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1 ÚVOD 
 

Základním posláním každého hasiče je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry. 

Zásah profesionálních hasičů je nezbytný při mimořádných událostech, jako jsou požáry, 

povodně, tornáda a jiné přírodní katastrofy, při dopravních nehodách, vyprošťování a dalších 

záchranných akcích. Proto činnost profesionálního hasiče vyžaduje jak psychickou, tak 

i fyzickou odolnost, na kterou musí být během výkonu své služby náležitě připraven. 

 

Fyzická příprava je nezbytnou součástí každodenního života profesionálního hasiče. Zásah 

hasiče mimo jiné vyžaduje rychlost, vytrvalost, obratnost a odvahu. Proto pro zpestření života 

hasiče, trénování jeho fyzické kondice a simulaci opravdových zásahů vzniklo mnoho 

hasičských soutěží. Ty se staly velice atraktivní a populární, protože si na nich mohou hasiči 

předávat zkušenosti a porovnávat síly i s ostatními kolegy ze zahraničí.  

 

S rozmachem hasičských sportovních soutěží došlo ke vzniku hasičských sportovních klubů. 

Základem každého sportovního klubu je jeho vedení a organizování činností, které vede 

k dobrému fungování klubu a kvalitním výkonům sportovců. Vhodné řízení klubu se také 

odráží při organizaci vlastních soutěží a následné spokojenosti účastníků. 

 

Jako studentka oboru sportovní management se v diplomové práci zaměřím především na 

management hasičského sportovního klubu, který je součástí Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje. Hasičské sportovní kluby jsou v dnešní době součástí téměř všech 

krajských hasičských sborů a tím přispívají nejen ke zlepšení fyzické kondice svých 

příslušníků, ale také k popularizaci hasičských sportů. V práci se věnuji stručnému popisu 

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a požární stanici v Olomouci a jejímu 

sportovnímu zařízení. Dále se zabývám organizací tělesné přípravy hasičů a popisem dvou 

nejprestižnějších hasičských soutěží, které simulují fyzickou zátěž a činnosti při opravdových 

hasičských výjezdech. Následně se věnuji informacím o Sportovním klubu při Hasičském 

záchranném sboru Olomouckého kraje, kde analyzuji manažerské činnosti prezidenta klubu. 

V práci jsou použity metody deskripce a analýza, v závěru pak SWOT analýza a syntéza 

poznatků.  
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Cílem diplomové práce je analýza manažerských činností v hasičském sportovním klubu 

a popis tělesné přípravy profesionálního hasiče. 

 

Data a údaje byly pro práci získány z odborné literatury, platných českých právních norem, 

interních předpisů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a dále doplněny 

informacemi z internetu. Pro analýzu manažerských činnosti mi byly údaje poskytnuty 

formou osobních rozhovorů s vedením sportovního klubu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  
 
 

2.1 MANAGEMENT 

Anglickému pojmu management odpovídá v jeho obecném pojetí český překlad řízení, 

vedení, správa. Výklad tohoto pojmu není zcela jednoznačný. V. Lednický (2005) uvádí, že 

management je proces plánování, organizování, vedení lidí a jejich činnosti uvnitř organizace 

způsobem, který zajišťuje dosažení stanovených cílů efektivní transformací vstupních zdrojů 

v požadované výstupy. Podle P. F. Drucker (2000) management označuje nejen funkci, ale 

také lidi, kteří ji vykonávají. Označuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také 

odbornou disciplínu a obor studia.  

 

Definice pojmu management je možné rozdělit do tří skupin, které zdůrazňují: 

• Vedení lidí (úkoly vykonávané prostřednictvím práce jiných, proces ovlivňování 

a motivování podřízených pracovníků k dosahování a plnění úkolů). 

• Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky (jsou typické vlastnosti 

manažera – rozhodování, organizování, plánování, kontrolování atd.). 

• Název předmětu studia a výzkumu (oblast studia věnující se stanovení postupů 

k nejlepšímu dosažení cílů organizace). [5, 2] 

 

Management lze definovat jako proces respektující zásady Analýzy „4E“, která zajišťuje 

následující požadavky: 

• Účelnost – dělání správných věcí. 

• Účinnost – správným způsobem. 

• Hospodárnost – s minimálními náklady. 

• Odpovědnost – spravedlivě a podle práva. [9] 

 

 

2.2 MANAŽER 

Pod tímto pojmem jsou především pracovníci, kteří mají odpovědnost za práci ostatních 

a jsou vybaveni příslušnou pravomocí. Jedná se tedy o vedoucí, kteří řídí a vedou skupinu 

pracovníků. Osobnost ideálního manažera musí mít řadu získaných a vrozených vlastností 

potřebných k plnění náročných úkolů spojených s výkonem funkce. 
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• Vrozené vlastnosti manažera: 

- touha po moci, 

- schopnost organizovat, 

- umění empatie (schopnost vcítit se), 

- vhodný temperament, 

- potřebná inteligence. 

 

• Získané vlastnosti manažera: 

- odborné znalosti, 

- ekonomické znalosti, 

- sociálně – psychologické znalosti aj. [9] 

 

Podle dovedností manažera, plnění a obtížnosti úkolů rozlišujeme tyto manažerské úrovně: 

• Liniový manažeři – jsou na nižších úrovních manažerské hierarchie. Jejich hlavní 

činnost je vedení zaměstnanců při plnění každodenních úkolů a řešení běžných 

problémů. Jedná se o řízení rutinních aktivit pracovníků. 

• Střední manažeři – odpovídají za řízení liniových manažerů. Díky správné koordinaci 

vykonávaných úkolů uskutečňují plány a strategické cíle organizace. 

• Vrcholový manažeři – odpovídají za celkovou výkonnost organizace (ředitelé, 

odborní ředitelé, náměstci ředitelů). Formulují organizační strategii a přitom 

vykonávají i ostatní manažerské funkce (organizování, vedení, kontrolování). [2, 9] 

 

2.2.1 Manažerské role 
Manažeři vystupují během dne v několika typech vztahů vůči podřízeným, nadřízeným, 

spolupracovníkům, klientům či veřejnosti. Jedná se o následující role: 

• Interpersonální role – projevuje se podle kontaktu s lidmi uvnitř i mimo organizaci.  

- Manažer jako představitel reprezentuje organizaci při ceremoniálech, neřeší 

problémy, neplánuje, nerozhoduje.  

- V roli vedoucího plní prostřednictvím vztahu k podřízeným úkoly a realizuje 

cíle organizace, motivuje a usměrňuje.  

- Spojovatel vykonává komunikaci s jinými manažery na horizontální úrovni. 
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• Informační role – vychází z informací získaných v interpersonálních vztazích a dále 

je přenáší.  

- Manažer působí jako pozorovatel, který vyhledává informace z formálních 

a neformálních zdrojů.  

- V roli šířitele informací zvenčí do organizace.  

- Mluvčí organizace reprezentující organizaci navenek. 

• Rozhodovací role – zahrnuje tvorbu strategických, operativních i taktických 

rozhodnutí na základě autority manažera a přístupu k informacím. 

- Manažer rozhoduje v roli podnikatele, který vymýšlí, podněcuje a projektuje 

změny. 

- V roli řešitele rušivých událostí reaguje na neočekávané události a skutečnosti. 

- Alokátor zdrojů hospodaří s přidělenými prostředky (peníze, lidé, čas, moc). 

- Role vyjednavače v různých typech jednání s jednotlivci, skupinami i jinými 

organizacemi. 

• Administrativní role – představuje potřebu vykonávat ekonomické úkoly, které 

ukazují úspěšnost jeho činnosti. 

- V roli administrátora představuje vedoucího agendy. 

- Vykonává správce rozpočtu sledujícího příjmy a náklady. 

- Působí v roli kontrolora plnění úkolů. [2, 9] 

 

Role manažera se často překrývají, doplňují a navazují na sebe. Manažer musí umět tyto 

funkce sladit. 

 

Osobnost člověka v organizaci je spojení psychických rysů charakterizujících jednotlivce. 

Tyto rysy jsou podmíněny třemi faktory – biologickými (vrozené dispozice), sociálními 

(působení okolí) a kulturními (zvyky a normy). Psychické rysy je možné rozdělit takto: 

• Schopnosti 

- rozumové – ovlivňují jednání manažera, 

- mechanické – obsahují vztahy mezi předměty a jejich částmi, 

- psychomotorické – zahrnují motorické a manipulační schopnosti, zručnost, 

koordinaci. 

• Inteligence - schopnost jedince myslet racionálně, ovlivňuje výkon u řady činností, 

především manažerských a odborných. 
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• Znalosti – informace získané studiem, z literatury, vyprávění… 

• Manažerské dovednosti 

- lidské dovednosti – schopnost pracovat, vést lidi a komunikovat, 

- koncepční dovednosti – schopnost řídit celou skupinu, ale i organizaci,  

- technické dovednosti – používání metod, postupů a technik. 

• Zkušenosti - důležité jsou především praktické zkušenosti získané z praxe. 

• Vlastnosti - jednání a chování jedince v různých situacích (flegmatik, sangvinik, 

cholerik, melancholik). 

• Motivy – co pracovníka vede k lepšímu výkonu, změně zaměstnání. 

• Potřeby – pociťovaný nedostatek něčeho. 

• Postoje – znázorňují vztah člověka k nějakému objektu (předmětu, jevu, jinému 

člověku). 

• Hodnoty – vyjadřují způsoby jednání, skutečnosti, cílové stavy, které jsou považovány 

za důležité. [2, 9] 

 

Ideální manažer by měl umět komunikovat, jednat s lidmi a mít vrozenou schopnost 

rozhodovat a řídit. 

 

 

2.3 MANAŽERSKÉ FUNKCE 

Manažerské funkce jsou aktivity, které vykonávají vedoucí pracovníci v organizaci v průběhu 

výkonu řídící funkce a které jsou potřebné k dosažení předem stanovených cílů. Naplnění 

hlavního smyslu manažerské práce, tedy dosažení cílů organizace, vyžaduje vzájemný soulad 

(vyváženost) při vykonávání manažerských funkcí. Jednostranná pozornost a realizace 

některé z dále uvedených funkcí na úkor funkcí jiných je škodlivá. [5] 

 

Díky vývoji manažerského myšlení a světové manažerské literatury je možné narazit na různá 

pojetí obsahové náplně a odlišné klasifikace manažerských funkcí. Jednu z nejužívanějších 

klasifikací manažerských funkcí uvedli v roce 1983 Američané Koontz a Weihrich: 

• plánování, 

• organizování, 

• výběr a rozmístění pracovníků, 

• vedení lidí, 
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• kontrola.  

 

Při práci manažera může docházet k tomu, že určité manažerské funkce se opakují. Je možné 

je rozdělit do dvou skupin: 

• sekvenční (cyklické) – vždy následují po sobě a utváří uzavřený kruh, do kterého 

na základě vůle manažera mohou vstoupit funkce paralelní. Patří sem proces 

plánování, organizování, vedení lidí, kontrola. 

• paralelní (průběžné) – rozhodování, komunikace, implementace, analýza. [9] 

 

2.3.1 Plánování 
Při plánování dochází k rozhodování manažera týkajícího se jeho základních prvků – cílů, 

postupů, zdrojů úkolů (implementace) a kontroly. Plán je záměr, který má dovést organizaci 

v daném čase k vytyčenému cíli. Plán může být vyjádřen různými způsoby, např. počítačový 

soubor údajů, formální dokument schválený vedením organizační jednotky, záměr v hlavě 

manažera, ústní domluva členů pracovního týmu. [13] 

 

V prvé řadě je nutné si uvědomit příležitosti, potřeby a stanovení cíle. Cíle jsou stanoveny jak 

pro jednotlivce, tak i pro skupiny či organizace a mají svůj časový rámec, obsahovou náplň 

a způsob jeho dosažení či měření. K dosažení našeho cíle je nutné si promyslet, rozhodnout 

se, jak chceme cíle dosáhnout a co k tomu budeme potřebovat. Dalším krokem při plánování 

je stanovení a výběr postupů k dosažení vytyčeného cíle, následuje jeho realizace a sledování. 

Dále se provádí kontrola srovnáním skutečnosti s plánem. Při kontrole může docházet 

k odchylkám od plánovaného postupu, které je nutné odstraňovat nápravnými opatřeními.  

[2, 6] 

 

V. Lednický (2005) uvádí, že význam plánování spočívá především: 

• ve zvyšování efektivity jako základu úspěšnosti aktivit manažera, 

• ve snižování rizika v důsledku jeho objektivizace a možnosti se připravit na omezení 

jeho negativních dopadů, 

• v realizaci organizačních změn, neboť vytváří lepší představu o jejich budoucích 

účincích, 

• v integraci úsilí, které umožní účinné slaďování dílčích cílů a chování jednotlivých 

částí organizace i optimální spojení lidí, 
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• ve vytvoření standardů výkonnosti celé organizace.  

 

Plány je možné rozlišit podle stupně obecnosti, délky plánovacího období nebo podle 

charakteru: 

1. Podle stupně obecnosti dělíme plány na: 

- obecné plány - poslání, strategie, taktiky, úkoly a cíle, 

- souhrnné plány - prodeje, nákupu, výroby, 

- konkrétní plány - postupy, pravidla, programy pracovišť. 

2. Podle délky plánovacího období: 

- dlouhodobé (strategické) – na více než 5 let, řadíme sem podnikatelské 

záměry, 

- střednědobé (operační) – rozmezí 1 – 5 let, patří sem plány obchodních či 

výrobních činností, 

- krátkodobé (operativní) – do 1 roka, operativní řízení podniku. 

3. Podle charakteru (účelu, ke kterému plány slouží) rozlišujeme plány: 

- celkové a dílčí, 

- podnikové, skupinové, individuální, 

- jednoznačné a alternativní, 

- hlavní (základní), odvozené (navazující). [2, 9] 

 

2.3.2 Organizování 
Organizování je uspořádání pracovních činností členů organizace, stanovení úkolů a lidí, kteří 

je budou plnit. Organizační struktura slouží k rozdělení práce mezi jednotlivce či skupiny a ke 

koordinování jejich aktivit tak, aby vedly k dosahování organizačních cílů. [13] 

 

Jako výsledek organizování chápeme: 

• přidělení nositele (transformační místo) ke každé činnosti, 

• určení zodpovědnosti jednotlivým pracovníkům a vymezení vztahů „nadřízený → 

podřízený“, 

• stanovení průběhu a způsobu komunikačních vazeb mezi jednotlivými 

transformačními místy při výkonu jejich činností. [9] 
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Lze tedy konstatovat, že za výsledek organizování můžeme považovat vznik organizace, kde 

mezi základní prvky organizování patří koordinace, specializace, vytváření organizačních 

útvarů a dělba kompetencí. Z toho je jasné, že hlavním posláním organizování je určit 

a hospodárně zajistit plánované činnosti lidí, při kterých dochází k plnění cílů a dalších potřeb 

podniku nebo jeho částí. [9] 

 

Obsah organizování tvoří tyto činnosti: 

• vytvoření organizačního řádu, který zobrazuje organizační schéma a popis pravomocí 

i kompetencí manažerů, 

• jasný popis pracovních funkcí pracovníků, kde je vytyčen systém podřízenosti 

a nadřízenosti, určení zodpovědnosti a náplně práce, 

• zařazení pracovníků do funkcí. [9] 

 

Organizační struktury 
Organizační struktura je mechanismus, který vyjadřuje formu uspořádání dělby práce, slouží 

ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace. Je to v podstatě kostra, která umožňuje plnit 

plánované cíle organizace. [2] 

 

Organizační struktura umožňuje: 

• využití zdrojů a efektivní činnost organizace, 

• sledování aktivit v organizaci, 

• přidělení odpovědnosti za jednotlivé činnosti členům a skupinám v organizaci, 

• koordinování činnosti různých složek organizace, 

• přizpůsobení změnám v okolí, sociální uspokojení členů pracujících v organizaci. [2] 

 

Typy organizačních struktur 

Organizační struktura je graficky znázorňována pomocí organizačních schémat. Podle tvaru 

lze organizační struktury rozdělit na uspořádání funkcionální, divizionální a maticové.  

 

• Funkcionální struktura 

Sdružuje pracovníky podle podobnosti funkce, úkolů, dovedností, aktivit a je základní 

organizační formou (viz obrázek č. 1.1). 
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Obrázek č. 1.1 Funkcionální struktura 

 

Zdroj: [2] 

• Divizionální struktura 

Je vyjádřena vydělením relativně samostatných divizí, které jsou rozděleny: 

- podle druhu výroby či služby 

- podle geografického umístění jednotlivých částí organizace 

- podle typu zákazníka 

Každá divize má svůj vlastní provozní, obchodní nebo finanční úsek. Tyto odborné činnosti 

jsou rozmístěny mezi jednotlivé divize, což umožňuje operativní a pružné jednání (viz 

obrázek č. 1.2). [2] 

 

Obrázek č. 1.2 Divizionální struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  [2]  
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• Maticová (projektová) organizační struktura 

Je složena z prvků funkcionální a maticové struktury. Každý pracovník má dva nadřízené: 

odborného vedoucího a vedoucího týmu. Odborné týmy jsou složeny z pracovníků několika 

útvarů a ti se podílejí na řešení jednotlivých úkolů. 

 

• Smíšená organizační struktura 

Spojuje prvky funkcionální a divizionální struktury. Taková organizace se vyznačuje tím, že 

může mít společný například finanční a technický úsek na ředitelství, zatímco výroba, obchod 

aj. jsou odděleny samostatně na jednotlivých divizích (viz obrázek č. 1.3). [2] 

 

Obrázek č. 1.3 Smíšená organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] 

 

 

2.3.3 Výběr a rozmístění lidí 
Pro organizaci je velice důležité vyhledat vhodné zaměstnance, kteří mají potřebné znalosti, 

schopnosti a dovednosti. Proto je výběr a rozmístění lidí zařazen mezi manažerské funkce, 

která je spojena s vybíráním, najímáním, umisťováním pracovní síly. 
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Obsahovou náplň manažerské funkce výběru a rozmístění spolupracovníků tvoří tyto okruhy:  

• plánování (zjištění potřeby vhodných pracovníků), 

• výběr, zajištění a pracovní nasazení vhodných zaměstnanců, 

• hodnocení práce, 

• postup, sestup, uvolnění, převod, 

• kvalifikace a rekvalifikace, 

• sytém odměňování, 

• pracovní podmínky a personální záležitosti. [13] 

 

Posláním této manažerské funkce je zajistit správný výběr kvalitních pracovníků, jejich 

rozmístění podle kvalifikačních předpokladů a potřeb, jejich hodnocení a další kvalifikační 

rozvoj. [13] 

 

Pro spolupráci manažera s vhodnými spolupracovníky je nezbytnost stanovit jejich potřeby 

a pak je zajistit. K této činnosti je potřebné si vytvořit pracovní plán tzv. „plánování pracovní 

síly“, které si klade za cíl stanovit potřebu zaměstnanců pro budoucí činnost organizační 

jednotky (nebo její části). Po vypracování plánu práce následuje jeho realizace. Ta spočívá 

v uskutečnění interního nebo externího náboru spolupracovníků. Interní výběr je považován 

za snadnější a efektivnější formu než externí výběr. Jeho součástí jsou dokumentované nebo 

ústní informace o kvalifikačních, profesních, motivačních a jiných předpokladech 

spolupracovníků, kteří by se ucházeli o uvažované místo. Cílem externího náboru je zajistit 

vhodné kandidáty na potřebné pozice. Je možné využít pomoc poradců, 

zprostředkovatelských agentur, úřadů, sdělovacích prostředků, spolupráce se školami apod. 

Výběr, který navazuje na nábor, obvykle provádějí odborníci z oblasti personální s částečnou 

účastí vedoucího pracovníka. Po úspěšném náboru spolupracovníků následuje příprava 

a praktické umístění do plánovaného pracovního zařízení. [1, 13] 

 

Proces výběru spolupracovníků je náročnou záležitostí. Existuje řada technik a postupů: 

• ústní pohovor, rozhovor, 

• testy (dovednosti a schopnosti, inteligence, osobnosti apod.), 

• hodnotící střediska (hodnocení lidí chovajících se v různých situacích). [5]  
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Hodnocení spolupracovníků 
Důležité je poznat a využít profesní kvalifikaci zaměstnanců a vhodně ji rozvíjet, motivovat je 

a přispět ke spravedlivému odměňování. Kritéria, podle kterých se hodnotí jednotlivci, je 

vhodné rozlišit podle pracovních skupin, funkčního zařazení a především podle účelu:  

• hodnocení pracovní role,  

• chování v průběhu pracovního procesu, 

• osobní a charakterové rysy, 

• perspektivnost pro organizační jednotku. 

 

Hodnocení podle toho, kdo jej provádí: 

• interní odborné útvary – jedná se o specialisty z oblasti personální práce nebo 

personálních center, 

• vedoucí pracovníci organizace – nadřízení hodnotí podřízené, 

• externí specialisté. [13] 

 

Jako kompenzace výsledků práce a úsilí zaměstnanců, kteří se podílejí na činnostech 

organizační jednotky, slouží odměna. Proto je důležitým úkolem manažerů vytvořit 

spravedlivý systém odměňování za odváděnou práci, který bude mít i motivační a stimulační 

funkci. [13] 

 

Výběr a rozmístění pracovníků je v podstatě filosofií, která se týká řízení manažery s cílem 

dosáhnout konkurenční výhody. [5] 

 

2.3.4 Vedení lidí 
Vedení lidí spolu s motivací a komunikací zdůrazňuje lidský (psychologický) a sociální 

aspekt managementu. Je to vlastně způsob kontaktu manažera se svými spolupracovníky, kdy 

jeho předmětem působení jsou lidé (pracovníci organizace). Úkolem této manažerské funkce 

je vytvářet a následně účelně využívat schopnosti, dovednosti a umění manažerů řídit, 

usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu plnění cílů 

organizace. [9, 13] 
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Vedení lidí spočívá: 

- v účinném motivování spolupracovníků, 

- v uplatňování účelného stylu vedení, 

- ve vhodném ukládání úkolů podřízeným, 

- v efektivním způsobu komunikace, 

- v objektivní kontrole činnosti pracovníků. [9] 

 

Vedení lidí je realizováno stylem vedení, což je typický způsob chování vedoucího vůči 

skupině (podřízeným). Klasická teorie rozlišuje tři základní styly vedení: 

• Autoritativní styl – představuje soustavu vedení, kde moc i rozhodování jsou 

soustředěny v rukou vedoucího. Vedoucí přiděluje podřízeným přesně definované 

úkoly a komunikace je jednosměrná shora dolů. Výhodou tohoto stylu je dosažení 

vysokého a pravidelného výkonu pracovníků, nevýhodou je potlačení individuální 

iniciativy a motivace.  

• Demokratický styl – je systémem vedení, kdy vedoucí předává značnou část své 

autority podřízeným, ale svou odpovědnost si ponechává ve finálních rozhodnutích. 

Práce je přidělena na základě participativního rozhodování skupiny. Spolupracovníci 

mají prostor pro vlastní rozhodování, komunikace je dvousměrná. Nevýhodou je 

časová ztráta, která vychází z demokratického rozhodování. 

• Liberální styl – je způsobem vedení, kde nadřízený přenechává svou autoritu 

jednotlivcům nebo skupině a řízení práce zcela na svých pracovnících. Skupina 

pracovníků sama řeší postup a rozdělení práce. Komunikace je mezi jednotlivými 

členy skupiny horizontální. Nevýhodou tohoto stylu může být bezcílné tápání 

spolupracovníku bez vedoucího, prosazování osobních zájmů, neplnění úkolů až úplná 

anarchie. [2] 

 

Vedení podle konkrétní situace lze rozdělit na čtyři situační styly vedení: 

• motivující styl - u usilovného typu pracovníka, 

• poradenský styl - u učícího se pracovníka, 

• partnerský styl - u pracovníka, který má vysoké odborné kvality, 

• instrukční styl - při zaškolování spolupracovníků. [9] 
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Delegování 

Je postup manažera, který spočívá v předání úkolu svým podřízeným zaměstnancům včetně 

potřebných pravomocí a odpovědnosti k jejich plnění. Odpovědnost za splnění úkolu zůstává 

na delegujícím manažerovi. Je-li delegování prováděno správně, může přinášet řadu výhod 

manažerovi (např. více času, více práce za kratší čas, nové nápady a přístupy, snazší 

hodnocení, jednodušší kontrola apod.), podřízenému (profesionální růst, sebeuspokojení, lepší 

výsledky) i organizaci (vyšší efektivita, stabilizace pracovníků, příprava personálních náhrad). 

[2] 

 

Koučování 

Je to styl vedení lidí převzatý z oblasti sportu. Koučování je soustavný proces, v průběhu 

kterého se manažer snaží pomocí řízených diskuzí a aktivit rozvíjet pracovníka, řešit 

problémy nebo dosahovat lepších výsledků. Patří k velice rychlé a nenákladné metodě rozvoje 

potřebných znalostí a dovedností. Koučování může být velice efektivní styl řízení, který 

přináší řadu výhod manažerovi (více času, lepší výsledky, vyšší důvěra), jeho podřízeným 

(větší jistota, lepší motivace, zdokonalení schopnosti učit se, lepší vztahy) i organizaci (vyšší 

výkon a produktivita, rozvoj lidí, stabilizace pracovníků). [2] 

  

Motivace  

Motivace je důležitým stimulem při vedení lidí. Umění manažera motivovat pracovníky 

znamená vytvořit u nich zájem, touhu a ochotu aktivně se zapojovat při plnění cílů 

organizace. [2] 

 

Pracovní motivace je systémem, který příznivě ovlivňuje pracovní morálku a disciplínu 

zaměstnanců. V této souvislosti rozlišujeme tyto základní typy aktivačních prostředků: 

- faktory existenční, 

- faktory strachu, 

- faktor morálního ocenění, 

- faktor hmotné zainteresovanosti, 

- faktor radosti z práce, 

- faktor seberealizace. [9] 
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V organizaci mohou být pracovníci vystaveni řadě faktorů vyvolávajících negativní impulsy 

a může dojít k negativní motivaci (demotivaci). To může znamenat obavu před trestem, 

snížením odměny či platu, špatným hodnocením, horším pracovním zařazením apod. [9, 13] 

 

Od motivace je nutno odlišit manipulaci, která je projevem snahy vedoucího ovlivňovat přímo 

svým jednáním spolupracovníky.  

 

Komunikace 

Všechny manažerské funkce jsou zasazeny do prostředí vzájemné komunikace, která 

umožňuje spolupráci lidí při jejich řešení jednotlivých funkcí. Komunikace v organizacích, 

kde dochází denně k řadě osobních či telefonických rozmluv s partnery, spolupracovníky, 

nadřízenými, veřejností, využívání počítačového přenosu dat, poslechu či četbě zpráv, knih 

a příruček, je velice důležitá. Komunikace je přenos informací směrem od odesílatele 

k příjemci, který informaci porozuměl. Podniková komunikace má tři základní směry:  

• vertikální (nadřízený a podřízený),  

• horizontální (mezi pracovníky na stejné úrovni)  

• diagonální (diagonála napříč podnikem). [9, 13] 

 

Komunikaci je možné rozdělit na: 

• Nonverbální komunikaci – fyzické vlastnosti člověka, tělesná poloha, pohyby těla 

(mimika, gestikulace), řeč očí, čichové podněty, zvukové efekty 

• Verbální komunikace – ústní komunikace (jednání, schůze, porady), písemná 

komunikace (rukopisná a strojová korespondence, tisk, elektronická písemná 

komunikace) 

• Vizuální komunikace – ilustrace, obrázky tabulky, grafy, nástěnky. [9, 13] 

 

2.3.5 Kontrola 
L. Vodáček (2009) uvádí, že posláním kontroly je včasné a hospodárné zjištění, rozbor 

a přijetí závěrů k odchylkám, které v řízení procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem 

(plánem) a jeho realizací.  
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Kontrola je zpětná vazba, která přináší informace o splnění (či nesplnění) daných povinností 

a úkolů. Pomocí identifikace skutečných odchylek od plánu umožňuje realizovat nápravná 

opatření vedoucí k dosažení cílů. Kontrola se provádí v rámci všech manažerských funkcí, 

jelikož každá z těchto funkcí má svůj plánovaný záměr, realizaci a její důsledky. [9, 12] 

 

Za kontrolu jsou odpovědni jak manažeři na liniové, tak i na nejvyšší organizační úrovni. 

Funkční kontrola musí být přizpůsobena: 

• plánům, 

• individuálním manažerům, 

• požadavkům efektivnosti a účinnosti. [5] 

 

Dělení kontrol 

1. Podle obsahu kontrolní činnosti 

- kontrola výroby, výzkumu… 

2. Podle povahy kontrolovaných záležitostí 

- kontrola prostředků nutných k činnosti (pracovníci, zdroje) 

- kontrola výsledků činnosti (efektivnost, jakost, výsledky) 

3. Podle úrovně řízení 

- strategická, operativní 

4. Podle charakteru provádění 

- interní a externí, 

- pravidelná a nepravidelná, 

- komplexní a dílčí, 

- přímá a nepřímá. [9] 

 

Výkon kontroly musí být realizován, neboť by mohlo docházek k neshodám snižujícím 

produktivitu podniku. Neshody mohou mít různou podobu a důsledky: 

- finanční ztráta (zpronevěra, podvod), 

- nespokojenost zákazníka (ztráta trhu), 

- reklamace (úhrada škody, penále), 

- vada ve výrobě, zmetek (náklady na opravu). [9] 
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2.3.6 Analýza, rozhodování a implementace 
Analýza je proces, který si klade za cíl poznat a správně pochopit podmínky pro realizaci 

manažerských funkcí plánování, organizování, výběru spolupracovníků, vedení lidí 

a kontrolu. Pomáhá zjistit a hodnotit jejich realizovatelnost. Přesné a přiměřené výsledky 

rozboru ovlivňuje rozsah a spolehlivost údajů, které budou shromážděny a použity. [13] 

 

 

Rozhodování je výběrem správné (optimální) varianty jednání. Jedná se tedy o výběr jednoho 

z přípustných řešení dané situace. I když se nejvíce soustřeďuje do funkce plánování, 

prostupuje prakticky každou z manažerských funkcí. Výsledkem rozhodování je výběr 

varianty a postup k realizaci, tj. kdo a co to udělá, jakým způsobem a s jakými prostředky 

toho má být dosaženo. [9] 

 

Manažer je nejen ve funkci rozhodovatele, ale i řešitele problému, který nastal, a proto musí 

zvolit vhodné řešení a způsob realizace dané varianty. [9] 

 

Vodáček (2009) uvádí, že při racionálním rozhodování si manažer (rozhodovatel) vybírá 

z přístupných postupů řešení právě tu variantu, která je pro něj maximálně užitečná, a to 

vyžaduje především: 

• plnou informovanost účastníku rozhodovacího procesu, 

• schopnost stanovit preference rozhodovacích variant, 

• schopnost zachovat nerozpornost a soulad variant. [13] 

  

Rozhodovací proces 

V praxi můžeme rozhodovací proces popsat takto: 

- co se má udělat, 

- co může naše aktivity ohrozit nebo co mohou způsobit, 

- kdo splní příslušné rozhodnutí, 

- kdy se daná činnost udělá, 

- jaké potřebujeme prostředky ke splnění, 

- kdo a jak provede kontrolu. [9] 
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Druhy rozhodnutí 

A) 

• individuální – jeden odpovědný vedoucí, který rozhoduje a nese důsledky za své 

rozhodnutí, 

• kolektivní – probíhá prostřednictvím hlasování. 

B) 

• v podmínkách jistoty – jsou k dispozici úplné informace, 

• v podmínkách rizika – mnoho variant, ale rozhodovatel (manažer, podnikatel) je zná 

a ví, jaký vývoj může nastat, 

• v podmínkách nejistoty – nejsou známy varianty a ani důsledky dopadu. 

C) 

• programová (rutinní) rozhodnutí – jedná se o opakované často velmi jednoduché 

problémy, které se řeší na operativní úrovni řízení, 

• neprogramová rozhodnutí – jedná se o složité a ojedinělé problémy. Rozhodnutí jsou 

prováděna vyšším managementem a často mají charakter strategie. [9] 

 

Při práci s manažerskými funkcemi je rozhodování výsledkem myšlenkových procesů a jejich 

manažerů. Proto závisí na kvalifikační úrovni, zájmech a osobních vlastnostech 

rozhodovatelů. [13] 

 

Implementaci chápeme jako fázi převedení přijatého rozhodnutí do reality. Je závěrečnou 

fází, kterou se rozumí samotná realizace rozhodnutí. Manažer vytvoří konkrétní plán (např. 

strategický plán), stanoví kdo a jak bude provádět úkoly, co se bude řešit, potřebné zdroje 

a čas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



 - 20 - 

2.4 MANAGEMENT V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU 

Management v tělesné výchově a sportu lze definovat jako ucelený způsob řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, klubů, družstev, tělovýchovných jednot, které alespoň 

z části provádějí podnikatelsky orientované aktivity. Dále se jedná o výrobu sportovního 

zboží nebo provozování placených tělovýchovných služeb. [3] 

 

Sportovní management obsahuje tři charakteristické aspekty, které jej odlišují od jiného řízení 

v podnikání: 

• Sportovní marketing. 

• Podnikání ve sportu. 

• Průmysl, ve kterém se vyrábí sportovní zboží. [5] 

 

Jako sportovní manažer se označuje: 

• Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – řadí se sem vedoucí sportovních 

družstev i jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialista zabývající se uplatněním ve 

sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu apod. 

• Manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace – patří sem výkonný výbor 

sportovních a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou 

a policií. 

• Manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží nebo provozování 

placených sportovních služeb – vedoucí výroby sportovních pomůcek a oblečení, 

pracovníci reklamních a marketingových agentur pro sport aj. [5] 

 

Podle J. B. Parkse (1998) rozlišujeme tyto požadavky na vzdělání a profesionální jednání 

sportovního manažera: 

• Organizační činnosti – organizační schopnosti, schopnost taktického jednání, empatie, 

znalost z oblasti účetnictví, rozpočtu a řízení pracovníků 

• Informační činnosti – komunikační dovednosti, dovednosti v písemném projevu. 

Vyhledávání, získávání a analyzování informací ze sportu. 

• Odborné znalosti – znalosti ze sportovního managementu a marketingu, z oblasti 

vedení, financování a sportovních aktivit.  
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Funkce a činnosti sportovního manažera 
Jednotlivé funkce a činnosti sportovního manažera nejsou navzájem izolovány a jejich 

kombinace, uplatnění a použití je variabilní a to podle specializace, kvalifikace a prostředí, 

ve kterém se manažer pohybuje. [5] 

Manažerská práce sportovního manažera by měla zahrnout kteroukoliv kombinaci spojenou 

s plánováním, organizováním, výběrem spolupracovníků, vedením lidí a kontrolou. 

Organizační schopnosti jsou pro manažera velice důležité, stejně tak jako komunikační 

dovednosti. Základní funkce sportovního manažera jsou shodné s klasickými funkcemi 

manažera, mezi které patří: 

- plánování, 

- organizování, 

- výběr a rozmístění spolupracovníků, 

- vedení lidí,  

- kontrola. [5] 

 

2.4.1 Plánování ve sportu 
Plánování ve sportu umožňuje tělovýchovným a sportovním organizacím rozhodnout o právní 

subjektivitě sportovního klubu, která se promítne ve finanční a daňové oblasti. Také pomáhá 

definovat skupiny osob, které vedou organizaci k uskutečňování stanovených cílů. Jsou to 

např. sportovci, sponzoři, zákazníci aj. V průběhu plánování je také nutné stanovit sportovní, 

ekonomické a sociální cíle, které je možné dělit z časové hlediska na krátkodobé, střednědobé 

a dlouhodobé a určit způsob, jak těchto cílů dosáhnout. [3] 

 

• sportovní cíle 

- dlouhodobé – podpora zdraví, radost z pohybu, seberealizace 

- střednědobé – podpora volného času a sportu pro všechny, podpora mladých 

talentů, vzdělání ve sportu, trénink dětí a mládeže, podpora výkonnostního sportu 

- krátkodobé – motivace k výkonu, cílevědomé vyhledání talentů, motivace 

k provádění sportovní činnosti, motivace sportovců 

 

• ekonomické cíle 

- dlouhodobé – úspěšné vedení sportovní organizace 
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- střednědobé – zlepšení finanční situace, nová image sportovní organizace pro 

veřejnost  

- krátkodobé – účetní evidence, organizování, získávání kvalifikovaných 

pracovníků, úsporná opatření, posílení reklamy, přidělování rozpočtových 

prostředků aj. 

 

• sociální cíle 

- dlouhodobé – podpora příslušnosti ke sportovní organizaci a spokojenost jejich 

členů 

- střednědobé – hledání nových společenských forem, podpora poskytovaných 

forem 

- krátkodobé – zohlednění mezilidských vztahů, identifikace se sportovním klubem, 

dotazování členů, hledání v jiných klubech, podpora koordinátorské práce aj. [5] 

 

2.4.2 Organizování ve sportu 
Většina sportovních organizací v České republice používá právní formu občanského sdružení. 

Můžeme se ovšem setkat i se subjekty s jinou právní formou jako je společnost s ručením 

omezeným, akciová spolčenost, příspěvková organizace zřízená státem aj. Sportovní 

organizace si vytváří svou organizační strukturu, která se dělí na sportovní organizace se 

statutárním orgánem (jednotlivcem) nebo kolektivním statutárním orgánem, sportovní 

organizace s přímou nebo nepřímou účastí členů na valné hromadě (členské schůzi), sportovní 

organizace s jednoduchou, dvouvrstvou nebo vícevrstvou organizační strukturou. V praxi se 

jednotlivé typy organizačních struktur prolínají. [5] 

 

Mezi jednotlivé typy sportovních organizací patří: 

• Zastřešující sportovní organizace – neomezená druhovost sportů, čerpá dotace 

ze státního rozpočtu, např. ČSTV. 

• Samostatná sportovní asociace – druhové omezení na jednu skupinu sportů, dotace 

čerpá prostřednictvím zastřešující organizace, např. svazy sdružené v ČSTV. 

• Sportovní klub – má právní subjektivitu, sdružuje provozovatele více sportů dotace 

čerpá prostřednictvím zastřešující nebo samostatné sportovní asociace. 

• Sportovní oddíl – v rámci sportovního klubu, provozování jednoho sportu nebo jedné 

skupiny sportů, dotace čerpá prostřednictvím sportovního klubu. [12] 
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Podle přístupu nových členů dělíme organizace na: 

• sportovní organizace otevřené – občanská sdružení, kde není zakotveno omezení 

přístupu nových členů, 

• sportovní organizace uzavřené – o přijetí nového člena rozhoduje přijímací proces, 

• soukromé sportovní organizace – druh uzavřené sportovní organizace, kde 

provozování sportovní činnosti je podmíněno zaplacením členského příspěvku. 

V těchto organizacích se obvykle provozuje rekreační sport a nebývají příjemcem 

státních dotací. [12] 

 

Jiné typologie sportovních organizací mohou být rozděleny podle územního hlediska, podle 

hlediska sportovních odvětví, podle členské základny aj. Organizování sportovních organizací 

by mělo vytvářet prostředí vhodné pro naplňování cílů. Cíle organizací se často liší podle 

finančních možností, kterými disponují. [5] 

 

Občanské sdružení 

Sportovní kluby mohou vznikat na bázi občanského sdružení nebo obchodních společností. 

Jak jsem již výše zmínila, v České republice většina sportovních organizací užívá právní 

formu občanského sdružení. 

Občanské sdružení se upravuje zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Občanské 

sdružení je samostatnou právnickou osobou a vzniká registrací na Ministerstvu vnitra se 

současnou evidencí na Českém statistickém úřadě. Občanská sdružení se nezakládají 

k výdělečné činnosti. Charakteristickým znakem občanského sdružení je členská základna 

s rozmanitým zaměřením, např. na provozování sportu. Mezi důležité zdroje občanského 

sdružení patří vybírané členské příspěvky, dotace ze státního rozpočtu rozdělované podle 

resortních ministerstev, dotace z rozpočtu místních samospráv, dary právnických a fyzických 

osob. Ve stanovách jsou zakotveny orgány občanského sdružení (viz obrázek 1.4): valná 

hromada, prezident klubu, dozorčí rada (revizoři účtů). [5, 11] 
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Obrázek č. 1.4 Obecné schéma občanského sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Zdroj: [5] 

 

Valná hromada vykonává následující činnosti: 

• Projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, práv 

a závazků. 

• Pojednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

období. 

• Projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (revizorů účtu) 

• Stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

zakládajícího člena klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné členy klubu. 

• Schvaluje podmínky smluvního členství. 

• Přijímá čestné členy klubu. 

• Stanoví volební období orgánů 

• Volí členy výboru klubu. 

• Volí a odvolává dozorčí radu. 

• Rozhoduje o vstupu a vystoupení z klubu. 

• Rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku. 

• Rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov. 

• Rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 
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Prezident klubu je oprávněn: 

• Svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu. 

• Řídit zasedání výboru klubu. 

• Uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu. 

• Uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

 

Výbor klubu  je výkonným orgánem sportovního klubu, který za svou činnost odpovídá valné 

hromadě. Výkonný výbor řídí činnost klubu v období mezi zasedáními valné hromady. Výbor 

klubu se usnáší ve věcech, které nejsou vysloveně svěřeny valné hromadě anebo ve věcech, 

které byly výboru klubu svěřeny valnou hromadou.  

 

Dozorčí rada resp. revizoři účtů provádí revizi hospodaření sportovního klubu. Jsou 

oprávněni kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu, hospodaření s penězi 

a majetkem klubu a podávat o tom zprávu výboru a valné hromadě klubu. Rozhodují 

o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu. Dozorčí rada má 

právo kontrolovat tělovýchovná zařízení a ověřuje správnost účetní uzávěrky. [5] 

 

2.4.3 Výběr a rozmístění spolupracovníků ve sportu 
Problematika výběru a rozmístěním lidí je v oblasti sportu složitá. Ve sportovním prostředí 

dochází k častým výměnám a přechodům sportovců. Sportovci se dělí na profesionální, 

amatérské a neamatérské sportovce, ale také se můžeme setkat s pojmem hostujícího 

sportovce, kteří nejsou členy sportovní organizace, ale vystupují pod jejím jménem. 

K personálu sportovní organizace patří také trenéři, kteří dohlíží na přípravu svých svěřenců. 

[5] 

 

2.4.4 Vedení lidí ve sportu 
Vedení lidí je důležité na všech úrovních řízení a lze aplikovat obecné poznatky 

z managementu na oblast sportu. Místo např. pracovníků ve výrobním procesu se vedení lidí 

ve sportu orientuje na sportovce a jejich výkony. [5] 

 

Koučování 

Jednou z nejpoužívanějších metod jak v obecném managementu, tak i ve sportu je koučování. 

Koučování ve sportu je činnost, kdy trenér působí na své svěřence v průběhu nebo těsně před 
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utkáním a po něm. Jeho úkolem je ovlivnit sportovce (jednotlivce, družstvo) tak, aby podalo 

co nejlepší možný výkon. V České republice se tento pojem často chápe pouze jako trénování 

nebo jeho součást. [5] 

 

Podle I. Durdové (2002) rozlišujeme tyto pohledy na pojem koučování: 

- trenérské působení na sportovce jako doslovný překlad anglického slova „coaching“, 

- vedení sportovce v soutěži se snahou v navození optimálního psychického stavu 

a ovlivnění výkonu z hlediska taktiky, 

- metoda vedení lidí v managementu, která pomocí zvýšení úrovně vědomí 

a odpovědnosti koučovaných dosahuje konkrétních cílů. 

 

Mezi podstatné vlastnosti kouče ve sportu patří objektivita, trpělivost, nezaujatost, 

nestrannost, schopnost podpořit druhé, dodat jim odvahu, umění naslouchat, vnímavost, 

informovanost, pozornost, schopnost soustředit se apod. Ideální kouč by měl mít odborné 

znalosti a zkušenosti, důvěryhodnost a autoritu. [5] 

 

2.4.5 Kontrolování ve sportu 
Každá sportovní organizace potřebuje znát ke svým rozhodnutím své finanční a majetkové 

poměry, jejich srovnání v čase a prostoru, důsledky svých rozhodnutí a zda bylo dosaženo 

stanovených cílů či nikoli. Tyto potřeby mohou být zajišťovány formou schvalování a plnění 

finančního rozpočtu, který je také jednou z užívaných kontrolních technik. Rozpočet jako 

samotný nenahrazuje účetnictví, může s ním však být sklouben a spoluvytvářet systém 

ekonomického řízení a kontroly. Důvodem užívání sportovních organizací rozpočtu jako 

nástroje kontroly je možnost libovolné úpravy věcné náplně a podoby jednotlivých 

rozpočtových položek. U sportovní organizace na bázi typu občanského sdružení má právo 

kontrolovat všechny finanční a účetní operace aj. dozorčí rada (revizoři účtů), která 

představuje nezávislou kontrolu klubu. Dozorčí rada podává zprávy výboru a valné hromadě 

klubu, které berou zprávu na vědomí bez možnosti pozměnění či zásahu do textu. [5] 
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2.5 SWOT ANALÝZA 

SWOT je typ jednoduché strategické analýzy, která celkově vyhodnocuje silné a slabé 

(strenghts, weaknesses) stránky, příležitosti a hrozby (opportunities, threats) společnosti. 

Zahrnuje monitorování externího a interního prostředí firmy. Organizace by měla omezit 

slabé a podporovat své silné stránky, využívat příležitosti okolí a snažit se předvídat a jistit 

proti hrozbám. 

 

Analýza externího prostředí (příležitostí a hrozeb) 

Externí prostředí je pro firmu poměrně těžce kontrolovatelné. Avšak firma může externí 

faktory identifikovat pomocí např. vhodných analýz makroprostředí (demograficko-

ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní prostředí) 

a mikroprostředí (zákazníci, konkurence, dodavatelé, distributoři, dealeři). Hlavním účelem 

zkoumání prostředí je najít nové příležitosti. 

 

Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na interní prostředí firmy, na vnitřní faktory 

podnikání. Mezi tyto faktory je možné zařadit výkonnost a motivaci pracovníků, efektivita 

procesů apod. Silné a slabé stránky jsou obvykle měřeny interním hodnotícím procesem 

a jsou to ty faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy. [6, 8] 
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2.6 METODIKA PRÁCE 

Praktickou část své diplomové práce jsem věnovala stručnému popisu Hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje a požární stanici v Olomouci a příslušným sportovním 

zařízením. Dále jsem pokračovala popisem tělesné přípravy příslušníků Hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje a soutěžím souvisejícím s jejich povoláním. Další část 

byla zaměřena na aplikaci manažerských činností v prostředí Sportovního klubu při 

Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje. 

 

Přípravná fáze 

Pro vypracování diplomové práce bylo nutné využít mnoho údajů a dat. Většinu jsem získala 

osobním rozhovorem, což je jedna z metod dotazování. Další informace jsem čerpala 

z platných českých právních norem, interních předpisů Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje a z internetu. 

 

Analýza je další metoda zkoumání, která byla požita v této práci. Je založená na rozložení 

zprvu nesrozumitelného celku na jednotlivé jasnější a srozumitelnější části. Při práci byla 

použita deskripce a v závěru stručná SWOT analýza k určení silných a slabých stránek, 

hrozeb a příležitostí zkoumaného sportovního klubu. 

 

Realizační fáze 

Získávání informací probíhalo na území města Olomouce, a to v budově Krajského ředitelství 

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, kde má své sídlo i zkoumaný sportovní 

klub. Rozhovory, které proběhly během dvou týdnů, byly podřízeny časovým možnostem jak 

ze strany manažera, tak i mým. 

 

Po skončení rozhovorů a získání všech potřebných informací proběhla analýza manažerských 

činností a SWOT analýzy. Výsledkem šetření jsou návrhy a doporučení, která mohou být 

podkladem pro zkoumaný sportovní klub. 

 

V samotném závěru bylo zjištěno, jak jednotlivá data umožnila naplnit cíl mé diplomové 

práce.     
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3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU VE SLEDOVANÉM HASI ČSKÉM SBORU 
 
 

3.1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Nejprve se krátce zmíním o Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, který byl 

zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2001. 

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS OL kraje“) je součástí 

Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním posláním je chránit životy 

a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech. HZS kraje je organizační složkou a účetní jednotkou státu, jeho příjmy a výdaje 

jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra České republiky. 1 

 

3.1.1 Integrovaný záchranný systém 
HZS kraje je součástí integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), je jeho hlavním 

koordinátorem a páteří. IZS je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace 

záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických 

a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě 

na mimořádné události.  

Základní složky IZS:  

- Hasičský záchranný sbor České republiky, 

- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

- Zdravotnická záchranná služba, 

- Policie České republiky. [14] 

 

3.1.2 Organizační struktura HZS Olomouckého kraje 
Organizační struktura HZS OL kraje je poměrně složitý systém, který je propojený 

s ministerskými složkami státu. Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří generální 

                                                 
1 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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ředitelství hasičského záchranného sboru, které je součástí Ministerstva vnitra a hasičské 

záchranné sbory krajů. 

HZS OL kraje se dále dělí na:  

• Ředitelství HZS OL kraje – vnitřně se člení na úseky, na kancelář krajského ředitele, 

odbory, na pracoviště interního auditu a pracoviště kontroly. Úseky jsou členěny 

na odbory a oddělení (pracoviště), kancelář krajského ředitele a odbory, které se člení 

na oddělení (pracoviště). V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, v čele 

kanceláře krajského ředitele stojí ředitel kanceláře, v čele odboru stojí ředitel odboru 

a v čele oddělení stojí vedoucí oddělení.  

• Územní odbory HZS OL kraje - vnitřně se člení na oddělení, pracoviště a stanice. 

Místní působnost územního odboru je při výkonu státní správy dána územím určeným 

ředitelem HZS OL kraje. Název územního odboru bývá odvozen od názvu města, 

ve kterém sídlí, i když to není pravidlem. Územními odbory HZS OL kraje jsou 

Územní odbor Sever, Územní odbor Prostějov a Územní odbor Přerov.           

• Jednotky HZS OL kraje. 

 

Mezi organizační součásti krajského ředitelství patří krajské operační a informační středisko 

a vzdělávací, technická a účelová zařízení. [15] 

 

 

3.2 POŽÁRNÍ STANICE OKRESU OLOMOUC 

Diplomová práce se zaměřuje především na vedení Sportovního klubu při HZS Olomouckého 

kraje, které sídlí v Olomouci, proto zde nastíním i stručný popis a vybavení této požární 

stanice (viz příloha č. 1).  

Profesionální hasičský záchranný sbor v Olomouci byl založen v roce 1945. Tehdy plnily 

funkci hasičské stanice budovy města Olomouce v ulicích Kateřinská a Sokolská. V letech 

1974 – 1994 byl vybudován nový areál v sídlišti Povel, který se stal hlavním provozním 

blokem. V roce 1996 bylo vystavěno sportovní hřiště, víceúčelová cvičná věž a dílenský blok. 

Během let 2001 až 2004 bylo zřízeno operační a informační středisko a jídelna a prostory pro 

zázemí směny. Součástí areálu stanice je krajské ředitelství.  

 



 - 31 - 

Požární stanice v Olomouci má ve své jednotce zařazených 69 příslušníků, kteří slouží 

ve třech směnách vždy po 24 hodinách. Denní směna sloužící na stanici je v minimálním 

počtu šestnácti hasičů. 

 

Denní řád příslušníků HZS OL kraje vypadá následovně: 

• 07.00 nástup na směnu  

• 07.00 - 12.00 dopolední blok výkonu služby (všeobecná odborná příprava – používání 

požární techniky, zásady první pomoci apod.) 

• 12.00 - 12.30 přestávka (služební pohotovost v místě výkonu služby)  

• 12.30 - 17.30 odpolední blok výkonu služby (odborná příprava – zejména všeobecná 

a speciální tělesná příprava) 

• 17.30 - 18.00 přestávka (služební pohotovost v místě výkonu služby)  

• 18.00 - 23.00 večerní blok výkonu služby (hodnocení dne; diskuze o událostech, které 

během dne proběhly) 

• 23.00 - 24.00 přestávka (služební pohotovost v místě výkonu služby)  

• 24.00 - 06.00 služební pohotovost v místě výkonu služby 

• 06.00 - 07.00 ranní blok výkonu služby 2 

 

Areál stanice má k dispozici výjezdové stanoviště, prostory pro údržbu požární techniky 

a prostory pro směnu. Ke zvyšování fyzické kondice hasičů slouží posilovna, tenisový kurt, 

fotbalové hřiště, atletický ovál a věž pro požární sport. Posilovna nabízí především velké 

množství činek a asi 15 strojů jak pro silová tak i pro vytrvalostní cvičení. Na zdech posilovny 

jsou zavěšena zrcadla a plakáty se správným postupem cvičení na jednotlivých strojích. 

Všechny stroje sice plní svou funkci, ale působí poněkud zastarale. Prostor posilovny je 

spojen s místností, kde je umístěn jeden stůl na stolní tenis. U budovy požární stanice se 

nachází fotbalové hřiště s atletickým oválem, věž pro požární sport (viz příloha č. 2) 

a tenisové hřiště. Fotbalové hřiště (viz příloha č. 3) je už jen z části zatravněné a kolem něj je 

antukový atletický ovál, na kterém jsou často umístěny překážky pro nácvik požárního sportu. 

Tenisový kurt s poměrně dobrým antukovým povrchem se využívá jak na tenis, tak i volejbal 

                                                 
2 Pokyn krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, stanovující Denní řád 

HZS OLK. 
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či nohejbal, který je mezi hasiči velice oblíbený. Nezbytnou součástí stanice jsou garáže, 

sklady a jiná zázemí krajského ředitelství.  

 
 
 

 

3.3 POPIS TĚLESNÉ PŘÍPRAVY PŘÍSLUŠNÍKŮ HZS OL KRAJE 

Příslušníci HZS OL kraje se dělí na tzv. denní a výjezdové hasiče. Podle tohoto dělení se také 

odvíjí požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka 

HZS OL kraje a pro jeho výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven. 

Pro účely hodnocení tělesné zdatnosti uchazečů slouží rozdělení služebních míst do čtyř skupin: 

 

I. SKUPINA - výjezdový hasiči (speciální jednotky potápěčů, horolezců), 

II.  SKUPINA - výjezdový hasiči, 

III.  SKUPINA - denní hasiči (muži pracující v kanceláři na ředitelství), 

IV.  SKUPINA - denní hasiči (ženy pracující v kanceláři na ředitelství).  

  

- v rámci každé skupiny dochází ještě k podrobnějšímu členění podle věku příslušníka. 

 

Podle pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

a náměstka ministra vnitra se tělesná příprava pro výjezdové hasiče HZS OL kraje skládá ze 

dvou součástí, a to všeobecné tělesné přípravy (obsahuje testy fyzické zdatnosti) a speciální 

tělesné přípravy (nácvik disciplín požárního sportu). 

 

3.3.1 Zkoušky fyzické způsobilosti 
Příslušníci HZS OL kraje jsou povinni si udržovat fyzickou zdatnost a prokazovat ji 

zkouškou fyzické způsobilosti. Za tímto účelem provádějí tělesnou přípravu a požární sport, 

jejímž cílem je udržení jejich fyzické zdatnosti, rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly 

a pohybových vlastností odpovídajících charakteru činnosti při zásahu jednotek požární 

ochrany.  
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Zkoušky fyzické způsobilosti se konají každý rok s možností opravného termínu s ohledem na 

aktuální zdravotní stav příslušníků. Testy musí být provedeny během jednoho dne 

v libovolném pořadí (s výjimkou plavání) a provádí se před zkušební komisí. Každý 

příslušník žádající o místo HZS OL kraje také musí absolvovat vstupní fyzické testy. 

 

Podmínky pro splnění fyzické způsobilosti podle skupin: 

 

I. SKUPINA – splnění dvou silových testů a jednoho vytrvalostního – výběr z variant 

a a b (viz tabulka č. 2.1). 

II.  SKUPINA – stejné podmínky jako u předchozí skupiny: splnění dvou silových testů 

a jednoho vytrvalostního. 

III.  SKUPINA – splnění jednoho silového a jednoho vytrvalostního testu  

IV.  SKUPINA – splnění jednoho buď silového, nebo vytrvalostního testu.   

 

Tabulka č. 2.1 Požadavky na fyzickou způsobilost hasičů 

Zdroj: [21, upraveno autorem] 

 

Splněním zkoušky získá příslušník osvědčení o tělesné zdatnosti, které má platnost do konce 

následujícího kalendářního roku. Po skončení platnosti dochází k dalšímu přezkoušení 

příslušníka HZS OL kraje. 

 

 

 

 

TEST 

 

 

DISCIPLÍNA 

 

1. silový 
1 a  kliky, po dobu 2 minut 

1 b  shyby 

2. silový 
2 a leh – sed, po dobu 2 minut 

2 b přednožování v lehu, po dobu 2 minut 

3. vytrvalostní 
3 a běh 2.000 metrů 

3 b plavání 200 metrů 
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3.3.2 Tělesná příprava 
Tělesná příprava výjezdových hasičů HZS OL kraje se provádí v rozsahu nejméně 2 hodin 

v každé směně, a to v rámci jak všeobecné, tak i speciální tělesné přípravy, do které se řadí 

požární sport. Na tělesnou přípravu příslušníku HZS OL kraje dohlíží velitelé družstev 

územních stanic. 

 

Tělesná příprava ostatních příslušníků (denní hasiči a ženy pracující v kanceláři na ředitelství) 

se provádí 2 hodiny z týdenní doby služby (mimo času potřebného na přesun na sportoviště. 

Příslušníci zařazení do služby na operačních a informačních střediscích (denní hasiči) provádí 

tělesnou přípravu individuálně v rozsahu 2 hodiny z týdenní doby služby (mimo času 

potřebného na přesun na sportoviště) na určených sportovištích podle plánu schváleného 

přímým nadřízeným tak, aby byla zajištěna funkčnost operačního a informačního střediska. 

 

Podle podmínek a sportovních zařízení HZS OL, se do všeobecné tělesné přípravy zařazují 

tyto sporty, disciplíny a cvičení: 

• běhy na dráze a v terénu (krátké i vytrvalostní tratě), 

• míčové hry (kopaná, nohejbal, volejbal), 

• stolní tenis, 

• posilování,  

• plavání, 

• nácvik disciplín ke zkouškám fyzické způsobilosti, 

• nácvik disciplín čtyřboje „Toughest Firefighter Alive“ (viz. kapitola 2.3.4). 

 

Speciální tělesnou přípravou HZS OL kraje jsou především disciplíny požárního sportu 

a také cvičení s prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské činnosti a práce na vodě.  

 
Činnosti vykonávané výjezdovými hasiči pro záchranu lidských životů a majetku vyžadují 

mimořádně vysokou psychickou odolnost a fyzickou zdatnost. Vyžaduje se schopnost 

vykonávat práci jak statickou, tak dynamickou a značné požadavky jsou kladeny i na dobrou 

svalovou koordinaci spolu se schopností rychlé orientace v prostoru a manuální zručnost. 

Všechny tyto schopnosti a dovednosti představuje příprava na soutěže zaměřené na požární 

sport a čtyřboje „Toughest Firefighter Alive“ , kde se hasiči trénují s předepsanou výstrojí 

a výzbrojí na opravdový zásah. 
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3.3.3 Požární sport 
Požární sport je součástí speciální tělesné přípravy každého profesionálního hasiče. Každý 

hasič by měl být rychlý, vytrvalý, obratný a odvážný, což vedlo ke vzniku požárního sportu, 

jehož disciplíny obsahují vše, co musí hasič u zásahu zvládnout. Jde o překonávání 

nejrůznějších překážek, souboj s ohněm, práci ve výškách a několik druhů týmové spolupráce. 

Požární sport je součástí speciální tělesné přípravy každého výjezdového hasiče.  

První soutěž v požárním sportu se uskutečnila roku 1937 v bývalém SSSR. V roce 1966 

přijala Federace požárního sportu bývalého SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek a nářadí, 

které platí až dodnes. V roce 1968 proběhly v Leningradě první mezinárodní závody. Do 

programu soutěže byly zahrnuty disciplíny, které jsou součástí požárního sportu dodnes, a to: 

• běh na 100 m s překážkami,  

• výstup do 4. podlaží cvičné věže,  

• štafeta 4 x l00 m s překážkami,  

• požární útok.  

 

V současné době patří požární sport k velmi oblíbeným soutěžím jak mezi profesionálními, 

tak i dobrovolnými hasiči a členy občanských sdružení, kteří aktivně požární sport provozují. 

Podle odhadů se požárnímu sportu v České republice věnuje na 7 000 týmů všech kategorií 

a věkových skupin. 

 

Provedení disciplín  

1) Běh na 100 m s překážkami 

Soutěžící zaujme postavení na startu. Po odstartování překoná překážku o šířce 2 m, která je 

umístěna ve vzdálenosti asi 23 m od startu. Po překonání překážky uchopí hadice a rozvine je 

před, na nebo za kladinou, která je dlouhá 8 m. Závodník přeběhne kladinu co nejrychleji, 

seskočí z ní za ohraničující čáru do vlastní dráhy, kde spojí hadice. Hadice napojí na 

rozdělovač, poté připojí proudnici a proběhne cílem (viz příloha č. 4).   

 

2) Výstup do 4. podlaží cvičné věže 

Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení. Po odstartování doběhne se žebříkem k věži, 

zavěsí jej na parapetní desku okna 2. podlaží cvičné věže, vystoupí po něm a vysedne 

na parapetní desku. Tímto způsobem pokračuje závodník až do 4. podlaží. Pokus je ukončen 

při doteku soutěžícího oběma nohama podlahy 4. podlaží cvičné věže nebo sepnutím kontaktu 

cílového zařízení elektrické časomíry. Výstup do 4. podlaží cvičné věže je velmi náročná 
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disciplína, která v sobě spojuje výbušnou sílu rukou s koordinací nohou. Tuto disciplínu plní 

jen profesionální hasiči. 

 

3) Štafeta 4 x 100 m s překážkami 

Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Po odstartování zdolá na prvním úseku 

štafety pomocí žebříku překážku. Po zdolání překážky se do nádrže s hořlavou kapalinou 

vlévá benzin. V pásmu předání předá štafetu soutěžícímu na druhém úseku. Při předání nesmí 

být štafeta hozena. Soutěžící na druhém úseku zdolá překážku a předá štafetu v pásmu předání 

soutěžícímu na třetím úseku. Při doskoku soutěžícího z překážky se zapálí hořlavá směs 

v nádrži. Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou, 

přeběhne kladinu, spojí hadice a v pásmu předání ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku. 

Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, uhasí hořící kapalinu v nádrži 

a běží do cíle. Překážky musí soutěžící překonat se všemi předepsanými ochrannými 

pomůckami a příslušným nářadím.  

  

4) Požární útok 

Tato disciplína se nejvíce přibližuje úkonům při zásahu a soutěží v ní sedm členů družstva. 

K požárnímu útoku si družstvo připraví motorovou stříkačku a potřebné nářadí k základně. 

Po startu musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí a nastartuje 

motorovou stříkačku. Následně provede sešroubování přívodního vedení, dopravního vedení, 

útočné proudy a nastříká oba terče. Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně 

doplňována. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím 

časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu (viz 

příloha č. 5).  

 

Požárního sportu se mohou účastnit jak jednotlivci (běh na 100 m s překážkami, výstup do 

4. podlaží cvičné věže), tak i soutěžní družstva (štafeta 400 x 100 m s překážkami a požární 

útok). 

 

Výstroj a výzbroj soutěžících 

Soutěžící ke všem disciplinám nastupují v pracovním stejnokroji nebo ve sportovním oděvu 

(obsahuje dlouhé kalhoty a blůzu). Při plnění kolektivních disciplín musí mít vždy celé 

družstvo jednotný oděv. Obuv při soutěži může být použita zásahová pro hasiče nebo 
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sportovní, která může mít drážky. Při všech soutěžích v požárním sportu musí být používány 

pro ochranu hlavy přilby a kožený opasek s kovovou přezkou.   

Příprava reprezentačního družstva a jednotlivců  

Požární sport je vykonáván každým příslušníkem HZS OL kraje ve speciální tělesné přípravě. 

Z příslušníku HZS OL kraje jmenuje trenér reprezentační družstvo. Trenér reprezentačního 

družstva průběžně sleduje dosahované výsledky příslušníků, zpracovává výcvikový plán 

a plán soustředění, stanovuje limity pro štafetu a požární útok pro dané přípravné období. 

Individuální výkonnost jednotlivců a družstev se testuje při měsíčních soustředěních. 3 

 

Úspěchy olomouckých hasičů v požárním sportu 

Úspěšnost olomouckých hasičů v požárním sportu na mistrovství České republiky se řadí 

k lepšímu průměru. Za posledních pět let se hasiči z HZS OL kraje do slušného šestého místa 

(ze 14 družstev/krajů). 

 

3.3.4 Čtyřboj Toughest Firefighter Alive  
Vše začalo na počátku 90. let 20. století v USA, kdy se rozhodlo pár nadšenců ve spojení 

s hasiči s uvedením nového typu dýchacího přístroje demonstrovat funkci tohoto přístroje 

v praxi. To dalo vzniku soutěži tzv. Toughest Firefighter Alive čtyřboje (volně přeloženo 

„Nejtvrdší hasič přežívá“; dále jen „TFA“), kde závodník v kompletním převlečníku, 

s dýchacím aparátem a těžkých botách tahá hadice, běhá po schodech, mlátí kladivem a tahá 

figurínu za podpory nadšeného obecenstva. Soutěž v USA dosáhla obrovské popularity 

a rychle se dostala i za oceán do Austrálie i Evropy. Naši hasiči se setkali s TFA poprvé 

v Kanadě v roce 1996 na Světových hrách.  

  

Disciplíny TFA čtyřboje 

• Běh s požárními hadicemi 

• Překážkový běh 

• Věž 

• Výběh po schodišti 

 

 

                                                 
3 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 17/2010 Strana 30 
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Provedení disciplín 

1) Běh s požárními hadicemi 

Tato disciplína spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení na určenou vzdálenost.  

Po odstartování musí závodník překonat stanovenou vzdálenost k přistavené cisternové 

automobilové stříkačce a k ní na výstupy připojit dvě hadicová vedení. Následuje jakýmkoliv 

způsobem, ale bez rozpojení, rozvinutí obou hadicových vedení tak, aby bylo možné položit 

obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od cisternové automobilové 

stříkačky. 

 

2) Překážkový běh 

Tato disciplína spočívá v plnění tří a více dílčích úkolů, které se plní ve stanoveném pořadí 

zpravidla v návaznosti na sebe. Jsou to např. - údery kladivem v hammer boxu, překonání 2 m 

bariéry, přenos raněného, přenášení barelů (viz příloha č. 6). 

Závodník doběhne k hammer boxu, kde uchopí obouruční kladivo a provede 60 úderů do jeho 

konstrukce (střídavě nahoru a dolů). Po dokončení kladivo odloží na zem a běží k bariéře, 

kterou překoná a pokračuje k figuríně. Figurínu uchopí obouruč zezadu a přemístí ji na 

stanovenou vzdálenost a následně položí na vyznačené místo, kde na něj čekají dva barely. 

Tyto barely uchopí a přenese je k otáčce vzdálené 15 m a zpět, a položí je na určené místo. 

 

3) Věž 

Tato disciplína spočívá ve výstupu do stanoveného nadzemního podlaží cvičné věže nebo 

na konstrukci lešení a následného vytažení břemene pomocí pracovního lana a sestupu zpět. 

Závodník doběhne ke cvičné věži, a co nejrychleji vystoupí do určeného nadzemního podlaží. 

Na určeném místě nadzemního podlaží vytáhne 20 kg závaží pomocí pracovního lana a položí 

jej na podlahu cvičné věže. Poté sestoupí stejnou cestou.  

Je-li místo cvičné věže použito lešení, vystoupí závodník po pevném žebříku na konstrukci 

lešení, kde provede vytažení 20 kg závaží pomocí pracovního lana a položí jej na podlážku 

lešení. Poté sestoupí stejnou cestou.  

 

4) Výběh po schodišti 

Tato disciplína spočívá ve výstupu po schodech ve výškové budově. 

Závodník má za úkol vběhnout do výškové budovy, kde pokračuje po značené trase do cíle ve 

stanoveném nadzemním podlaží (viz příloha č. 7). 
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Soutěže TFA se účastní jak jednotlivci, tak i družstva. Cílem jednotlivce je splnit všechny 

úkoly, které jsou součástí jednotlivých disciplín, předepsaným způsobem, v předepsaném 

pořadí, co nejrychleji. Soutěž družstev se hodnotí podle součtu časů dosažených jednotlivými 

členy družstva v závodě jednotlivců.  

 

Výstroj a výzbroj soutěžících 

• Základní: 

- triko s krátkými nebo dlouhými rukávy,  

- třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev,  

- přilba pro hasiče,  

- zásahové rukavice,  

- zásahová obuv,  

- kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj,  

- pracovní polohovací pás s karabinou. 

• Alternativní:  

- sportovní obuv bez hrotů místo zásahové obuvi. 

 

Závodník startuje s kompletní výbavou, která je nezbytná při zásahu hasiče v praxi. Tato 

výbava obsahuje kabát ochranného oděvu zapnutý do horní úrovně, nasazenou přilbu a masku 

izolačního vzduchového dýchacího přístroje a nasazené zásahové rukavice. Takto připraven 

musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu. Po celou dobu pokusu 

nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje. 

 

Průběh soutěže 

Disciplíny soutěže jsou zpravidla prováděny plynule, bez přestávky, za použití izolačního 

vzduchového dýchacího přístroje a čas se měří od startu první disciplíny do ukončení poslední 

disciplíny. Ovšem může dojít k rozdělení jednotlivých disciplín v závislosti na podmínkách 

v místě konání soutěže. V tomto případě se určí časový limit na každou disciplínu a přestávky 

mezi disciplínami. Také je stanoven způsob použití izolačního vzduchového dýchacího 

přístroje a upraven počet a náplň dílčích úkolů jednotlivých disciplín. [16] 
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Úspěchy olomouckých hasičů v TFA 

Olomoučtí hasiči patří mezi evropskou špičku v soutěžích TFA. Světových hasičských her se 

účastní od roku 2006, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Na loňském Mistrovství České 

republiky v TFA, které se konalo právě v Olomouci, obsadilo družstvo Olomouckého kraje 

krásné první místo (viz příloha č. 9). 
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4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU VE SLEDOVANÉM SPORTOVNÍM 
KLUBU  

 
 

4.1 SPORTOVNÍ KLUB PŘI HASIČSKÉM ZÁCHRANNÉM SBORU 
OLOMOUCKÉHO KRAJE  

Součástí HZS OL kraje je vlastní sportovní klub – Sportovní klub při HZS olomouckého kraje 

(dále jen „sportovní klub“), který založil v roce 2002 plk. Ing. Jiří Horáček, díky němuž se 

vyzdvihla prestiž sportovního klubu mezi hasiči nejen v Olomouckém kraji. Sportovní klub 

vznikl jako dobrovolné, nezávislé zájmové sdružení složené z příslušníků a zaměstnanců HZS 

Olomouckého kraje, jehož sídlo je v Olomouci. 

 

Obrázek č. 3.1 Logo sportovního klubu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [18] 

 

4.1.1 Cíle a poslání sportovního klubu  
Hlavní cílem a posláním sportovního klubu je především rozvíjet sportovní činnosti u hasičů, 

organizovat sportovní soutěže v různých druzích sportu, podporovat sportovní reprezentaci 

a podílet se na jejím zabezpečení.  

 

4.1.2 Česká hasičská sportovní federace 
Zastřešující organizací sportovního klubu (viz kapitola 1.4.2) je Česká hasičská sportovní 

federace. Sportovní klub přispěl nemalou zásluhou a participací k vyzdvižení této sportovní 

federace, která zastupuje členské kluby v mezinárodních soutěžích. Česká hasičská sportovní 

federace má za účel podporovat sport hasičů, rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty, 

podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí a v neposlední řadě 

podporovat členské sportovní kluby.  
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4.1.3 Sportovní činnost klubu 
Sportovní klub má poměrně širokou členskou základnu, jejíž počet převyšuje sto čtyřicet 

členů, a tím potvrzuje prestiž občanského sdružení. Během svého působení sportovní klub 

organizuje každoročně osm republikových sportovních soutěží (viz tabulka č. 3.1) 

charakterizující nejen přebory, ale také mistrovství. Účastníky jednotlivých sportovních 

soutěží jsou hasiči prakticky z celé České republiky. Sportovní klub Olomouckého kraje jako 

jediný klub v České republice pořádá prestižní přebor HZS ČR v obřím slalomu na lyžích. 

Olomouc také jako jedno z mála měst organizuje atraktivní sportovní klání na světové úrovni 

TFA, ve kterém jsou hasiči Olomouckého kraje velice úspěšní. V roce 2006 reprezentovali tři 

sportovci z řad HZS Olomouckého kraje hasiče z České republiky na světových hasičských 

hrách v Hong Kongu s velmi dobrými výsledky, v roce 2007 se sportovní klub podílel 

na organizaci přípravy reprezentace na světových hasičských hrách, které se uskutečnily 

v Liverpoolu a v roce 2009 ve Vancouveru. Také v letošním roce bude sportovní klub 

podporovat olomoucké sportovce, kteří pojedou reprezentovat Českou republiku na světové 

hasičské hry do Soulu v Jižní Koreji. Zvyšování fyzické kondice, i za pomoci účastí 

na soutěžích pořádaných sportovním klubem, je jednou z mnoha podmínek pro profesionální 

přístup hasičů k záchraně lidských životů, zvířat a majetku. 

 

Také je potřeba zmínit, že občanské sdružení působící v oblasti sportu přispívá k organizování 

sportovních soutěží především finančně, a tím snižuje náklady HZS OL kraje.  
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Jak jsem již výše zmínila, sportovní klub Olomouckého kraje každoročně organizuje osm 

republikových sportovních soutěží, charakterizující nejen přebory, ale také mistrovství. 

Přehled sportovních akcí plánovaných na rok 2010 ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 3.1 Sportovní akce na rok 2010 

Zdroj: [18, upraveno autorem] 

 

4.1.4 Organizační struktura Sportovního klubu HZS Olomouckého kraje 
Organizační struktura (obrázek č. 3.2) je charakterizována poměrně jednoduchým schématem 

občanského sdružení pomocí funkcionální struktury, kterou jsem uvedla v teoretické části. 

Orgány sportovního klubu jsou:  

• Valná hromada sportovního klubu. 

• Výkonný výbor sportovního klubu. 

• Valné hromady územních pracovišť Olomouc, Jeseník, Prostějov, Šumperk, Přerov 

(dále jen „valné hromady územních pracovišť“). 

• Revizní komise sportovního klubu. 

 

 

 

 

 

DATUM TYP AKCE 

1. 3.2010 Sjezdové lyžování (Karlov) 

16.3. 2010 Futsal (Přerov) 

Duben 2010 Fotbal IZS (Olomouc) 

19.5.2010 TFA (Olomouc) 

22.6.2010 Přebor HZS ČR v nohejbale trojic (Šumperk) 

25.6.2010 Turnaj v nohejbale složek IZS (Jeseník) 

18.8.2010 Hranická věž (Hranice) 

30.11.2010 Turnaj v hokeji složek IZS (Přerov) 
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Obrázek č. 3.2 Organizační struktura Sportovního klubu HZS Olomouckého kraje 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [23, upraveno autorem] 

 

 

Nejvyšším orgánem je valná hromada sportovního klubu, kterou tvoří delegáti valných 

hromad územních pracovišť, členové výkonného výboru sportovního klubu a předseda revizní 

komise. Podle potřeby je svolávána výkonným výborem sportovního klubu, nejméně však 1x 

ročně.  

 

Valná hromada sportovního klubu na svém zasedání: 

- rozhoduje o změnách stanov sportovního klubu, 

- schvaluje volební a jednací řád, 

- schvaluje počet delegátů za územní pracoviště,  

- rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sportovního klubu, 

- zvlášť volí prezidenta sportovního klubu a pokladníka, 

- volí členy revizní komise, 

- projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní závěrky a zprávu 

revizní komise, 

- schvaluje rozpočet sportovního klubu a výši členských příspěvků, 

- schvaluje plán činnosti sportovního klubu na další období, 

Valná hromada SK 

Návrhová a 
volební komise 

Revizní komise 

Výkonný výbor 
SK 

Valná hromada 
ÚP Jeseník 

Valná hromada 
ÚP Šumperk 

Valná hromada 
ÚP Prostějov 

Valná hromada 
ÚP Přerov 

Valná hromada 
ÚP Olomouc 
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- rozhoduje o rozpuštění nebo sloučení sportovního klubu s jiným sdružením a 

schvaluje majetkové vypořádání sportovního klubu.  

 

Výkonný výbor sportovního klubu je výkonným orgánem sportovního klubu, který za svou 

činnost odpovídá valné hromadě sportovního klubu. Je složen ze sedmi členů, a to prezidenta, 

viceprezidenta, sekretáře, pokladníka a tří členů. Jednání výkonného výboru sportovního 

klubu svolává prezident podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce.  

 

Výkonný výbor sportovního klubu:  

- ze svých řad volí sekretáře a viceprezidenta,  

- svolává valnou hromadu sportovního klubu a valné hromady územních pracovišť, 

- zabezpečuje plnění usnesení valné hromady sportovního klubu, 

- organizuje a řídí činnost sportovního klubu, 

- připravuje podklady pro rozhodnutí valných hromad,  

- dbá o hospodaření s majetkem, 

- zajišťuje operativní spolupráci s vedením HZS OL kraje, s  odborovým svazem hasičů 

a dalšími organizacemi. 

 

Valné hromady územních pracovišť jsou složeny z členů sportovního klubu služebně nebo 

pracovně zařazených na jednotlivých územních pracovištích. Jsou svolávány výkonným 

výborem sportovního klubu podle potřeby, nejméně však 1x ročně.  

 

Valná hromada územního pracoviště na svém zasedání: 

- volí delegáty na valnou hromadu sportovního klubu, 

- schvaluje přijetí nových členů,  

- rozhoduje o zrušení členství ve sportovním klubu, 

- volí člena výkonného výboru zastupujícího územní pracoviště, 

- navrhuje plán činnosti SK včetně rozpočtu, 

- projednává zprávu o činnosti, hospodaření a zprávu revizní komise. 

 

Revizní komise sportovního klubu provádí revizi hospodaření a prostřednictvím svého 

předsedy předkládá valné hromadě sportovního klubu roční revizní zprávu. Revizní komise 

má tři členy, kteří si ze svého středu volí předsedu. Člen revizní komise nesmí být členem 

výkonného výboru sportovního klubu. 
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5 ANALÝZA MANAŽERSKÝCH ČINNOSTÍ SPORTOVNÍHO KLUBU  
 
 

5.1 ANALÝZA MANAŽERA SPORTOVNÍHO KLUBU 

Při analýze manažerských činností jsem spolupracovala s panem Vladimírem Vilímkem, který 

již dva roky vykonává funkci prezidenta Sportovního klubu při HZS Olomouckého kraje 

a zároveň má na starost odbornou přípravu hasičů, která obsahuje odborná školení (např. 

vyprošťování, řezání motorovou pilou, kácení stromů, aj.), zkoušky fyzické způsobilosti 

a přípravu na disciplíny požárního sportu, což je jeho popisem práce. Funkce prezidenta 

sportovního klubu je vykonávána zcela dobrovolně nad rámec jeho pracovních povinností 

a není spojena s finanční odměnou.  

Informace jsem získala formou osobního rozhovoru nebo ze stanov a interních materiálů HZS 

OL kraje, které mi byly poskytnuty. 

 

Zkušenosti a znalosti 

Pan Vilímek po maturitě na strojní průmyslové škole odešel na povinnou vojenskou službu. 

Po službě jeho cesta vedla k dráhovým (podnikovým) hasičům ve Frýdku – Místku, kde si 

udělal základní hasičský a strojnický kurz, na kterém využil své znalosti ze střední školy. 

Po roce a půl ve Frýdku – Místku své hasičské zkušenosti zužitkoval u výjezdových hasičů 

v Hranicích, kde působil 8 let. Během této doby prošel celkovou fyzickou i odbornou 

přípravou hasičů, účastnil se několika krajských kol soutěží v požárním sportu. Poté 

následovalo úspěšné výběrové řízení na funkci vrchního inspektora (má na starost odbornou 

a tělesnou přípravu profesionálních i dobrovolných hasičů) na krajském ředitelství HZS OL 

kraje, kterou vykonává už 2 roky a kde může kompletně využít své znalosti a zkušenosti 

z praxe jak odborné, tak i fyzické přípravy hasičů.  

 

Dovednosti  

Technické dovednosti pana Vilímka jsou na výborné úrovni. Při odborných školeních hasičů, 

které sám prezentuje, využívá svých znalostí ze studia. Lidské dovednosti souvisí s uměním 

komunikovat s lidmi. Jeho komunikační schopnosti jsou velice dobré. Pan Vilímek vystupuje 

velice příjemně a ochotně a proto si i při jednáních a školeních dokáže získat a udržet 

nezbytnou pozornost. Koncepční dovednosti se pojí se schopností vést a řídit lidi. Výkon 

funkce prezidenta sportovního klubu vyžaduje operativní rozhodování. Pan Vilímek si svým 

jednáním dokáže získat přirozenou autoritu, která je potřebná při jeho zaměstnání. 
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Při výkonu své práce vystupuje v několika rolích, které následně rozeberu:  

• Interpersonální role 

- při kontaktu s lidmi vystupuje jako představitel sportovního klubu, jedná 

s vedením HZS kraje, ostatními sportovními organizacemi apod., 

- jako prezident sportovního klubu jedná s lidmi v roli vůdce, který řídí 

a motivuje, 

- roli spojovatele vykonává při komunikaci s ostatními sportovními kluby 

a územními odbory. 

• Informační role  

- různé podklady a připomínky získává od ostatních územních odborů, při 

organizaci soutěží a od členů sportovního klubu. Získané informace umí 

zpracovat, šířit dál a využít. 

• Rozhodovací role  

- řeší vzniklé problémy jak ve sportovním klubu, tak i při odborné a fyzické 

přípravě, 

- hledá vhodné termíny pro školení, zkoušky fyzické způsobilosti a sportovní 

soutěže, 

- hospodaří s přidělenými prostředky.  

• Administrativní role  

- vystupuje v roli administrátora při vyplňování některých dokumentů a tabulek, 

- sleduje náklady, které jsou nutné na soutěže organizované sportovním klubem, 

- získává finanční příspěvky pro sportovní klub formou dotací, oslovuje 

případné sponzory apod. 
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5.2 ANALÝZA PLÁNOVÁNÍ  

Při plánování činností ve sportovním klubu se stanovují především roční plány. Sejde se 

výkonný výbor sportovního klubu v čele s prezidentem, naplánují akce, které mají během 

roku proběhnout a ty schválí valná hromada. Plány akcí je samozřejmě nutné zohlednit 

zejména podle finančních prostředků, které sportovní klub získává formou dotací, 

sponzoringu, darů a příspěvků. Dále je pan Vilímek povinen sestavit roční plány termínů 

zkoušek fyzické způsobilosti, měsíční plány odborných školení a vstupních fyzických testů. 

Také je nutné stanovit cíle sportovního klubu. Jedná se o cíle sportovní, ekonomické 

a sociální. 

• Sportovní cíle 

- dlouhodobé - rozvíjet sportovní činnosti u HZS OL kraje, přispívat 

ke zvyšování fyzické kondice příslušníků a zaměstnanců HZS OL kraje, 

- střednědobé - organizovat sportovní soutěže v různých druzích sportu, 

podporovat sportovní reprezentaci HZS OL kraje a podílet se na jejím 

zabezpečení, připravovat sportovní soustředění, příprava na zkoušky fyzické 

zdatnosti, 

- krátkodobé – motivace sportovců k výkonu, motivace k provádění sportovních 

činností, příprava plánu regenerace a sportovní přípravy na jednotlivé 

sportovní akce. 

• Ekonomické cíle 

- dlouhodobé - vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, 

- střednědobé - vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro členy SK, kteří se 

připravují a účastní sportovních soutěží, 

- krátkodobé - zajištění financí na sportovní akce formou dotací, příspěvků 

či sponzoringu. 

• Sociální cíle 

- dlouhodobé - vést své členy k dodržování základních etických, estetických 

a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné 

kultury, hájit zájmy sportovního klubu a za tím účelem spolupracovat 

s vedením HZS OL kraje, odborovým svazem hasičů či jinými organizacemi 

a jednotlivci, 

- střednědobé – udržovat sociální kontakty mezi jednotlivými územními odbory 

kraje, 
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- krátkodobé – identifikace se sportovním klubem. 

 

 

5.3 ANALÝZA ORGANIZOVÁNÍ   

Nejdůležitějším úkolem organizovaní je vytvoření organizační struktury (viz obrázek č. 3.2) 

a určení pravomocí. Fungování sportovního klubu, úkoly a pravomoc funkcionářů 

a prezidenta sportovního klubu jsou určeny stanovami. Sportovní klub je organizací 

s kolektivním statutárním orgánem a přímou účastí členů na valné hromadě. Vedení 

sportovního klubu se zaměřuje především na organizování sportovních soutěží, které pořádá. 

 

Prezident organizuje všechny činnosti, řídí chod sportovního klubu a zastupuje jej navenek. 

Přiděluje úkoly všem členům výkonného výboru a rozhoduje o běžných záležitostech 

sportovního klubu. Rozsah pravomocí prezidenta sportovního klubu stanoví výkonný výbor 

sportovního klubu. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje viceprezident. Prezident je 

odpovědný za plnění rozhodnutí výkonného výboru. 

 

Sekretář vede administrativu a vykonává příkazy výkonného výboru, zpracovává roční 

zprávu o činnosti, kterou předkládá valné hromadě sportovního klubu. Dále má na starosti 

evidenci členů sportovního klubu. 

 

Pokladník vede účetnictví (peněžní deník), podává daňové přiznání a zodpovídá 

za hospodaření sportovního klubu. Zpracovává roční zprávu o hospodaření a účetní závěrku, 

které předkládá prostřednictvím výkonného výboru  valné hromadě sportovního klubu. 

 

Výkonný výbor v čele s prezidentem organizuje a připravuje všechny sportovní akce klubu, 

shání finance, sponzory, zajišťuje sportovní areály, pozvánky, dopravu na soutěže 

a v neposlední řadě dohlíží na správný průběh celé akce. 

 

Členství 

Sportovní klub jako občanské sdružení je otevřenou sportovní organizací. Členem 

sportovního klubu se může stát každý příslušník nebo zaměstnanec HZS OL kraje, který 

souhlasí se stanovami a cíli sportovního klubu. Podmínkou pro přijetí je vyplnění písemné 

přihlášky a o následném přijetí člena rozhoduje valná hromada. Každý člen sportovního klubu 
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má právo účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na ní a může být volen do orgánů 

sportovního klubu. Dále je oprávněn podávat výkonnému výboru sportovního klubu návrhy 

a obracet se na něj s oznámením, žádostí či dotazem týkajícím se činnosti sportovního klubu. 

Pokud je člen sportovního klubu zároveň i funkcionářem, musí svoji funkci v orgánech 

sportovního klubu vykonávat svědomitě. Členové jsou dále povinni platit členské příspěvky 

ve výši 200 Kč za rok, které stanovila valná hromada sportovního klubu. 

 

Členství podle stanov vzniká dnem přijetí za člena a zaniká vystoupením člena písemným 

oznámením doručeným výkonnému výboru sportovního klubu, úmrtím člena, zrušením 

členství na základě rozhodnutí příslušné valné hromady nebo zánikem sportovního klubu. 

 

 

5.4 ANALÝZA VÝBĚR A ROZMÍSTĚNÍ LIDÍ  

Jak jsem již výše zmínila, členem sportovního klubu může být každý příslušník nebo 

zaměstnanec HZS OL kraje, který souhlasí se stanovami a cíli sportovního klubu. Příslušníci 

HZS OL kraje jsou na své pozice vybírání řádným výběrovým řízením, ke kterému patří již 

zmíněné testy tělesné zdatnosti. Mohu tedy konstatovat, jak všichni příslušníci HZS OL kraje, 

tak samozřejmě i členové sportovního klubu mají velice blízký a kladný vztah ke sportu. 

Přijetí zaměstnance nebo příslušníka do sportovního klubu probíhá interním výběrem 

na základě vyplnění písemné přihlášky. O následném přijetí člena rozhoduje valná hromada 

v čele s prezidentem sportovního klubu.  

 

O výběru funkcionářů do orgánů sportovního klubu rozhoduje valná hromada. Je ovšem 

důležité zmínit, že tento výběr je ovlivněn prezidentem klubu na základě znalostí, zkušeností 

a odborných dovedností (zejména u funkce pokladníka) dotyčného „uchazeče“.  

 

Pan Vilímek se také účastní všech výběrových řízení příslušníků HZS OL kraje, kde dohlíží 

na vstupní fyzické testy, které sám připravil. O konečném přijetí ovšem nerozhoduje on, ale 

vedení krajského ředitelství HZS OL kraje.  

   

Nedílnou součástí sportovního klubu jsou samozřejmě samotní sportovci a jejich trenéři. 

Sportovci se na soutěže (s výjimkou požárního sportu a TFA) připravují individuálně během 

fyzické přípravy v rámci směny nebo ve svém volném čase.  
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Činnost trenérů a sportovců při požárním sportu ovšem není řízena prezidentem klubu, ale 

územním ředitelem, který jmenuje trenéra reprezentačního družstva požárního sportu. Každý 

trenér jmenuje své reprezentační družstvo, kterému stanoví pravidla pro přípravu. Trenér 

průběžně sleduje dosahované výsledky příslušníků a navrhuje případné doplnění širšího 

reprezentačního výběru. Individuální výkony sportovců má pak možnost testovat při 

měsíčních soustředěních. 

 

 

5.5 ANALÝZA VEDENÍ LIDÍ  

Při vzniku organizační struktury je důležité, aby se vytvořila také správná organizační 

struktura, tj. pracovní návyky a vztahy mezi lidmi, což úzce souvisí se styly řízení. Prezident 

sportovního klubu uplatňuje demokratický styl vedení, který souvisí s dobrými vztahy mezi 

členy sportovního klubu, které jsou také podmíněny každodenním osobním kontaktem 

na pracovišti HZS OL kraje. Při řešení složitějších situací vyžadujících rychlé a operativní 

rozhodování (např. organizování mistrovství ČR) je nucen použít autoritativní styl vedení, 

kterým soustřeďuje moc do svých rukou a stanovuje jasné a přesné úkoly. 

 

Samotným vedením je myšleno i usměrňování lidí. Prezident pravidelně kontroluje činnost 

sportovního klubu a komunikuje jak s funkcionáři, tak i členy.  

 

Důležitou roli při vedení lidí hraje motivace. Pan Vilímek se snaží vytvořit vhodný kolektiv, 

který zajistí dobré fungování vztahů a spolupráci mezi členy sportovního klubu. Při jednání 

s členy i ostatními funkcionáři se nechová nadřazeně, ale jak k sobě rovným, a snaží se 

naslouchat a řešit problémy. Potřebná je také seberealizace a radost z práce, která je v tomto 

případě samozřejmostí a nemusí být podněcována motivací, jelikož členové i funkcionáři 

vstupují do sportovního klubu zcela dobrovolně a na základě své vlastní vůle.  

 

Motivací pro samotné sportovce je finanční odměna od HZS OL kraje, která jim je poskytnuta 

při dobrém umístění v závislosti na typu soutěže. U vyšších soutěží je odměnou cena 

a samozřejmě uznání ostatních sportovců. 

 

Motivace ve sportu je také spojena s vedením lidí již zmíněného trenéra požárního sportu, 

kterého pan Vilímek také vykonává. Při trénování využívá především metody koučování, 
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kterou jsem popsala v teoretické části. Jelikož samotný pan Vilímek byl před několika lety 

členem týmu při závodech v požárním sportu, má odborné znalosti a zkušenosti, které mu 

pomáhají při trénování svého týmu. 

 

 

5.6 ANALÝZA KOMUNIKACE 

Nedílnou součástí vedení lidí a vůbec všech manažerských funkcí je komunikace, která 

souvisí téměř s každou činností. Pan Vilímek denně komunikuje s lidmi jak na vertikální, tak 

i na horizontální úrovni. Především se jedná o komunikaci verbální (zahrnuje ústní 

a písemnou komunikaci) na různých poradách v rámci úseku, na kterém je zařazen, schůzkách 

s organizátory odborných kurzů, pořadateli soutěží, provozovateli externích sportovních 

areálů, členy sportovního klubu a kolegy z jiných úseků HZS OL kraje. Vizuální komunikace 

probíhá prostřednictvím údajů v tabulkách a grafech o sportovní výkonnosti příslušníků, 

výsledcích v soutěžích a v testech fyzické zdatnosti aj. Nonverbální komunikace pan Vilímek 

využívá při osobním kontaktu nejen s kolegy, ale i lidmi mimo HZS OL kraje, se kterými 

přichází téměř denně do styku.  

 

 

5.7 ANALÝZA KONTROLY  

Průběžnou kontrolu sportovního klubu provádí prezident, který soustavně dohlíží na činnosti 

a chod sportovního klubu, ale také na sportovní výsledky členů a průběh sportovních akcí 

pořádaných klubem. Hlavním interním kontrolním orgánem je však revizní komise 

sportovního klubu, která provádí revizi všech finančních a účetních operací. Na základě všech 

potřebných dokladů a materiálů vedených pokladníkem sportovního klubu sestaví roční 

revizní zprávu, kterou předkládá valné hromadě sportovního klubu. Žádosti o dotace jsou 

externě kontrolovány krajským úřadem.  

 

Při výkonu své funkce vrchního inspektora HZS OL kraje podléhá pan Vilímek interním 

kontrolám, které provádí kontrolní orgány HZS OL kraje.  

 

Sám pan Vilímek často kontroluje průběh vstupních fyzických testů, zkoušek fyzické 

způsobilosti, tělesné přípravy příslušníků HZS OL kraje, soutěží a odborných školení, i když 

tuto činnost nemá v popisu práce při výkonu své funkce. 
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5.8 SWOT ANALÝZA SPORTOVNÍHO KLUBU HZS OLOMOUCKÉHO KRAJE 

V této části jsem se snažila pomocí získaných poznatků vytvořit jednoduchou SWOT analýzu, 

která mi pomůže při hodnocení diplomové práce. 

  

Mezi silné stránky interního prostředí jsem zařadila dobrý management, který má na starost 

zejména organizaci hasičských sportovních soutěží a umístění sportovního klubu přímo 

v místě pracoviště. Hasiči jsou povinni se účastnit během své směny tělesné přípravy, a tak 

mají možnost provozovat sport ve své pracovní době a tím se i fyzicky připravovat na soutěže 

organizované sportovním klubem. Důležitým interním faktorem jsou členské příspěvky, které 

jsou ve výši 200 Kč za rok. Za tuto částkou mohou sportovci reprezentovat HZS OL kraje 

v celorepublikových i mezinárodních soutěžích. Členové sportovního klubu jsou 

při sportovních akcích motivování finanční odměnou od HZS OL kraje, která jim je 

INTERNÍ FAKTORY EXTERNÍ FAKTORY 

Silné stránky Příležitosti 

- dobrý management 

- umístění sportovního klubu 

- členské příspěvky 

- možnost provozovat sport 
v pracovní době 

- podpora sportovců od vedení na 
soutěžích 

- finanční motivace sportovců 

- rostoucí fyzická kondice 
umožňuje kvalitnější přípravu na 
skutečné zásahy 

- nová sportoviště 

- možnost porovnávat síly 
s ostatními hasiči z jiných krajů 

- vzrůstající počet různých druhů 
soutěží 

- možnost účasti na mezinárodních 
soutěžích 

 

Slabé stránky Hrozby 

- zastaralá sportoviště 

- výkon činnosti vedení klubu 
mimo pracovní dobu 

- nedostatek finančních prostředků 
na rozvoj různých druhů sportu 
(nemožnost nákupu nástrojů 
apod.) 

- nemožnost trénovat na 
profesionální úrovni 

- jiné sportovní kluby 

- vzrůstající konkurence mezi 
sportovci 

- klesající finanční prostředky na 
sportovní aktivity  

- zvýšení členských příspěvků 

 



 - 54 - 

poskytnuta při dobrém umístění v závislosti na typu soutěže. V neposlední řadě patří mezi 

silné stránky možnost zvyšování fyzické kondice, a tím kvalitní příprava na reálné zásahy. 

 

Jako slabé stránky interního prostředí bych označila především stav sportovišť, který působí 

poněkud zastarale a s tím související nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci těchto 

sportovních zařízení a rozvoje různých druhů sportu při tělesné přípravě. S tím vším souvisí 

nemožnost trénování hasičského sportu na profesionální úrovni. Co se týká vedení klubu, 

mezi slabé stránky bych zařadila výkon činnosti mimo pracovní dobu, který zabírá větší část 

volného času. A jelikož se jedná o neziskovou organizaci, je práce ve sportovním klubu 

bez nároku na honorář, a proto může někdy docházet k nezájmu jak ze strany vedení 

sportovního klubu, tak i jeho členů. 

 

K příležitostem bych přiřadila rekonstrukci a výstavbu nových sportovišť, která zvýší zájem 

o sport jak příslušníků, tak i zaměstnanců HZS OL kraje a v neposlední řadě přispěje k lepším 

výkonům sportovců na hasičských soutěžích. Zvýšení počtu soutěží organizovaných 

sportovním klubem je také jednou z příležitostí. Díky hasičským sportovním akcím si mohou 

hasiči porovnat své síly s ostatními sportovci z jiných krajů a také mají možnost účastnit se 

mezinárodních hasičských soutěží.   

 

Mezi hrozby sportovního klubu bych zařadila vzrůstající konkurenci mezi sportovci 

a ostatními sportovními kluby v Olomouci, ve kterých se mohou hasiči zaregistrovat a stát 

jejich členy. Ohrožení sportovního klubu také vidím v klesajících finančních prostředcích 

na sportovní aktivity a zvýšení členských příspěvků. 
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5.9 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Prezident hasičského sportovního klubu využívá všech manažerských funkcí, které se 

vzájemně doplňují a podílí se na dosažení cílů sportovního klubu. Vedení sportovního klubu 

se zaměřuje zejména na organizování a plánování sportovních akcí, a to jak na krajské, tak 

i celorepublikové úrovni.  

 

Nedostatek vidím v omezení pravomocí prezidenta sportovního klubu. Výkonný výbor má 

mnoho pravomocí, které by prezident potřeboval zejména ve vztahu při jednání s úřady 

(hlavně s Krajským úřadem Olomouckého kraje, který sídlí v Olomouci), při získávání dotací 

a pronájmu sportovišť, kdy se vyžaduje jednání statutárního zástupce. Někteří členové 

výkonného výboru jsou z ostatních územních pracovišť HZS OL kraje, kde vykonávají svá 

zaměstnání. Činnostem pro klub se věnují ve svém volném čase, a proto řízení občas 

nefunguje operativně a je málo pružné.  

 

Přínosem by bylo přenesení některých pravomocí výkonného výboru, a to formou delegování 

přímo na prezidenta sportovního klubu. 

 

Jako největší nedostatek mohu označit získávání financí na sportovní akce. Finance jsou 

zajišťovány činnostmi výkonného výboru v čele s prezidentem a to formou dotací, příspěvků, 

sponzoringu a darů. Žádostem výkonného výboru o poskytnutí dotací není vždy vyhověno, 

a proto by sportovní klub nefungoval bez spolupráce s HZS OL kraje, který mu pomáhá jak 

finančně, tak i materiálně (např. poskytuje náčiní a nářadí na sportovní akce, vybavení 

sportovců, zajišťuje dopravu na hasičské soutěže apod.). 

 

Co se týká stavu a počtu sportovních zařízení HZS OL kraje, je podle mého názoru 

nedostatečný a v některých případech, ať už se jedná o zařízení posilovny či stav fotbalového 

hřiště, působí poněkud zastarale. Obnovení sportovišť se podle dostupných informací 

v nejbližší době z finančních důvodů konat nebude. Proto jsou hasiči nuceni využívat jiná, 

ve většině případů soukromá zařízení (bazény, fotbalová hřiště, sportovní víceúčelové haly, 

zařízení pro přípravu na soutěž TFA apod.), které se ovšem musí hradit ze zdrojů HZS OL 

kraje.  
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Podle mého názoru by bylo užitečnější investovat finance do obnovy stávajících sportovních 

zařízení HZS OL kraje, které by mohly být více využívány a propagovány i při hasičských 

soutěžích.  

 

Část diplomové práce jsem zaměřila na tělesnou přípravu hasičů, která se člení na dvě 

kategorie, a to všeobecnou a speciální tělesnou přípravu. Všeobecná tělesná příprava zahrnuje 

testy fyzické zdatnosti a činnosti spojené se zvyšováním fyzické kondice hasičů. Speciální 

tělesná příprava představuje nácvik disciplín požárního sportu. Obě tyto složky tělesné 

přípravy provádí výjezdoví hasiči v rozsahu nejméně 2 hodin v každé směně (směna 

výjezdových hasičů je jednou za tři dny). Na tělesnou přípravu příslušníku HZS kraje dohlíží 

velitelé družstev.  

 

Z rozhovoru s panem Vladimírem Vilímkem jsem se dozvěděla, že i když hodiny 

tělesné přípravy probíhají za přítomnosti velitelů družstev, dochází občas u některých jedinců 

k zanedbání přípravy a nevykonávání aktivit. Tento jev je však podle pana Vilímka ojedinělý 

a nijak výrazně nesnižuje výkonnost olomouckých hasičů jak při zásazích, tak i hasičských 

soutěží, kde dosahují skvělých výsledků. 

 

V této souvislosti bych doporučila organizované hodiny pro každou směnu (např. kruhový 

trénink, společný fotbal, volejbal, vytrvalostní běhy apod.), aby nedocházelo k případné 

nečinnosti hasičů. 
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6 ZÁVĚR 
 

Diplomová práce pojednává o managementu hasičského sportovního klubu, který je součástí 

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Dále se zabývá tělesnou přípravou 

profesionálních hasičů, která je nezbytná při vykonávání jejich činnosti. Efektivní fungování 

sportovního klubu je založeno zejména na manažerských činnostech prezidenta klubu, které 

jsou využity při plánování a organizování sportovních akcí, dosažení stanovených cílů, 

hospodaření s finančními prostředky a jejich následné kontrole. 

 

Cílem diplomové práce byla analýza manažerských činností v hasičském sportovním klubu 

a popis tělesné přípravy profesionálního hasiče. 

 

V průběhu práce jsem komunikovala zejména s prezidentem klubu, který se zároveň stará 

o tělesnou přípravu hasičů, a také jsem měla možnost nahlédnout do interních materiálů HZS 

OL kraje. Získané informace jsem použila při analýze manažerských činností a organizaci 

tělesné přípravy hasičů. Management sportovního klubu HZS OL kraje se zabývá především 

plánováním a organizováním sportovních soutěží. Fungování a soulad těchto činností 

dokazuje zejména prestiž pořádaných akcí a vysoký počet zúčastněných sportovců. 

 

V závěru práce jsem pomocí SWOT analýzy zhodnotila silné a slabé stránky sportovního 

klubu, které jsem podrobněji rozebrala. Využití této analýzy dále poukázalo na příležitosti 

a hrozby působící a ovlivňující činnost sportovního klubu z vnějšího prostředí. 

 

Mezi návrhy a doporučení bych zařadila rozšíření pravomocí prezidenta klubu, které mohou 

zajistit lepší pružnost při vedení sportovního klubu. V této souvislosti bych se zaměřila také 

na zkvalitnění sportovních zařízení. Pro efektivnější fungování a průběh tělesné přípravy 

výjezdových hasičů bych doporučila organizované hodiny, které umožní jejich aktivní 

zapojení. 

 

Diplomová práce by mohla být nápomocna studentské veřejnosti, zejména pak studentům 

sportovního managementu. Teoretická část práce se může stát dobrým průvodcem 

či studijním materiálem pro zájemce o danou oblast, praktická část může být přínosem 

pro zkoumaný hasičský sportovní klub. 
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Příloha č. 8 – Světové policejní a hasičské hry 2009 

 

Světové policejní a hasičské hry (World Police and Firefighter Games)   

Ve dnech 31. července – 9. srpna 2009 se v kanadském Vancouveru konaly Světové hry 

policistů a hasičů. Účastnilo se jich 18 profesionálních hasičů, kteří reprezentovali Českou 

republiku. Z Olomouckého kraje to byli tři borci, a to Martin Bukovský a Jan Šindelka (PS 

Prostějov) a Michal Přecechtěl (PS Olomouc). Na Světových policejních a hasičských hrách 

se závodilo celkem v 60 nejrůznějších soutěžích od plavání a běhu přes páku až po TFA 

(toughest firefighter alive). 

 

Medailové žně pro českou výpravu byly opravdu bohaté. V tradiční „silné“ disciplíně 

chomutovských borců, v zápase řeckořímském, získal Tomáš Ringler bronz, Ladislav Šnelly 

zlato a velezkušený Oldřich Dvořák v kategorii nad 40 let nekompromisně rozdrtil všechny 

soupeře a odváží z Vancouveru zlaté medaile z obou stylů – řeckořímského i volného.  

S napětím se očekával výsledek v prestižní disciplíně Ultimate firefighter, modifikaci 

známého TFA (nejtvrdší hasič přežije). Češi zde byli postaveni před nelehký úkol, a to 

potvrdit loňské vítězství z Liverpoolu. Reprezentační družstvo ve složení Lukáš Novák, 

Zdeněk Koutník, Michal Mour a Roman Viej v náročné zkoušce obstálo a ziskem zlaté 

medaile definitivně zařadilo české hasiče do pomyslné síně slávy Světových her.  

 

Neskutečnou formu a připravenost našich borců umocnily ještě bronzové medaile dalších 

reprezentačních týmů: 

- v kategorii open to byli Martin Bukovský, Jan Šindelka, Michal Přecechtěl (všichni 

z HZS Olomouckého kraje) a Tomáš Zeman, 

- v kategorii senior Radek Jakeš, Josef Vlk, Pavel Šustr a Jan Semerádt. 

 

V individuálním hodnocení dosáhl Lukáš Novák na zlatou medaili, neztratil se ani 

reprezentant HZS Olomouckého kraje Jan Šindelka, který získal stříbrnou medaili v open 

kategorii.  

 

Obdivuhodné výkony Čechů gradovaly v jedné z posledních disciplín her, kdy v doplňkové 

disciplíně wrist wrestling – páka vybojoval Miroslav Šín zlato, Radek Málek stříbro a 

Stanislav Kalvoda bronz! Navíc Radek Málek vyhrál silový dvojboj, čímž zakončil vynikají 

medailovou „žeň“ českých reprezentantů! 



 

 

Příloha č. 9 – MČR v TFA Olomouc 2009 

 

V září 2009 se v přednádražním prostoru v Olomouci u 18. patrové výškové budovy 

Regionálního centra Olomouc konalo IV. Mistrovství České republiky v disciplínách TFA 

(toughest firefighter alive – nejtvrdší hasič přežije). Šlo o soutěž, při které hasiči simulují 

zásahovou činnost v převlečníku za použití dýchacího přístroje.  

 

Náročný závod začal před výškovou budovou a soutěžní trasa byla pro všechny závodníky 

stejná. Po startu hasič uchopil dvě dvojité nezavodněné hadice B s proudnicemi, roztáhl je na 

40 m a poté odložil na metu, provedl 60 úderů kladivem na trenažéru, cestou zpět směrem ke 

startu překonal 2 m bariéru, následoval transport 80 kg figuríny směrem k lešeňové 

konstrukci, kde po odložení figuríny vystoupil po pevném žebři na konstrukci a vytáhl 20 kg 

závaží lanem. Poté trasa pokračovala ve výškové budově, kde hasič musel v plné výbavě 

vyběhnout do 18. patra.  

 

Soutěže se zúčastnilo 98 závodníků (17 soutěžních týmů) ze všech krajů ČR a také z Polska a 

Slovenska.  

 

Hodnocení soutěže proběhlo v kategorii jednotlivců do 40 let, nad 40 let a v kategorii 

družstev. 

 

Česká republika patří mezi evropskou špičku v soutěžích TFA, což dokazují i výsledky 

z mezinárodních soutěží. Rekord na olomoucké trati, který vytvořil v roce 2004 v prvním 

ročníku soutěže Petr Teslík z HZS Moravskoslezského kraje časem 3:45 min, byl pokořen 

hned dvakrát. Nás těší to, že poprvé překonal rekord startující závodník s číslem 72 – Jan 

Šindelka z HZS Olomouckého kraje časem 3:43 min a podruhé rekord zdolal opět olomoucký 

závodník se startovním číslem 87 – Michal Přecechtěl. Domácí borci obsadili první dvě místa 

v kategorii do 40 let a tím pádem družstvo HZS Olomouckého kraje obsadilo celkové první 

místo. 

  

 

 

 

 



 

 

Celkové výsledky: 

• Kategorie do 40 let 

1. Michal Přecechtěl HZS Olomouckého kraje  3:38 min 

2. Jan Šindelka HZS Olomouckého kraje  3:43 min 

3. Pavel Kubík HZS Královéhradeckého kraje 3:45 min 

  

• Kategorie nad 40 let 

1. Josef Vlk   HZS Zlínského kraje   4:20 min 

2. Josef Frýdl  HZS Středočeského kraje  4:26 min 

3. Vladimír Vysocký HZS Moravskoslezského kraje 4:45 min 

7. Roman Kika  HZS Olomouckého kraje   5:08 min 

  

• Družstva 

1. HZS Olomouckého kraje 

2. HZS Královéhradeckého kraje 

3. HZS Zlínského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


