažení 

daných cílů.  

Organizování – část řízení, která sestavuje strukturu v dané organizaci. Respektive 

přidělování určitých úkolů určitým lidem. 

Personalistika – výběr a rozmístění lidí. Vytvoření požadavků na pracovní síly, nábor, 

výběr, umístění, oceňování, školení atd. 

Vedení lidí – ovlivňování lidí tak, aby byli co nejprospěšnější organizaci. To zahrnuje 

motivaci, komunikaci, přístup atd. 

Kontrolování – hodnocení dosažených výsledků, měření úspěšnosti činností (Durdová, 

2012). 

 

1.3.2  Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí podniku se dělí na mikroprostředí a makroprostředí 

Mikroprostředí podniku 

Toto prostředí zahrnuje nejbližší účastníky podniku, kteří ho ovlivňují. Jsou to: 

společnost, dodavatele, tržní zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti a veřejnost. 

Mikroprostředí má firma z velké části pod svojí kontrolou a může ho ovlivnit (Foret, 

2004). 
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Silnou i slabou stránkou firmy mohou být technologie, výrobní řízení, finanční stabilita, 

vztahy s dodavateli, pověst, kvalita produktů a služeb a zaměstnanci. Vnitřní prostředí 

firmy souvisí s firemní kulturou (Solomon, Marshall a Stuart, 2006). 

 

Analýza mikroprostředí sportovní organizace 

Je třeba sledovat úroveň činností, jejich kvalitu a počet osob, které těchto činností 

využívají. Jedná se o činnost sportovní organizace pro sportovce, trenéry, diváky, 

veřejnost, média, sponzory a o řízení sportovní organizace.  

 

Personální zabezpečení sportovní organizace jako jsou trenéři, asistenti trenérů, 

kustodi atd. 

Sleduje se počet pracovníků, kvalita práce, schopnost týmově pracovat, zaměstnanecký 

poměr. 

 

Analýza v oblasti členů sportovní organizace zajišťuje vývoj počtu členů, jejich 

demografické a sociální rozdělení, předpoklady růstu členů. 

Analýza se v oblasti sportovních oddílů zaměřuje na jejich počet, úroveň činnosti a 

hlavní problémy. 

Analýza v oblasti sportovních zařízení sleduje stávající počet, úroveň prostředí 

sportovního zařízení i kvalitu provozovaných činností. 

 

Analýza určování cen a finančních zdrojů. Sleduje ocenění svých produktů, zda ceny 

odpovídají poskytovaným službám, srovnávání cen s konkurencí. V této analýze se 

sleduje získávání finančních zdrojů, zda je jich dostatek, zda je možné snížit náklady a 

zvýšit příjmy sportovní organizace. Také se analyzuje způsob získávání financí, a zda 

tento model bude fungovat i v budoucnosti, či se bude rozdělování finančních zdrojů 

měnit.  

 

Formy propagace a jejich účinnosti vzhledem k cílovým skupinám a vzhledem 

k veřejnosti.  

 



25 
 

Analýza z hlediska komunikace ve sportovní organizaci, zaměřená na účinnost interní 

komunikace, komunikaci směrem k veřejnosti, sponzorům a dalším organizacím či 

státním orgánům. 

 

Závěry z této analýzy silných a slabých stránek organizace by měli ukázat přednosti, 

které je třeba udržet a ukázat také nedostatky, které je třeba odstranit. Dále je třeba na 

základě této analýzy provést krátkodobá a dlouhodobá opatření (Durdová, 2012). 

 

Makroprostředí podniku 

Všechny prvky a síly vnějšího prostředí by měly uvážit všechny organizace. Vlivy 

z vnějšku nelze lehce ovlivnit, dá se na ně jen patřičně reagovat. Proto je třeba tyto 

vlivy identifikovat, vyhodnotit a reagovat na ně.  

Makroprostředí rozděluje vlivy na ekonomické, demografické, politické, technologické, 

kulturní a přírodní. Tyto vlivy se vzájemně prolínají (Foret, 2004). 

 

Analýza externích faktorů působících na sportovní organizaci 

Externí faktory, které mohou ovlivnit sportovní organizaci, jsou především hospodářský 

vývoj země, demografický vývoj obyvatelstva, legislativní programy a změny, politická 

situace v zemi, vývoj daného sportu v zemi, v médiích, vývoj konkurence.  

Je třeba zvážit možný vývoj sportovní organizace, vytipovat největší ohrožení, učinit 

dlouhodobá i krátkodobá opatření, která by nepříznivé faktory eliminovala (Durdová, 

2012). 

 

1.3.3  SWOT analýza 

Pokud spojíme dohromady a vyhodnotíme mikroprostředí a makroprostředí, vznikne 

tzv. SWOT analýza. Tato analýza je považována za základní analýzu prostředí, ve 

kterém se podnik nachází (Foret, 2004). 

 

Tato metoda identifikuje a posuzuje faktory okolí z pohledu silných a slabých stránek a 

dále z pohledu hrozeb a příležitostí, kterým bude podnik v budoucnu vystaven. Firma 

ovlivňuje svoje vnitřní prostředí, na vnější faktory pouze reaguje. Analýza SWOT je 

důležitá pro určování strategie. Doporučuje se provádět analýzu periodicky, tak 
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můžeme zjistit změny, zda některé oblasti ztratily na významu, či se objevily nové 

problémy na které je třeba reagovat (Keřkovský, 2002). 

 

1.3.4  Marketingový mix  

Soubor marketingových nástrojů, které podnik využívá pro dosažení marketingových 

cílů na cílovém trhu, nazýváme marketingový mix. Marketingový mix se zakládá na 

čtyřech P (product, prices, place, promotion) (Kotler, 2001). 

 

Marketingový mix můžeme členit i z pohledu zákazníka do čtyř C. 

A to produkt jako hodnota z hlediska zákazníka, cena jako náklady vznikající 

zákazníkovi, propagace jako komunikace se zákazníkem, distribuce jako dostupnost 

(Kaňovská, 2009). 

 

Produkt 

Na trhu se za produkt považuje vše, co může být poskytováno k uspokojení potřeb nebo 

přání zákazníků. 

Produkt může být zboží, služba, zkušenosti, události, osoby, místa, vlastnosti, 

organizace, informace a myšlenky (Kotler, 2001).  

 

Cena 

Jediným prvkem z marketingového mixu, který tvoří příjmy podniku je cena. Pro 

zákazníky je důležitá proto, že vyjadřuje sumu peněžních prostředků, kterou musí 

zákazník vynaložit. 

 (Kaňovská, 2009).  

 

Propagace 

Jedná se o přenos informací mezi zákazníkem a podnikem. Pomocí propagace podnik 

hledá nové zákazníky, nebo se snaží motivovat stávající zákazníky pro další spolupráci. 

Nástroje sloužící ke komunikaci se zákazníky jsou např. reklama, podpora prodeje, 

publicita a osobní prodej (Horáková, 1992).  
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Distribuce 

Distribucí rozumíme jak samotný prodej produktu, tak i přemístění od dodavatele 

k zákazníkovi. Jsou to procesy fyzického přemístění, změny vlastnických vztahů a další 

činnosti (Kotler, 2001). 
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2 Analýza sportovní organizace 
Regionální střelecké centrum mládeže (dále jen RSCM) je v úzkém vztahu spolupráce 

s Českým střeleckým svazem (dále jen ČSS). RSCM využívá ke svému provozu budovy 

ČSS, střelecké vybavení a přidělené dotace, je na něm ve všech směrech závislá. Proto 

bude v této kapitole popsáno fungování Českého střeleckého svazu a následně 

Regionálního střeleckého centra mládeže. 

 

2.1 Český střelecký svaz 
Pro mezinárodní styk se používá název CZECH SHOOTING FEDERATION. ČSS je 

dobrovolné, politicky i jinak nezávislé sportovní občanské sdružení. Působí po celé 

České republice, má právní subjektivitu a za svoje závazky nese zodpovědnost. 

 

Organizuje a řídí sportovně střelecké soutěže od náborových přes výkonnostní až po 

vrcholové a také řídí státní reprezentaci. 

Střelecký svaz umožňuje svým členům využívat volný čas k rekreační a soutěžní 

sportovní střelbě. Připravuje mládež a vybírá talenty pomocí RSCM. 

Tento svaz vydává svým členům licence rozhodčích a trenérů brokové střelby. Provádí 

také informační, publikační a vědeckou činnost. 

 

Nejvyšším orgánem ČSS je Sjezd delegátů, Výkonný výbor, Prezídium a Revizní 

komise. 

Stálými komisemi výkonného výboru ČSS jsou Komise rozhodčích, Sportovně 

technická komise, Sportovně metodická komise, Komise pro státní reprezentaci a 

Komise brokové střelby. Struktura ČSS je v  (Příloha 1). 

 

Zdroje majetku jsou především přidělené dotace a granty, dary, dědictví a příspěvky 

fyzických a právnických osob, výnosy z majetku ČSS, příjmy z činností při naplňování 

cílů ČSS a členské příspěvky. 

 

Materiální a finanční podpora pro ČSS 

Český stát poskytuje dotaci ČSS na základě stanovených kritérií. 

Nejvýznamnějším faktorem pro státní dotace jsou výsledky dosažené na Olympijských 

hrách a dále v disciplínách tradičně zařazovaných do programu Mistrovství Evropy a 
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světa. ČSS proto věnuje komplexní péči právě těmto disciplínám, které se pravidelně 

účastní těchto šampionátů. Tato péče spočívá v podpoře sportovních talentů a účasti 

reprezentace na vrcholných soutěžích. 

Disciplíny, které nejsou zařazeny do programu Olympijských her, nemají nárok na 

příspěvky a provozování těchto sportovních disciplín se provádí na náklady klubů a 

střelců.  

 

2.1.1  Sportovní činnost ČSS 

Jelikož se střelba vyvíjela do dnešní podoby několik století, všechny disciplíny mají 

podrobná pravidla, která určují počet ran, hmotnost, tvar a povolené úpravy na zbrani. 

Dále definují oděv střelce, pomůcky, polohy ke střelbě a řadu dalších detailů.  

Podle mezinárodních pravidel jsou rozeznávány kategorie muži a ženy, junioři a 

juniorky do 20 let. 

 

Rozeznáváme tři základní disciplíny a to puškové, pistolové a brokové. Pod každou 

disciplínou jsou další kategorie, které mají svá vlastní pravidla. 

Brokové disciplíny jsou trap, skeet a double trap. 

 

2.2 Historie práce s mládeží 
Čeští reprezentanti dosahují pravidelně velmi dobrých výsledků jak na evropských, tak i 

světových šampionátech. Často získávají medaile nejen v závodech družstev, ale i 

jednotlivců. Řadí se tak mezi nejužší světovou špičku. Jedná se o pozoruhodnou 

skutečnost, protože ve srovnání s jinými úspěšnými státy je v České republice malá 

střelecká základna a nedostatek množství střeleckých klubů pracujících s mládeží. 

Vysoká cena střeleckého vybavení a velké pracovní zatížení dobrovolných trenérů 

pozici českého střelectví také neusnadňuje.  

Do roku 1989 fungoval jako středisko vrcholového střeleckého sportu „Svaz pro 

spolupráci s armádou“, takzvaný „Svazarm“. Další organizace věnující se sportovní 

střelbě byl „Československý myslivecký svaz“. Ovšem péčí o vrcholový sport byl 

pověřen právě Svazarm. Ten v rámci přípravy vrcholových sportovců provozoval TSM, 

neboli „Tréninková střediska mládeže“. Tato střediska měla dostatek prostředků pro 

svůj provoz a vychovávala vynikající střelce až do roku 1989, kdy Svazarm 



30 
 

z politických důvodů zanikl. Byl nahrazen organizací s názvem „Sdružení sportovních 

svazů“ a v roce 1993 vznikl „Český střelecký svaz“.      

Po roce 1989 procházel systém péče o talentované sportovce velkými změnami. Byly 

období, kdy nebyl na talentovanou mládež prakticky žádný státní příspěvek a proto ani 

žádná centra začínající mládeže nebyla. Okolo roku 2005, kdy si funkcionáři ČSS 

uvědomili, jaký generační propad zde vzniká, začali vytvářet Regionální centra 

mládeže. Nyní jsou součástí rozpočtu Ministerstva školství a tělesné výchovy položky 

určené na činnost Sportovních center mládeže a na výchovu sportovních talentů. 

Přidělovaných financí je malé množství, proto se s těmito penězi musí zacházet velice 

efektivně. Není stanoven jasný univerzální návod pro kvalitní výběr, přípravu a 

výkonnostní růst talentů.   

 

2.3 Regionální střelecké centrum mládeže Brno 
V České republice, pod českým střeleckým svazem nyní pracuje 11 Regionálních 

střeleckých center mládeže. Z toho čtyři jsou zaměřeny na brokovou střelbu, disciplíny 

trap a skeet. Tato centra se nachází v Brně, Plzni, Hradci Králové a Písku. Nejvíce 

talentů brokové střelby se připravuje v RSCM v Brně, které bylo založeno v roce 2005 a 

působí v areálu střelnice v Soběšicích.  

Základním posláním Regionálního centra mládeže je vyhledávat nové talenty brokové 

střelby, ze kterých by jednou mohli být reprezentanti České republiky. 

 

2.3.1  Systém práce  

Potenciální talent prochází výběrem trenéra. Po jeho úspěšném absolvování se střelec 

zaregistruje do střeleckého klubu a dle věku se stává součástí RSCM v kategorii talent, 

přičemž je povinen platit klubové a svazové příspěvky.  

Noví střelci přichází do centra ve věku okolo 13 let. Věk není až tak důležitý, jde spíše 

o fyzickou vyspělost. Střelec musí být dostatečně silný na to, aby byl schopen udržet 

zbraň a absolvovat trénink. 

 

Tento proces je však velmi složitý. Začíná se teoretickou částí, kdy jsou sportovci 

vysvětleny základní pravidla střelby a hlavně bezpečné zacházení se zbraní. Důležité je, 

aby se sportovec naučil správně zakládat zbraň do ramene. Tento pohyb se učí nejen na 

střelnici, ale také například doma. Takový trénink se nazývá „suchý trénink“.   
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V disciplíně trap se začíná střelbou na rovné terče, které jsou jednodušší k zasažení, 

s nabytou pouze jednou ranou. Druhá rána je ze začátku plýtváním náboji, jelikož jde 

pouze o seznamování se se střelbou. Po určité době, kdy si je střelec na rovné terče 

poměrně jistý, začíná střílet i terče létající do různých stran. A později začne trénovat i 

obě rány. Nelze říci, jak dlouho tento proces trvá, u každého střelce je doba učení 

rozdílná.  

 

V disciplíně skeet je postup obdobný. Střelec přechází od jednoduchých terčů na 

složitější a postupně střílí dvojstřely. Až si nacvičí jednotlivá stanoviště, začne trénovat 

celé položky.  

Začínající střelci věnují tréninku bez účasti na střeleckých soutěžích jeden rok. Trénují 

v období od jara do podzimu pravidelně jednou až dvakrát týdně, tréninková jednotka 

trvá 2 až 3 hodiny. 

V době, kdy stoupne střelci výkonnost na trénincích na stabilní úroveň, začne se 

zúčastňovat střeleckých soutěží, trénuje dvakrát až třikrát týdně. Soutěže jsou třídenní, 

první den je oficiální trénink a další dva dny probíhá závod.  

 

2.3.2  Podpora talentů 

RSCM věnuje svou podporu sportovcům maximálně do věku 18 let.  

Z výsledků závodů se na konci střelecké sezony vytvoří průměr, který se počítá do 

žebříčku střelců a podle umístění může sportovec postoupit do vyšší kategorie „M“.  

Do této kategorie se zařazuje 6 nejlepších střelců z každé olympijské disciplíny, věkem 

do 18 let. Zde mohou obdržet svazovou zbraň, dostanou přidělené střelivo, střelecké 

vybavení a zúčastňují se soutěží českého poháru na náklady ČSS.  

 

Další fází přípravy je období, kdy střelci zařazeni v kategorii „M“ využívají svěřený 

materiál k přípravě na závody, kde se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků, pro 

zařazení do juniorské reprezentace. To je ve věku od 18 do 20 let. Pokud se to 

některému ze střelců podaří, z RSCM přestoupí do resortního střediska. Tato střediska 

vrcholového sportu jsou v ČR dvě. Jedním z nich je policejní klub SSKP Kometa Brno, 

kam přechází většina úspěšných střelců z RSCM Brno. Dalším střediskem vrcholového 

sportu je armádní klub Dukla Hradec Králové. V těchto klubech již mají střelci 
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zajištěnou výbavu a příděl střeliva. Jsou jim propláceny výdaje za startovné a cestovné 

na soutěže. Střelci, kterým se nepodaří postoupit v daném věku do kategorie „M“ a 

později do juniorské reprezentace, kterou tvoří 7 nejlepších střelců do 20 let, většinou se 

závodní střelbou  končí.  

 

2.3.3  Marketingové prostředí organizace 

Analýza marketingového prostředí zkoumá mikroprostředí a makroprostředí organizace. 

Tyto poznatky budou použity ve SWOT analýze a Marketingovém mixu. 

 

2.3.3.1 Mikroprostředí RSCM 

Personální zabezpečení sportovní organizace 

Vedoucím RSCM a zároveň hlavním trenérem je PhDr. Petr Hrdlička, který je 

zaměstnaný na plný úvazek. Stal se olympijským vítězem v disciplíně trap roku 1992 v 

 Barceloně. Vystudoval fakultu sportovních studií na Masarykově universitě a trenérství 

1. třídy na Karlově universitě. V RSCM trénuje mládež v disciplíně trap. 

Náplní jeho práce je provoz RSCM, hospodaření s majetkem ČSS, přerozdělování 

dotací mezi střelce, ohodnocování trenérů a samotné trénování sportovců.  

Trenéry skeetu jsou Luboš Adamec a Břetislav Doleček.  

Pan Adamec, trenér I. třídy, je bývalý československý reprezentant ve střelbě 

v disciplíně skeet. Dvakrát se účastnil Olympijských her, je držitelem čtyř 

individuálních medailí z mistrovství Evropy a sedmi medailí ze závodu družstev na 

Mistrovství Evropy a světa. Nyní působí jako trenér v rezortním středisku SSKP 

Kometa Brno. 

Břetislav Doleček, trenér II. třídy, rovněž působí jako trenér v resortním středisku SSKP 

Kometa Brno.  

Tito trenéři nemají v RSCM úvazek a jejich práce je dobrovolná. Jejich motivací je 

možnost, že z  mladých talentů mohou být časem střelci jejich rezortního střediska. Je 

tedy dobré, že s nimi začínají spolupracovat již od úplných začátků, což může být 

v konečném důsledku velkou výhodou pro usnadnění spolupráce.     

Trenéři mají dlouholetou praxi a mnoho zkušeností. Mezi jejich úkoly patří plánování, 

tedy správně rozvrhnout tréninky, tréninkové objemy, a tím docílit maximální efektivitu 

střelby. Dalšími úkoly jsou řízení střelců při závodech, zařízení odjezdu na závody, 

ubytování a řešení možných problémů. Personalistikou rozumíme správný výběr 
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talentů, pokud střelec neprokazuje zvyšující se výkonnost nebo projevuje nízký zájem a 

nespolupracuje s trenéry, tak také vyloučení těchto členů. Důležité je zde vedení lidí, 

především umět svěřence správně motivovat k dobrému střeleckému výkonu. V případě 

nepodařeného závodu musí střelce uklidnit a znovu motivovat, aby na sobě pracoval a 

zlepšil svoje výkony. Jedna z nejhorších věcí pro střelce je, když o něj po nepodařeném 

závodě ztratí trenér zájem. Trenéři také provádějí hodnocení dosažených výsledků a to 

jak na konci roku, tak i v průběhu sezony. 

 

Analýza v oblasti členů 

RSCM má dohromady 24 členů. Tvoří ji 23 chlapců a jedna dívka. Nejmladším 

sportovcům je 13 let.  

V disciplíně trap jsou již 3 členové zařazeni v kategorii „M“, dalších 6 střelců je vedeno 

v kategorii talent.  

V disciplíně skeet je 6 členů v kategorii „M“ a dalších 9 střelců v kategorii talent.  

Sportovci si vedou tréninkové deníky, do kterých si zapisují poznámky o jejich fyzické 

přípravě, suchém tréninku a evidují si množství vystřílených terčů a střeliva. Dále si 

zapisují poznámky o pocitech a chování v soutěžích. S trenéry potom na základě 

poznámek zkoumají, kde byla případná chyba, čeho by se měli vyvarovat a co dělají 

dobře.  

Jelikož na střelnici v Soběšicích působí také klub SSKP Kometa Brno, mladí střelci se 

tak setkávají a občas i společně trénují s profesionálními či poloprofesionálními střelci 

mezi kterými jsou reprezentanti ČR a účastníci olympijských her. To na ně může 

působit motivačně. Mohou od nich také „okoukat“ styl a naučit se něco nového.    

 

Analýza v oblasti sportovního zařízení 

Areál střelnice ČSS, ve kterém RSCM působí, se nachází mezi brněnskou částí Královo 

pole a Soběšicemi. Je zde autobusová zastávka s názvem Myslivecký stadion, je tedy 

pro mladé střelce možnost využívat městskou hromadnou dopravu, kdy autobusy jezdí 

každých 30 minut. 

Střelnice odpovídá požadavkům pro pořádání evropského šampionátu v brokových 

disciplínách trap a skeet. Jsou zde tři střeliště trapu a tři střeliště skeetu. Systém, který 

mají střelci k dispozici, umožňuje střelbu na jednotlivé terče, podle volby střelce. Z toho 

vyplívá, že trenér se může v přípravě zaměřit pouze na terče, které dělají střelci největší 

problém, nebo může nastavit střelbu pouze na rovné terče pro úplné začátečníky.  
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V příjemném prostředí obklopeném stromy a zelení jsou zde odpočívárny pro střelce, 

které se ovšem využívají jen při větších soutěžích.  

Střelci RSCM mají své zázemí v jednopodlažní budově ČSS, kde se nachází velký 

trezor na zbraně a střelivo. Jelikož je možné mít zbrojní průkaz na sportovní účely až od 

patnácti let, musí někteří střelci nechávat zbraně v trezoru, protože se s nimi nesmí 

pohybovat jinde než na střelnici a pod vedením osoby starší 21 let vlastnící zbrojní 

průkaz minimálně 3 roky. V této budově se také nachází kancelář, sociální zázemí a 

společenská místnost, která je vybavena televizí, lednicí, velkým stolem a židlemi. 

Střelci zde odpočívají a tráví čas mezi položkami ať už při tréninku, či při závodě. 

 

K dopravě na střelecké soutěže má vedoucí RSCM k dispozici mikrobus ČSS. 

 

Analýza určování cen a finančních zdrojů 

Ministerstvo školství přispívá jednotlivým sportovním svazům finančními prostředky na 

hledání a rozvoj talentů. ČSS tyto finance rozděluje mezi jednotlivá RSCM. RSCM 

Brno dostává od ČSS na kategorii Talent 25 000 Kč na rok a 12 000 nábojů. Vedoucí 

centra z těchto peněz uhradí cestovné a startovné pro všechny na dva závody a náboje 

rozdělí rovnoměrně mezi sportovce. Další výdaje, které zahrnují například nákup 

několika tisíců nábojů a terčů si hradí střelci sami, podrobněji je tato problematika 

rozepsána v marketingovém mixu. 

 

Formy propagace 

Cílovou skupinou RSCM jsou děti pocházející z mysliveckých rodin, nebo rodin, 

kterým je broková střelba blízká. Jelikož je povolené vlastnit zbrojní průkaz pro 

sportovní účely až od 15-ti let, je potřeba, aby některý z rodičů vlastnil zbrojní průkaz a 

popřípadě i sportovní brokovnici, se kterou by mohlo dané dítě střílet. RSCM má proto 

umístěn informační leták na policii ČR, v oddělení pro výdej a prodloužení zbrojního 

průkazu. Účelem je, aby si tohoto letáku všimli lidé vlastnící zbrojní průkaz.  

Na internetových stránkách SSK Activ Sport je uvedena činnost RSCM a podmínky pro 

přijetí. 

Fungování RSCM je v povědomí střelecké veřejnosti, přichází tak mladí střelci do 

tohoto střediska také z různých menších střelnic místních mysliveckých sdružení, na 

doporučení známých.  
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Tato forma propagace se zdá být postačující, jelikož by trenéři nebyli schopni zvládat 

větší množství talentů. Pravidelně za rok odchází dva až tři členové do resortních 

střeleckých středisek a stejný počet jich přichází. Vedoucí RSCM je s tímto stavem 

spokojen. 

 

Analýza komunikace  

Interní komunikace v organizaci probíhá jak mezi trenéry samotnými, tak i mezi trenéry 

a jejich svěřenci. Od samotné organizace tréninků z časového hlediska, až po 

komunikaci ve smyslu podpory psychiky a výkonu. Další věcí je spolupráce během 

organizování odjezdu na soutěže, kdy vedoucí střediska řeší dopravu, ubytování, 

přihlášení střelců a koordinuje svěřence na závodech.  

Slabou stránkou organizace je komunikace s veřejností. RSCM s veřejností prakticky 

nekomunikuje.  

Vedoucí RSCM na konci roku provádí hodnocení, které obsahuje výsledky sportovců a 

hospodaření centra. Dále píše zprávu, ve které hodnotí výkony jednotlivých střelů, 

jejich přístup a potenciál.  

 

2.3.3.2 Makroprostředí podniku 

Makroprostředí podniku zkoumá externí faktory, které mohou ohrozit sportovní 

organizaci. Jedná se především o hospodářský vývoj země, demografický vývoj 

obyvatelstva, vývoj daného sportu v zemi, v médiích a podobně. 

 

Hospodářský vývoj země 

Česká republika má v současnosti v porovnání s okolními zeměmi relativně nízký, 

ovšem nadále se zvyšující státní dluh. Tento dluh je tvořen závazky vlády a nadále 

vzrůstá deficitním financováním státního rozpočtu, především státními dluhopisy, 

přímými půjčkami atd.  

Stát se snaží ve svých výdajích šetřit a to se projevuje i ve sportu. Česká republika patří 

mezi státy EU, které na sport dávají nejmenší část státního rozpočtu, a i tato poměrně 

nízká částka se každým rokem snižuje. Klesají tedy dotace jednotlivým sportovním 

organizacím a ty musí s peněžními prostředky zacházet co nejefektivněji. Viz. (obrázek 

4). 
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Další věc, která ovlivnila český sport, je novela tzv. loterijního zákona. Odvody 

z hazardu již nesměřují přímo do sportu. Tyto příjmy nyní putují do rozpočtu obcí. 

Záleží tedy na vedení obcí, jak s penězi naloží a jestli budou sport z obecního rozpočtu 

podporovat. 

Dalším zdrojem financí byla pro ČSS společnost Sazka. Kvůli krachu této společnosti 

přišel ČSS jako akcionář spolu s dalšími o podstatnou část svých příjmů.     

Vzniká tak situace, kdy neziskové sportovní organizace hledají nové zdroje financí a to 

z příspěvků obcí, měst a dále také musí získávat finance od sponzorů, což může být 

složité u sportů mediálně méně známých.  

 

 
Obrázek 4: Země EU – porovnání veřejných výdajů na sport na jednoho obyvatele 

Zdroj: www.cstv.cz/zpravy/ostatni/koncepce_financovani_sportu-prezentace.pdf 

 

 

Demografický vývoj obyvatelstva 

Jedním z demografických údajů o obyvatelstvu je plodnost. Nejslabší ročníky do počtu 

narozených dětí jsou v letech 1996 až 2003. Vzhledem ke zvyšující se porodnosti se dá 

předpokládat, že od ročníku 2005 bude zájemců přibývat. Úhrnná plodnost (příloha 2). 
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Cena střeliva 

Náboje obsahují olověné broky, jejich cena je přímo závislá na ceně olova. Cena náboje 

okolo 4,50 Kč za kus. Předpokládá se, že se tato cena bude zvyšovat v průběhu tohoto 

roku až na 4,90 Kč, což je v konečném důsledku velký rozdíl, vezmeme-li v potaz počet 

vystřílených nábojů za rok. ČSS nakupuje náboje před začátkem sezony na celý rok. 

Zvýšení ceny se proto letošní sezony týkat nebude. Příští rok se pravděpodobně 

zdražení nábojů promítne na množství zakoupených nábojů ČSS a s tím související 

snížení přídělů. Střelci, kteří si kupují náboje v průběhu sezony sami, zdražení pocítí. 

 

Předpoklad vývoje situace do budoucna 

Pokud ČSS neprovede žádná opatření k nalezení nových finančních zdrojů, dá se 

předpokládat snižující se trend materiálního i finančního zabezpečení sportovců. 

Z dnešní situace je patrné, že ČSS má finanční problémy, které postihují už i českou 

reprezentaci. Příkladem je neúčast reprezentace na závodech světových pohárů, které 

jsou finančně více náročné např. kvůli ceně letenek a startovného. Jedinou možností, jak 

mohou střelci reprezentovat na takových závodech je, že si nachází své vlastní 

sponzory. Úsporná opatření se projevují každým rokem ve větším měřítku.  

 

2.4 SWOT analýza RSCM Brno 
Tato analýza spojuje mikroprostředí a makroprostředí podniku. Zkoumá silné a slabé 

stránky, hrozby a příležitosti. 

 

Silné stránky 

 Trenéři s bohatými zkušenostmi 

 Dobré zázemí 

 Kvalitní střelnice 

 Možnost setkat se s reprezentanty při tréninku 

 

Slabé stránky 

 Chybí platové ohodnocení trenérů 

 Nezískává nové sponzory 

 Nespolupracuje s psychology 

 Nízké finanční a materiální zázemí 
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Příležitosti 

 Finanční podpora města 

 Finanční podpora kraje 

 Oslovovat nové sponzory 

 

Hrozby 

 Snížení dotací od ČSS 

 Zdražování střeliva 

 Úpadek brokové střelby v ČR 

 

Významnou silnou stránkou jsou zkušení trenéři. 

Střelba se „dědí“ v rodinách z generace na generaci. To zajišťuje přísun nových střelců.  

 

Podstatnou slabou stránkou RSCM je nízké finanční a materiální zabezpečení, které 

může odradit potenciálního nového zájemce, protože by si velkou část nákladů musel 

hradit sám a to je pro mnohé přílišná finanční zátěž. 

Další slabou stránkou je, že nejsou finanční prostředky pro ohodnocení trenérů. Což 

přináší riziko ztráty těchto dobrovolných trenérů a těžké získávání nových, v případě, že 

by byl zájem o rozšíření střelecké základny. 

 

Příležitosti má regionální centrum v oslovení zástupců města a kraje, které může žádat o 

finanční podporu. Dále shánění prostředků prostřednictvím sponzorů. Tyto prostředky 

by mohly být využity na nákup terčů a střeliva, pořádání soustředění nebo odměn, které 

by mohly střelce motivovat k lepším výkonům.  

 

Hrozbou je každoroční snižování dotací od ČSS a rostoucí náklady na provozování 

činnosti RSCM. 

 

2.5  Marketingový mix 
Produkt 

RSCM nabízí pro začínající střelce ve věku 12 až 14 let zařazení do tréninkové skupiny 

talent v olympijské disciplíně trap nebo skeet. Nabízí odborné vedení pod zkušenými 

trenéry. V maximální možné míře se snaží zajistit ideální podmínky pro kvalitní 
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přípravu na střelecké soutěže. RSCM vychází vstříc rodičům a snaží se o dobrou 

spolupráci a částečnou výchovu ve smyslu vývoje osobnosti.  

Střelba je totiž sport, vyžadující velkou soustředěnost, ovládání myšlení, pohybů, 

zvládání emocí a důležitý je také dobrý postřeh a sebedůvěra. Tyto věci se během 

střelby sportovec učí ovládat, někdy se to daří méně, někdy více. Časem se tyto 

zkušenosti mohou projevit i v osobním životě, při zvládání různých životních situací. 

Například pokud je člověk vystaven stresu, či jinému psychickému nátlaku. 

 

Cena 

Sportovci RSCM Brno jsou vedeni ve střeleckých klubech, převážně v klubu SSK Activ 

Sport ale také v klubu SSKP Kometa Brno. Ve výjimečných případech je to jiný klub. 

Musí platit roční příspěvek ČSS, který činí 1 000 Kč. Klubový příspěvek bývá ve výši 

500 – 1000 Kč na rok. Záleží, ve kterém klubu je sportovec registrován. 

Nezbytná výbava pro střelbu je brokovnice, jejíž cena se pohybuje od 40 000 Kč do 

250 000 Kč. Pokud dítě pochází ze střelecké rodiny, nemusí si novou zbraň kupovat, 

protože ji má již k dispozici. Střelecká vesta s cenou okolo 2 500 Kč, ochranná 

sluchátka v hodnotě 400 Kč a střelecké brýle 3 000 Kč. 

Začínající střelci v kategorii Talent vystřílí za první rok v průměru 3 000 nábojů a 2 500 

terčů. Většinou se ještě neúčastní střeleckých soutěží.  

 

Tabulka 1: Výdaje pro začátečníka střelby na sezonu 

Položka Cena Poznámka 

Brokovnice 50 000 Kč Kdo nevlastní 

Členský příspěvek ČSS 1 000 Kč  

Klubový příspěvek 500 Kč Různé v každém klubu 

Další výbava 5 900 Kč Vesta, brýle, sluchátka 

Náboje 13 500 Kč  

Terče  12 500 Kč  

Výdaje první rok 33 400 Kč Pokud vlastní brokovnici 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Střelci kategorie „M“ potřebují na přípravu 6 000 nábojů a 4 000 terčů. 

Cena jednoho náboje se pohybuje okolo 4,50 Kč za kus a cena asfaltového terče je 5 Kč 

za kus. 

 

Dalšími položkami jsou startovné na závodech (od 500 Kč do 1 500 Kč), ubytování na 

závodech (2 noci), strava a doprava na soutěže. 

Pro začátečníka může sezona vyjít až na 35 000 Kč, nepočítáme-li zakoupení 

brokovnice. V kategorii talent není nárok na žádnou další dotaci v podobě terčů a 

nábojů od ČSS, je tady jedinou možností, že tyto výdaje platí rodiče nebo vlastní 

sponzor.  

Pokud se střelec dostane na základě výsledků do kategorie „M“, dostane dotaci 4 500 

nábojů od ČSS. Terče v rámci úspor již ČSS nepřiděluje. Dále má nárok na střelecké 

vybavení a zapůjčení brokovnice. Hrazeny jsou mu také závody pořádané ČSS, mezi 

které patří čtyři závody Českého poháru a mistrovství ČR. 

 

Tabulka 2: Výdaje na střeleckou přípravu začátečníka s účastí na 

soutěžích za sezonu 

Položka Cena Poznámka 

Členský příspěvek ČSS 500 Kč  

Klubový příspěvek 1 000 Kč  

Náboje 22 500 Kč 5 000 Ks 

Terče 17 500 Kč 3 500 Ks 

Soutěže 12 000 Kč Startovné+ubytování 

Výdaje za rok 53 500 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 3: Výdaje na střeleckou přípravu v kategorii „M“ za sezonu 

Položka Cena Poznámka 

Členský příspěvek ČSS 500 Kč  

Klubový příspěvek 1 000 Kč  

Náboje  6 750 Kč Dotace 4 500 Ks od ČSS 

Terče 20 000 Kč  

Soutěže 7 500 Kč 5 závodů hradí ČSS 

Výdaje za rok 35 750 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Propagace 

K propagaci slouží leták na policii ČR (příloha 3). 

Informace o RSCM jsou na stránkách SSK Activ Sport. 

 

 

Místo 

RSCM sídlí na střelnici v Brně Soběšicích, kde má k dispozici budovu a střeliště 

olympijského trapu a skeetu to vše je majetkem ČSS.  
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3 Vlastní návrh řešení, přínos práce 

3.1 Návrh změny pro ČSS 
Hlavní příjmy ČSS tvoří dotace od státu. Tyto dotace se každým rokem snižují a jsou 

závislé na počtu medailí získaných z mistrovství Evropy a světa a hlavně Olympijských 

her. S výhledem do budoucna se na tyto zdroje již nedá tolik spoléhat. ČSS nemá ani 

jednoho sponzora, chybí mu propagační oddělení a manažer, který by sponzory sháněl.  

Návrhem na zlepšení finanční situace je vytvoření nového marketingového oddělení 

ČSS, jehož hlavním úkolem by bylo shánění sponzorů a propagace střelby. Od roku 

1996 do roku 2012, tedy v období pěti olympijských her, získala střelba na těchto 

soutěžích 9 olympijských medailí, řadí se tak mezi nejúspěšnější sporty v ČR.   

Sponzorství je pro firmy výhodná forma podpory neziskového sektoru. Výdaje na 

sponzoring jsou daňově uznatelné náklady v plné výši.  

Pokud by se podařilo najít sponzory a zvýšit tak finanční příjmy, mohla by být více 

podporována střediska mládeže, česká reprezentace a také by se mohly zkvalitnit 

závody ČSS, tedy český pohár a mistrovství ČR, které přestávají být pro závodníky 

atraktivní. Hlavním důvodem je, že zde nejsou žádné ceny za umístění. Každým rokem 

se konají čtyři kola závodu českého poháru. Na těchto soutěžích výherce nedostane 

pohár, žádné hodnotné ceny, ani finanční ohodnocení. Pokud by se tato situace zlepšila, 

stoupla by popularita těchto závodů, počet účastníků a s nimi i úroveň soutěže.      

Dalším problémem je, že střelba není příliš mediálně známý sport. Manažer 

propagačního oddělení ČSS by se měl snažit prosazovat tento sport do médií, 

spolupracovat s novináři a například také více informovat veřejnost na internetových 

stránkách nejen o výsledcích ale i o dění v ČSS. Stouplo by tak povědomí o střelbě a 

pro sponzory by se tak stala střelba atraktivnějším sportem pro jejich reklamu. 

Pokud v blízké době nedojde k podobné změně v ČSS hrozí, že se střelba dostane do 

velkých finančních problémů. Investicí pro ČSS je vytvoření nové pracovní pozice, 

prostorů a podmínek pro výkon. 

3.2 Návrh pro zlepšení RSCM 
 

Návrh č. 1 

RSCM je závislé na dotacích ČSS. Tyto dotace nejsou nijak velké a tak je třeba, aby si 

střelci platili svoji přípravu sami (respektive jejich rodiče). Prvním návrhem je, aby 
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vedoucí RSCM více komunikoval s městem Brno a krajským zastupitelstvím o případné 

sponzorské pomoci. Dále by mohl oslovit podnikatele ze střelecké veřejnosti a další 

subjekty. Tato práce je ovšem velmi časově náročná a v průběhu střelecké sezony by ji 

vedoucí těžko stíhal. Měl by se proto zaměřit na tuto práci v zimním období, kdy 

střelecká příprava neprobíhá.  

Pokud by se podařilo získat tyto finanční prostředky, mohlo by RSCM pořádat 

pravidelná soustředění, která by mohla vést k rychlejšímu růstu výkonnosti talentů.  

 

Návrh č. 2 

Dalším návrhem je rozšíření střelecké základny RSCM, pro zvýšení konkurence mezi 

sportovci, k tomu je potřeba vytvořit pozici trenéra RSCM aby odlehčil práci 

dobrovolných trenérů, jejichž pracovní náplní je zaměřit se na trénování reprezentantů a 

střelců vyšších kategorií. Předpokladem je vytvoření pracovní pozice alespoň na 

poloviční úvazek s platem 10 000 Kč měsíčně. Trenér by měl být schopen zvládnout 

přípravu až deseti dětí.  

 

Návrh č. 3 

Návrhem na zlepšení je založení internetových stránek, kde by měli být informace o 

náboru talentů, denní činnosti, výsledcích, o průběžném pořadí střelců v RSCM a o 

soutěžích, kterých se budou střelci zúčastňovat. Pro možnost vyjádření veřejnosti by 

mohla být otevřena diskuse. Náklady na vytvoření kvalitních internetových stránek se 

pohybují okolo částky 15 000 Kč a jejich roční provoz stojí 1 500 Kč. 

 

Návrh č. 4 

Dalším návrhem na zlepšení je navázání spolupráce s resortními středisky SSKP 

Kometa Brno a armádním klubem Dukla Hradec Králové. Pokud bude střelec z RSCM 

přecházet do jednoho z těchto vrcholových středisek střelby, na základě výsledků by 

vrcholový klub dával náboje nebo terče klubu odkud střelec přichází s tím, že tyto 

náboje nebo terče budou použity pro přípravu začínajících střelců RSCM.  

Představa je taková, že dle průměru z výsledků, kterých bude jedinec dosahovat, se určí 

přesný počet terčů nebo nábojů, které za něj budou převedeny. Příležitostí je opět 

zvýšení materiálního zázemí RSCM. 
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Návrh č. 5 

Střelba je psychicky náročný sport, bylo by tedy vhodné aby RSCM spolupracovalo 

s psychologem, který by se věnoval jednotlivým sportovcům. Ideální by bylo, aby 

sledoval chování střelců při tréninku i při závodech a mohl tak určit typ osobnosti a 

výsledky pozorování a rozborů konzultoval s trenéry, což by napomohlo k lepšímu 

vedení jednotlivých střelců při trénincích a soutěžích. Měl by být také k dispozici 

samotným střelcům, poradit jim techniky na zvládání stresu, zvýšení koncentrace a 

uvolnění se. Tyto tři schopnosti jsou základním stavebním kamenem pro úspěšnou 

střelbu.  

Cena psychologa se pohybuje okolo 500 Kč na hodinu. Měl by být k dispozici 

minimálně 2x za měsíc a to vždy alespoň na 4 hodiny, aby byl schopen individuální 

konzultace s jednotlivými střelci. Měsíčně by tak psycholog vyšel na 4 000 Kč. 

  

Návrh č. 6 

Díky specifickému postoji, který střelba vyžaduje, nastává problém s jednostrannou 

zátěží. Střelcům se doporučuje věnovat se kompenzačním cvičením. Trenér ale nemá 

čas ani odborné vzdělání na správné provádění kondiční přípravy a kompenzačních 

cvičení. S tím souvisí potřeba spolupracovat s kondičním trenérem, který by vedl 

pravidelné posilovací tréninky.  

Namáhány jsou především svaly zádové, v oblasti krční páteře a ramenního pletence. Je 

třeba zaměřit se na posilování hlubokého stabilizačního systému a pokračovat na 

zpevnění zatěžovaných svalových partií. Nemělo by se zanedbávat ani protahování 

celého těla, zvláště pak zmíněných namáhaných partií. 

Cena skupinového cvičení s trenérem se pohybuje okolo 500 Kč za hodinu. Pro 

efektivitu navrhuji posilování 2x týdně, měsíční náklady by se pohybovaly okolo 4 000 

Kč. 

Přínosem skupinových cvičení by bylo i stmelení a zlepšení mezilidských vztahů 

v kolektivu.   

 

V případě, že by RSCM nebylo schopno zajistit odborné vedení kondiční přípravy, 

návrhem je, aby se střelci věnovali alespoň 3x týdně posilování a protahování 

samostatně.  
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Pokud střelec již od začátku zanedbá doplňkové cvičení, může na něm střelba zanechat 

následky na zbytek života a to v podobě problémů se zády. Ta se díky špatnému držení 

mohou časem stát bolestivá.  

 

3.3 Přínos práce 
Bakalářská práce je nejen teoretickým shrnutím fungování RSCM, ale odhaluje zásadní 

nedostatky, které je možné na základě doporučení odstranit.  Představuje zpětnou vazbu 

pro činnost RSCM, napomůže tak vedoucímu tohoto střediska zhodnotit dosavadní 

průběh činnosti a zároveň naskytne podrobný pohled na oblasti možného zlepšování.  

 

Prvním prostorem pro zlepšení je změna struktury ČSS, vytvořením marketingového 

oddělení, jehož nejvýznamnějším úkolem bude vytvoření marketingového 

komunikačního mixu, public relations, sponzoring a medializace střelby. Tyto změny by 

měly vést k lepšímu vyhledávání zdrojů financování pro chod celého ČSS. Oddělení 

marketingu by zcela jistě mělo rovněž zlepšit i obsazování střeleckého sportu mezi 

ostatní sportovní přenosy a reportáže. Tato skutečnost by významně zpopularizovala 

střelbu nejen mezi diváky ale právě i mezi potencionálními sponzory.   

 

Díky podrobné analýze vnitřního a vnějšího prostředí RSCM, analýze SWOT a 

marketingovém mixu, se podařilo zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky organizace, 

příležitosti a hrozby. Na základě výsledků byly vytvořeny návrhy na zlepšení.  

 

Pro budoucnost střelby je nezbytné, aby s tímto sportem neustále začínali noví 

talentovaní střelci. Materiální podpora začínajících střelců v RSCM je nezbytná 

vzhledem k tomu, že tento sport je finančně velmi náročný. Proto by mohlo situaci 

vylepšit zvýšení finanční podpory od města a kraje.  Došlo by tak k částečnému 

odlehčení finančních výdajů zajišťovaných samotnými rodiči sportovců. 

 

S materiálním zabezpečením střelců by měl vypomoct i další návrh na zlepšení, který 

navrhuje domluvu s resortními středisky sportu o darování terčů a nábojů z resortu do 

RSCM jako odměnu za dosavadní péči o nově získaného sportovce. Tato spolupráce by 

opět mohla pomoci začínajícím střelcům rozšířit tréninkové možnosti a snížit výdaje na 

přípravu ze strany rodičů.  
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Další oblastí ke zlepšení je zaměření se na fyzickou a psychologickou přípravu střelců. 

V bakalářské práci je navrženo zkvalitnění jak fyzické tak psychologické přípravy 

s pomocí odborného vedení. Zlepšení kondice pomůže předcházení problémům s 

bolestmi zad a dalších poruch pohybového aparátu, které jsou se střelbou spojeny. 

Samotná větší fyzická síla, především u začátečníků může zvýšit výkonnost a napomůže 

tak i při střelecké přípravě, kdy střelec bude zvládat větší tréninkové dávky. Zároveň 

dojde i ke zlepšení psychické kondice a zrychlení regenerace po výkonu. 
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Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést analýzu Regionálního střeleckého centra 

mládeže a dále provést návrhy na zlepšení. 

 

V teoretické části bakalářské práce je zpracována problematika neziskových organizací 

ve sportu, kde bylo čerpáno z odborných zdrojů. Dále tato část obsahuje teoretické 

poznatky marketingového prostředí podniku a jeho analýz.  

 

Praktická část práce aplikuje teoretické poznatky do prostředí RSCM. V této části je 

popsána funkce Českého střeleckého svazu, pod kterým Regionální střelecké centrum 

působí. Dále je zde provedena analýza marketingového prostředí centra, která zkoumá 

mikroprostředí a makroprostředí organizace. Získané poznatky byly využity v analýze 

SWOT a marketingovém mixu. Na základě této analýzy byly provedeny návrhy na 

zlepšení. Návrhy se týkají i Českého střeleckého svazu, protože ten RSCM přímo 

ovlivňuje.  

 

Hlavním problémem RSCM je špatné materiální zabezpečení vzhledem k finanční 

náročnosti střeleckého sportu. Návrhy na zlepšení uvedené v této práci budou 

diskutovány jak na sjezdu výkonného výboru ČSS, tak i s vedoucím RSCM.  

 

Cíle bakalářské práce byly splněny. Hlavním přínosem pro autora této práce je 

zpracování analýzy sportovní organizace jak z teoretické tak i praktické části. Tyto 

poznatky a vědomosti jsou důležité pro rozvoj manažera sportu, který musí být schopen 

reagovat na nově vzniklé situace a stále se měnící podmínky. Jeho schopnosti je proto 

třeba nadále rozšiřovat a snažit se o převedení teoretický poznatků do praxe.  
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Příloha 1: Struktura českého střeleckého svazu. 

 

 
Zdroj: www.shooting.cz/browser.php?doc=3&viewer=html.h 

 

 



 

Příloha 2: Úhrnná plodnost 

 
Zdroj:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uhrnna_plodnost_v_letech_1950_2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3: Propagační leták RSCM 

 

Hledáme talenty na 

sportovní brokovou 

střelbu 
 

Regionální střelecké centrum mládeže (RSCM) 

v Brně – Soběšicích, hledá chlapce i děvčata ve věku 

13 – 14 roků na sportovní brokovou střelbu 

v olympijských disciplínách skeet – trap. 

 

Za Český střelecký svaz 

PhDr. Petr Hrdlička 
vedoucí RSCM broky -  Brno 

olympijský vítěz Barcelona 92 v brokové střelbě 

disciplína trap 

 

Mobil: 604 105746 

E-mail: hrdlap@volny.cz 


