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1. Úvod 

Tématem této bakalářské práce je analýza managementu vybraného klubu silového 

trojboje. Pro svou práci jsem si vybral klub Powerbull Náchod, protože se často pohybuji 

v okolí tohoto klubu a měl jsem dobré možnosti se dostat k potřebným informacím. Klub byl 

založen jako občanské sdružení 28.5.2010.  

Bakalářská práce je složena ze dvou částí, z teoretické a praktické. Dále je celá práce 

rozdělena do pěti kapitol: Úvod, Teoretický úvod do problematiky, Analýza managementu 

vybraného klubu silového trojboje, Shrnutí výsledků šetření s náměty a doporučeními 

a Závěr. 

Druhá kapitola se zabývá teoretickým vymezením pojmů, jako např. management, 

sportovní management, sportovní manažer. Také se tato kapitola týká organizace sportu 

v České republice a typy organizací. Závěr je pak zaměřen na financování sportu a výzkumné 

metody. 

Třetí kapitolou je samotná praktická část, která je zaměřena na činnosti vybraného 

klubu silového trojboje Powerbull Náchod. Jsou v ní uvedeny základní informace o klubu, 

jeho činnostech a funkcích. Též je v této kapitole popsána organizační struktura klubu, 

členská základna, materiální zázemí a okrajově finanční stránka klubu. Z teoretické části jsou 

zde převedeny do praktické všechny vymezené výzkumné metody, rozhovor s manažerem 

klubu, dotazníkové šetření a SWOT analýza. Ve čtvrté části je samotné vyhodnocení analýzy 

managementu klubu s doporučeními a návrhy.  

Cílem práce je prostřednictvím analýzy současného stavu řízení navrhnout doporučení 

a možná zlepšení managementu klubu. Což znamená postupně rozebrat management klubu 

na malé dílčí části a zjistit, kde jsou problémy v řízení a navrhnout jejich řešení. Naopak 

vyhodnotit situace, kdy je řízení klubu za těchto podmínek správné. Budu vycházet jak 

z teoretických znalostí vedení organizace, tak ze znalostí praktických, které jsem získal jako 

předseda jiného občanského sdružení, i když se nejednalo o silový trojboj.  

K této práci jsem použil literaturu ze všech potřebných oblastí, která mi postačila 

ke kompletní analýze managementu. Ať už jde o literaturu managementu obecně, sportovního 

managementu, tak také marketingu či práva. V některých monografiích byl problém 
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s aktuálností. Bylo tedy třeba některé skutečnosti zohlednit, nebo případně dohledat 

dodatečné informace. Například v souvislosti se změnami, které nastaly s platností Nového 

občanského zákoníku (dále NoZ) od 1.1. 2014. 
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2.  Teoretický úvod do problematiky 

V této kapitole jsou vymezeny důležité teoretické pojmy ze sportovního prostředí a 

například z historie sportu, se kterými se dále pracuje v praktické části této bakalářské práce. 

2.1.  Sportovní prostředí 

Sport jako slovo je původně z Anglosaska a je odvozeno od slova disport. Jde v podstatě o 

útěk od práce, rozptýlení či obveselení. Slovo sport se během času rozšířilo do dalších jazyků 

a dnes je známo takřka po celém světě. 

Slovo sport dnes nemá přesnou všeobecně uznávanou definici, avšak sport by se měl 

odlišovat od pojmů jako rekreační aktivity nebo hra. Dnes se sport šíří světem pod heslem 

„sport pro všechny“, což by mělo zdůrazňovat opět původní smysl sportu, kdy soutěžení 

znamená překonávání jednotlivých stupňů zdatnosti každého jedince. Charakteristika sportu, 

na kterých se sportovní společnost shoduje, jsou:  

 Zcela dobrovolný výkon sportovní činnosti. 

 Tělesná aktivita a pohyb. 

 Soutěživost a dosahování co možná nejlepších výsledků. 

 Zastřešující instituce daného sportovního odvětví. 

 Vymezení hranic sportu sportovními pravidly. 

 Prvek tradice a akceptace jednotlivých sportů v daném státě.[7] 

Sport dále můžeme rozdělit např. dle výkonnosti na rekreační, výkonnostní a vrcholový 

nebo dle místa konání na outdoorové, indoorové, také dle účastníků na skupinové nebo 

individuální, také na kontaktní, bezkontaktní, zimní, letní atd. 
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2.1.1. Funkce sportu 

Sport má, jak již víme z historie, velký společenský význam. Na sport jsou na celém světě 

především dva názory. Oba tvoří jakési extrémy, krajní možnosti a názor obyčejného člověka 

se skoro vždy nachází někde mezi nimi. Těmito názorovými směry jsou funkcionalistický a 

konfliktní. 

Zastánci funkcionalismu se snaží najít cesty, jak sport přispívá k zušlechťování společnosti 

jako celku. Vidí kladný vliv zejména v hodnotách jako: dodržování pravidel, spolupráce, 

zvýrazňují úspěch a cíle, rozvíjí fyzické schopnosti a propagují zdraví životní styl. Namísto 

toho konfliktní proud, zvýrazňuje všechny negativa sportu. Kritizují ho např. z důvodu, že 

tlak na sportovce je tak veliký, že ho doprovází časté zranění, v některých případech dokonce 

doživotní. Také jím vadí, že sport je zkomercializován, doprovází ho četné reklamy na 

každém kroku. Stále častěji se také setkáváme s uplácením či s dopingem. 

Faktem ale zůstává, že sport v zemích Evropské unie nyní přispívá kolem 4% HDP. Z toho 

plynou velké částky pro státy na daních, které získávají např. z prodeje sportovních potřeb, 

nebo z daní, které odvedou vysoce placení hráči, jejichž platy jsou až v řádech milionů korun 

ročně. Sport je dále součástí tělesné kultury, tělesné výchovy a pohybová rekreace. 

2.2. Sport jako tělesná kultura 

Sport je považován za složku tělesné kultury. Tělesná kultura je součástí obecné 

kultury. Definicí obecné kultury existuje celá řada, obecně lze ale kulturu chápat jakou 

souhrn sociálně přijatých materiálních a nemateriálních, minulých i současných výsledků 

lidské společnosti, přijímaných jednou generací a předávání generacím dalším formou 

kulturního dědictví. Viz schéma 2.1.[5] 

2.3. Tělesná výchova 

Tělesná výchova je pedagogický proces, při němž prostřednictvím tělesných cvičení 

dochází k fyzickému i psychickému rozvoji jedince a snaží se podnítit vznik trvalého 

zájmu o tělesnou kulturu. V tělesné výchově je výkon prostředkem, ale nikoliv cílem. [11] 



9 

2.4. Tělesná rekreace 

Je součástí tělesné kultury a také vychází z principů rekreace. Je zaměřena 

na regeneraci a rozvoj sil, na udržení tělesné a duševní kondice, má poskytovat zábavu 

a aktivní odpočinek prostřednictvím zájmové pohybové činnosti. Dalším kladem je 

odreagování se od mnohdy jednostranného pracovního zatížení. 

Schéma 2.1 Subsystémy tělocvičné aktivity 

 

Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 

2006, s. 11, vlastní zpracování 

 

2.5. Management 

Z obecného hlediska podle Drückera (1973) pojem management označuje nejen funkci, ale 

také osoby, které ji vykonávají. Vyjadřuje sociální postavení, jeho stupeň a odbornou 

disciplínu nebo např. obor studia. Následně doplňuje, že management je funkcí, disciplínou, 
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návodem, který je třeba zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, jejichž úkolem je tuto 

disciplínu realizovat, vykonávat funkce a povinnosti, které z nich vyplývají. [5] 

 

Mnoho odborníků se stále zamýšlí nad otázkou, zda je management uměním či vědou. 

Často je prosazován názor, že manažerská práce je stejně tak uměním jako vědou. Dle 

P. F. Druckera (1973) je manažer primárně: „profese, jejíž nositel je zodpovědný 

za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí 

účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom spolupracovníků“. [4] 

 

Základním úkolem managementu je stanovení cílů a následné aktivity spojené 

s dosažením cílů, jako hledání prostředků a nástrojů, které potřebujeme k jejich dosažení.  

Pojem management lze rozdělit do tří skupin: 

 Řízení lidských zdrojů. Pod vedením dosahuje skupina jednotlivců stejného určeného 

cíle.  

 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky. Jedná se především o procesy 

rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, 

motivování apod.  

 Předmět studia a jeho účel. Management chápeme jako soubor zkušeností, 

doporučení, přístupů a metod, které používají vedoucí zaměstnanci, k zvládnutí 

potřebných činností, které jim pomáhají k dosažení zvolených cílů. [5]  

 

2.5.1. Koncepce „7S“ 

Koncepce 7S rozvíjí a zdokonaluje ty úlohy manažerské činnosti, jež jsou při dosahování 

vytyčených cílů nejdůležitější. Skládá se ze sedmi vzájemně podmíněných a propojených 

částí manažerské práce:  

 

 Strategie – k úspěšnému dosažení vytčených cílů v čase a prostoru, je použito 

vhodných postupů a metod. 

 Struktura – náplň a obsah dílčích částí organizačního systému. 

 Spolupracovníci – pracovníci a jejich podílení se na dosahování cíle v organizaci. 
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 Systémy řízení – jaké jsou použity techniky a metody manažerem 

 Sdílené hodnoty – hodnoty v organizace, které sdílí většina nebo všichni členové. Ty 

se snaží ztotožnit s cíli. 

 Styl manažerské práce – závisí na charakteru manažera, jeho osobnosti a stylu 

vedení lidí. 

 Schopnosti – souhrn všech zkušeností a návyků. Také dovedností a znalostí. 

Lidé tvoří v koncepci „7S“ základní prvek. Aby mohlo dojít k rozvoji firmy, je třeba 

ideální kombinace a poměru všech sedmi zmíněných prvků. Následné převedení těchto prvků 

do praxe. Aby bylo dosaženo co největšího pozitivního efektu, musí dojít ke správné 

kombinaci těchto sedmi složek. [4] [14]  

2.5.2. Teorie pracovníků X a Y 

Jedná se o teorii lidského chování v organizaci, která byla zveřejněna v roce 1960 

Douglasem McGregorem. Tato teorie dělí pracovníky a manažery v organizaci do dvou 

rozdílných skupin, podle toho, jak manažeři vedou své podřízené pracovníky, respektive jak 

se podřízení chovají a jaký mají vztah ke společnosti.  

Charakteristika osob, které odpovídají teorii X:  

 Vrozená nechuť člověka k práci. Finanční odměna je jediný důvod práce.  

 Požaduje stále vyšší plat bez jakékoliv protihodnoty. Účinná se stává pouze hrozba 

sankce či trestu. 

 Žádné emoce nevážou pracovníka ke svému pracovišti. 

 Bez ctižádosti a ambice, vyhýbají se odpovědnosti. 

Charakteristika osob, které odpovídají teorii Y:  

 Práce je pro jedince přirozenou aktivitou, chodí do práce rád. 

 Realizuje při práci své znalosti, schopnosti a zkušenosti a je tvořivý v pracovním 

procesu. 

 Participuje na dosažení cílů organizace. K této organizace má kladný vztah. 

 Má sebekázeň a sebekontrolu. 

 Je přirozeně ctižádostivý, vyhledává zodpovědnost a neobává se rizika, které s ní 

souvisí.  
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Mezi skupinami X a Y je velký rozdíl v užitém stylu vedení. U skupiny X je vedení 

autoritativní. Tento styl vedení funguje na bázi hrozbě trestu. Pracovníci X nemají 

rozhodovací práva. Pracovníci Y se vyznačují tvůrčí prací a samostatným rozhodováním, 

proto je užíván liberální styl vedení. V současné době se díky působení trendů, tržní 

ekonomice, integrace ekonomik, přesouváme z teorie X do teorie Y.[1] [20] 

 

2.6. Manažer 

Role a úkoly manažera je velmi těžké popsat, jelikož se v každé organizaci poměrně dost 

liší. Manažer je zodpovědný za dosahování cílů, které si určil, nebo mu byly přiděleny, za 

pomoci spolupracovníků a poskytnutých zdrojů. 

Pozice manažera není nikdy jednoduchá, proto by měl mít potřebné vlastnosti buď vrozené 

nebo získané, aby tuto funkci mohl adekvátně zastávat.  

„Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřenému 

organizační jednotky s využitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně 

tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění.“ (Lednický, 2007, str.7). 

2.6.1. Vrozené vlastnosti manažera 

Vrozené vlastnosti manažera jsou ty, s kterými se daná osoba jako manažer narodí. Bez 

těchto vlastností by bylo velice obtížné stát se dobrým manažerem. Mezi tyto vlastnosti patří: 

 Potřeba řídit – Jenom lidé, kteří rádi řídí ostatní a získávají z této činnosti uspokojení 

či nějaký vnitřní požitek, mají dobré předpoklady stát se výbornými manažery. 

 Potřeba moci – Dobří manažeři mají silný vliv na ostatní. Nespoléhají pouze na svou 

autoritu, ať už přirozenou nebo získanou, ale především na zkušenosti, znalosti 

a dovednosti. 

 Schopnost empatie – Manažer by se měl umět vcítit do druhých, hlavně co se týče 

jeho spolupracovníků, aby uměl zvládat často se vyskytující emocionální situace. 

 Příslušný temperament – Vhodný temperament je důležitý, jelikož určuje chování 

a reakci člověka na vnější podněty. 

 Inteligence – Představivost, kreativita, zdravý úsudek, schopnosti komunikovat jsou 

vlastnosti, které dobrý manažer potřebuje každý den. 
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Získané vlastnosti manažera nejsou vrozené. Dají se postupem času naučit a vylepšit. 

Proto i manažer, který nemá ideální vlastnosti vrozené, se může stát poměrně dobrým 

manažerem. Mezi tyto vlastnosti patří: 

 Odborné znalosti. 

 Znalosti ekonomie. 

 Sociálně psychologické znalosti. 

 Znalosti metod řízení. 

 Dobrá psychická a fyzická kondice. [2] 

2.6.2. Funkce manažera 

Zvládnutí správných manažerských funkcí, jsou pro řízení společnosti nejdůležitější 

součástí. Do těchto funkcí patří: 

 plánování, 

 organizování,  

 personalistika,  

 vedení, 

 kontrola.[9] 

Plánování je rozhodovací proces stanovení cílů a prostředků pro jejich dosažení. Při této 

činnosti je potřeba vždy zhodnotit správně naše možnosti, jak už finanční, tak možnosti 

fyzické. Je to zcela jistě nejdůležitější činnost manažerských funkcí, protože je východiskem 

pro všechny ostatní, které z plánování vychází. 

 

Organizování je další funkcí hned po plánování. Jedná se v podstatě už o samotnou 

realizaci jak dosáhnout cíle, kdy přichází mezi sebou do styku jednotlivci a skupiny. Zde je 

potřeba klást důraz opět na efektivnost. Aby organizování bylo efektivní, musíme uspořádat 

všechny zdroje, jak finanční, tak lidské. Toto uspořádání zdrojů slouží k dodržení vytčených 

cílů a časových posloupností mezi jednotlivými mezníky v dosažení cíle. Organizování 

lidských zdrojů bývá velkým problémem. Je potřeba jasně určit povinnosti a odpovědnosti. 

Bez určení odpovědností a povinností nemá cíl téměř žádnou šanci na úspěch. Odstraňování 

organizačních překážek patří také do části organizování. Tyto překážky mohou mnohdy 

zastavit celý proces dosažení cíle. 
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Personalistika, myšleno získávání a řízení lidských zdrojů, které se stávají konkurenční 

výhodou. Jsou zde nutné znalosti z oblastí práva, sociologie, psychologie a organizace práce.  

Vedení lidí je proces ovlivňování, a to tak, aby pomocí lidí bylo dosaženo vytčených cílů. 

Styl vedení může být autokratický, demokratický, liberální a byrokratický. 

Kontrolování je proces objektivního hodnocení vykonané práce z hlediska plnění cílů. 

Má preventivní charakter. Tato činnost se stává postupem času hlavně ve velkých 

společnostech zásadní.  

2.6.3. Členění rolí podle Mintzberga 

Dělí se do tří částí:  

 interpersonální – vedoucí, představitel, zprostředkovatel; 

 informační – monitor, mluvčí, distributor; 

 rozhodovací – řešitel konfliktu, podnikatel, vyjednavač, poskytovatel zdrojů 

viz Obr 2.1. [2] 

 

Obr. 2.1 Členění manažerských rolí podle Mintzberga 

 

Zdroj: DURDOVÁ, I. Sportovní management 
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2.7. Sportovní management 

Čáslavová (Management sportu, 2000) jej definuje jako způsob řízení tělovýchovných a 

sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot a družstev, které aspoň zčásti 

akceptují podnikatelsky orientované chování. Také jde o způsob řízení v podnikatelském 

sektoru, provozování tělovýchovných a sportovních služeb nebo výroby sportovního zboží. 

 

Obor sportovní management vznikl v roce 1957 v USA pro ukojení potřeb trhu. Takový 

obor vznikl jako první na Ohio Univerzitě. Některé původní obory měly v názvu buď „sport 

administration“, nebo „sport management“. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy v Praze roku 1966 zařadila do svého studijního programu jako první v České 

republice sportovní management jako samostatný obor. Sportovní manažer by měl umět 

transformovat všeobecné činnosti managementu do oblastí managementu sportu. Neobejde se 

bez vědomostí marketingu, styku s veřejností a prodeje. Nedílnou součástí sportovního 

manažera je také jeho vzdělání a profesionální přístup k jednáním. Všeobecně se tyto 

požadavky na sportovního manažera dělí do tří činností dle Parkse: 

 Sportovní marketing 

 Podnikání ve sportu 

 Zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží. [4] 

 Dále se může dělit na tyto tři skupiny: 

 Za prvé jsou to organizační činnosti. Tím jsou myšleny například schopnosti 

empatie, což znamená vcítění se do druhých, taktické jednání, koordinace 

a řízení pracovníků, účetnictví, znalosti z oblasti rozpočtu a kontroly.  

 Za druhé informačních činností, kdy je potřeba, aby manažer měl dovednosti 

v písemném projevu a komunikační dovednosti. Musí umět získávat adekvátní 

informace, správně je třídit, vyhledávat, posléze analyzovat a uchovávat. 

Pokud se jedná o velký sportovní klub, měl by manažer zvládat i komunikaci 

s médii. 

 Za třetí to jsou odborné znalosti. Znalosti především z odvětví souvisejících 

se sportem, jako sportovní marketing, sportovní management a podnikání 

ve sportu. Mezi další znalosti, spíše obecné, patří znalost financí, prodeje, 

legislativy, tréninků, testování, plánování tréninků a monitorování programů 

aktivit spojených s pohybem. 
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Vzhledem k neustále vzrůstající globalizaci sportu, vzrůstají konstantně i nároky 

a požadavky na manažery. Profesionální příprava sportovního manažera v České republice 

klade důraz na kvalitu obsahu, realizace a dále účinnost ekonomických a řídících procesů. [5] 

2.8. Sportovní manažer 

Řízení organizace působící ve sportovním odvětví má na starost sportovní manažer, který 

vykonává i tyto specifické činnosti jako jsou například: 

 hledání sponzorů,  

 transfer trenérů a také hráčů,  

 sportovní marketing,  

 navázání spolupráce se zájmovými a odbornými organizacemi trenérů a 

sportovců,  

 sponzorská činnost. 

Ve sportovním managementu rozlišujeme tři úrovně manažerství: 

 Manažeři ve vedení sportovní činnosti – manažer jednotlivců i sportovních družstev, 

specialisté pro řízení významných sportovních akcí, nebo specialisté zabývající se 

zařazením sportu do volnočasových aktivit veřejnosti atd. 

 Manažeři v řízení určitého sportovního celku – jedná se o členy výkonných 

výborů, organizace a tělovýchovných svazů, vedoucích sportovních středisek 

řízených policií, armádou a sekretáře svazů. 

 Manažeři v podnikatelském sektoru – zde patří výroba sportovního zboží 

či provozování placených tělovýchovných služeb, vedoucí produkce sportovního 

náčiní či nářadí a fitness center, pracovníky marketingových a reklamních agentur 

pro tělesnou výchovu a sport. 

Obor sportovní management se stále rozvíjí. Proto se stává tato pozice na trhu práce 

nezbytná a žádaná. Pro sportovního manažera je nutné umět propojit ekonomiku, sport 

samostatný a právnické aspekty sportu.[2] 

2.9. Organizace sportu v ČR 

V České republice je prostředí tělesné výchovy diferenciované, protože zde působí kromě 

ziskových i neziskové organizace. 
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 V ČR lze rozdělit sportovní organizace do 3 sektorů:  

1. sektor – státní správa pro tělesnou výchovu a sport  

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vykonává hlavní funkci a zároveň 

zastřešuje orgány ve státní správě pro tělesnou výchovu a sport. Jeho působnost vymezuje 

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR 

v aktuálním znění.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:  

 analyzuje dosahované výsledky a zkoumá společenskou problematiku, 

 předkládá a vypracovává návrh politiky státu ve sportu vládě České republiky, 

 vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro rozvoj mladých sportovních 

talentů a pro rozvoj sportu pro všechny – i pro zdravotně postižené, 

 koordinuje uskutečňování schválených koncepcí vládou, 

 ze státního rozpočtu zajišťuje finance pro sportovní činnosti, 

 vzdělávacím zařízením, které působí v oblasti sportu, uděluje akreditaci, 

 má na starosti vytváření a plnění antidopingových programů. 

Krajské úřady a obce patří mezi další články státní správy pro tělesnou výchovu 

a sport, na této úrovní hovoříme o tzv. komunální tělovýchově. 

2. sektor – spolková tělesná výchova a sport  

Spolkovou činností a tělovýchovou se zabývají sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, 

kluby a sportovní svazy. Sportovní organizace sdružují jednotlivé tělovýchovné jednoty 

a kluby, které jsou z velké části neziskovými organizacemi. Dosahování zisků není prioritou. 

Hlavní činností je vykonávání tělovýchovné činnosti a sportu. 

Česká unie sportu (dále ČUS) je největším sdružením tělovýchovných, sportovních, 

turistických svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů. V řádném členství ČUS je 

k 1.4.2014 evidováno 73 národních sportovních svazů, 9 029 sportovních klubů 

a tělovýchovných jednot s 1 428 506 členy. Do 27. dubna 2013 to byl Český svaz tělesné 

výchovy, známý pod zkratkou ČSTV. Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální 

podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, 

tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech. 
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 ČUS poskytuje služby svým základním organizačním článkům a dalším 

organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí České republiky. 

 ČUS respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém 

olympijském výboru reprezentuje zájmy svých členů. 

 ČUS pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých 

základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, 

věkových či územních úrovních. 

 ČUS ve svých základních organizačních článcích organizuje, podporuje 

a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.[20] 

3. sektor – podnikatelský  

Zařízení, která nabízejí své služby za úplatu, patří do tohoto sektoru. Jedná 

se například o lyžařské školy, wellness centra, posilovny apod. Za profesionální 

se ve sportovní praxi označují kluby, které fungují jako obchodní společnosti. Tato forma je 

nejčastější, co se týče ČR, v ledním hokeji a fotbalu. Jedná se tedy o ziskové organizace 

a jejich hlavním cílem je dosahování zisku ze sportovní činnosti. Hlavní skupinu tvoří 

obchodní společnosti a fyzické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona. [2] 

2.10. Neziskové organizace 

V oblasti sportu působí různé druhy organizací, nejčastější formou je forma neziskové 

organizace. Dle zákona ČR se jedná o tyto druhy organizací: 

 zájmová sdružení právnických osob,  

 občanská sdružení včetně odborových organizací,  

 politická hnutí a strany,  

 nadace a nadační fondy,  

 státem uznávané náboženské společnosti a také církve,  

 obce,  

 organizační složky státu a územních samosprávných celků,  

 příspěvkové organizace,  

 kraje,  

 veřejné vysoké školy,  
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 společnosti se statusem prospěšné,  

 státní fondy. [15] 

2.11. Typologie sportovních organizací 

V České republice od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník, který s sebou 

přinesl řadu změn. Nejdříve budou rozebrány organizace dle starých právních úprav, které 

jsou ještě v mnohých případech do vypršení lhůt platné. Poté bude poukázáno na základní 

změny, které přinesl NoZ. Nejčastější formou sportovní organizace jsou nyní občanská 

sdružení neboli spolky, dále pak obchodní organizace. 

2.11.1. Občanská sdružení neboli spolky 

Občanské sdružení je nejběžnějším typem organizace, která se ve sportu objevovala 

podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Organizační struktura se odvíjí 

od stanov, což je základní dokument občanského sdružení. Za orgány klubu se stále ještě 

považují: valná hromada, výbor klubu, dozorčí rada, prezident viz obr. 2.2 

Obecná organizační struktura sportovních občanských sdružení dle Durdové  

(2002): 

 Valná hromada (dále VH) – Mezi ty nejdůležitější úkoly valné hromady občanského 

sdružení patří jednat o zprávě dozorčí rady, schvalovat rozpočet klubu, projednávat 

zprávy o činnosti a hospodaření organizace. Dále pak volit a odvolávat členy výboru 

a dozorčí rady. Projednávat výši členského příspěvku a rozhoduje o zániku 

nebo rozdělení či sloučení klubu. 

 Předseda a prezident – Svolává VH, řídí zasedání výboru klubu, uzavírá písemně 

právní úkony a pracovně právní vztahy jménem organizace. 

 Výbor – Rozhoduje o věcech, které jsou přímo uvedeny ve stanovách. Dále 

o záležitostech, které nejsou svěřeny valné hromadě, nebo o věcech, které mu byly 

svěřeny VH.  

 Dozorčí rada – Má kontrolní funkci. Kontroluje všechny účetní a finanční operace 

organizace. O těchto věcech podává zprávy jak výboru, tak VH. Také rozhoduje 

ve sporech ohledně kvality účetního, právního nebo finančního dokladu. [2] 
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Schéma 2.2 Obecná organizační struktura občanského sdružení 

 

DURDOVÁ, I. Základní aspekty marketingu ve sportu 

 

 

Organizační struktura klubu dle ČUS: 

Tradiční sportovní klub by měl dle ČUS obsahovat minimálně tyto orgány a funkce: 

Orgány:  

 VH/Členská schůze – jakožto nejvyšší orgán volí výkonný výbor a revizní komisi. 

 Výkonný výbor – je výkonným orgánem valné hromady, zabezpečuje plnění úkolů 

mezi VH. 

 Revizní komise – provádí kontrolní a revizní činnost v hospodaření výkonného 

výboru  

Funkce: 

 Předsedy/prezidenta  

 Sekretáře/tajemníka 

 Člena předsednictva odpovědného za propagaci a marketing 

 Pokladníka/ekonoma. [21] 

Základním dokumentem občanského sdružení jsou stanovy, je zde dána a uvedena 

organizační struktura. „Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů 

klubu. Za ty se považují: valná hromada (konference), prezident klubu, výbor klubu, dozorčí 
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klubu (event. revizoři účtů). Přestože jsou některé názvy shodné s obchodními společnostmi, 

je principiální realizace činnosti odlišná,“ jak tvrdí Čáslavová (2009, str. 80). 

Občanské sdružení můžeme rozdělit na: 

 Zastřešující sportovní asociace – je pro ně typická kruhovost provozovaných 

sportů a v oblasti dotací přímý vztah k příslušnému orgánu státní správy, který 

jí umožňuje čerpat dotace ze státního rozpočtu České republiky. Může 

sdružovat i více sportovních asociací a má právní subjektivitu (např. Česká 

obec sokolská, Orel atd.) 

 Samostatná sportovní asociace – dotace čerpá prostřednictvím své zastřešující 

sportovní organizace a zabývá se jedním sportem nebo jedné skupině sportů. 

Má právní subjektivitu a ve vztahu ke sponzorům, klubům a zahraničním 

partnerům vystupuje jako samostatný subjekt. Příkladem jsou všechny 

sportovní svazy sdružené v ČUS. 

 Sportovní klub, tělovýchovná jednota – je ekonomicky závislá na zastřešující 

sportovní asociaci a současně i na samostatné sportovní asociaci. Pokud čerpá 

prostředky ze státního rozpočtu, koná tak prostřednictvím zastřešující 

nebo samostatné sportovní asociace. K ostatním veřejným rozpočtům 

přistupuje jako samostatný subjekt. 

 Sportovní oddíl nebo odbor – zpravidla má ekonomická omezení vázaná 

na mateřský sportovní klub a finanční prostředky jsou čerpány prostřednictvím 

tohoto sportovního klubu. Nemá právní subjektivitu a činnost je korigována 

vnitřními normami. [2] 

Vznik občanského sdružení: 

Pro založení občanského sdružení je potřeba podat návrh na registraci občanského 

sdružení, který podávají minimálně tři občané, z nichž nejméně jeden musí být starší 18let. 

Tato skupina občanů se nazývá přípravný výbor. Do návrhu je třeba uvést jména a příjmení 

členů přípravného výboru, bydliště, rodná čísla popř. jméno člena staršího 18let, který má 

oprávnění jednat jménem občanského sdružení. K návrhu musí být nutně přiloženy stanovy 

ve dvojím vyhotovení, ve kterých jsou uvedeny následující důležité informace:  
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 Název sdružení, 

 Cíl jeho činnosti, 

 Sídlo sdružení, 

 Orgány sdružení, jejich určení a určení funkcionářů, kteří jsou oprávněni jednat 

jménem občanského sdružení, 

 Ustanovení o organizačních jednotkách, 

 Zásady hospodaření.[16] 

Zánik občanského sdružení se může odehrát dvěma způsoby: 

 Dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným občanským sdružením. 

 Pravomocným rozhodnutím ministerstva o rozpuštění občanského sdružení. 

Nejvyšší orgán organizace rozhoduje o způsobu, jakým dochází ke sloučení 

či k dobrovolnému rozpuštění, pokud tak není ve stanovách určeno. Tento orgán musí 

oznámit tuto skutečnost do 15 dnů na Ministerstvo vnitra ČR. 

 

Změny u občanského sdružení s platností NoZ 

Rok 2014 přinesl mnohé změny v občanských sdruženích, která budou zanikat 

a transformovat se ve společenství. K této transformaci musí všechna občanská sdružení 

změnit své stanovy. Nová společenství se již budou registrovat ve veřejném rejstříku 

spravovaném rejstříkovými soudy a rozhodně musí změnit svůj název, aby obsahoval 

společenství nebo zkratku „z. s.“. Spolky mají pro změnu názvu dva roky do 1.1.2016 

a pro změnu stanov tři roky, tedy do 1.1.2017. Pro spolky platí kogentní (není možné změnit, 

jsou striktně dané) a dispozitivní (platné dle zákona, ovšem je možné např. při členské schůzi 

změnit) ustanovení: 

 Kogentní jsou: 

 3osoby, 

 společný zájem, který motivuje se spolčit, 

 shoda těchto osob na obsahu stanov, 

 název spolku musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo alespoň zkratku 

„z. s.“, 

 zakázáno založit pro škodlivou činnost, 
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 nikdo nesmí být nucen v účasti ve spolku a vystoupit z něj, 

 hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, pro které byl 

spolek založen, 

 činnost provozovaná vedle hlavní činnosti, může být pouze v případě podpory hlavní 

činnosti, 

 zisk spolku musí být použit pouze a jenom pro spolkovou činnost a správu spolku, 

 vznik členství – přijetím, 

 zánik členství – vystoupením, vyloučením, 

 přijetí členství – člen vyjadřuje vůli být vázán stanovami, 

 právo člena nechat ve stanovené lhůtě, přezkoumat soudem rozhodnutí spolku o jeho 

vyloučení, 

 vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku, 

 statutární orgán – musí být určen již při založení spolku ve stanovách, 

 nejvyšší orgán – musí mít každý spolek, je to členská schůze, pokud stanovy neurčí 

jinak. 

NoZ přináší oproti povinným kogentním ustanovením řadu dispozitivních ustanovení, 

které dávají široké možnosti spolek transformovat dle konkrétní potřeby organizace. Avšak 

pokud ve stanovách dispozitivní ustanovení spolek nepřemění, jsou platné. I přes to, že nová 

úprava zatíží všechny, kdo se zasluhují o fungování občanských sdružení, a od roku 2014 

i spolků, je snad přínosem a umožní, aby se spolky staly subjekty snadno akceptovatelnými 

jinými subjekty při jednáních o spolupráci. [21] 

2.11.2. Společnost s ručením omezeným 

Je v ČR nejvíce používanou společností. Minimální zapisovaný základní kapitál byl 

do 31.12.2014 200 000 Kč a pro založení je potřeba 1–50 společníků. Pro registraci je potřeba 

podat návrh na registraci do obchodního rejstříku a vypracovat společenskou smlouvu. 

Nejtradičněji tvoří organizační strukturu valná hromada, dozorčí rada a jednatelé. I zde NOZ 

přináší řadu změn jako např. změnu u jednatelů, kde se mění smlouva pro jednatele a 

požadavky. Společnosti s ručením omezeným (dále s.r.o.) je musí uvést do souladu s NOZ do 

30.6.2014. Velkou změnou je zvýšená odpovědnost za úpadek společnosti, včetně možného 

osobního ručení za dluhy s.r.o. a povinnost vrátit odměny jednatele.  
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Další změny: 

 nově nelze odstoupit z funkce jednatele v době, která bude pro s.r.o. nevhodná, 

 ve spol. smlouvě lze určit, že více jednatelů bude tvořit kolektivní statutární orgán, 

který rozhoduje většinou hlasů, 

 základní kapitál 1 Kč. 

2.11.3. Akciová společnost 

Akciová společnost je typickým představitelem kapitálové obchodní společnosti. 

Společníci, respektive akcionáři, se na ní podílejí poskytnutým kapitálem, přičemž chod řídí 

profesionální management. Základní kapitál musí tvořit minimálně 20miliónů korun, pokud je 

to však akciová společnost bez veřejné nabídky akcií, postačí základní kapitál ve výši 

2 milióny Kč. V České republice organizační strukturu akciové společnosti tvoří nejčastěji 

valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. [6] 

Akciová společnost je z poměrně velké části regulována evropským právem, a proto je 

nejméně přístupná změnám. I přes tyto limity však Zákon o korporacích (dále ZoK) přinesl 

výrazné úpravy. Kromě celkové systematiky došlo ke i změnám celé řady konkrétních 

aspektů jako je variabilita akcií, rozložení vnitřních orgánů společnosti apod. 

2.12. Financování sportu 

Vzhledem k současné ekonomické situaci se postupem času stala tato část v provozu 

sportovních klubů nejdůležitější a zároveň nejproblémovější. Kluby jsou často závislé 

na dotacích od států, měst, obcí, EU nebo darů či sponzoringu soukromých firem. 

2.12.1. Zdroje financování sportovních organizací 

Běžnými zdroji financování jsou: 

 Dary – FO nebo PO poskytují peněžní prostředky ve prospěch cílové 

organizace, bez jakéhokoliv nároku na protislužbu, čímž se liší 

od sponzoringu. 

 Členské příspěvky – Vnitřní zdroj financování klubu, kdy členové vlastního 

klubu poskytují finanční prostředky. V ČR se stal tento způsob získávání 
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finančních prostředků běžným. Dle velikosti, místa, jednoty či klubu se tyto 

příspěvky liší svou velikostí. 

 Financování z prostředků státního rozpočtu – Tato částka je proměnlivá dle 

stavu státního rozpočtu a především dle toho, co schválí vláda pro oblast 

sportu.  

 Financování z rozpočtů krajů, měst a obcí – zákon č. 115/2001 Sb. ukládá 

městům a obcím, aby se staraly v rámci jejich rozpočtu o rozvoj sportu, 

působící v jejich kraji nebo obci. Bohužel není tento požadavek jakkoli 

konkretizován přesnými částkami, takže dochází k častému nerovnoměrnému 

přerozdělování financí. 

 Financování z příjmů loterijních a sázkových společností – Od roku 2011 tyto 

prostředky nesměřují přímo do sportu, avšak jsou připsány ve prospěch 

obecních rozpočtů, které s nimi dále hospodaří a určují jejich směr. 

 Financování z vlastních zdrojů a výnosů z vlastní činnosti – Do této kategorie 

financování lze zařadit výnosy ze vstupného na sportovní akce, prodej 

upomínkových předmětů, klubového oblečení atd. Nutno brát v potaz, 

že občanská sdružení nejsou založena za účelem podnikání a produkování 

zisku. Mohou zisk produkovat, ale musí ho přerozdělit zpět ve sdružení.  

 Sponzorské příspěvky – Jde o peněžní prostředky, za které strana, která je 

poskytuje ve prospěch jiné organizace, očekává jistou protislužbu. Můžeme je 

dále rozdělit:  

1. Sponzorování jednotlivých sportovců – Tato forma sponzorování je 

nejvíce uplatňována v okolí vrcholového sportu. Sportovec propaguje 

a reprezentuje sponzora na akcích pro spotřebitele předváděním 

výrobků, na sportovním oblečení apod. 

2. Sponzorování sportovních týmů – Nejčastěji se vyskytuje 

ve výkonnostním sportu. Sponzorovaný tým poskytuje reklamu 

na sportovním oblečení, billboardy na svém hřišti, prostřednictvím 

inzerátů apod. 



26 

3. Sponzorování sportovních akcí – Velice atraktivní způsob 

sponzoringu, jelikož je zde velká potencionální možnost propagace. 

4. Sponzorování sportovních klubů – Sponzor zde dostane obecně 

největší nabídku služeb od sponzorovaného klubu. 

 Zdroje ze speciálních aktivit – Členům sportovní organizace či veřejnosti jsou 

nabízeny aktivity sportovního i nesportovních charakteru. Čistý zisk pak tvoří další 

zdroje financování klubu. [10] 

 

2.13. Metody výzkumu 

Při těchto metodách se používá různých sociologických technik, které se stávají nástroji 

zkoumajících organizací a managementu. Cílem je shromažďovat potřebný materiál a z nich 

získat hledané informace a správně je interpretovat. Při tomto shromažďování získáváme 

velké množství grafů, tabulek a dalších údajů.  

Metodami sociologického výzkumu jsou:  

 metoda terénního výzkumu – šetří okolí, ve kterém se následně zkoumají jevy, jenž 

chce organizace prozkoumat co nejvíce do hloubky, tedy co nejpodrobněji, 

 metoda statistická – zpracovává data na základě matematické statistiky, 

 metoda historická – zkoumá vývoje jevů či problémů v historii, sleduje zákonitosti 

změn sledovaných jevů, 

 metoda experimentální – experiment probíhá v terénu, v laboratoři, na vybraném 

pracovišti, kde se pozoruje chování subjektů nebo vztahů mezi nimi, tato metoda je 

však složitá a vyžaduje zkušenosti, 

 metoda sociometrická – sociálně psychologická metoda, při které se měří sociální 

vztahy a vazby v malé sociální skupině, 

 metoda typologická (srovnávací) – porovnávání určitých typů jevů podle znaků a 

srovnání těchto typů mezi sebou navzájem, 
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 metoda introspektivní – je založena na vnitřních poznatcích zkoumajícího, těží 

z vlastních zkušeností a znalostí, 

 metoda monografická – spočívá ve výzkumu jevu na jednom nebo pouze několika 

případech, tento jev je zkoumán velmi podrobně. 

2.13.1. Rozhovor 

V této výzkumné metodě jde o přímý rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo 

skupinou. 

Druhy rozhovorů: 

 standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – má striktně vymezený 

řád, postup podle připraveného materiálu, má blízko k dotazníku, výzkumník čte 

respondentovi otázky a ten na ně reaguje a odpovídá, 

 nestandardizovaný, volný rozhovor – je zde nutnost připravit ho dopředu, ale je zde 

značná podobnost s běžným rozhovorem, vede k přímému projevu respondenta, 

 polostandardizovaný – prolíná prvky volného i standardizovaný rozhovoru, 

 rozhovor zjevný – tazatel hned na začátku sdělí respondentovi cíl svého výzkumu 

formou rozhovoru a na základě jeho souhlasu začne klást otázky a zaznamenává 

odpovědi, 

 rozhovor skrytý – bez možnosti přímého zaznamenávání odpovědí a respondent netuší 

skutečný cíl rozhovoru, 

 rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka pouze s jednou osobou, tento rozhovor 

se dále dělí na: 

1. měkký – navození důvěry, pohody, volnosti otázek i odpovědí, dotazovaný 

se může takzvaně vypovídat, 

2.  tvrdý – výzkumník používá autoritativního chování, pokládá přesnědané 

otázky a vyžaduje jasné odpovědi, 

3.  neutrální rozhovor – nejčastěji využívaný typ rozhovoru, vychází 

se z předpokladu, že respondent chce vyslovit svůj názor, být účastníkem 

výzkumu, tazatel se stará o dosažení cíle rozhovoru. 
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 rozhovor skupinový – rozhovor prováděný s více osobami najednou. Nejčastěji je 

výzkum prováděn se skupinkami o 6–10 členech. Při výzkumu je důležité počítat 

s veřejným míněním tzv. názorových vůdců, které mohou měnit mínění ostatních 

svým vlivem.[4] 

Zdroje chyb při rozhovoru 

Jak uvádí Durdová (2004), známe tyto zdroje chyb: 

• přílišné sebevědomí tazatele, 

• sugestivní kladení otázek, 

• vliv věku tazatele, pohlaví, dialektu, 

• velký sociální rozdíl (postavení) mezi tazatelem a dotazovaným, 

• přítomnost dalších osob, které narušují průběh rozhovoru, 

• pokládání příliš „chytrých“ nebo naopak naivních otázek, 

• ovlivňování dotazovaného vyjadřováním vlastních názorů, 

• přílišná délka rozhovoru atd. 

2.13.2. SWOT analýzy 

Jde o druh strategické analýzy stavu podniku, firmy nebo organizace. Byla vyvinuta 

za účelem tvorby vhodné strategie. Název SWOT vznikl složením čtyř anglických slov 

strengths, weaknesses, opportunities a threats. Při tvorbě této analýzy je nutné rozdělit 

si jednotlivé faktory na ty, které působí na organizace zevnitř a ty, které na ni působí zvenčí. 

SWOT analýza hodnotí silné (strenghts), slabé (weaknesses) stránky společnosti, příležitosti 

(opportunities) a hrozby (threats), které jsou propojené s podnikatelským záměrem, 

projektem, strategií či restrukturalizací procesů. SWOT analýzou lze zjistit a zařadit např. 

postavení firmy na trhu, její produkty, kvalitu managementu a marketingového plánu firmy 

apod. 

Vnitřní faktory: 

• Strengths – silné stránky – finanční stabilita organizace, personální politika, 

postavení na trhu, unikátní produkty a služby, speciální marketingové analýzy 

apod., 

• Weaknesses – slabé stránky – image neboli obraz organizace, nedostatečná 

diferenciace nabízených produktů a služeb, nízká kvalita produktů a služeb 

apod. 
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Vnější faktory: 

• Opportunities – příležitosti – zisk nových zákaznických segmentů, outsourcing 

podnikových procesů, rozvoj a využití nových distribučních cest, poptávka 

po službě, která v okolí zatím není dostupná apod., 

• Threats – hrozby – stávající konkurence, příchod nové konkurence, odchod 

klíčových zaměstnanců, demografické změny, ztráta důležitého partnera apod. 

[12] 

Při vytváření SWOT analýzy je nutné správně vyhodnocovat programy, které 

nezisková organizace realizuje v určitém období. Rektořík (2010, str. 75) tvrdí, že jde 

o „hodnocení portfolia organizace, které by mělo být členěno na projekty beze sporu úspěšné, 

které velkou měrou přispívají k zajištění poslání organizace, dále projekty, které by 

se úspěšnými mohly stát, projekty beznadějné, na jejichž realizaci se doslova plýtvá 

finančními prostředky, ale také projekty, které jsou částečně mimo poslání, ale jsou finančně 

velmi úspěšné.“ 

2.13.3. Dotazník 

Jde o rozšířenou metodu dotazování. Její použití je vhodné jak při kvantitativních, tak 

kvalitativních akcích. 

 Kvalitativní přístup můžeme rozdělit do tří skupin dle druhů dotazníků: 

• Volný (nestrukturovaný) dotazník – Výhodou je, že dotazovaný se může volně 

rozmluvit a nemá na výběr pouze omezenou škálu odpovědí. Nevýhodou je 

časová náročnost a malá spontánnost. 

• Polostrukturovaný dotazník – Je možné odpovídat v libovolném pořadí na dané 

otázky. 

• Strukturovaný dotazník – Patří k nejužívanější formě, otázky mají jasnou 

strukturu, nejčastěji se jedná o otázky volné. 

Projevem dobře strukturovaného a celkově vytvořeného dotazníku je jeho vysoká 

návratnost. Při tvorbě dotazníku by měl tazatel dbát na úpravu, vzhled a uživatelskou 

vstřícnost. [13] 
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2.13.4. Práce s dokumenty 

Při práci s dokumenty je třeba mít na mysli, že informace byly získány v terénu a už byly 

určitým způsobem zpracovány. Většinou již byly zpracovány podle jiných kritérií, 

než z jakých vycházíme, nebo chceme vycházet my. Je proto dobré informace z dokumentů 

správně vybrat, kriticky zhodnotit a analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu 

či šetření. Při výběru dokumentů se řídíme potřebami výzkumu a zvažujeme důvěryhodnost 

a použitelnost dané informace, bereme v úvahu, že některé informace mohou být zkreslené 

nebo dokonce zavádějící. Můžeme je rozdělit na: 

 Osobní dokumenty – deníky, paměti apod. 

 Úřední záznamy – různé druhy výkazů atd. 

 Dokumenty statistického charakteru – statistické ročenky atd. 

 Jiné hmotně fixovaná sdělení – např. novinové články 
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3. Analýza managementu vybraného klubu silového trojboje 

V této kapitole začíná samotná praktická část bakalářské práce, která se bude věnovat 

analýze managementu klubu silového trojboje Powerbull Náchod. Management klubu zde 

bude postupně rozebrán na dílčí části za použití výzkumných metod. Jako například 

specifických druhů rozhovorů (formální, neformální), pozorování (zjevné, skryté), 

dotazníkové metody nebo SWOT analýza. Dále také sběru dalších potřebných dat 

a informací, např. z databází asociací, kterých je Powerbull Náchod členem nebo vlastních 

stanov klubu apod. 

3.1. Identifikační údaje klubu 

SK Powerbull Náchod o. s., 

Radeč 214,  

542 32 Úpice, 

IČO: 22866884 

3.2. Historie klubu 

Tento klub je poměrně nový, vznikl v roce 2010 z popudu nynějšího předsedy 

a zakladatele Petra Hrona, který chtěl mít svůj vlastní klub, aby nebyl odkázán pouze 

na členství v některém ze vzdálených klubů. Také usiloval o to, tento sport rozšířit více 

do okolí Trutnovska a Náchodska. Proto se dohodl se svými přáteli a sportovci, kteří také 

závodili v silovém trojboji, že si založí vlastní klub. Zakladatelé klubu dle stanov byli čtyři 

osoby a to Petr Hron, Radek Rosa, Jiří Havrda a Lenka Prouzová. Petr Hron se stal nakonec 

předsedou klubu a tuto funkci vykonává dodnes. Dříve působil jako člen a závodník v mnoha 

klubech po České republice. 

Nejdříve klub působil pouze v Náchodě, kde měl jednu posilovnu, později se rozšířil 

i do Úpice a zde je teď většina členské základny. Hned v roce 2010 například organizoval 

Mistrovství České republiky v benchpressu v Úpici, které o tři roky později opakoval 

v Náchodě. Během doby působení se klub setkával s většími či menšími sportovními úspěchy 

z řad členů. Tento klub díky tomu velice rychle začal získávat v tomto sportu na jménu, 

jelikož jeho členové patří mezi světovou špičku. Dokonce jsou zde i vicemistři a mistři světa, 

dále držitelé národních rekordů a jeden držitel světového rekordu.  
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3.3. Hlavní činnosti klubu Powerbull Náchod 

Zde jsou popsány hlavní činnosti klubu, které jsou rozděleny do složek sportovní 

činnosti a činnosti organizační. Informace o těchto činnostech jsem získal prostřednictvím 

rozhovoru s vedením klubu, zakladatelských stanov a pozorování. 

3.3.1. Sportovní činnost 

Tento sport je podobný vzpírání. Závodníci silového trojboje se nazývají lifteři nebo 

powerlifteři. Silový trojboj se dělí na základní tři disciplíny, a to mrtvý tah, dřep a benchpress. 

Dále se dělí dle použití vybavení, jako je dres, který zvyšuje „uměle“ výkon sportovce. 

V lifterském slangu se mu pak přezdívá equip. Pokud závodník nepoužívá equip, soutěží 

v tzv. raw. Při závodech jsou tedy sportovci rozděleni dle použití dresu buď na equip, nebo 

raw, také podle věkových kategorií, pohlaví a váhy. Klub je členem České asociace silového 

trojboje (dále ČAST) a Word Powerlifting Congress (dále WPC). 

Dle rozhovoru s předsedou klubu se členská základna od roku 2010 pozvolna rozrůstá. Zde 

předseda shledává jeden ze svých největších úspěchů, protože spousta sportovních klubů se 

dnes potýká se snižujícím se počtem členů, hlavně v mladších generacích, jelikož zájem o 

pohybové aktivity není, co býval, aspoň co se týče měst, kde klub působí.  

Od Radka Rosy, který zastává jakousi funkci „hospodáře“, se podařilo získat evidenci 

počtu členů měřených na roční bázi. Zde Radek Rosa tvrdí, že přesto, že členská základna 

není na první pohled vysoká, je to prý na kluby silového trojboje dobrý stav. V současné době 

je počet členů 43, z čehož 5 členů drží mistrovské tituly v různých disciplínách, dva členové 

drží národní rekordy a jeden světový v benchpressu. 
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Graf 3.1 Vývoj počtu členů a mistrů světa 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od vedení klubu 

Samotné sportovní činnosti můžeme rozdělit na tyto základní: 

 Příprava závodníků na turnaje a účasti na turnajích v silovém trojboji. 

 Vytváření širokých možností užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže. 

Příprava závodníků na turnaje a účasti na těchto turnajích jsou nejdůležitější 

sportovní činností tohoto klubu. Tato činnost stojí vedení klubu nejvíce časových kapacit. 

Velkým problémem je, že tento sport nepřináší závodníkům valné peněžní částky, proto 

cvičí ve svém volném čase po práci nebo po škole. O to je těžší nastavit tréninky tak, aby 

to bylo efektivní a účelné.  

 

Vytváření širokých možnosti užívání sportovišť dle stanov plní předseda klubu 

díky tomu, že má pro klub a veřejnost v současné době k dispozici dvě posilovny. Tyto 

posilovny a vybavení klubu jsou v městech Úpice a Náchod. 

 

Prostory na posilovnu v Úpici dostal Powerbull Náchod v roce 2010 od vedení 

města Úpice. Tyto prostory jsou v domě bývalé střední školy, které přebudoval Petr Hron 

a ostatní zakládající členové na posilovnu o třech poměrně velkých místnostech s toaletami 

a sprchou. Základní vybavení daroval klubu předseda Petr Hron, další vybavení již bylo 

nakoupeno z rozpočtu klubu. Tyto prostory se podařilo získat za velice symbolické 

nájemné, protože budova byla dlouho neobsazená a nikdo jí neudržoval. Chátrala 
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tedy, a tak se město rozhodlo aspoň touto formou podpořit klub, který na oplátku budovu 

spravuje. 

 

Obr. 3.2 Vybavení posilovny v Úpici 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V Náchodě klub vlastní menší posilovnu než v Úpici, i když je to větší město než 

Úpice, bohužel zde musí všechny náklady na provoz pokrýt klub sám ze svých zdrojů, a ty 

nejsou dle slov Jiřího Havrdy, který by se měl o tuto posilovnu starat, příliš velké. 

 

3.3.2. Organizační činnost 

Organizační činnost klubu se dá rozdělit na tyto základní skupiny:  

 Pořádání turnajů, 

 Rozšiřování členské základny, 

 Rozvoj veřejného života, etických pravidel a informační činnost v oblasti 

tělesné kultury. 

Pořádání turnajů v silovém trojboji. Touto činností se zabývá tento klub již 

od svého založení. Už v roce 2010, kdy vznikl, pořádal ještě tentýž rok Mistrovství 

České republiky v silovém trojboji v Úpici. Později v roce 2013 tuto činnost opakoval 

tentokrát ve městě Náchod. Pořádáním turnajů si dle Petra Hrona klub získává největší 
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část ze svého PR, protože pokud se organizace takového turnaje povede, klub získává 

dobré jméno jak u ostatních závodníků, tak u publika a celé veřejnosti. Díky tomu 

může narazit na nové zájemce o tento sport, nebo na sponzory. Také je klub všude 

zveřejňován jako organizátor soutěže, což mu dělá nemalou reklamu například 

v regionálních mediích. 

 

Obr. 3.3 Powerbull Náchod na světovém šampionátu 

 

Zdroj: Osobní fotografie předsedy klubu 

 

Rozšiřování členské základny. Ze zjištěných informací z neformálního rozhovoru 

se zakladateli klubu vyplývá, že tento sport není obecně známý. O to víc se musí klub 

snažit, sehnat nejen pevnou členskou základnu, ale takové nové členy, kteří právě 

mohou tuto pevnou členskou základnu vytvořit. Zakladatelé si ovšem stěžují na to, 

že je těžké sehnat nové členy, hlavně z řad mládeže, jelikož dnešní mládež tráví 

většinu času hraním počítačových her. Také výsledky se nedostaví hned, ale až 

po několika letech tvrdého cvičení, což spoustu sportovců odradí. 

 

Rozvoj veřejného života, etických pravidel a informační činnost v oblasti 

tělesné kultury zajišťuje předseda klubu prostřednictvím pořádání exhibicí pro děti 

a mládež, jak ve školách, tak při různých kulturních akcích. Tímto se členové klubu 
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snaží celkově ukázat, že jsou i jiné formy zábavy, než sedět u počítače nebo trávit 

volný čas v putykách. Exhibice a kulturní akce jsou z velké části dobrovolné 

bez jakékoliv protihodnoty pro klub. V dalších letech také předseda klubu plánuje 

založit outdoorovou posilovnu pod širým nebem a veřejně přístupnou, dle inspirace 

z USA. Hlavním cílem je reklama klubu a sportu jako takového.  

 

Obr. 3.3 Exhibice na základních školách 

 

Zdroj: Osobní fotografie předsedy klubu 

 

3.4. Organizační struktura klubu 

Klub Powerbull Náchod má jakožto občanské sdružení VH a předsedu Petra Hrona, 

kterým je klub formálně řízen. Dále, dle získaných informací z neformálních skrytých 

rozhovorů, pozorování a stanov, je klub řízen na bázi neformálního řízení. Nejsou oficiálně 

zvolení členové výkonného výboru a revizní komise. Výkonný výbor a revizní komise, 

jsou ale dle stanov funkční orgány klubu. Tímto tématem se budu dále zabývat ve SWOT 

analýze a v doporučeních a námětech. Klub je členem tří asociací ČÁST, WPC a WUAP. 

 

Klub je v současné době formálně řízen VH, kterou tvoří všichni členové sportovního 

klubu. Funkci jakéhosi „výkonného výboru“, který je veden naprosto neformálně, zastávají 

Radek Rosa, Jiří Havrda a Petr Hron. Tento „výkonný výbor“ se schází dle slov předsedy 

klubu minimálně 4x do roka, žádné zápisy však nedělají. Neformální organizační strukturu 

viz schéma 3.3.: 
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Schéma 3.3 Neformální organizační struktura 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

 VH (oficiální) – Tvoří ji členové klubu. Schází se jednou do roka, kde 

stanovují pro klub největší cíle a hodnotí rok předešlý. 

 Předseda klubu (oficiální) – Má odpovědnost za celkový chod, reprezentaci a 

činnost klubu, snaží se dle podnětů VH stanovovat a plnit cíle. Dále kontroluje 

činnost neformálního „výkonného výboru“ představovaného Radkem Rosou, 

jako hospodářem a mluvčím Jiřím Havrdou. Předseda také řídí zasedání VH a 

organizuje její schůze, dělá zápisy ze schůzí. Působí jako trenér v Úpické 

posilovně. Dále je hlavním organizátorem turnajů. Zajišťuje informace o 

soutěžích a zajišťuje účast svých členů na těchto soutěžích. Zastává tedy i 

funkce „tajemníka“ a „revizní komise“. 

 Hospodář (neoficiální) – Radek Rosa má na starosti celkovou finanční stránku 

chodu klubu, avšak v případě podpisů, nákupů atd. ho zastupuje Petr Hron, 

jako předseda klubu a jediný oficiálně způsobilý k těmto úkonům. Dále si vede 

evidence např. o vývoji počtu členů apod. Pomáhá spravovat posilovnu 

v Úpici. 

 Mluvčí (neoficiální) – Jiří Havrda zajišťuje celkový styk s veřejností, snaží 

se svými komunikačními schopnostmi nalákat sponzory či nové sportovce, 

také při organizování turnajů funguje jako moderátor. Dále působí jako trenér 

v Náchodské posilovně, kterou spravuje.  

Valná hromada 

Předseda 

Petr Hron 

Hospodář 

Radek Rosa 

Mluvčí 

Jiří Havrda 
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3.5. Zdroje financování 

Zdroje financování se dají rozdělit dle slov předsedy a „hospodáře“ na čtyři základní 

zdroje: dotace města, finance ze sponzoringu a darů, příspěvky z řad členů a výnosy 

z vedlejší činnosti. Celková suma ročních nákladů na provoz klubu se zvyšuje rok od roku 

díky zvyšování počtu členů. Detailní informace o konkrétních částkách se nepodařilo získat, 

jelikož je předseda považuje za citlivé. 

 1) Dotace města se údajně bohužel snižují rok od roku, ale přesto je to stále jeden 

z hlavních zdrojů financování. V roce 2010 při založení klubu to byl zdroj 

primární, avšak jak začalo peněz z města ubývat, klub se začal orientovat jiným 

směrem, aby přežil. Dnes převládají sponzorské dary od soukromých firem. 

 2)Finance ze sponzoringu a darů jsou v současné době primární zdroj peněz. Přes 

veškerá úskalí ekonomické krize se daří klubu držet stále sponzory a čas od času 

sehnat nového a postupně jejich počty rozšiřovat, avšak přesnou evidenci mi 

předseda klubu odmítl dát. Hlavního sponzora klub nemá, má ale více menších 

sponzorů, díky kterým se mu daří budovat klub, posílat závodníky do zahraničí 

a vybavovat posilovnu. 

 3)Příspěvky z řad členů stoupají s nárůstem členů samotných. V roce 2010 to byla 

pro klub bezvýznamná položka, dnes ovšem také tvoří ročně poměrně zajímavou 

částku, se kterou se musí dle předsedy počítat. Příspěvky jsou často dobrovolné, a 

jelikož cvičí z velké části sportovci, kteří jsou v zaměstnání, dávají obvykle vysoké 

částky na chod klubu, který je pro ně prý malá rodina. Proto je pro vedení klubu 

velice důležité vytvářet mezi členy pozitivní rodinnou atmosféru. 

 4)Výnosy z vedlejší činnosti jsou údajně malou finanční částkou, která ročně 

obohatí klub, ale i tak je to nutná položka. Klub získává finanční zdroje z vedlejší 

činnosti díky prodeji klubového oblečení, doplňků stravy svým členům, 

či za občasné exhibiční vystoupení na kulturních akcích.  

Klub si udržuje díky Radku Rosovi obecný přehled v Office Excelu s poměrem získaných 

částek na roční provoz klubu. Bohužel nebylo možné získat přesnější informace, jelikož je 

předseda považuje za citlivé. Z těchto čísel vyplývá jasný trend, že sponzoring 

od soukromých firem je primárním zdrojem příjmů a dotace města v této sumě upadají, viz 

graf č 3.1. 
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Graf č 3.1 Poměr pokrytí ročních nákladů na provoz klubu jednotlivými položkami 

 

Zdroj: Data od Radka Rosy, vlastní zpracování 

3.6. Rozhovor 

V této části je uveden přepsaný rozhovor s předsedou klubu panem Petrem Hronem. 

Cílem bylo odhalit jeho názory na současný management jak jeho klubu, tak management 

obecně, a dále zjistit jeho přesvědčení a popřípadě manažerské cíle. 

IJ: Jaké jsou podle Vás nejdůležitější činnosti sportovního manažera? 

PH: Podle mého názoru je nejdůležitější činností každého manažera vše kolem chodu 

klubu, jako je organizování, správa svého majetku a udržování klubu celkově v co možná 

nejlepší finanční kondici. Například i informativní činnost všech členů ohledně konaných akcí 

a příprav na ně.  

IJ: Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní 

manažer? 

PH: Mezi ty opravdu nejdůležitější vlastnosti bych zařadil jisté zdravé sebevědomí, bez 

kterého se žádný lepší manažer neobejde. Navíc každý manažer by si měl stanovit správné 

cíle a snažit se je dodržet a splnit, tedy cílevědomost. Možná mezi ty opravdu nejdůležitější 

patří i komunikativnost a inteligence. 

IJ: Jaký styl vedení ve své manažerské praxi upřednostňujete? (autokratický, 

demokratický, liberální) 

81% 
72% 

55% 
35% 

9% 
15% 

31% 
51% 

8% 10% 11% 12% 

2% 3% 3% 2% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

2010 2011 2012 2013 

Výnosy z vedlejší 
činnosti 

Členské příspěvky 

Sponzoring 

Dotace od města 



40 

PH: Vždy jsem upřednostňoval spíše demokratický styl vedení. Vždy, když se jedná 

o něco zásadního v klubu, kontaktuji ostatní členy, domluvíme si schůzku a vše projednáme 

společně.  

IJ: Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

PH: Jelikož náš sport není tak mediálně známý, je někdy problém najít sponzory, takže 

máme spíše menší sponzory z řad kamarádů a známých, nebo okolních firem. Každý sponzor 

přeci jenom očekává od darovaných peněz i jistou návratnost, takže dokud se silový trojboj 

nedostane více do podvědomí lidí, bude problém najít nějakého většího sponzora. Jedná 

se spíše o menší darované částky. 

IJ: Využíváte jednoho hlavního sponzora nebo více menších? 

PH: Za hlavního sponzora se dalo považovat asi město Úpice nebo Náchod, to už však 

úplně neplatí. Co se týče firem a fyzických osob, máme více menších sponzorů a jedná 

se o nižší částky maximálně v desítkách tisíc, jinak jde o dary v řádech několika tisíc či stovek 

korun. Sponzoring z řad firem a fyzických osob tvoří asi většinu příjmů, avšak nedovedu 

povědět přesná čísla, jelikož tyto statistiky nevedu. 

IJ: Projevila se nějak ve Vašem klubu ekonomická krize? 

PH: Projevila se silně, a to hlavně u našich sponzorů. Pár jsme jich ztratili, jelikož firma 

měla sotva peníze na svůj vlastní chod, natož pak na sponzorské dary. Ze státních dotací nám 

bylo strženo 30%, což pro nás jako menší klub je velká částka a museli jsme je nahradit 

z jiných toků příjmů. 

IJ: Využíváte pro výkon profese nějaký cizí jazyk? 

PH: Nikdy jsem se cizí jazyk neučil. Když jsem se svému sportu začal věnovat 

profesionálně, zjistil jsem, že jazyk je potřeba. Začal jsem tedy navštěvovat hodiny angličtiny, 

jelikož bych se v zahraničí na závodech nikde nedomluvil. Všem bych to vřele doporučil, 

když mají tu možnost. Bez toho to dnes nejde. Všude na mezinárodních závodech se používá 

především angličtina a pravidla jsou také v angličtině, takže když nebudete ovládat jazyk, 

nebudete ani rozumět rozhodčím. Za druhý nejdůležitější jazyk v trojboji považuji ruštinu 

a pak němčinu. 
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IJ: Jak dlouho vykonáváte tuto profesi? 

PH: Klub jsem založil v roce 2010, tedy 4 roky již tuto profesi zastávám. 

IJ: Jste manažer u jednoho nebo více klubů? Případně u kolika?  

PH: V současné době jsem manažerem pouze týmu Powerbull Náchod, kterému se snažím 

dát maximum ze svého volného času, bohužel ho moc nemám, přesněji řečeno nemám 

ho tolik, jak by klub potřeboval. 

IJ: Věnoval jste se předtím Vašemu sportu ať už vrcholově, nebo rekreačně? 

PH: Stále se věnuji svému sportu, jestliže se však ptáte na dobu před tím, než jsem se stal 

manažerem Powerbullu, tak jsem již také závodil. Můj první klub, za který jsem startoval byl 

Powerlifting Trutnov, zde jsem dosáhl na 3.místo v Evropě. Poté jsem přestoupil do klubu 

FM servis Trutnov a dosáhl na vicemistra ČR. Třetím a posledním klubem před Powerbullem 

se stal Metalpower Trutnov, zde jsem dosáhl na mistra ČR a 4. místa ve světě. V současné 

době mezi mé největší úspěchy patří například v roce 2011 2. místo na MS v Irsku do 110kg a 

v roce 2012 jsem se stal opět mistrem ČR do 110 kg. Takže jsem se sportu věnoval a věnuji 

vrcholově. 

IJ: Pomáhá Vám město, obec, kraj? Pokud ano, tak jak? 

PH: Město nám pomáhá ať už dotacemi, tak nám také poskytlo zdarma prostory 

pro posilovny, kam chodí členové našeho klubu cvičit. Další pro nás významnou akcí byla 

poskytnutá pomoc při organizaci MČR v benchpressu v Úpici v roce 2010, dostali jsme 

například zdarma prostory zdejšího městského divadla Aloise Jiráska a město nám pomohlo 

i s reklamou. 

IJ: Jak získáváte dodatečné finanční zdroje? 

PH: Od sponzorů formou občasných příspěvků členů na posilovnu, nebo pořádáme menší 

exhibice, kde vybíráme někdy spíše symbolické vstupné. Samozřejmě tyto exhibice pořádáme 

i pro studenty základních škol, avšak tam si vstupné nebereme, děláme to spíše pro seznámení 

mladých lidí s tímto sportem a také jim chceme ukázat, jakým směrem se dá vydat, že není 

jenom hraní na počítači a podobné lumpárny. Je to i jistá pomoc městu za dotace, které nám 
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dává, ve výchově dětí a mládeže. Malé částky máme i z prodeje například klubového oblečení 

nebo doplňků stravy členům. 

IJ: V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

PH: Nedostatečná výchova budoucích sportovců a tahounů klubu. Často se setkávám 

ve svém okolí i se ztrátou motivace a cíle. Za další velký problém pokládám i přehnané 

direktivní řízení, se kterým jsem se setkal ve svém sportu v jiných klubech. Přeci jenom já 

preferuji spíše demokratickou formu, jak jsem již řekl.  

IJ: Spolupracujete ve Vašem klubu s mládeží a dětmi? 

PH: Částečně jsem na toto již odpověděl v předchozí otázce. Ano, toto pokládám 

za důležité. I když u sportu, co děláme, je to dosti obtížné. Není to sport, se kterým začnete, 

hrajete ho nebo děláte ho 5 let a může z vás být při určitém talentu profesionál. Tady 

se na sobě musí tvrdě makat a jen málokdo to opravdu vydrží. Stačí jedno menší zranění 

a spadnete dolů a ne každý najde tu vůli se zase vypracovat na vrchol. Takže ano, snažíme 

se o to, ale není to jednoduché. Navíc nechceme, aby v budoucnu tento klub zanikl, proto 

musíme vychovat dobré nástupce, kteří to jednou po nás převezmou. 

IJ: Jaké máte cíle a jaké změny plánujete do budoucna? 

PH: Chtěli bychom se zaměřit na zlepšení zázemí posiloven pro naše členy. Také přilákat 

další členy a neustále se poohlížet po dalších možnostech zisku dodatečných finančních 

zdrojů, které nám chybí. 

3.7. Dotazníkové šetření 

Dotazník byl vyplňován anonymně členy klubu jak v Náchodě, tak v Úpici. Cílem bylo 

především odhalit slabé a silné stránky klubu a managementu. Dotazníky byly rozeslány všem 

členům. Z toho přišel nazpět zaokrouhlený počet čtyřiceti dotazníků. Bylo zřejmé, že členové 

klubu mají o tuto analýzu a výsledky sami velký zájem a jsou s klubem blízce spojeni. Tři, 

kteří nevyplnili, se dokonce omluvili, že byli na pracovní cestě v zahraničí. Typy otázek byly: 

 Otevřené  

 Uzavřené – dichotomické, výběrové 

 Polouzavřené 
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 Tyto výsledky budou po dohodě prezentovány neformálnímu vedení klubu, které je 

použije pro další účely. Výsledky dále poslouží pro SWOT analýzu a k doporučením 

a návrhům na závěr bakalářské práce. 

1. Jste muž nebo žena? 

Vzhledem k povaze sportu bylo jasné, že drtivý výsledek bude převládat v počtu mužů. 

Což se také potvrdilo. Avšak do dotazníkového šetření se podařilo získat i čtyři zástupce 

ženského pohlaví.  

Graf 3.2 Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 

2. Věk respondentů 

Z výsledků vyplynulo, že 33% respondentů, tedy členů klubu, jsou starší 36let. Tato 

možná hrozba, v podobě ukončení sportovní kariéry, bude dále rozebrána ve SWOT analýze. 

Překvapující, vzhledem k povaze sportu, tedy zvedání maximálních vah bylo, že zde jsou 

mezi členy i zástupci věkové skupiny do 15let a dále i několik zástupců do 18let. Posléze bylo 

zjištěno prostřednictvím Petra Hrona, že tito sportovci mají úplně jiný tréninkový režim a jsou 

to z velké části příbuzní některého ze starších členů. Také bylo překvapující, že jsou v tomto 

sportu i zástupci věku vyššího než 45let, kteří se po rozhovoru přiznali, že se chodí již spíše 

udržovat ve formě, avšak závodí ve skupině zvané masters. Masters je skupina pro věkovou 

kategorii 40+. 
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Graf 3.3 Věk respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 

3. Vzdálenost bydliště od posilovny 

Cílem tohoto dotazu bylo zjištění, zda respondenti nechodí cvičit do posiloven klubu 

Powerbull Náchod pouze z důvodů neexistence jiných posiloven. Jelikož klub vlastní dvě 

posilovny od sebe vzdálené přibližně 25km, jedná se o vzdálenost od posilovny, do které 

chodí ten jistý respondent pravidelně cvičit. Ukázalo se, že drtivá většina 97% bydlí 

ve vzdálenosti do 5km. Z rozhovorů jsem zjistil, že ještě před 5 lety bylo v okolí například 

Úpické posilovny do 10 km pět posiloven, dnes je zde oficiálně aktivní pouze jedna.  

Graf 3.4 Vzdálenost respondentů od posilovny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 
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4. Jste spokojen s vybavením posiloven? 

Pozorováním bylo zjištěno, že vybavení posiloven je zastaralé, proto byla do dotazníku 

zvolena tato otázka. Z výsledků vyplynulo, že zcela jistě je slabou stránkou klubu sportovní 

zázemí, dále toto bude rozebráno ve SWOT analýze. 

Graf 3.5 Spokojenost s vybavením posiloven 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 

5. Kde vidíte slabou stránku klubu?  

Zde byly ponechány volné odpovědi, které byly shrnuty a v případě, že se vyskytovaly 

stejné nebo podobné odpovědi, byly zařazeny do jedné podskupiny a následně porovnány. 

Opět bylo největším kamenem úrazu vybavení a zázemí posiloven, kde respondenti shledávají 

nejslabší místo klubu. Dalším znatelným nevyhovujícím prvkem byly časy tréninků. Na 

třetím místě dle respondentů byla finanční stránka, která může být právě kořenovou příčinou 

špatného vybavení posiloven. 
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Graf 3.6 Slabé stránky klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 

6. Kde vidíte silné stránky klubu? 

Vyhodnocení bylo provedeno ve stejné formě jako u slabých stránek. Za největší přínos 

a silnou stránku klubu byly respondenty označeny sportovní výkony. Klub má podle 

respondentů velice dobré vystupování na veřejnosti a je v regionu populární. Další 

zajímavostí byla tzv. „rodinná atmosféra“, která v klubu panuje. Další rozbor výsledků této 

otázky bude opět použit ve SWOT analýze. 

Graf 3.7 Silné stránky klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 
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7. Odkud znáte tento klub? 

Tato otázka byla pro analýzu managementu klubu také velice důležitá. Protože vypovídá 

o vystupování klubu a jeho dobrém či špatném marketingu. Zde by mohlo být překvapivé, 

že z internetu se o klubu nikdo nedozvěděl. Opět bude více rozebráno ve SWOT analýze 

a námětech a doporučeních. 

Graf 3.8 Odkud znáte klub 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 

8. Proč jste si vybrali zrovna tento klub? 

Hlavním důvodem pro respondenty byla přátelská atmosféra. Dalším důvodem byla také 

neexistence jiného klubu. Do dotazníku bylo uvedeno těchto pět odpovědí, které se daly 

vzhledem k předešlým skrytým pozorováním očekávat. Pokud respondentovi nevyhovovaly 

nabízené odpovědi, mohl respondent uvést jinou odpověď. Nikdo však této možnosti 

nevyužil. 

 

 

 

 

0% 

47% 

15% 

5% 

30% 

3% 
Odkud znáte klub? 

internet 

přátele 

regionální televize, rádio 

noviny 

soutěže a kulturní akce 

jiné 



48 

Graf 3.9Důvod výběru klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 

9. Co byste změnili? 

Tato otázka byla otevřená, respondent se mohl otevřeně vyjádřit. Podobné odpovědi byly 

sloučeny do jedné podskupiny a posléze vyhodnoceny a umístěny do grafu. Nejčastější 

odpovědí bylo zcela očekávaně, vzhledem k předešlým otázkám a odpovědím, vybavení 

a zázemí klubu. Na druhém místě by respondenti rádi změnili časy tréninků, respektive je 

zvětšily. Někomu také nevyhovovala forma tréninků, které jsou až moc zaměřeny na rozvoj 

síly a myslí si, že je to naopak kontraproduktivní. Další odpovědí byl hudební podkres. 

Respondenti by raději poslouchali vlastní muziku, která by je více motivovala k lepším 

výkonům. 
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Graf 3.10 Co byste změnili 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 

10. Byli byste ochotni si připlatit za tréninky? 

Z odpovědí respondentů bylo zjištěno, že 87% tázaných by bylo ochotno připlatit do 5 Kč 

za trénink. Trénink stojí dle předsedy klubu Petra Hrona 20 Kč, což je na dnešní poměry 

velice málo. Navíc klub prý nabízí měsíční permanentky na tréninky za 200 Kč a poté může 

vyjít vstup na méně něž 20 Kč. Výsledky opět poslouží ke SWOT analýze. 

Graf 3.11 Ochota připlatit 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných z dotazníků 
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3.8. SWOT analýza 

Na základě SWOT analýzy, která byla vymezena v teoretické části práce, zde bude 

uvedena její aplikace na konkrétním případu klubu silového trojboje Powerbull Náchod. 

Snahou bylo najít hlavní, tedy nejdůležitější, body SWOT analýzy, popsat je a rozebrat. 

K určení jednotlivých bodů bylo použito poznatků z dotazníkového šetření, 

rozhovoru, pozorování a v neposlední řadě také z pročtení klubových dokumentů, které mi 

byly poskytnuty. 

Tabulka 3.1: SWOT analýza 

Silné stránky 

 1) Minimální náklady na provoz 
posiloven 

 2) Sportovní výkony členů 

 3) Dobrá prezentace klubu na 

veřejnosti 

 4) Rodinná atmosféra v klubu 

 5) Nízké ceny tréninků 

 6) Nezávislost na finančních 
příspěvcích od města 

 7) Elasticita v managementu 

 8) Nízká konkurence 

 

Slabé stránky 

 1) Špatná organizační struktura 

 2) Vybavení a zázemí posiloven 

 3) Špatní internetová prezentace 

klubu 

 4) Nedostatek finančních zdrojů 

 5) Menší členská základna 

 6) Mládež 

 7) Čas tréninků 

 8) Jednostranně orientované tréninky 

 

Příležitosti 

 1) Inovace organizační struktury 

 2) Tvorba lepší internetové 

prezentace 

 3) Zisk nových sponzorů 

 4) Pravidelné nábory 

 5) Organizace dalších turnajů 

 6) Zisk vyšších příspěvků od města 

 7) Změna času tréninků 

Hrozby 

 1) Vznik nového klubu 

 2) Prohloubení ekonomické krize 

 3) Odchod sponzorů 

 4) Odchod starších členů 

 5) Odebrání prostor pro posilovnu 

městem Úpice 

 6) Zrušení klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.8.1. Silné stránky 

 1) Minimální náklady na provoz posiloven jsou jednou ze silných stránek a zajišťují 

konkurenční výhodu oproti vznikajícím klubům a posilovnám, která například v minulosti 

při velkém zavírání posiloven v okolí dovolila tomuto klubu jako téměř jediné přežít. 

Posilovna v Úpici je v prostorách budovy vlastněné městem, ale nájemné je symbolické pouze 

za cenu elektřiny a vody. Předseda klubu uzavřel s městem dohodu, že se bude o budovu 

starat a udržovat ji v dobrém stavu. Hodně budov vlastněných městem chátrají, protože dle 

slov jednoho ze zastupitelů města Úpice, město nemá na tyto náklady finanční zdroje. Proto 

toho předseda klubu ve spolupráci s městem využili a uzavřeli tuto dohodu k oboustranné 

spokojenosti. Předseda klubu za pomoci ostatních členů udržuje budovu. Snaží se motivovat 

občany ke sportu, organizuje kulturní akce a tím dělá reklamu i městu. Za to má od města 

„zdarma“ prostory ke své činnosti. Posilovna v Náchodě se nachází ve spodním patře budovy, 

kterou vlastní jeden ze zakládajících členů, takže náklady na provoz jsou opět pouze na 

elektřinu, vodu apod.  

 2) Sportovní výkony. Protože, klub má v současné době 5 mistrů světa v různých 

kategoriích silového trojboje, je toto velká reklama pro tak malý region, kde klub působí. 

Navíc zde jiné podobné úspěšné kluby v podobných silových sportech nejsou. Jsou díky tomu 

často středem pozornosti a upínají se na ně mnohdy i regionální média. Mnozí členové klubu 

jsou již od roku založení pravidelně každý rok vyhlašováni jako sportovci roku Úpice a také 

Náchoda. Stávají se proto atraktivními pro sponzory. Díky tomu se podařilo klubu sehnat více 

malých sponzorů, kteří zajišťují klub po finanční stránce, aby například úspěšní závodníci 

mohli cestovat i do zahraničí.  

 3) Dobrá prezentace klubu na veřejnosti. Klub se stará nebo je součástí velké části 

kulturního dění v okolí. Pořádá různé amatérské silové soutěže pro širokou veřejnost, dělá 

po zdejších školách exhibice. Tyto kulturní akce pořádá z velké části zdarma, aby motivoval 

ostatní lidi a hlavně mládež ke sportu, ať už silovému trojboji, tak kterémukoliv jinému. Tím 

na sebe poutá pozornost a získává dobré jméno u veřejnosti a zlepšuje vztahy s veřejností, 

tedy PR. 

 4) Rodinná atmosféra v klubu je také velkým přínosem, jak se podařilo zjistit. Je 

třeba vzít v úvahu, že klub se pohybuje v okolí měst a vesnic, kde „každý zná každého“. 

Velká většina členů se zná již více let osobně a atmosféra při tréninku je velice přátelská, 
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a proto je i klub řízen spíše demokratickým směrem, a pokud se jedná o větší změnu, tak dle 

slov předsedy klubu, se vždy vše projednává se všemi přítomnými členy. Tato atmosféra 

samozřejmě může dávat velkou výhodu v udržení si stálých členů, kteří informaci o této 

rodinné atmosféře prezentují dál a případní noví členové nemají ostych se přijít podívat 

a vyzkoušet si trénink.  

 5) Nízké ceny tréninků. Vstup na trénink stojí 20 Kč. Navíc klub nabízí měsíční 

permanentky za 200 Kč, kdy se při pravidelných návštěvách tréninků lze dostat hluboko 

pod 20 Kč za trénink. Proto má šanci přijít se podívat a zacvičit si i mladší část populace, 

především studenti, kteří nemají mnoho peněz. Za tyto peníze předseda klubu primárně 

vybavuje posilovny. Také chce dokázat, že klub nevznikl za účelem zisku, ale pouze k pokrytí 

nákladů a případných menších investic do vybavení. Podle slov neformálního managementu 

klubu je vstupné nízké z důvodů staršího vybavení posiloven, avšak pro opravdové sportovce 

to nemá takový vliv. Dalším bonusem tohoto vstupného je veliká konkurenční výhoda oproti 

ostatním klubům či fitness zařízením, které zvládly překonat ekonomickou krizi, protože 

jejich vstupné se pohybuje okolo 50 Kč a více. 

6) Nezávislost na finančních příspěvcích od města. Klub má v současné době více 

menších sponzorů a finanční dotace dostává pouze od města Náchod, a to ne příliš vysoké, 

stali se na těchto finančních dotacích nezávislí a dovedou se bez nich soběstačně obejít. 

Druhou stránkou je výpomoc materiální v podobě prostor, které dostává PN. Toto téma bude 

rozebráno v dalších částech SWOT analýzy. 

7) Elasticita klubu. Management klubu a klub jako celek může velice rychle reagovat 

na různé změny, například priority či další změny v řízení klubu a jeho směrech. Důvod této 

elasticity klubu a jeho dobrému se přizpůsobení podmínek je právě to, že klub v současné 

době není řízen všemi formálními orgány. Pokud předseda klubu chce něco změnit, tak tuto 

změnu může udělat velice rychle a nečekat na souhlas ostatních členů v orgánech klubu. Tato 

elasticita je ovšem vykoupena velkými hrozbami pro klub viz část Hrozby. 

8) Malá konkurence. V blízkosti cca do 10km od posiloven klubu nevyskytují žádné 

konkurenční kluby. Vedení klubu nemá zatím dle neformálního rozhovoru poznatky o odlivu 

členů z důvodů přechodu do jiného klubu silového trojboje. Pokud chce kdokoli soutěžit 

v silovém trojboji a žije v bezprostřední blízkosti klubu, nemá takřka jinou možnost, než 

zvolit Powerbull Náchod. 
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3.8.2. Slabé stránky 

1) Špatná organizační struktura. Z této slabé stránky vyplývá dokonce hrozba 

zrušení klubu. Klub funguje pouze na bázi neformálního řízení, dokonce se musí i v určitých 

situacích pohybovat na hraně práva a porušování svých stanov. Již z pozorování bylo zjištěno, 

že ostatní řadoví členové nevědí ani kdo přesně tvoří vedení klubu a jaké má klub orgány. 

Přestože nikdo v dotazníkovém šetření nejmenoval toto jako slabou stránku, je potřeba tuto 

slabou stránku jednoznačné zdůraznit. Tomuto tématu bude vyhrazen větší prostor ve čtvrté 

části této bakalářské práce.  

 2) Vybavení a zázemí posiloven. Z výsledků dotazníků vyplynulo, že dle respondentů 

je v současné době největší slabou stránkou klubu jejich zázemí a vybavení posiloven. 

Budovy, ve kterých se nachází posilovny, by potřebovaly větší investici na rekonstrukci. 

Bohužel na tuto investici nejsou dle Radka Rosy, neformálního hospodáře, finanční 

prostředky, a tak klub musí vystačit s tím, co je. Na základě skupinového rozhovoru s členy 

bylo zjištěno, že někteří sportovci právě z tohoto důvodu klub opustili. Hlavní problém 

nastává v zimě, kdy je budovy těžké vytopit, protože jsou to staré domy s velkými zdmi, 

a když zde trénují pouze pár hodin týdně, není prý ekonomicky šetrné topit stále a udržovat 

stálou přijatelnou teplotu. Topí se vždy přibližně hodinu před tréninky, a to je ještě v průběhu 

tréninku poměrně chladno od studených zdí. Často se stává, že přes zimu někteří členové 

přestanou chodit a jezdí radši do vzdálenějších fitness center a připlatí si za větší luxus.  

 3) Špatná internetová reklama o působení klubu. To dokládá opět dotazník, který 

uvedl, že se nikdo nedověděl o klubu prvně z internetu. Klub začal působit na facebooku, kde 

bohužel nemá nikoho, kdo by zde jejich stránky udržoval a dále propagoval. Vlastní webové 

stránky měli, ale prý je podle předsedy nikdo neudržoval a on sám na to neměl čas, tak je 

zrušili. 

4) Nedostatek finančních zdrojů. Jakožto problém asi všech klubů je problémem 

s finančními zdroji také u Powerbullu Náchod. Finanční příjmy nejsou velké a slouží pouze 

k pokrytí nákladů na provoz klubu. Klub by dle slov předsedy potřeboval vetší finanční zdroje 

k dobudování a rekonstrukci posiloven a k větším možnostem vycestování závodníků 

do zahraničí. V současné době mají možnost cestovat opravdu jen ti nejlepší, od kterých 

se očekává výborný výsledek. 
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 5) Menší členská základna. Klub má nevelký počet členů a problém nastává 

ve chvílích organizování turnajů. „Vedení“ klubu těžko shání pomocníky pouze z řad členů. 

Také by mohl nastat případný problém při vzniku nového klubu a odchodu části členů. 

 6) Mládež je další slabou stránkou klubu. Tento sport by se měl začít provozovat, až 

když tělo dokončí svůj kosterní a svalový růst apod., tedy ve vyšším věku kolem 21 let. Dle 

dotazníku, který byl rozdán členům klubu, chodí cvičit velice málo mladých lidí. Avšak 

předseda klubu si tuto situaci dle rozhovoru uvědomuje. U těchto mladých lidí prý není ani 

jasné, že u tohoto sportu vydrží, protože tento sport se nedá dělat ze dne na den. Stačí jedno 

zranění a se silovým trojbojem je konec. Proto se snaží zaměřovat v exhibicích na základní 

a střední školy, kde ukazuje prostřednictvím klubu, o čem tento sport je. Zatím se ale vedení 

klubu tuto slabou stránku vyřešit nedaří. 

 7) Časy tréninků jsou velice omezené a postavené dle možností trenérů 

a odpovědných osob za vedení posiloven. Problém mají především členové, kteří chodí 

do práce na směny. Jen těžko pak mohou chodit pravidelně trénovat. Trenéři klubu to řeší tak, 

že jim sestaví trénink a tito členové chodí cvičit i do jiných posiloven ve vzdáleném okolí. 

Klub má otevřeno pro tréninky pouze 5dní v týdnu na tři hodiny v odpoledních hodinách.  

 8) Jednostranně orientované tréninky jsou častým terčem diskusí, což se podařilo 

zjistit prostřednictvím skupinového rozhovoru s řadovými členy. Někteří zkušenější členové 

mají jiný názory na rozvoj síly. Dle jejich názoru je velké procento tréninků orientováno 

pouze na rozvoj síly, což může být v konečném výsledku kontraproduktivní. Kořenovou 

příčinou této slabé stránky uvnitř klubu je možná právě nedokonalá organizační struktura, 

která se s tím v aktuálním rozpoložení nedokáže vypořádat. 

 

3.8.3. Matice silných a slabých stránek klubu silového trojboje Powerbull Náchod 

Matice silných a slabých stránek ukazuje hodnocení jednotlivých složek ve škále 

hodnocení jedna až pět, které byly na základě získaných informací vymezeny. Jedna znamená 

nejhorší, což znázorňuje nejslabší stránky klubu. Naopak hodnocení nejvíce vpravo, 

ohodnocené číslem pět, ukazuje nejsilnější stránky klubu. 
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Tabulka 3.2: Matice silných a slabých stránek 

Kritérium 

Hodnocení 

Negativní 1 2 3 4 5 Pozitivní 

Silné stránky               

1)Náklady na provoz posiloven nevyhovující         X Vynikající 

2)Sportovní výkony členů nevyhovující       X   Vynikající 

3)Prezentace klubu na veřejnosti nevyhovující       X   Vynikající 

4)Atmosféra v klubu nevyhovující       X   Vynikající 

5)Ceny tréninků nevyhovující         X Vynikající 

6)Závislost na finančních příspěvcích nevyhovující     X     Vynikající 

7)Elasticita klubu nevyhovující     X     Vynikající 

8)Malá konkurence nevyhovující       X   Vynikající 
Slabé stránky               

1)Špatná organizační struktura nevyhovující X         Vynikající 

2)Vybavení a zázemí posiloven nevyhovující   X       Vynikající 

3)Internetová reklama nevyhovující X         Vynikající 

4)Finanční zázemí nevyhovující     X     Vynikající 

5)Členská základna nevyhovující     X     Vynikající 

6)Mládež nevyhovující   X       Vynikající 

7)Časy tréninků nevyhovující   X       Vynikající 

6)Rozmanitost tréninků nevyhovující     X     Vynikající 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z matice silných a slabých stánek vyplývá, že nejsilnější stránkou klubu jsou nízké 

náklady na provoz posiloven a dále ceny tréninků, které mohou být tak nízké právě z důvodů 

nízkých nákladů na provoz posiloven. Naopak nejslabší stránkou klubu je organizační 

struktura, z které vychází hrozba zrušení klubu. Internetová prezentace je další slabou 

stránkou. 

3.8.4. Příležitosti 

 Příležitosti částečně vychází i ze slabých stránek, které se dají rozvíjet a zlepšit. 

Vedení klubu by se mělo na tyto činnosti zaměřit a věnovat jim pozornost. Realizace těchto 

příležitostí poskytne celkové zlepšení v jak ekonomické, tak sportovní oblasti klubu.  

 1) Formalizace organizační struktury. Tato příležitost vychází ze slabých stránek, 

kdy se současná organizační struktura a celkově řízení pohybuje na hranici zrušení klubu. 

Předseda klubu musí naprosto prioritně prostřednictvím VH zformalizovat svou organizační 
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strukturu. Zavést výkonný výbor, aby byl usnášeníschopný a zvolit členy do revizní komise 

aby byla funkční. Toto téma bude podrobně rozebráno v námětech a doporučeních. 

 2) Tvorba lepší internetové prezentace. Pokud chce, ať už neformální či formální 

vedení, zlepšit vystupování klubu na veřejnosti, mělo by se zaměřit buď na tvorbu lepších 

internetových stránek klubu, které by nemusely být tak drahé, anebo být více aktivní na své 

facebookové stránce. Pro úsporu nákladů mohou využít bezplatných domén. Přes facebook 

stránky může například probíhat i rychlejší mobilita jak vedení, tak celého klubu v určitých 

nutných situacích apod. 

 3) Zisk nových sponzorů. Sponzorů není nikdy dostatek, proto by se odpovědný člen 

ve vedení klubu měl pokusit oslovovat další FO či PO, které by se mohly stát potencionálními 

sponzory klubu. Vzhledem k tomu, že klub je poměrně nový a za tu dobu si stihl vybudovat 

v povědomí okolní veřejnosti své místo, má velkou šanci najít další sponzory. 

 4) Pravidelné nábory. Současné vedení klubu zatím nikdy v historii pravidelné 

nábory nedělalo a mohlo se zdát, že nemá o nové členy velký zájem. Proto pokud by pořádali 

pravidelné nábory členů, mohlo by to změnit i tento postoj veřejnosti a klub by 

pravděpodobně našel nové členy.  

 5) Organizace dalších turnajů. Pokud chce vedení udržet klub v současné situaci, 

anebo ho dokonce zlepšovat, je pro zisk nových sponzorů činnost organizování turnajů takřka 

nutná. Formální vedení klubu by ale před realizací této příležitost mělo nejdříve zformalizovat 

svou organizační strukturu. 

 6) Zisk větších příspěvků od města. Vedení má příležitost získat další finanční 

prostředky od města. Předseda klubu Petr Hron je sám členem sportovní komise v městě 

Úpice. To mu otevírá možnost vylobovat více finančních prostředků pro svůj klub.  

 7) Změna časů tréninků. Co se týká malé rozmanitosti tréninků, zde opět vedení 

naráží na nedostatek zkušených členů. Kdyby mělo více trenérů, mohlo by posilovnu otevřít 

i v další časy a tím se více zpřístupnit a dát větší šanci novým členům.  

3.8.5. Hrozby 

Hrozby vychází jak ze slabých stránek klubu, tak z obecných hrozeb, které mohou 

klub jako takový buď utlumit v jeho činnostech, nebo i zrušit.  
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 1) Vznik nového klubu by mohl znamenat částečný odliv členů. Vedení klubu 

se potýká s nedostatkem členů již nyní a nemůže proto vykonávat všechny činnosti v rozsahu, 

v jakém by si přálo. Ochod členů by znamenal utlumení sportovní činnosti. Navíc by se strhl 

boj o sponzory, kterých je už teď málo a museli by se rozvrstvit mezi tyto dva konkurenční 

kluby. Nejbližší konkurenční kluby silového trojboje se nachází v Trutnově a Broumově, což 

je přibližně 20km od Powerbullu Náchod. 

 2) Prohloubení ekonomické krize by mělo vliv na příspěvky od sponzorů a od města. 

Fungování klubu je na těchto sponzorech závislé, takže při odlivu větších peněz by musel 

svou činnost buď omezit, nebo úplně ukončit. 

 3) Odchod sponzorů, ať už z jakéhokoliv důvodu, je hrozba pro celý klub. Neměl by 

za této situace finanční prostředky na svou činnost. Takové odchody by znamenaly zeštíhlení 

výdajů a tím utlumení sportovní a organizační činnosti. 

 4) Odchod starších členů. Dotazníková metoda analýzy klubu ukázala, že v klubu je 

velké zastoupení starších členů (nad 36let 33%). V případě náhlého odchodu těchto členů by 

budoucí vedení muselo čelit ještě většímu nedostatku sportovců, jakož i těch zkušených, kteří 

mohou něco mladší generaci předat. S ubíhajícím časem je tato hrozba reálnější.  

 5) Odebrání prostor pro posilovnu. Město Úpice podporuje klub formou darování 

prostor pro posilovnu. Pokud by město odebralo klubu tyto prostory, musel by se PN stáhnout 

buď pouze do Náchoda, nebo najít jiné prostory, kde by musel zcela pravděpodobně již nájem 

platit. Následovalo by nejspíše zdražení členských příspěvků a vstupné na tréninky. Také by 

klub přišel o velkou část financí pro své závodníky, kteří cestují na zahraniční turnaje. Nastalo 

by celkové omezení sportovní i organizační činnosti.  

 6) Zrušení klubu. Jelikož VH doposud neustanovila členy výkonného výboru, 

pohybuje se celý klub na hranici zrušení nebo pozastavení jak činnosti státními orgány tak 

ČUS. Klub je řízen z velké části pouze neformálně. Tato hrozba je v současné době pro celý 

klub největším rizikem. Prioritně musí předseda klubu této hrozbě prostřednictvím VH 

zamezit. 

3.8.6. Matice příležitostí a hrozeb 

 Tabulka 3.3 vyobrazuje hodnocení jednotlivých kritérii příležitostí a hrozeb 

v provedené SWOT analýze na klubu silového trojboje PN, dle všech získaných informací. 
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Škála hodnocení u příležitostí je 1–5, kdy 1 je nejméně potřebné a 5 nejvíce potřebné. 

U hrozeb je škála hodnocení stejná, ale 1 je hrozba s největším rizikem vzniku a 

5 s nejmenším rizikem vzniku. 

Tabulka 3.3: Matice příležitostí a hrozeb 

Kritérium 
Hodnocení 

Negativní 1 2 3 4 5 Pozitivní 

Příležitosti               

1)Inovace organizační struktury nepotřebné         X potřebné 

2)Tvorba lepší internetové prezentace nepotřebné       X   potřebné 

3)Zisk nových sponzorů nepotřebné     X     potřebné 

4)Pravidelné nábory nepotřebné       X   potřebné 

5)Organizace dalších turnajů nepotřebné     X     potřebné 

6)Zisk větších příspěvků od města nepotřebné     X     potřebné 

7)Změna časů tréninků nepotřebné     X     potřebné 

Hrozby               

1)Vznik nového klubu  velké riziko        X   bez rizika 

2)Prohloubení ekonomické krize velké riziko      X     bez rizika 

3)Odchod sponzorů velké riziko       X 
 

  bez rizika 

4)Odchod starších členů velké riziko    X       bez rizika 

5)Odebrání prostor velké riziko      X     bez rizika 

6)Zrušení klubu  velké riziko  
 

 X       bez rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z vypracované matice hrozeb a příležitostí vyplývá, že největší příležitostí pro vedení 

klubu je přepracování organizační struktury. Na tuto příležitost by se mělo vedení nejvíce 

zaměřit, protože by tím zároveň zamezili i hrozbě zrušení klubu. Dalšími velkými 

příležitostmi jsou tvorba lepší internetové prezentace a pravidelné nábory. Vedení si naopak 

musí dát pozor na odchod starších členů. Další možnou hrozbou s velkými následky je 

odebrání prostor pro posilovnu, které taktéž mohou ruku v ruce přerušit činnost klubu. 
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4. Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 

Na základě výše uvedených faktů byla provedená rámcová analýza managementu klubu 

silového trojboje Powerbull Náchod. Pomocí SWOT analýzy byly popsány silné stránky 

klubu, slabé stránky klubu, příležitosti a hrozby. Silnou stránkou klubu jsou sportovní výkony 

členů, nízké náklady na provoz posiloven, slabá konkurence, prezentace klubu na veřejnosti a 

rodinná atmosféra klubu. Těchto silných stránek dle souhrnu informací ze všech výzkumných 

metod, které byly provedeny, využívá management dobře, takže zde neposkytuje prostor na 

konstruktivní náměty a doporučení. 

Obecně si management klubu Powerbull Náchod vede v současné době po ekonomické 

a sportovní stránce na malý sportovní klub formy neziskové organizace dobře. Avšak 

předseda klubu nereflektuje možné hrozby pro klub, které buď nevidí, nebo raději ignoruje. 

Největší slabinou je neformální řízení klubu, které musí být v nejbližší možné době 

zformalizováno a přetvořeno dle požadavků ČUS a NoZ. Z mého šetření vyplývají tyto 

základní návrhy a doporučení na zlepšení managementu klubu: 

1) Zformalizovat organizační strukturu dle ČUS a NoZ. 

2) Zlepšit informovanost vedení v oblasti řízení neziskových sportovních 

organizací. 

3) Zlepšit internetovou prezentaci. 

4) Efektivní zaměření na mládež. 

5) Vypracovat krizový plán v případě odebrání prostor pro posilovnu v Úpici. 

6) Modernizace vybavení. 

7) Zvýšení cen za trénink. 

 

1) Zformalizovat organizační strukturu. Aktuálně největší problém současného 

managementu a celého klubu. Pokud by chtěl předseda klubu zabránit pohybu na hranici 

nezákonnosti pří řízení klubu, musí neprodleně zahájit tyto kroky: 

a) Svolat VH a zapsat se do veřejného rejstříku. 

b) Ustanovit výkonný výbor a revizní komisi nebo změnit stanovy. 

c) Dodržovat alespoň minimální požadavky ČUS. 
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a) V první řadě se musí předseda zapsat klub do veřejného rejstříku za poplatek 

1000kč. Poté svolat VH a na schůzi VH provést nutné změny. 

b) Na oné schůzi VH musí určit organizační strukturu dle ČUS, a to členskou schůzi, 

výkonný výbor a revizní komisi, i když dle NoZ nejsou všechny tyto orgány nutné. Členská 

schůze bude přejmenovaná VH. Výkonný výbor by měl obsahovat nejméně tyto tři funkce, a 

to funkce předsedy, tajemníka a hospodáře, které by měly pro tak malý klub stačit. Mohou 

také zvolit člena do výkonného výboru odpovědného za propagaci a marketing klubu. Pak 

ovšem musí zavést ještě jednu funkci do výkonného výboru, protože počet členů ve 

výkonném výboru musí být dle stanov lichý. Do revizní komise, která kontroluje hospodaření 

výkonného výboru, bych navrhoval členy s nejnižším rizikem zaujatosti své kontrolní činnosti 

a přinejmenším se základními ekonomickými znalostmi. Jako předlohu pro tyto změny může 

vedení klubu využít šablony z ČUS. Tímto vedení klubu vyřeší více problémů najednou. 

Formalizuje organizační strukturu klubu, popř. upraví stanovy a název klubu dle požadavků 

NoZ, které by stejně muselo do 3let udělat. Tyto změny však již musí vedení klubu vyřizovat 

přes rejstříkový soud pomocí interaktivního formuláře, který je odkázán např. na webových 

stránkách ČUS. Pokud rejstříkový soud tyto návrhy na změny schválí, bude formální 

organizační struktura, vypadat viz schéma 4.4. 

 

Schéma 4.4 Navrhovaná organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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c) Nadále musí vedení klubu sledovat dění v ČUS a tím držet svou informovanost 

v oblasti sportovních klubů v obraze. K usnadnění své práce může využít šablon formulářů 

smluv atd., které jsou dostupné na internetových stránkách ČUS. 

2) Zlepšit informovanost vedení v oblasti řízení neziskových sportovních organizací. 

Pozorováním, rozhovory atd. bylo zjištěno, že vedení klubu nemá mnoho znalostí v oblasti 

formálního řízení sportovní organizace a nemá nespíše ani důkladně prostudované své vlastní 

stanovy. Vedení klubu by se mělo minimálně proškolit na internetových stránkách ČUS a 

nadále zůstávat v obraze a sledovat všechny změny, které se jich mohou týkat. Toto společné 

školení by mělo vedení klubu dělat pravidelně minimálně jednou do roka pro všechny členy, 

kteří jsou v řídících a kontrolních orgánech klubu. Tím by vedení zamezilo dalšímu možnému 

vzniku neformálního řízení klubu.  

3) Zlepšit internetovou prezentaci. Předseda by se měl zasadit o vytvoření funkčních 

a spravovaných internetových stránek klubu, jelikož tyto stánky neslouží pouze pro klub, 

ale také pro širší veřejnost, která zde sleduje působení klubu. Navíc zde může využít 

internetové reklamy pro menší sponzory, a tím se sponzorům revanšovat, nebo právě díky 

tomu nové získat. Také stránky na facebooku, které reprezentují klub, nejsou udržované. 

Vedení by na tyto činnosti mohlo využít některého z mladších členů klubu, kteří mají obecně 

lepší znalosti v IT. Tohoto člena mohou prostřednictvím členské schůze popř. jmenovat 

do funkce člena výboru odpovědného za propagaci a marketing. Rozhodně zde opět vedení 

klubu nesmí zapomenout na formální stránku jmenování tohoto člena do funkce 

prostřednictvím VH. 

4) Efektivní zaměření na mládež. K tomuto lepšímu zaměření se na mládež a především 

zlepšení efektivnosti v tomto zaměření pomůže, viz bod 3, zlepšení internetové prezentace 

a jmenování některého z mladších členů, který má cit pro marketing, do funkce člena výboru 

odpovědného za propagaci a marketing. Také by vedení klubu mohlo využít pravidelných 

náborů do svých řad na okolních středních školách např. formou letáků či zavést nějaké 

benefity pro mladé členy klubu. 

5) Vypracovat krizový plán v případě odebrání posilovny v Úpici. Z neformálního 

rozhovoru s předsedou klubu vyplynulo, že nemá žádný krizový plán v případě odebrání 

prostor pro posilovnu městem. Vedení klubu se musí zajistit o to, aby při odebrání prostor pro 

posilovnu nemělo toto odebrání takřka likvidační důsledky hlavně pro sportovní činnosti. 
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Buďto tento pronájem za symbolickou cenu dlouhodobě zajistit smluvním ujednáním, nebo se 

rozhlížet po dalších možných prostorách, které by sloužily jako plán B. 

6) Modernizace vybavení. Vybavení posiloven je dle respondentů nejslabší stránkou 

klubu. Proto vedení klubu v případě zisku finančních zdrojů musí co nejdříve do této 

modernizace investovat. Zamezí tím odlivu členů a především zvýší spokojenost členů 

v klubu. Avšak pro existenci klubu není tato modernizace tolik důležitá, nejdříve se vedení 

musí vypořádat s neformální organizační strukturou. 

7) Zvýšení cen za trénink. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že vedení klubu 

může dle 87 % respondentů zvýšit ceny tréninků o 5 Kč za trénink. U zbylých 13% by se dalo 

předpokládat, že budou z velké části studující členové klubu. Pro tyto členy může ponechat 

vedení klubu studentskou slevu a nezdražovat, tedy zůstat na původních 20 Kč. Nezdražovat 

pro studenty proto, že klub již teď nemá dostatek mladých členů a mohl by je případným 

zdražením odlákat. Tyto zdroje mohou pomoci při budoucí modernizaci posiloven. Vedení 

klubu sice neposkytlo žádné údaje o návštěvnosti posiloven, ale pokud má 43 stálých členů 

a zdraží plošně o 5 Kč za trénink pro všechny členy, kteří chodí cvičit aspoň 3x do týdne, 

přilepší si dle odhadu na příjmové stránce o cca 33 500 Kč ročně, viz výpočet v rovnici 4.1. 

Za tyto peníze mohou postupně modernizovat zařízení posiloven. 

4.1 Rovnice pro výpočet dodatečného příjmu 

CW – počet týdnů v roce, - rozdíl ceny vstupu, n – počet členů, t – počet vstupů za 

týden na osobu, - rozdíl v tržbách 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud se vedení klubu podaří zrealizovat všechny tyto návrhy a doporučení, vyhne 

se všem likvidačním hrozbám a vyřeší své nejslabší stránky. Postupem času může pouze 

korigovat a zlepšovat ostatní druhotné slabé stránky a hrozby, jako jsou jednostranně 

orientované tréninky, úzká doba tréninků, malá členská základna atd. Také se poté může 

soustředit více na zisk nových sponzorů a udržení těch stálých.  
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza managementu klubu silového trojboje Powerbull 

Náchod. Pro splnění cíle práce byly použity výzkumné metody: SWOT analýza, různé druhy 

rozhovorů s předsedou klubu silového trojboje a ostatními členy, dále dotazník který 

vyplňovali takřka všichni členové klubu a pozorování. Výsledky tohoto výzkumného šetření 

umožnily popsat současný stav managementu klubu. Zhodnotit, kde klub funguje dobře a kde 

špatně a navrhnout opatření vztahující se k blízké budoucnosti klubu. Tyto návrhy a 

doporučení jsou popsány ve čtvrté kapitole, čímž byl splněn cíl práce. 

Předkládaná bakalářská práce poskytuje celistvý obraz o aktuálních problémech klubu 

a jejich řešení. Upozorňuji v ní především na neformální řízení klubu a tím vznikající možné 

hrozby a slabé stránky klubu, které jdou s tímto neformálním řízením ruku v ruce. Také 

poukazuji na nedostatečnou prevenci hrozeb, jako je například možnost odebrání prostor 

pro posilovnu v Úpici. Pokud se vedení klubu podaří vyřešit všechny tyto nedostatky 

v managementu klubu, zcela jistě zamezí všem likvidačním hrozbám. Nevýhodou toho sportu 

je, že není mediálně proslulý, jako například fotbal nebo hokej, proto je pro vedení klubu 

náročnější sehnat sponzory a tím finančně zaopatřovat klub. Přesto si troufám tvrdit, 

že v městech působení je tento klub jeden z nejznámějších sportovních klubů, které se zde 

vyskytují.  

Na základě získaných informací jsem vyvodil závěr, že klub je veden hlavně nadšenci 

pro tento sport, kteří sami tuto sportovní činnost stále vykonávají, proto je volný čas největší 

investicí kterou vkládá management do řízení klubu. Zatím managementu klubu chybí 

pravidelná informovanost o změnách a situaci na poli sportovních klubů, která byla nejspíše 

způsobena nedostatkem volného času. Pokud bude vedení chtít zlepšit tuto situaci, musí 

si volný čas najít. Přesto je vidět, že klub si, leč neformální cestou, vede poměrně dobře a 

především se mu daří velice dobře minimalizovat náklady. 

Přeměna organizační struktury jistě neproběhne ze dne na den. Před klubem jsou velké 

výzvy a změny. Je důležité, aby se management klubu postavil těmto výzvám a změnám 

čelem a co nejdříve je realizoval. Pokud si vedení klubu uvědomí své nedostatky, je zde velká 

šance, že tento klub bude existovat ještě dlouhou dobu a bude se nadále rozvíjet. 
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Tato bakalářská práce bude zapůjčena vedení klubu silového trojboje Powerbull 

Náchod k prostudování a následnému projednání návrhů z této práce vyplývajících. 
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Příloha č. 1 Dotazník 

 Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o spolupráci při řešení výzkumného šetření v rámci mé 

bakalářské práce v oboru Sportovní management na VŠB-TUO Ostrava. Prosím o otevřené a pravdivé 

odpovědi jak je v současné době vidíte. Tento dotazník je zcela anonymní. Odpovědi prosím 

zakroužkujte a tam kde jsou odpovědi otevřené, napište prosím stručnou odpověď.  

Ivan Jadrný, student 3. ročníku Ekf VŠB-TUO 

 

1. Jste muž nebo žena? 

a) Ano 

b) Ne 

2. Váš věk? 

a) 0-15 

b) 15-18 

c) 19-25 

d) 26-35 

e) 36-45 

f) 46 a více 

3. Jak daleko bydlíte od posilovny klubu Powerbull Náchod? 

a) Do 1km 

b) 1-3km 

c) 3-5km 

d) 5-10km 

e) 10 a více km 

4. Jste spokojen/a s vybavením posiloven? 

a) Velice spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Nespokojen 

5. Kde vidíte nejslabší stránku klubu? (prosím napište jednu stručnou odpověď) 

 

 

 

6. Kde vidíte nejsilnější stránku klubu? (prosím napište jednu stručnou odpověď) 
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7. Odkud znáte tento klub? 

a) Z internetu 

b) Od přátel 

c) Z regionálních médií (TV, rádio) 

d) Z novin 

e) Ze soutěží a kulturních akcí 

f) Jiné 

8. Proč jste si vybral/a zrovna tento klub? (Pokud nevyhovuje odpověď a-e, prosím do f 

uvést Vaší správnou odpověď) 

a) Dostupnost 

b) Dobré jméno klubu 

c) Není jiný klub v okolí 

d) Přátelská atmosféra 

e) Forma tréninků 

f) __________________ 

9. Co byste změnili? (prosím napište jednu stručnou odpověď) 

 

 

 

 

 

10. Byli byste ochotni připlatit za trénink? 

a) Ne 

b) Do 5kč 

c) 6-10kč 

d) 11-20kč 

e) 21-30kč 

f) 31kč a více 
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Příloha č. 2 Stanovy klubu Powerbull Náchod 
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