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1 Úvod 
 

Sport je v současné době neodmyslitelnou součástí společenského ţivota společnosti. Sport se 

stává také společenským faktorem či významným fenoménem pro mnoho lidí po celém světě, 

kteří se mu mohou věnovat aktivně nebo pasivně.  Pokud jedinec chce příjemně strávit svůj 

volný čas, zároveň udělat něco pro své zdraví, fyzickou a psychickou kondici, tak podle mého 

názoru je sport tou nejlepší zvolenou činností. Dnes je ve světě nespočet sportovních 

příleţitostí pro děti, které mají zájem o sportovní vyţití a které rodiče přihlašují do 

sportovních přípravek klubů, sportovních zájmových krouţků, příleţitostí pro amatérské, 

rekreační sportování a také v neposlední řádě příleţitostí se sportu věnovat jako divák a 

fanoušek. V současnosti se šíří ve světě sport pod heslem ,,sport pro všechny“, jenţ klade 

důraz opět na původní pojetí sportu, kde soutěţení znamená překonávání jednotlivých stupňů 

zdatnosti kaţdého jedince (třeba i jedince handicapovaného). 

 

U nás v České republice patří mezi nejoblíbenější kolektivní sporty fotbal, lední hokej a 

basketbal. Tyto sporty mají dlouhou historii a tradici. Vyprodukovali za svou dobu spoustu 

slavných a společensky uznávaných osobnosti, mezi takové velikány patří rozhodně Dominik 

Hašek, Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd a jiní, ale samozřejmě nesmíme zapomenout, ţe za 

poslední roky se mezi tyto nejvíc oblíbené sporty tlačí další velice dynamicky se rozvíjející 

jako je např. florbal, hokejbal, fitness. Samozřejmě existuje řada dalších sportů a sportovních 

klubů zaměřujících se nejen na tyto oblíbené sporty. Nesmíme opomenout, ţe stejně tak jak se 

objevují nové sporty, objevují se i zařízení, kursy dovedností nutných ke zvládání nové 

sportovní disciplíny, vyrábí se nové sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, sportovní výzbroj a 

výstroj.  

 

Ovšem kaţdý, kdo se ve sportu pohybuje jako divák nebo příznivec, nemá ponětí o zákulisí a 

chodu sportovních klubů. Dobře fungující sportovní klub, který chce prosperovat a lákat své 

příznivce do ochozů svých stadionů, arén a sportovišť musí řídit a provozovat velice schopní 

lidé. Mám na mysli osobnosti manaţerů, kteří řídí sportovní kluby a snaţí se o jejich zdárný 

chod. Jsou to lidé, kteří mají ke sportu velice kladný vztah nebo jej sami provozovali, často se 

tito lidé selektují z řady bývalých úspěšných sportovců, ale to neznamená, ţe úspěšný 

sportovec musí být zákonitě úspěšným manaţerem. V poslední době se prosazuje trend, jenţ 
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je převzatý co se týče hokeje hlavně z kanadsko-americké hokejové ligy a co se týče fotbalu 

z anglické Premiér league, ţe manaţeři klubu jsou zároveň trenéry. 

 

Sportovci a sportovní kluby jsou v dnešní době z pohledu ekonomického hlediska do značné 

míry podporování sponzory a této spolupráce rádi vyuţívají. Jak víme, tak sport svoji 

popularitou přitahuje širokou pozornost diváků, podnikatelů i velkých prosperujících firem, 

jenţ vynakládají nemalé finanční prostředky na sponzoring za účelem svého zviditelnění. 

Mezi nejdůleţitější funkce ledního hokeje respektive hokejového klubu patří přilákat na 

tribuny zimních stadionů co největší počet diváků a tím zvýšit svoje příjmy. S větším počtem 

diváků na jednom stadionu souvisí také to, ţe klub efektivněji můţe propagovat své sponzory.  

 

Pro svojí bakalářskou práci jsem si vybral téma financování a výchova mládeţe v hokejovém 

klubu HC VOKD Poruba o.s., který se vyznačuje svojí kvalitní prací s mládeţí a který mimo 

jiné vychoval spoustu dobrých hokejistů a společensky uznávaných osobností. Zaměřím se na 

ekonomické hledisko financování mládeţe v tomto klubu. Dále na proces výchovy mládeţe a 

navrhnout doporučení ke zlepšení v závěru této práce. 

 

Hlavní cílem této práce je ukázat organizační strukturu hokejového klubu, financování 

mládeţe HC VOKD Poruba o.s. a výchovu talentů, která vede k uţší spolupráci se ZŠ Dětská.  

Mezi vedlejší cíle, které velice úzce souvisejí s cíli hlavními (rozvíjejí danou problematiku), 

patří rozbor činností managementu, získávání finančních prostředků a jejich pouţití a získání 

přehledu o nákladech na hokej v mládeţnických kategoriích. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA,VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH 
POJMŮ 

 

2.1 VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

 

Sport 

Definicí sportu existuje celá řada a dají se rozčlenit podle kritérií, jimiţ se jednotlivá pojetí 

liší. Definice sportu tak lze kategorizovat podle následujících hledisek: 

 vycházející z úrovně sportovních soutěţí vymezují sport vrcholový, výkonnostní a 

rekreační, 

 dělící sporty na kolektivní a individuální, 

 dělící sporty na kontaktní a bezkontaktní, 

 dělící sporty na amatérský a profesionální, 

 kladoucí důraz na vymezení tělocvičných aktivit,  

 vycházející z prvku rizika ve sportu, 

 zaloţené na zdravotním aspektu sportu – sport součást zdravého ţivotního stylu 

 vycházejí z funkcí sportu – rozvoj jedince, uspokojování potřeb, proţitkovost, 

soutěţivost, 

 vycházející z jednotlivých sportovních dějin, 

 sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku, 

 vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí. [3] 

 

Obecně můţeme říci, ţe definice, které jsem uvedl, vymezují sport buď v uţším smyslu jako 

výsledek tělocvičných aktivit nebo v širším slova smyslu, jako společenský faktor. 

 

Lední hokej 

Je týmovým sportem hraným na ledě. Je to jeden z nejrychlejších a nejdynamičtějších 

kolektivních sportů na světě. Hráči na bruslích dosahují vysokých rychlostí a vystřelený puk 

někdy přesáhne i rychlost 160km/h. Lední hokej má několik pravidelných a prestiţních 

mezinárodních turnajů jak pro muţe tak i pro ţeny, např. Olympijské hry, Mistrovství světa, 

Liga mistrů, apod. 

 



 4 

Lední hokej pochází z Kanady, kde se první ,,kanaďané“, jak se hokejistům dlouho 

přezdívalo, proháněli po zamrzlých rybnících jiţ v 19. století. Na naše území se lední hokej 

dostal počátkem následujícího století, tehdy byl český národ pod nadvládou 

Rakouskouherska. V roce 1908 obdrţela LIGH (Ligue Internationale de Hockey sur Glace) 

přihlášku od Českého svazu hokejového, čímţ byl poloţen základní kámen jednoho 

z nejpopulárnějších kolektivních sportů v ČR. 

           

Hráčská smlouva 

Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem ligy a zpracovaný 

v souladu s platnými předpisy a zákony ČR. Hráč a klub mohou tento vztah uzavírat po 

dovršení 16. roku věku hráče, přičemţ smluvní strany respektují, ţe pro kvalifikaci 

profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi klubem a hráčem. [11] 

   

Hráč ledního hokeje  

Hráč registrovaný v klubu Ligy, který má nebo měl v klubu uzavřenou Hráčskou smlouvu a 

tato Hráčská smlouva je registrována ředitelem ligy. [11] 

           

Talent 

Talent je rozvinutá úroveň schopností. Je to vrozená dispozice nebo dar k tomu být v něčem 

úspěšný. Můţeme rozlišovat matematický talent, hudební talent, manuální talent 

(mimořádnou zručnost – např. pro neurochirurgii či pro hodinářství), dále talent pohybový pro 

balet či mimořádné sportovní výkony , např. ve fotbale či atletice atp. [9] 

           

Nadání 

Nadání je nejčastěji definováno jako druhý stupeň talentu. Je to soubor schopností, které 

umoţňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běţného průměru populace. Uvádí se, ţe 

těchto jedinců je v populaci od 3 - 10%. [9] 

           

Sportovní trenér 

Postavení trenéra ve společnosti a potaţmo ve sportovním kolektivu vyjadřuje význam 

jednotlivých odvětví sportu a jeho výkonnostních úrovní. Trenér je v jistém slova smyslu 

formální vůdce, jehoţ postavení se značně odlišuje od lídrů či manaţerů podnikatelského 

typu. Jeho funkční vymezení bývá zpravidla ,,široce rozkročené“. Zahrnuje sportovní 

přípravu, specializované organizační a pedagogické vedení.  
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V případě funkční zaměřenosti na dosahování maximální výkonnosti na půdě vrcholového 

sportu, pak trenér:  

 Plánuje, řídí a vyhodnocuje tréninkový proces. 

 Organizačně zabezpečuje sportovní činnost svých svěřenců. 

 Vede sportovní kolektiv ve sportovních soutěţích. 

 Zplnomocňuje své svěřence na cestě poznání a rozvíjení vlastního talentu, připravuje 

je na cestu společenského uznání a přijímaní. 

 

Sportovní trenér představuje specifickou profesi, zařazovanou právem často mezi profese 

pedagogické, kdyţ i samotné trenérství lze volně přiřadit k ,,pomáhajícím profesím“ na cestě 

ţivotem. [4] 

 

Z ekonomického pohledu je míra uspokojení plynoucí z trenérské práce odvozována 

z širokého komplexu jevů souvisejících bezprostředně i zprostředkovaně se sportovní scénou. 

Je to soubor pozitivních i negativních zkušeností a dílčích faktorů. K významným faktorům 

nepochybně patří ve smyslu míry uspokojení trenérské práce: 

 Mzdy, odměny, tedy finanční profit z trenérské práce 

 Moţnost kariérního a profesního růstu 

 Stabilita profesní pozice 

 Forma či struktura administrace a autority práce 

 Míra ocenění osobního podílu na sportovních úspěších 

 

Sportovní kariéra 

Sportovní kariéra je dána zejména sportovní výkonností,  promítající se do čtyř stádií 

sportovní kariéry.  Na kaţdém sportovci záleţí, jakou bude mít kariéru, ať uţ z pohledu času 

či úspěchů. Kaţdá kariéra sportovce je ovlivněna řadou aspektů (zranění, věk, štěstí atp.). 

 

4 stádia sportovní kariéry: 

1) Začátek sportovní kariéry můţeme nazvat stavem prvotní expanze. Charakterizujeme 

ji jako první pokusy o provádění sportovní činnosti. Hlavní roli zde sehrávají motivy 

biologické, mezi nimiţ je dominantní zejména potřeba tělesného pohybu a potřeba 

pozitivního vzrušení. 
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PLÁNOVÁNÍ 

ORGANIZOVÁNÍ 

KONTROLA 

ROZHODOVÁNÍ 

MOTIVOVÁNÍ 

KOMUNIKOVÁNÍí 

 

ZDROJE: 

LIDÉ 

MATERIÁL 

STROJE 

KAPITÁL 

METODY 

CÍLE 

2) Stadium výběrového sebeuplatnění přináší sportovní specializaci v době, kdy začínají 

převládat motivy společenského uplatnění nad proţitkovým uspokojením. Sílí touha 

po úspěchu a vítězství. 

3) Sportovní mistrovství se vyznačuje jasnou převahou motivu sebeuplatnění a rostoucím 

motivem osobního úspěchu, společenské prestiţe a ekonomických výhod. 

4) V závěru sportovní kariéry přichází trvalý pokles výkonnosti jako sociálně 

psychologický problém ústupu ze slávy a ztráty materiálních a ekonomických výhod. 

[9] 

           

2.2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.2.1 Management 

Existuje mnoho definic a vymezení managementu, je to zejména způsobeno tím, ţe obsah 

managementu je tvořen z různých vědeckých disciplín, která si jeho terminologii definuje 

kaţdá po svém. 

 

Management je proces systematického provádění všech manaţerských funkcí a efektivního 

vyuţití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosaţení podnikových cílů. Manaţerskými 

funkcemi je přitom rozuměna činnost plánovací, organizační, rozhodovací, kontrolní a vedení 

lidí. [7] Management jako proces je zobrazen v obr. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Management jako proces podle Trunečka ve vlastním zpracování 
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Management je podle této skutečnosti proces tvorby a udrţování prostředí, prostřednictvím 

kterého jednotlivci pracují společně a efektivněji tím dosahují předem stanovených cílů, při 

optimálním vyuţití poskytnutých zdrojů.  

 

2.2.2 Manaţer  

Je to pojem, pod kterým byli dříve chápaní pracovníci s odpovědností za práci ostatních, kteří 

měli určitou pravomoc. Definice, jenţ je dnes v literatuře zdůrazněna říká, ţe manaţer je 

především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační 

jednotky s vyuţitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na 

stanovení cílů a jejich zajištění. [7] 

         

Manaţer při výkonu řídících funkcí musí respektovat následující poţadavky, jeţ vyplývají 

z tzv. analýzy 4E, coţ znamená: 

 účelnost (effectiveness), tzn. dělat správné věci, 

 účinnost (efficiency), tzn. dělat věci správným způsobem, 

 hospodárnost (economy), tzn. dělat věci s minimálními náklady, 

 odpovědnost (equity), tzn. dělat věci spravedlivě a podle práva. 

 

Při výkonu řídících funkcí manaţer vystupuje v řadě rolí. Základní manaţerské role se 

rozdělují do tří skupin, a to interpersonální, informační a rozhodovací. Jednotlivé role, které 

obsahují tyto skupiny jsou zobrazeny v obr. 2.2.  

 

Obr. 2.2 Členění manaţerských rolí podle Mintzberga 

MANAŢERSKÁ ROLE 

INTERPERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ 

 představitel 

 vedoucí 

 zprostředkovatel 

 

 monitor 

 distributor 

 mluvčí 

 

 

ROZHODOVACÍ 

 podnikatel 

 řešitel konfliktů 

 poskytovatel zdrojů 

 vyjednávač 
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2.2.3 Sportovní management  

Pojem ,,sportmanagement“, který se pouţívá v americké a západoevropské literatuře, je u nás 

často překládán jako ,,sportovní management“. V tradičních podmínkách, pokud chceme 

zachovat toto hledisko, je lepší a obsahově čistější termín ,, management tělesné výchovy a 

sportu“. Pojem ,,Sportovní management“ má v sobě vedle komponenty ,,management“ také 

pojem ,,sport“. Jako existuje celá řada definic managementu, existuje také hodně definic 

pojmu sportu. Existují definice zaměřující se na počet účastníků (individuální a kolektivní 

sporty), definice vycházející z profesionalit sportu (profesionální sportovci, sportovní 

agentury, kluby, oddíly, organizace). Definice sportu, která je zaloţena na úrovni sportovních 

soutěţí, dělí sport na vrcholový, výkonnostní a rekreační, uvádí Linhart (1986). [1] 

 

Tento pojem  můţeme také pochopit jako soubor tělovýchovných a sportovních svazů, 

spolků, klubů, tělovýchovných jednot, druţstev, které se alespoň zčásti orientují na 

podnikatelsky realizované aktivity. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboţí či provozování placených tělovýchovných sluţeb. Tento pojem a jeho 

vznik si vynutila také sama tělovýchovná a sportovní praxe, zejména cílenou snahou po 

efektivním vyuţívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují, uplatňováním 

komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním v prostředí sportovní konkurence, 

řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti zabezpečování 

sportovní administrativy. [1] 

 

Z literatury je zřejmé, ţe ani pojem ,,sportovní management“ neměl jednoduchý vývoj. 

Z pohledu aplikace existoval sportovní management jiţ celá staletí. Pouze v současné době, 

kdy je uznán jako akademická činnost se zároveň člení na dva základní póly – sport versus 

management. 

 

Spoustu autorů uvádí ve svých publikacích zejména význam slova soutěţivost jako hlavní 

charakteristiku sportu. Některé definice zdůrazňují nejen tělesné aktivity, které charakterizují 

sport, ale kladou důraz také na oblast sportovní výzbroje a výstroje a oblast obchodního úsilí, 

sportovní reklamy a sponzorování. 
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Z pohledu managementu zahrnuje sportovní management nejen manaţerské řídící funkce jako 

plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu, ale i takové další oblasti jako je účetnictví, 

marketing, finance, ekonomie a právo. 

Z pohledu sportu, spadá pod význam sportovního management i oblast diváctví, která je 

především konzumentem zábavy a oblast zdatnosti, mající ve středu svého zájmu aktivní 

účast participantů
1
 na sportovních a tělovýchovných aktivitách. Na rozdíl pojmy 

,,sportmanagement“, ,,sportadministration“ a ,,athleticadministration“ jsou při pouţívání 

zaměnitelné, ,,sportmanagement“ z nich nejpřesněji vyjadřuje tuto oblast z univerzálního a 

globálního pohledu. [1] Nesmíme opomenout také společenský aspekt sportu, jeho sílu a vliv 

na společnost. 

 

Tři aspekty jsou charakteristické pro sportovní management. Tyto aspekty jsou jedinečné 

v tom, ţe odlišují sportovní management od jiného řízení v podnikání. Jsou to:  

1) Sportovní marketing 

2) Podnikání ve sportu 

3) Zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí 

 

2.2.4 Sportovní manaţer 

Sportovní manaţer je člověk, který se pohybuje v oblasti tělovýchovy a sportu. Je jím 

zejména: 

 Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – např. vedoucí sportovních druţstev i 

jednotlivců, specialista vyškolený pro řízení velkých sportovních akcí (mistrovství 

Evropy, světa, Olympijských her atp.), specialista zabývající se uplatněním sportu ve 

volném čase, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými, aj. 

 Manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace – výkonných výborů 

sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních středisek 

řízených armádou a policií, aj. 

 Manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných služeb – vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní, 

pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport, aj. 

 

                                                 
1
 Participant = účastník 
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Pro sportovního manaţera je důleţitá jeho specializace, přehled vazeb a fungování vrcholové, 

střední a základní roviny managementu tělesné výchovy a sportu. Přičemţ uplatnění 

základních funkcí manaţera i v oblasti tělesné výchovy a sportu je samozřejmostí. [1] 

         

2.3 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍCH KLUBŮ 

 

2.3.1 Charakteristika sportovního klubu 

Většina sportovních klubů na území České republiky v oblasti rekreačního, výkonnostního a 

vrcholového sportu pouţívá právní formu občanského sdruţení podle zákona č. 83/1990 Sb. 

Dále působí vedle této sportovní organizace i řada dalších právních subjektů s různou právní 

formou, jsou to např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, příspěvkové 

organizace a víceméně sporadicky i veřejná obchodní společnost. Bohuţel v České republice 

momentálně neexistuje speciální právní forma, která by upravovala oblast sportu a tělesné 

výchovy. Kluby či sportovní organizace se řídí při své činnosti především ustanoveními 

uvedenými v obchodním zákoníku. [1] 

 

Sportovec vykonávající sportovní činnost je ovlivňován jak ze strany sportovních asociací, 

tak i státem. Stát vytváří rámcové podmínky pro provozování sportu s pomocí ministerstva 

školství a tělovýchovy a také s pomocí sportovních svazů a klubů. Pro sportovce je velice 

důleţitá registrace v rámci sportovního spolku. Sportovní samospráva je tvořena jednotlivými 

kluby, které spadají do národních sportovních federací, které podléhají mezinárodním 

sportovním asociacím. Speciální systém tvoří olympijské hnutí, které má na starost 

organizování olympijských her, jeţ se konají jednou za čtyři roky. 

 

Kaţdá sportovní organizace si buduje svojí vlastní organizační strukturu. Za celá desetiletí, 

během kterých se český sport provozuje, se ustálilo poměrně funkční schéma, které se 

s většími či menšími změnami praktikovalo ve všech sportovních organizacích. Organizační 

struktura se liší velikostí organizace. Základní schéma organizační struktury sportovního 

klubu tvoří vazba mezi členskou základnou (mládeţ, dospělí) a řídícím orgánem (nejčastěji 

výborem sportovního klubu). Obecná organizační struktura sportovní organizace je 

znázorněna v obr. 2.3. 
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VÝBOR SPORTOVNÍHO KLUBU 

KONTROLNÍ KOMISE 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Schéma organizační struktury sportovní organizace (klubu) 

 

2.3.2 Organizační struktury sportovních klubů v ČR 

 

Český svaz tělesné výchovy 

Důleţitou organizační strukturou českého sportu je Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). Jde 

o dobrovolné sdruţení sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní 

působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdruţení, jsou-li ustavena jako 

občanská sdruţení podle Zákona o sdruţování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl 11. března 

1990 a jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní 

reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdruţených 

subjektů, poskytovat jim poţadované sluţby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou 

platformu.[5] Subjekty sdruţené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního 

postavení, majetku a činnosti. Sídlo ČSTV se nachází v Praze 6. 

 

Sportovní kluby 

Sportovní organizace se člení podle právní subjektivity následovně: 

1) Občanská sdruţení 

2) Organizace s mezinárodním prvkem,tj. mezinárodní sportovní federace, které mohou 

mít na území ČR sídlo, nebo zde mohou působit prostřednictvím své organizační 

sloţky. 
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3) Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy 

nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování např. vrcholového 

sportu. 

4) Nadace a nadační fondy (podle zákona č. 227/1997 Sb.) 

5) Zájmová sdruţení právnických osob 

6) Obchodní společnosti a druţstva 

7) Obecně prospěné společnosti 

 

V České republice mají sportovní kluby většinou právní formu v podobě občanského 

sdruţení. Občanské sdruţení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou neziskové nevládní 

organizace. Tato činnost je upravena zákonem č.83/1990 Sb. o sdruţování občanů – působící 

v oblasti sportu. V České republice také působí i další obchodní společnosti. Jedná se o tyto 

typy obchodních společností, jsou to zejména a.s a s.r.o., jenţ se řídí podle Obchodního 

zákoníku. [5] 

 

Občanské sdružení 

Účelem občanského sdruţení je sdílení společných zájmů (sportovní kluby) či obecně 

prospěšná činnost, jedná se o např. poskytovaní sociálních sluţeb, vzdělávací a informační 

aktivity. Občanské sdruţení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra Česká republiky. 

Členy občanského sdruţení mohou být fyzické i právnické osoby. Občanské sdruţení můţe 

pod vlastním jménem podnikat v rámci cílů sdruţení, případný dosaţený zisk musí být znovu 

pouţit na dosahování cílů občanského sdruţení. Z informací MV ČR bylo v Česku počátkem 

roku 2010 registrováno 78 406 občanských sdruţení. 

 

Organizační struktura občanského sdruţení: 

1. právnická osoba typu spolku, 

2. organizační struktura vycházející ze základního dokumentu – stanov, 

3. orgány klubu: valná hromada, prezident (předseda), dozorčí rada klubu. 

Obecná organizační struktura občanského sdruţení je zobrazena v obr. 2.4. 

 

Valná hromada typu občanského sdruţení vykonává následující činnosti: provádí zprávu o 

činnosti a hospodaření sportovního klubu a o stavu klubového majetku, právech a závazcích, 

provádí a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující období, 

bere na vědomí zprávu dozorčí rady, určuje výši klubového příspěvku pro případné zájemce o 
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členství zakládajícího člena klubu (také výši klubového příspěvku pro činné členy klubu), 

schvaluje podmínky smluvního členství, stanoví volební období orgánů, volí členy výboru 

klubu, aj. 

Prezident klubu svolává řádnou a mimořádnou valnou hromadu, řídí a organizuje zasedání 

výboru klubu (alespoň 1krát měsíčně), uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem 

klubu a uzavírá pracovně právní vztahy. 

 

Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné 

hromadě, projednává to, co je uvedeno ve stanovách a svěřené věci. 

 

Dozorčí rada (resp. revizoři účtu) kontroluje všechny účetní a finanční operace klubu, stav 

hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu, podává zprávy o hospodaření výboru klubu a 

valné hromadě, rozhoduje o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního 

dokladu, předkládá a navrhuje opatření v případě zjištěných nedostatků. [5] 

 

 

Obr. 2. 4 Obecné schéma občanského sdruţení 

 

Akciová společnost (a.s.) 

Akciová společnost je právnická osoba, jejíţ kapitál je rozdělen na stejné podíly 

(obchodovatelné akcie). Nákupem akcie se stává majitel akcionářem, čímţ získává nárok na 

část hodnoty společnosti, právo na dividendy a také získá hlas při schůzi valné hromady 

akciové společnosti. Za ztráty akciové společnosti, ručí svým podílem. V ČR je akciová 

společnost nejrozšířenější formou podnikání. 

 

VALNÁ HROMADA 

VÝBOR KLUBU 

DOZORČÍ RADA 

PREZIDENT KLUBU 
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Organizační struktura akciové společnosti je tvořena z části ve vyšších úrovních řízení. 

V českém modelu akciové společnosti jde o valnou hromadu, dozorčí radu, představenstvo, 

vrcholový management. Právní úprava akciové společnosti je stanovena v zákoně 513/1991 

Sb., Obchodní zákoník. Obecné schéma organizační struktury znázorňuje obr. 2.5. 

 

Valná hromada má na starosti změnu stanov, rozhoduje o zvýšení či sníţení základního 

jmění kapitálu a.s., volí a odvolává členy představenstva (pokud to není ve stanovách určeno 

jinak), schvaluje roční účetní uzávěrky, rozhoduje o rozdělení zisku a stanovení tantiém
2
, 

schvaluje rozhodnutí o zrušení společnosti, aj. 

 

Dozorčí rada má za úkol prosazovat strategické zájmy akcionářů, kontroluje a dohlíţí na 

výkon činnosti představenstva, je kontrolním orgánem a.s., coţ plyne z vymezení 

v obchodním zákoníku. 

 

Představenstvo je statutárním orgánem a.s.. Řídí a.s. a jedná jejím jménem, také rozhoduje o 

všech záleţitostech, pokud nespadají do pole působnosti valné hromady. Z vymezení 

v obchodním zákoníku je chápáno jako řídící orgán a.s. 

 

Vrcholový management akciové společnosti představuje formu profesionálního řízení 

společnosti, jelikoţ vzhledem k povaze činnosti společnosti není definováno obchodním 

zákoníkem. Diferenciace organizační struktury u sportovních klubů začíná právě při 

organizaci jeho profesionálního managementu. [5] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 Organizační struktura akciové společnosti 

                                                 
2
 tantiéma =  podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku akciové společnosti 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA 

PŘEDSTAVENSTVO 

VRCHOLOVÝ MANAGEMENT 
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Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Společnost s ručením omezeným je obchodní společnost, která stojí na rozhraní mezi 

kapitálovou a osobní obchodní společností, protoţe z pohledu kapitálové společnosti pro ni 

svědčí povinné vytváření základního kapitálu, většinový princip rozhodování či skutečnost, ţe 

kaţdý společník s.r.o. nemusí být statutárním orgánem. Z pohledu osobní obchodní 

společnosti pak svědčí omezení počtu společníků na 50, částečně pak omezení ručení 

společníků a omezená převoditelnost obchodních podílů. Je to právnická osoba, její právní 

pojetí je upraveno v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. Patří rovněţ mezi nejrozšířenější 

formy obchodní společnosti v ČR.  

 

Organizační struktura společnosti s ručením omezeným se musí ve sportu řídit obchodním 

zákoníkem a jím předepsanou strukturou orgánů. Mezi ně patří valná hromada, jednatelé a 

dozorčí rada. Organizační struktura s.r.o. je zobrazena v obr. 2.6.  

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Náplní její práce je schvalování stanov, 

projednávání a schvalování ročních účetních uzávěrek, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

rozhodování o změně společenské smlouvy, jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

vyloučení společníka, rozhodování o zrušení společnosti. 

 

Dozorčí rada dohlíţí především na činnost jednatelů, kontroluje obchodní a účetní knihy, 

jejich doklady a údaje v nich obsaţené, přezkoumává roční účetní uzávěrku a podává zprávy 

valné hromadě. 

 

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden či více jednatelů. Pokud je 

jednatelů více, jsou oprávněni jednat samostatně jménem společnosti. Jednatelé jsou také 

povinni si zajistit účetnictví a řádné vedení předepsané evidence, vést seznam společníků a 

informovat všechny společníky o chodu a záleţitostech společnosti. [5] 

 

Orgány profesionálního managementu, které nejsou stanoveny v obchodním zákoníku, si 

společnost stanoví sama, jelikoţ forma je u kaţdé společnosti s ručením omezením jiná. 
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Obr. 2.6 Organizační struktura společnosti s ručením omezeným 

 

2.4 ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE SPORTU 

 

Získávání finančních prostředků k provozování sportovní činnosti ve sportovních 

organizacích, patří mezi těţké úkoly především vrcholového a sportovního managementu. 

Sportovní organizace si většinou stanovují rozpočty na konkrétní sezónu a tuto výši se snaţí 

naplnit. Výborně fungující organizace mají rozpočty pokryté na několik sezón dopředu, ale 

v tomto případě za nimi stojí velice silný partner či firma.  Pro sportovní organizace existuje 

řada moţností a zdrojů, jak získat finanční prostředky.   

 

2.4.1 Finanční prostředky z veřejných rozpočtů 

 

Státní rozpočet 

Jedná se o nejvyšší typ veřejného rozpočtu. Státní rozpočet je základním článkem veřejných 

financí, protoţe shromaţďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy a dále se nejvíc podílí 

na jeho nenávratném přerozdělování značné části hrubého domácího produktu přes 

rozpočtovou soustavu, tuto činnost státního rozpočtu bereme jako základní funkci, protoţe 

souvisí s plněním politických, ekonomických a sociálních úkolů státu. Státní rozpočet je 

schvalován kaţdý rok parlamentem a řídí se podle něj hospodaření státu v daném kalendářním 

roce. Skladba státního rozpočtu je upravena v samostatném zákoně o státním rozpočtu, který 

najdeme v zákoně č. 487/2009 Sb. 3  

 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA 

JEDNATEL, JEDNATELÉ 

PROFESIONÁLNÍ MANAGEMENT 
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Příjmy státního rozpočtu jsou zejména: 

 daně, 

 pojistné na sociální zabezpečení, 

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

 příjmy z činnosti organizačních sloţek státu, 

 správní a soudní poplatky, 

 evropské fondy, 

 odvody příspěvkových organizací, 

 splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu, 

 příjmy z prodeje a z pronájmu majetku České republiky, 

 odvody ze zbývajícího zisku České národní banky, 

 a další příjmy dané zákonem. 

 

Výdaje státního rozpočtu jsou zejména: 

 výdaje na činnost organizačních sloţek státu,  

 výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění, 

 výdaje na dávky sociálního zabezpečení, sociální podpory, péče a ostatní 

sociální dávky,  

 příspěvky na provoz a dotace na financování programů příspěvkovým 

organizacím, 

 výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, 

 dotace a návratné finanční výpomoci územním samostatným celkům, 

 dotace a návratné finanční výpomoci fyzickým a právnickým osobám na jejich 

podnikatelskou činnost, 

 další výdaje stanovené zákonem. 

 

Z výše uvedeného rozdělení plyne, ţe vztahy jakékoliv organizace (mezi ně patřící 

samozřejmě i sportovní) mohou být ke státnímu rozpočtu dvojí povahy: 

1) vztahy, které vyplývají ke sportovním organizacím a jejich příjmy do státního 

rozpočtu: 

 vyplývají daňové povinnosti sportovních organizací, 

 platby za pouţívání státního majetku, 

 splátky návratných finančních výpomocí, 
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 další splátky vyplývající ze zákona. 

 

2) vztahy, které vyplývají ke sportovním organizacím a jejich výdaje do státního 

rozpočtu: 

 dotace občanským sdruţením. 

 

Dotace 

Jsou to peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo národního 

fondu poskytovaného právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Po čerpání 

dotace je organizace povinna doloţit přehled o pouţití peněţních prostředků a případně 

nepouţité peněţní prostředky vrátit. 

 

Příspěvky 

Jsou to peněţní prostředky, které jsou účelově vymezeny a je moţné je poskytnout pouze 

fyzickým osobám. Příjemce těchto příspěvků není povinen po pouţití dokládat naplnění 

účelu, neboť ten je obecně známý z daných skutečností. 

 

Rozpočet kraje 

V krajích působí jako orgány zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, 

do jejíchţ kompetence spadá poskytování dotací v oblastí tělovýchovy a sportu, patří zde také 

mládeţ. Rada kraje můţe rozhodnout o schválení dotace a její poskytnutí na jeden kalendářní 

rok občanským sdruţením, které působí v oblasti tělovýchovy a sportu. [3] 

 

Rozpočet města a obce 

Typ rozpočtu, který je svým charakterem nejbliţší sportovním organizacím na úrovni 

sportovních klubů. Města a obce, který tento rozpočet sestavují, se řídí metodikou nebo 

vyhláškou schválenou příslušným zastupitelstvem. Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, 

kterými můţe obec výrazně ovlivnit také činnost sportovních organizací na svém území. 

Rozpočet obce se pro sportovní organizace můţe stát významným finančním zdrojem. Je 

dobré vědět, z čeho se skládají příjmy a výdaje obce. Často se jedná o záleţitosti individuální, 

související s velikostí obce, geografickou polohou, demografickým sloţením i charakterem a 

rozsahem aktivit probíhajících na jejím území. [3] 
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Rozpočet města a obce jako finanční zdroj, který je nejdostupnější a nejvyuţívanějším 

zdrojem v rámci sportovních organizací musí respektovat zásadní věc a to, ţe právní předpis 

neukládá městu a obci povinnost finančně podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu na svém 

území. Na druhou stranu je důleţité tyto sportovní organizace finančně podporovat a právě 

práce sportovních manaţerů a činovníků klubu, kteří v těchto organizacích působí, spočívá 

v přesvědčování obecních orgánů, ţe investice do tělovýchovy a sportu jsou velice významné 

co se týče budoucnosti, především pak týká-li se to mládeţe. 

 

Prostředky z veřejných rozpočtů do sportovních organizací jsou rozděleny zejména na: 

 zabezpečení sportovní prezentace, 

 zabezpečení sportovních center mládeţe,  

 zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu, 

 investice do sportovních zařízení, 

 programy rozvíjení sportovního talentu, sport a škola, sport pro všechny atd. 

 podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru. [3] 

 

2.4.2 Finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy 

 

Zdroje finančních prostředků 

 trţby za prodej nadbytečného majetku a majetkových účastí, 

 příjmy z podílu na zisku a z dividend, zejména pak prostředky čerpané od 

akciové společnosti Sazka z výnosů jí pořádaných loterií, které jsou určené 

z loterijního zákona na podporu tělovýchovy a sportu, 

 příspěvky od fyzických a právnických osob, 

 prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů. 

 

Další příjmy ČSTV plynou z: 

 prodeje propagačního materiálu ( dresy, trika, knihy, vlaječky atd.), 

 příjmů z vybraných členský příspěvků od sportovních svazů, klubů a ostatních 

sportovních subjektů, 

 prodeje vstupného. 
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Nezanedbatelný příjem sportovních klubů plyne z tzv. odstupného, výchovného a hostování. 

Patří mezi příjmy sportovní organizace, které tvoří nejčastější formu získávání finančních 

prostředků sportovními organizacemi. V praxi se jedná se především o dva typy nejvíce 

vyskytujících se vztahů mezi dvěma sportovními organizacemi – výchovné a odstupné. 

 

1. Výchovné je vypláceno na základě vnitřních předpisů sportovní asociace při 

schváleném přestupu sportovce minimálně výkonnostní úrovně. Jedná se o paušální 

náhradu za výdaje spojené s výchovou sportovce po celou dobu jeho působení ve 

sportovní organizace. 

 

2. Odstupné je forma příjmu klubu, kdy jeden klub odstoupí své postavení smluvní 

strany jinému klubu a za to obdrţí finanční odměnu, jejíţ výše je dána tabulkovou 

hodnotou konkrétní asociace či svazu nebo dohodou. [3] 

 

2.4.3 Sportovní sponzoring a reklama 

 

Sportovní sponzoring 

Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou) na jedné straně a na 

druhé straně zastoupené sportem, kde dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. 

Tento vztah vyjadřuje specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněţní či 

další prostředky a sluţby se dávají k dispozici osobám a sportovním organizacím. Základem 

je, ţe sponzor očekává za své peníze, věcné prostředky nebo sluţby od sponzorované 

organizace jasně a předem formulované protisluţby, coţ se projevuje například šířením 

reklamy jména podniku nebo jeho produktů a sluţeb. [3] 

 

Důvody ke sponzoringu: 

1. Ztotoţnit se s danou cílovou skupinou či ţivotním stylem. 

2. Zvýšit povědomí o firmě či produktu. 

3. Vytvořit nebo posílit vnímání klíčové image značky spotřebitelem. 

4. Posílit vybraný rozměr korporátní image. 

5. Vytvořit záţitky a evokovat pocity. 

6. Pobavit klíčové zákazníky nebo odměnit klíčové zaměstnance. 

7. Umoţnit merchandisingové nebo propagační příleţitosti. [6] 
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Vyvíjení úspěšných sponzorských událostí představuje především výběr vhodných událostí, 

vytvoření optimálního sponzorského programu pro událost. Událost si musí vytvořit chtěnou 

image a musí být schopna vytvořit poţadovaný účinek na cílový trh. Spotřebitelé musí 

sponzora za jeho zapojení do sponzorované události pozitivně ocenit.  

 

Sportovní reklama 

Jedná se o reklamu se sportovními motivy. Tento druh reklamy vyuţívá specifických médii 

komunikace v oblasti sportu. Existuje řada forem a druhů sportovní reklamy: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovních číslech, 

 reklama na mantinelu, na palubovce, ledové ploše, 

 reklama na sportovním nářadí, vstupenkách, plakátech, 

 reklama na billboardech, poutačích,  

 televizní přenos, média, noviny,  

 virtuální technika, internet.  

 

Příjmy z reklamy tvoří velmi významnou a nezanedbatelnou poloţku všech příjmů 

sportovních organizací. Obzvlášť ty, které jsou vybaveny právní subjektivitou, berou 

sportovní reklamu spojenou se sponzorskými vztahy, jako svůj proti výkon nabízený 

sponzorovi ze smluvně dohodnutých finančních a dalších podmínek.  

 

2.5 METODOLOGIE 

 

Metodologie je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. 

Metodologie jako vědní obor se zabývá studiem moţností řešení problémů a následným 

hledáním odpovědí. 

 

Metoda je vytvořena podle systému, pravidel a principů, které určují třídy moţných systémů 

operací, vedoucích od určitých podmínek, které směřují aţ k dosaţení stanoveného cíle. 

Některé metody jsou pouţitelné víceúčelově, pro více vědních oborů, jiné pouze pro jeden 

z těchto oborů. [2] 

V kaţdé metodě se pouţívají různé sociologické techniky. Tyto jsou při uplatňování 

sociologických metod vlastně pracovními nástroji, jimiţ je shromaţďován materiál a jimiţ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda
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jsou zjišťována potřebná data pro interpretaci. Interpretací dat získaných sociologickým 

výzkumem rozumíme zpracování materiálu nejčastěji za pouţití výpočetní techniky. Získáme 

velké mnoţství tabulek, grafů a jiných údajů. Úkolem sociologa je získaná dat vysvětlit. [2] 

 

Pro vypracování své bakalářské práce jsem pouţil metody rozhovoru (interview) a práce 

s dokumenty: 

1) rozhovor – jedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka (tazatele) se zkoumaným 

člověkem (respondentem) nebo skupinou, 

2) práce s dokumenty – vychází se z toho, ţe nashromáţděné informace byly sesbírány 

v terénu, také ve vyuţití různých materiálů, které se vztahují k současné problematice.  

 

2.5.1 Rozhovor 

Rozhovor je v současné době jedna z nejpouţívanějších a na veřejnosti nejznámějších 

výzkumných metod. Tato metoda je zaloţena na bezprostředním rozhovoru výzkumníka se 

zkoumaným člověkem nebo skupinou, přičemţ zkoumaná osoba či skupina má být podnícena 

řadou záměrně cílených otázek k podání verbálních informací. [2] 

 

Typy rozhovorů 

 standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – má přísný řád, 

postupuje se přesně podle připraveného textu (formuláře), čímţ se blíţí dotazníku; 

výzkumník čte respondentovi otázky a ten na ně odpovídá, 

 nestandardizovaný, volný rozhovor – je dobře připraven předem, ale tento rozhovor 

se značně přibliţuje běţnému rozhovoru; vede k bezprostřednímu projevu 

respondenta, 

 polostandardizovaný rozhovor – nese prvky volného i standardizovaného 

rozhovoru, 

 rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl 

své návštěvy, vyţádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává 

odpovědi, 

 rozhovor skrytý – vylučuje jakékoliv přímé zaznamenávání odpovědí a respondent 

nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru,  

 rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka s jednou osobou.  
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Tento typ rozhovoru dělíme na: 

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

se můţe takzvaně vypovídat, 

2) tvrdý – dotazovatel se chová autoritativně, přísně vyţaduje přesné odpovědi na 

přesně stanovené otázky, 

3) neutrální rozhovor – je uţíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, ţe 

respondent má zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu; dotazovatel 

zabezpečuje dosaţení cíle rozhovoru. 

 rozhovor skupinový – hromadný rozhovor prováděný současně s několika osobami; 

dává se přednost 6 – 10ti členným skupinám a při výzkumu se musí počítat s veřejným 

míněním. [2] 

 

Při vypracovávání své bakalářské práce jsem vyuţil nejvíce metodu individuálního rozhovoru, 

preferoval jsem typ měkkého s kombinací neutrálního rozhovoru,  který jsem vedl s 

představiteli hokejového klubu HC VOKD PORUBA, trenéry, rodiči hokejistů a ředitelkou 

základní školy Dětská 915.  Snaţil jsem se vyvarovat základních chyb při rozhovoru, jako je 

sugestivní kladení otázek, přílišné sebevědomí tazatele či přítomnosti dalších osob, které 

narušují průběh rozhovoru. Sesbírané informace jsem si zaznamenával a zpracoval při další 

metodě, a to je práce s dokumenty. 

 

2.5.2 Práce s dokumenty 

Při metodě práce s dokumenty musíme vycházet z toho, ţe sesbírané informace, které byly 

určitým způsobem zpracovány ze zcela jiných hledisek, neţ jsou ta, z nichţ chceme vycházet. 

Klademe především důraz na nutnost tyto informace z dokumentů správně vybrat, zhodnotit a 

analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Zvaţujeme také kvalitu dané informace, 

bereme v úvahu, ţe obsaţené informace mohou být určitým způsobem zkreslené. [2] 

 

Mezi dokumenty patří 

1) úřední záznamy, výkazy, soudní akta, zápisy z porad - všechny dokumenty, které 

vznikly s cílem shromáţdit určité údaje, 

2) osobní dokumenty – deníky, dopisy, paměti, kroniky, autobiografie, 

3) dokumenty statistického charakteru (statistické ročenky, aj.) 

4) jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy, atp. 
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Metodu práci s dokumenty jsem vyuţil nejvíce při vypracovávání své bakalářské práce. 

Čerpal jsem ze zdrojů jako jsou školní skripta VŠB-TU Ostrava, publikace, dále z uvedených 

knih, které jsou v seznamu literatury, také z denního tisku a v neposlední řadě jsem pouţil 

odkazy na uvedené internetové odkazy. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO KLUBU  
 

3.1 HISTORIE HOKEJOVÉHO KLUBU VOKD PORUBA 

 

Do Ostravy, respektive severní Moravy a Slezska, zavály chladné kanadské zimy hokej ve 20. 

letech 20. století. Pevný řád dostala liga aţ roku 1931 ustanovením Slezské župy hockeyové, 

jejímţ předsedou se stal Jaroslav Zábrodský. Konkrétně do Poruby se hokej dostal v zimě 

1931. V lednu 1933 mládenci z Poruby utvořili „mančaft“ a vyjednali si první „hokejový 

zápas“ se sousedními Třebovicemi (2:7). Na jaře 1946 10. listopadu byl zaloţen na popud 

bývalých hokejistů hokejový klub SK Poruba a natrvalo zapustil své kořeny v Porubě.  

Vedení hokejového oddílu se po dohodě se Sokolem Poruba rozhodlo v roce 1953 poţádat 

nově zaloţenou DSO Tatran Poruba provozující svoji činnost na sídlišti v Porubě o 

začlenění do jejího svazku v přesvědčení, ţe zde nalezne porubský hokej především lepší 

finanční zázemí a pomoc s výstavbou nového kluziště. Bylo vybudováno nové kluziště 

v Porubě u smyčky ve staré vsi.  

Po nepříliš vydařených předešlých letech načal Sokol Poruba sedmdesátá léta v krajském 

přeboru severomoravského kraje. V sezoně 1976 – 1977 vyhrává celou soutěţ a postupuje do 

2. ligy tehdejšího Československa. Postup znamenal pro klub jeden z největších úspěchů v 

historii. Kdyţ v 70. letech ukončil činnost významný hokejový oddíl Ostravska – Baník 

Ostrava, byl celek posílen i řadou jeho hráčů např. Krawczynski, Malík, Nábělek, Miksa, a 

další.  

V roce 1978 se slučuje TJ Sokol Poruba s TJ Hutní montáţe Ostrava a s tím zákonitě přichází 

další změna názvu klubu a na scéně se objevují Hutní montáţe Ostrava, mezi fanoušky tolik 

oblíbené „Huťa Muťa“. Ty od samého počátku hrávaly v soutěţi aţ na několik výjimek v 

horní polovině tabulky, ale aby postoupily výše, musely by konkurovat mnoha 

ambicióznějším celkům především z menších měst, které měli lepší finanční zázemí. 

Dokončení výstavby zimního stadionu v Porubě, který se jiţ stavěl u Vozovny v roce 1977 

dává také impuls pro pozdější zaloţení hokejových tříd na základní škole Dětská., Zásluhu na 

tom má zástupce ředitele školy Malčík, školní inspektor Plánička a také bývalý hráč Sokola 

Juchelka. Porubský hokej tak mohl prvně vyslat do soutěţí všechny věkové kategorie a 

pomalu zakládat hokejové podhoubí pro následující generace. Někteří z nich, jako Martin 
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Prusek, Jakub Štěpánek, Rostislav Olesz či Roman Polák doznali mezinárodního věhlasu a 

další válčí v hokejové extralize či první lize. Trenérskou mládeţnickou základnu tvořili 

převáţně bývalí hráči Sokola, ale jen jejich zásluhou vyrostlo v Porubě tolik zvučných jmen, 

mezi významné trenéry můţeme jmenovat Tichého, Lipnického, Duhana, Šimona, Cagaše a 

jiné. To vše, také díky spolupráci, která trvá aţ do současné doby se Základní školou na ulici 

Dětská, která má statut sportovní školy a od roku 1998 je škola fakultní školou PdF Ostravské 

univerzity pod vedením p. ředitelky Mgr. Boţeny Zedkové.  

Výbor TJ Hutní montáţe s podporou podniku a městským obvodem Poruba usilují o 

zastřešení zimního stadionu podle návrhu ing. arch. Kotka, ale po revoluci v roce 1989 se 

stadion převádí do majetku Okresního úřadu Opava a jeho prostory zaplavili trhovci. Projekt 

byl realizován aţ v roce 1998, kdy byl zimní stadion zastřešen a celkově dokončen a také 

oceněn cenou stavba roku 1998. 

 Roku 1994 končí oddíl se svým působením v rámci TJ Hutní montáţe Ostrava, 

osamostatňuje se a do názvu se opět vrací Poruba, tentokráte jako Hokejový klub, v jehoţ 

čele stojí Ing. Petr Výtisk. Jiţ rok poté postoupil celek do II. Ligy. Zásluhu na tom měli 

zejména hráči: Rudl, Gulaši, Kalandra, Moták, Tichý, Bahník, Gleich, Peslar, Trličík, Najdek, 

Svozil. Po letech strávených jako účastník II. Ligy, hrozil dokonce úplný zánik, protoţe zájem 

sponzorů a diváku nebyl na dobré úrovni.  

Roku 2001 vstupují na scénu Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy a A-tým Poruby, 

jako poslední po mládeţi, přejímá „Sareza“ i do svého názvu. Na své první vystoupení ale 

nebudou hráči rádi vzpomínat: neúčast v play-off nebyla dobrou vizitkou. Jiţ další rok 

vyhlásila Sareza Ostrava útok na baráţ o I. ligu. Posílena o hráče Havířova, Vítkovic či 

Opavy hladce vybojovala osmičku zajišťující vyřazovací boje, ale proti byl Nový Jičín. Co se 

nepovedlo v této sezóně, si plně Sareza vynahradila v následující. Suverénně proplula II. 

ligou, ve finále zdolala Nový Jičín a baráţ byla i přes náročné souboje v konečném součtu 

banalitou a poprvé v historii zamířil porubský klub do druhé nejvyšší soutěţe, to jiţ byl kádr 

po kompletní obměně. Do kádru patřili mimojité takoví hráči jako Tejkl, Grman, Holík, Frolo, 

Fabián, Pavlačka, Bařica, Škutchan, Martynek.  

V roce 2007 přichází do klubu generální partner, společnost VOKD a klub přejímá název před 

sezonou 2007/2008 HC VOKD PORUBA s. r. o., kdy 100% vlastníkem se stala společnost 

HC VOKD Poruba o.s. Bohuţel v sezoně 2008/2009 obsadila v 1. hokejové lize poslední 16. 
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místo a ze soutěţe sestoupila do 2. ligy ČR. V současné době je pořád klub HC VOKD 

Poruba s.r.o. registrován na Českém svazu ledního hokeje, ale přes trvající finanční problémy, 

kdy klub nemá vůči hráčům a dalším hokejovým i nehokejovým subjektům zaplacené 

závazky, není přihlášen do ţádné soutěţe v ČR. 

  

3.2 NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY A-TÝMU 

 

Základní kámen největšího úspěchu v porubském hokejovém klubu v kategorii A-muţstva 

poloţili hráči jiţ v 70. letech postupem do 2. ligy tehdejšího Československa. V poslední 

letech se určitě vryje nejvíce do podvědomí fanoušků postup muţů do 1. hokejové ligy v roce 

2004 jiţ pod hlavičkou klubu Sareza Ostrava. Za dobu 6tiletého působení A-týmu v 1. lize se 

vystřídalo mnoho hráčů a trenérů. K největším úspěchům se řadí 7. místo v sezóně 2007/2008 

a naopak k největším zklamáním bude patřit sestup do niţší soutěţe v sezóně 2008/2009. 

Přehled umístění A- týmu v 1. lize v jednotlivých letech je zobrazen v grafu 4.1. V současné 

době A-tým v porubském hokeji nepůsobí, v důsledku přetrvávajících finančních problémů se 

nepřihlásil do ţádné soutěţe vedené ČSLH v ročníku 2009/2010 a vůbec není jisté do 

budoucna, zda se tak ještě stane.  
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Obr. 4. 1 Graf znázorňuje umístění A-týmu muţů v soutěţi 1. ligy ČR ledního hokeje. 
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3.3 ZIMNÍ STADION OSTRAVA - PORUBA 

 

Moderní víceúčelová hala rekonstruovaná za 160 milionů korun má hlediště pro velké 

mnoţství diváků, čímţ ideálně doplňuje ostravskou ČEZ ARÉNU a Sportovní halu v Ostravě 

- Přívoze. Zimní stadion tak, jak jej dnes známe, byl slavnostně otevřen 26. 10. 1998. Sídlí na 

ulici Čkalovova. Kapacita haly je 5000 míst, z toho 1931 míst k sezení. Krásný sportovní 

stánek přímo uprostřed Ostravy- Poruby skýtá moţnosti pořádání nejen sportovních, ale i 

kulturních akcí jako jsou koncerty, výstavy apod.  

 

V útrobách stadionu se nachází celkem sedmnáct šaten pro hokejové týmy a krasobruslaře a 

ideální zázemí včetně společenské místnosti, klubovny, rehabilitační linky, sauny, posilovny, 

kanceláří a podobně. V objektu je také tiskové středisko, několik obchodů se sportovními 

potřebami, banka a restaurace. Součástí zimního stadionu je hotel s kapacitou 92 lůţek. Celý 

objekt má bezbariérový přístup do hlediště, WC a vyhrazený prostor.  

V roce 1998 získal zimní stadion, k němuţ později přibyla i druhá tréninková hala, ocenění 

Stavba roku. Řešením 2. ledové plochy, která byla vybudována v roce 2003 se areál zařadil 

mezi nejmodernější a technicky nejdokonaleji vybavené zařízení stejného zaměření v České 

republice. V roce 2005 proběhla rekonstrukce původní vzduchotechniky o absorpční 

odvlhčování zajištující sníţení vlhkosti, která přináší i vyšší kvalitu ledové plochy. 

Mládeţnické druţstva HC VOKD Poruba vyuţívají nejen tyto plochy k hraní domácích 

zápasů, ale také k trénování a regeneraci po náročných výkonech. V letních měsících se zde 

připravují na další sezóny, protoţe se prostory ledové plochy změní na sportoviště, kdy je 

pokládán speciální sportovní povrch. Také zde vznikají badmintonové kurty pro komerční 

vyuţití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Zimní stadion Ostrava- Poruba  
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3.4 HC VOKD PORUBA, občanské sdružení 

 

Hokej v Ostravě- Porubě, jak uţ bylo výše uvedeno, je spojen také s velmi kvalitní prací s 

mládeţí, která se zde traduje jiţ od 80. let minulého století. Největší úspěchy mládeţe jsou 

spjaty s rokem 2000, kdy se podařilo vybojovat extraligu dorostu a v následujícím roce 

extraligu juniorů. Trénovali zde velké osobnosti českého a československého hokeje, 

nejznámějším byl Miloš Holaň ml. (momentálně hlavní trenér HC Sparta Praha) nebo bývalí 

českoslovenští reprezentanti Vladimír Stránský a Jaroslav Vlk, kteří udělali velkou práci s 

mládeţí. Momentálně klub nedisponuje velkým trenérským jménem, ale naopak zde působí 

trenéři, kteří mají chuť na sobě pracovat a prosadit se do velkého hokeje.  

 

Tento klub vţdy silně konkuroval několik let mládeţi z klubu HC Vítkovice. Je to umocněno i 

tím, ţe spousty kluků, kteří se stanou ve Vítkovicích nepotřebnými či se neprosadí v jejich 

dresu mají motivaci si zahrát v Porubě, která také z toho těţí, jelikoţ spoustu odloţených 

hráčů z Vítkovic, se zde prosadilo do profesionálního muţského hokeje, ale tato výměna 

funguje i opačným směrem, kdy hokejoví talenti, kteří vyrůstali a učili se lednímu hokeji 

v Porubě, přestoupili v mládeţnickém věku do HC Vítkovice.  

 

Momentálně mládeţ vystupuje pod hlavičkou klubu HC VOKD Poruba, o.s. Tato organizace 

vystupuje formou občanského sdruţení jako nezisková organizace. Její činnost je zaloţena 

především na práci s dětmi školního věku. Hokejový klub je zařazen do projektu Českého 

svazu ledního hokeje, který nese název Sportovní centrum mládeţe.  

 

Tento velikostí druhý největší ostravský klub, registruje přes 230 ţáků, přes 100 hokejistů v 

dorostenecké a juniorské kategorii a hokejové přípravky, kterých se zúčastňují děti od 3 do 7 

let (cca 60 dětí).  Ţákovská muţstva 3. – 5. tříd jsou účastníky nejvyšších soutěţí pořádaných 

Moravskoslezským hokejovým svazem, ţáci 6. – 8. tříd jsou účastníky Ligových soutěţí 

řízených Českým svazem ledního hokeje. Všechna ţákovská muţstva se pravidelně umisťují 

na předních místech průběţných tabulek.  

 

Muţstva starších a mladších dorostenců se účastní: mladší dorost extraligy dorostu a starší 

dorost 1. ligy dorostu, které pořádá ČSLH. Muţstvo juniorů je účastníkem nejvyšší 

mládeţnické soutěţe pořádané ČSLH – extraliga juniorů ČR.  
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3.5 NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY MLÁDEŽE 

 

Práce s mládeţí se v porubském hokejovém klubu traduje uţ od 80. let minulého století. Za 

zmínku stojí určitě pár historických okamţiků pro tyto kategorie. Přes počáteční působení 

v krajském přeboru, který se hrál v Porubě dlouhá léta se postupně klub vypracovával ve 

výchově mládeţe na vyšší úrovně. Za největší událost lze povaţovat postup do nejvyšších 

soutěţí v ČR v kategorii juniorů v roce 2001 a v kategorii dorostu o rok dříve v roce 2000. 

Největší úspěchy v mládeţnických kategoriích se týkají kategorie dorostu, který skončil 

v sezóně 2001/2002 na 5. místě v moravské skupině a v následující sezóně potvrdil své 

výborné výsledky (hráči nar. 1985,1986) 7. místem v celostátní extralize dorostu. Pro 

srovnání mládeţnických kategorií dorostu a juniorů jsou uvedeny výsledky formou jejich 

průběţných umístění v grafu 4.2. Hokejový klub vychoval jednak spoustu talentů, kteří 

dorostli do role pozdějších reprezentantů ČR na mezinárodních akcích a turnajích, např. 

Martin Prusek, Rostislav Olesz, Jakub Štěpánek či Roman Polák, ale také spoustu dalších 

kvalitních hráčů, kteří působí v extralize nebo první lize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.2 Graf znázorňuje umístění juniorů, dorostu v extralize těchto mládeţnických kategorií 
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4 FINANCOVÁNÍ A VÝCHOVA MLÁDEŢE  
 

4.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HOKEJOVÉHO KLUBU HC VOKD 
PORUBA O.S. 

 

 

 

 

 

 

Hokejový klub HC VOKD PORUBA o.s. funguje na bázi občanského sdruţení, tudíţ má 

všechny předepsané rysy modelu organizace občanského sdruţení. Předsedou klubu HC 

VOKD Poruba je Michal Bystroň a místopředsedou je Vladimír Gleich. Dále se na řízení 

organizace podílí také členové výkonného výboru: Miroslav Malík, Mgr. Boţena Zedková, 

Ladislav Barčák. A členové revizní komise: Ing. Tomáš Valder, Martin Peslar, MUDr. Luděk 

Pliska. 

  

Obr. 3.1 Struktura občanského sdruţení hokejového klubu 

VALNÁ HROMADA 

VÝKONNÝ VÝBOR 

REVIZNÍ KOMISE 

PŘEDSEDA KLUBU  

SEKRETÁŘ KLUBU 

TRENÉŘI 

HRÁČSKÁ ZÁKLADNA 
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Součástí organizační struktury hokejového klubu HC VOKD Poruba o. s., která se skládá 

z valné hromady, dozorčí rady a výkonného výboru, je také sekretář klubu. Tuto pozici 

v klubu zastává Lidvína Cviertnová. V neposlední řadě jsou součástí organizační struktury 

také trenéři a hráči. Všechny tyto orgány organizace spolu spolupracují a podílejí se na chodu 

hokejového klubu jako celku. 

 

Dalším velice důleţitým článkem hokejového klubu je management a trenéři hokejového 

klubu, jejichţ hlavní činností je připravit a zajistit chod hokejové klubu způsobem, aby byly 

naplněny předem stanovené ekonomické a sportovní cíle klubu. V ţádném případě nesmíme 

opomenout také rodiče, kteří se velkou měrou podílejí, ať uţ formou materiální či výchovnou, 

na rozvoji hokejové osobnosti mladého hráče. 

 

Management hokejového klubu HC VOKD PORUBA se snaţí především o kvalitní vedení 

hokejového klubu, ovšem do jeho práce je kladeno spoustu překáţek. Největší je zejména 

nedostatek financí pro zabezpečení sportovní činnosti hokejového klubu. Tato situace se táhne 

jiţ od dob bývalého vedení, kdy byl klub zadluţen cca 2. miliony korun, a s touto situací se 

zatím není schopen vyrovnat. Po odvolání bývalého vedení nebyl za takové situace nakloněn 

klubu ani Magistrát města Ostravy. Proto je snahou managementu znovu obnovit důvěru 

Magistrátu města Ostravy ve vedení občanského sdruţení. Dále se management snaţí shánět 

finanční prostředky, především pak strategického partnera, který by přispěl ke stabilnější 

ekonomické situaci v  klubu.  

 

4.2 TRENÉRSKÉ ZAJIŠTĚNÍ HC VOKD PORUBA O.S. 

 

Důleţitým úkolem managementu je zajistit co nejkvalitnější zajištění v oblasti trenérské 

práce. Nejvyšším bodem pyramidy trenérského obsazení je pozice šéftrenéra mládeţe SCM
3
, 

kterou vykonává Pavel Leksovský. Do jeho kompetencí spadá dodrţování stanovených 

sportovních cílů, také kompletního trenérského plánu. Dále se podílí největší měrou na 

sestavování sportovní koncepce klubu, svolává trenérské porady (1x týdně) či konzultuje další 

postupy s šéftrenéry mládeţnických kategoriích. V neposlední řadě zodpovídá za výsledky 

                                                 
3
 SCM = Sportovní centrum mládeţe, kdy hlavní podmínkou pro účast v systému SCM je úroveň juniorské 

soutěţe a soutěţe staršího dorostu u příslušného mládeţnického hokejového klubu 
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mládeţnických kategorií. Pozice šéftrenéra mládeţe byla obsazena Mgr. Petrem Trojanem a 

post šeftrenéra přípravek Martinem Peslarem.     

 

Všechna muţstva trénují vyškolení trenéři s licencí, která je vydávána Českým svazem 

ledního hokeje. Školení trenérů probíhá v rámci studia na Karlově univerzitě, přesněji na 

katedře tělesné výchovy a sportu. Jedná se o vzdělání, které se v základu týká propojení teorie 

s praxí v oblasti trénování mládeţe. Tato nejniţší dosaţená licence se značí jako typ C a 

trenéři jsou s ní oprávněni trénovat děti od předškolního věku aţ po ţáky 8. tříd. Nejvyšší 

vzdělání, tj. licenci A mají hlavní trenéři u 7., 8. třídy a dále u mladšího dorostu, staršího 

dorostu a juniorů.  Licenci A v klubu HC VOKD Poruba mají Petr Rambousek, Pavel 

Leksovský a Petr Trojan.  

 

Hokejový klub zaměstnává 10 trenérů, z toho je 6 trenérů profesionály na plný pracovní 

úvazek, zbytek tvoří asistenti. Přehled trenérů jednotlivých mládeţnických kategorií je uveden 

v tab. 4.1. Trenéři, kteří pracují v hokejovém klubu HC VOKD Poruba na plný úvazek, jsou 

v tabulce tučně zvýrazněni. Tito trenéři ve spolupráci se svými asistenty mají od klubu 

stoprocentní důvěru. Naopak oni pak věnují ţákům své maximum, předávají nabyté 

zkušenosti a motivují hráče k lepším výkonům, aby je poté zúročili s nápisem HC VOKD 

PORUBA na dresech při hokejových utkáních. 

 

Věková kategorie Jména trenérů (hl.trenér, asistent) 

Junioři Pavel Leksovský, Roman Mrázek 

Starší dorost Petr Trojan, Miroslav Bahník 

Mladší dorost Petr Rambousek, Zdeněk Otawa 

7. a 8. třída Petr Trojan, Radovan Glas 

5. a 6. třída Martin Peslar, Zdeněk Otawa 

Přípravka a 4. třída Martin Peslar, Zdeněk Otawa, Tomáš Valder, Pavel Učeň 

 

Tab. 4.1 Rozdělení trenérů v mládeţnický kategoriích v sezóně 2009/2010 

 

Určitě je třeba upozornit na kvalitní práci s mládeţí, protoţe porubský hokejový klub za dobu 

své několikaleté existence vychoval mnoho kvalitních hráčů, kteří se prosadili 

v profesionálním hokeji a kteří reprezentovali nebo budou reprezentovat Českou republiku na 

mezinárodních akcích, mistrovství světa a jiných turnajů. Mezi nejslavnější odchovance klubu 
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patří zejména Martin Prusek působící v Kontinentální hokejové lize v týmu Dynamo Riga a 

Rostislav Olesz působící momentálně v týmu NHL Florida Panthers. 

 

4.3 CÍLE HOKEJOVÉHO KLUBU V OBLASTI MLÁDEŽE 

 

 

 Z hlediska ekonomické oblasti se jedná především o pokračování prohlubování 

vztahů s Magistrátem města Ostravy a pokračování spolupráce s Městským úřadem 

Poruba, protoţe jejich podpora zejména pro krytí značné části rozpočtu klubu, je 

nezbytná pro kvalitní chod klubu. V současné době především úzká spolupráce 

s pronajímatelem zimního stadionu společností SAREZA s.r.o. při vyuţívání středisek 

k přípravě, tréninkům a zápasům hráčů.   

 

Dalším důleţitým ekonomickým aspektem je stanovení členských klubových 

příspěvků na odpovídající úroveň tak, aby se hokej nestal „drahým sportem“ pro 

vybranou část obyvatel, ale měli ho moţnost provozovat i sociálně slabší rodiny. 

Především by to mělo probíhat formou zapůjčení kompletní hokejové výstroje pro 

sociálně slabší rodiny hráčů, rovněţ podpora klubu pro všechny brankáře toutéţ 

formou z důvodu vysoké pořizovací ceny brankářské výstroje (cca 40.000,- Kč). 

V neposlední řadě vytvoření kvalitních finančních podmínek pro růst talentovaných 

mladých hráčů Sportovního centra mládeţe. 

 

 Z hlediska sportovní oblasti jde především o zavádění moderních trendů v oblasti 

mládeţnického ledního hokeje do tréninkové přípravy všech věkových kategorií s 

kvalitním vyuţitím 10ti profesionálních trenérů pro všechny věkové kategorie. 

Dalšími cíly je vytvoření skvělých podmínek pro růst talentovaných mladých hráčů 

Sportovního centra mládeţe, naplnění kaţdoroční účasti klubu v nadstavbové části 

extraligy juniorů, dorostu a ţákovské ligy z důvodu zvýšení výkonnosti mladých 

hráčů, především jejich zařazování do vyšších věkových kategorií s předpoklady 

dobrého hokejového růstu.  
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Dále zlepšit oblast scoutingu
4
, která spočívá ve vyhledávání talentů v ostatních 

klubech spádové oblasti, jejich zařazování do klubu a úzké spolupráci s těmito kluby 

v oblasti hostování a přestupů talentovaných mladých hráčů.  

 

Rovněţ je cílem vyškolení nejméně jednoho trenéra na licenci B a další vzdělávání 

trenérů dle školení pořádaných Českým svazem ledního hokeje, s moţností i 

absolvování trenérské stáţe v zahraničí.  

 

V neposlední řadě naplnění členské základny ve všech věkových kategoriích se 

zaměřením na předškolní věk (přípravka) a úzká spolupráce s přilehlou hokejovou 

školou ZŠ Dětská. Dále se více podílet na důleţité podpoře prevence proti kriminalitě 

a uţívání drog mládeţe formou sportu a různých sportovních akcí. 

 

4.4 HLAVNÍ PARTNEŘI HOKEJOVÉ KLUBU 

 

Městský obvod Ostrava - Poruba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský obvod Poruba reprezentuje celá řada sportovních oddílů a organizací, které provozují 

svou činnost ve sportovních zařízeních, kterými jsou zimní stadion, krytý plavecký bazén, 

letní koupaliště, sportovní areál Poruba s travnatým fotbalovým hřištěm, tenisové kurty a 

dalších zařízení, které uspokojí všechny věkové kategorie od dětí předškolního věku aţ po 

seniory. Poruba svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším části Ostravy a svým počtem obyvatel 

kolem 80 tis. také k nejlidnatějším.  

 

 

                                                 
4
 Scouting = výběr talentů, sledování výkonnosti hráčů na klubové a reprezentační úrovni 
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Město Ostrava 
 

 

 

 

 

 

Třetí největší město České republiky se právem můţe nazývat Městem sportu. Na špičkové 

úrovni se zde pěstují všechna tradiční sportovní odvětví – hokejem a fotbalem počínaje, 

basketbalem, házenou, volejbalem, tenisem či atletikou konče. Ve městě se nachází na dvě 

stovky sportovních hřišť, 5 stadionů, 130 sportovních hal, 4 kryté zimní stadiony a 16 

plaveckých ploch. Tyto prostory vyuţívá téměř 300 sportovních klubů.  

 

Město Ostrava se jiţ dlouhou dobu velkou měrou podílí na financování a podpoře mládeţe 

v hokejovém klubu HC VOKD Poruba. Nicméně tato spolupráce byla narušena problémy, 

které nastaly v sezóně 2008/2009, kdy A- tým skončil na posledním místě a sestoupil do 2. 

ligy a následně byla ukončena jeho činnost. Od této doby není důvěra Magistrátu města 

Ostravy tak velká, coţ se dotýká i situace financování mládeţe. Z tohoto důvodu je jedním 

z hlavních cílů (viz kapitola 4.3) získat důvěru města Ostravy zpátky.  

 

 

4.5 PŘÍJMY A VÝDAJE HOKEJOVÉ KLUBU HC VOKD PORUBA  

 

Zabezpečení dostatečných financí potřebných na chod klubu, patří mezi hlavní cíle vedení a 

managementu klubu. Největší část příjmů hokejového klubu tvoří dotace, příspěvky a 

sponzorské dary. Velkou měrou se na financování hokejového klubu podílejí rodiče hokejistů, 

protoţe lední hokej se po finanční stránce řadí v dnešní době k nejnáročnějším sportům v ČR, 

coţ je také jeden z důvodů sníţeného zájmu rodičů o tento velmi finančně náročný sport. 

 

4.5.1 Analýza rozpočtu klubu 

Rozpočet hokejové klubu HC VOKD Poruba je ze své největší části tvořen dotacemi od 

Magistrátu města Ostravy a Městského úřadu obvodu Poruba a příspěvky rodičů hokejové 

mládeţe. Po reorganizaci vedení občanského sdruţení hokejové klubu v roce 2008 zůstali 

dluhy po minulém vedení cca 2 mil. Kč. S touto situací se nové vedení snaţí neustále něco 
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dělat, ale určitě je to otázka několika sezón, neţ se tento dluh podaří smazat. Výše ročního 

rozpočtu hokejového klubu byla stanovena na sezónu 2009/2010 přibliţně na 6, 2 mil. Kč. 

 

4.5.2 Příjmy hokejového klubu HC VOKD Poruba o.s. 

Mezi hlavní příjmy hokejové klubu HC VOKD Poruba patří zejména dotace. Velká část 

dotací byla účelově vázána na úhradu pronájmu ledu a nebytových prostor na zimním 

stadionu. Největším poskytovatelem dotací je Magistrát města Ostravy a Městský úřad 

obvodu Poruba. Další dotace jsou od ČSLH z Projektu SCM. V loňské roce byly podány 

ţádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj a nadaci ČEZ, a. s. Z těchto ţádostí nebyla 

hokejovému klubu poskytnuta ţádná finanční pomoc. Důleţitým příjmem jsou příspěvky od 

rodičů, jejichţ výši schvaluje na zasedání Valná hromada. Dále potom sponzorské dary a 

půjčky od bankovních institucí. Příjmy z reklamy hokejový klub nemá ţádné. 

 

 

Vyčíslení příjmů hokejového klubu pro rok 2009/2010 
 

Magistrát města Ostrava (MMO) 

 

Poskytl dotaci ve výši 467 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč bylo účelově vázáno na úhradu nájmů na 

zimní stadionu z let 2002 -2006 a další dotace byla ve výši 1,6 mil. Kč, která byla zaslána na 

školu ZŠ Dětská 915, která byla také účelově vázána na úhradu pronájmu ledu a nebytových 

prostor, za přípravku a ţáky 3 - 8. tříd.  

 

Na  hokejový klub byla zaslána dotace MMO ve výši 1,3 mil. Kč, která byla rovněţ účelově 

vázána na úhradu pronájmu ledu a nebytových prostor za dorost a juniory.   

 

Městský úřad obvodu Poruba  

Tento zdroj příjmů, který vytrvale podporuje mládeţnický sport v Ostravě- Porubě, poskytl 

dotaci hokejovému klubu na mládeţ ve výši 365 tis. Kč.  

 

ČSLH 

Český hokejový svaz poskytl dotaci hokejovému klubu v rámci projektu SCM ve výši cca 270 

tis. Kč. Hlavní podmínkou pro účast v systému SCM je úroveň juniorské soutěţe a soutěţe 

staršího dorostu u příslušného mládeţnického hokejového klubu. ČSLH rovněţ přispívá na 

odměny vedoucího trenéra sportovních tříd ve výši 194 tis. Kč. 
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Klubové příspěvky 

V hokejovém klubu HC VOKD Poruba jsou stanoveny na 800 Kč za měsíc. Rodiče je platí 

v měsíčních splátkách (duben a červenec se neplatí), jsou vyčísleny ročně na 8 tis. Kč na 

jednoho ţáka. Kategorie starší dorost a junioři klubové příspěvky neplatí. Tento příjem byl 

pro klubovou pokladnu ve výši cca 1,2 mil. Kč. 

 

Sponzorské dary 

Bliţší informace pro čerpání z tohoto zdroje mi nebyly poskytnuty, pouze částka, která se 

pohybovala ve výši 250 tis. Kč.  

 

Půjčky od soukromých subjektů 

Půjčky od bankovních institucí činily 600 tis. Kč. 

 

Příjmy z prodeje hráčů, hostování 

Hokejový klub HC VOKD Poruba neměl pro sezónu 2009/2010 ţádné příjmy z prodeje 

hráčů, ani z hostování. Prodej hráčů se řídí podle tabulkové hodnoty, které jsou určeny ČSLH.  

 

Celkové příjmy hokejové klubu HC VOKD Poruba činily přibliţně 6,2 mil. Kč. Jak se 

podílely jednotlivé druhy příjmů na tomto celkovém objemu příjmů, je zobrazeno v grafu 4.1. 

 

Podíly jednotlivých příjmů na celkových příjmech klubu

54%

6%
7%

19%

4%
10%

Dotace z MMO Dotace z ÚMob Poruba ČSLH Hráčské příspěvky Sponzorské dary Půjčky

 

 

Graf 4.1 Podíly jednotlivých příjmů na celkových příjmech klubu 
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4.5.3 Výdaje hokejového klubu HC VOKD Poruba o.s. 

Největší poloţkou u výdajů je část, kterou tvoří náklady za pronájem ledu a platba za nájem 

nebytových prostor (šatna, posilovna, rehabilitační linka, kanceláře). Tyto náklady tvoří 

přibliţně 48% z celkových výdajů v sezóně 2009/2010. Další největší poloţkou jsou náklady 

na mzdy trenérů, které jsou rovny zhruba 20% z celkového rozpočtu výdajů, spolu s 

dopravou, která tvoří přibliţně 14% z celkových výdajů hokejového klubu. Dále jsou zde 

poloţky za administrativu, rozhodčí, přípravná utkání (turnaje) a ostatní výdaje (výstroj, 

hokejky, brusle atp.).  

 
Vyčíslení výdajů hokejového klubu pro 2009/2010 
 

Výdaje za pronájem ledu a nebytových prostor 

Jedná se o největší poloţku u výdajů, která tvoří přibliţně 48% z celkově stanoveného 

rozpočtu výdajů. Roční výdaje jsou u této poloţky vyčísleny na cca 3,4 mil. Kč. Tyto výdaje 

jsou vyčísleny včetně reţijních nákladů (elektřina, voda, apod.). Tato částka se platí 

společnosti provozující zimní stadion a přilehlá sportoviště SAREZA s.r.o. 

 

Doprava 

Hokejový klub HC VOKD Poruba vyuţívá pro přepravu mládeţe na zápasy a turnaje většinou 

regionální dopravní autobusovou společnost JC Trans, která sídlí v Ostravě– Vítkovicích a se 

kterou má velmi dobré zkušenosti. Celkově klub zaplatí ročně za dopravu okolo 954 tis. Kč.  

 

Mzdy 

Nedílnou součástí výdajů jsou náklady na mzdy zaměstnancům hokejového klubu HC VOKD 

Poruba. Hokejový klub zaměstnává 6 trenérů, kteří mají smlouvu na plný pracovní úvazek. 

Většinou je uzavírána na dobu určitou a to na délku jednoho roku. Asistenti trenérů jsou 

zaměstnání na Dohodu o provedení práce. Trenéři a asistenti jsou placeni 10 měsíců, tedy 

v době volna, tj. duben a červenec, nedostávají odměnu. Mzda trenérů v hokejovém klubu se 

pohybuje kolem 10 – 22 tis. Kč měsíčně. Hráčskou smlouvu v klubu nemá ani jeden hráč. 

Celkově hokejový klub zaplatí za mzdy trenérům okolo 1,44 mil. Kč.  
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Rozhodčí 

Rozhodčí jsou delegováni na utkání ČSLH, která řídí mládeţnické soutěţe. Částka je pevně 

stanovena řádem ČSLH za platbu rozhodčích. Roční náklady na tuto poloţku jsou vyčísleny 

na 307 tis. Kč. 

 

Podíl na administrativě 

Do této poloţky jsou zahrnuty věci okolo administrativní práce v hokejovém klubu. Mezi 

náklady spojené s administrativou patří i vyplácení mezd sekretáři klubu, který je 

zaměstnancem klubu. Pak jsou zde náklady spojené s kancelářskými potřeby, mobilní 

telefony, internet, platba externích činovníků, kteří se starají o zápisy v utkáních, zajištění 

hokejových turnajů, aktuálních informací na webových stránkách hokejového klubu, atp. 

Celková roční částka se pohybuje okolo 520 tis. Kč. 

 

Ostatní výdaje 

Tato poloţka je nejrozsáhlejší, co se týká počtu jednotlivých nákladů. Zahrnují se zde náklady 

za sportovní výstroj a výzbroj, mezi něţ patří např. hokejky, brusle, helmy, puky, dresy, 

rukavice a další. Dále jsou zde zařazeny náklady za pásky na holenní chrániče, na hokejky, 

iontové nápoje, emulze a další. Hráčům, kteří mají bydliště mimo Ostravu a museli by kaţdý 

den několik hodin dojíţdět na tréninky, je hrazeno ubytování v hotelu na zimním stadionu. 

Týká se to pouze tří hráčů extraligového juniorského muţstva. Je zde zahrnuto i stravné 

hráčů, kteří např. v rámci juniorské extraligy hrají s muţstvy z Čech, v tom případě je jím 

proplacen oběd před zápasem a večeře po zápase. Toto pravidlo se ale nevztahuje na situaci, 

kdy mládeţnické týmy hrají s týmy z okolí. Také jsou zde zařazeny i náklady spojené 

s přípravnými zápasy a turnaji. Tyto celkové náklady zatěţují hokejový klub ročně okolo 600 

tis. Kč. 

 

Celkové výdaje hokejového klubu HC VOKD Poruba činily přibliţně 7, 2 mil. Kč. Jak se 

podílely jednotlivé druhy výdajů na tomto celkovém objemu výdajů je zobrazeno v grafu 4.2. 
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Podíly jednotlivých výdajů na 

celkových výdajích klubu
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Graf 4.2 Podíly jednotlivých výdajů na celkových výdajích klubu 

 

4.5.4 Výdaje na hokejového hráče mládeţnického věku 

Záměrně v předchozích kapitolách nejsou uvedeny výdaje spojené s výstrojí a výzbrojí 

mladého hokejového hráče. V hokejovém klubu HC VOKD Poruba to funguje tak, ţe rodiče 

dětí od přípravky do kategorie mladšího dorostu kromě měsíčních stanovených příspěvků 

sami hradí výdaje na výstroj svého dítěte. Tyto výdaje se vyšplhají za roky budování kariéry 

mladého hráče do řádek desetitisíců korun. Podrobné výdaje rodičů na jednu aţ dvě sezóny 

jsou vyjádřeny v tab. 4.1. Z ekonomického hlediska se jedná o investici, která má, dá se říci, 

rizikový charakter, protoţe neexistuje jistota, ţe se hokej stane pro mladého hráče v dospělém 

věku profesionálním povoláním do dalších let a ţe se rodičům vloţené finanční prostředky 

jednou vrátí zpět. 

 

Od kategorie staršího dorostu a juniorů, rodiče, jak uţ bylo zmíněno v předešlé kapitole, 

měsíční příspěvky neplatí. Odpadá jim také velká finanční zátěţ v podobě pořizování 

hokejových věcí, protoţe kategorie staršího dorostu a juniorů jiţ hokejové věci (výzbroj, 

hokejky) dostávají od hokejové klubu v rámci sezónní výpůjčky, tzn. hokejové věci vţdy 

zapůjčí hokejový klub hráčům před sezónou a ti ji po sezóně zase vracejí. V tomto případě 

vzniká velké finanční zatíţení klubu, protoţe hokejová výstroj je spotřební zboţí, které má 

omezenou dobu ţivotnosti. Doporučuje se měnit hokejovou výstroj za novou co dva roky. 
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Poloţka Cena v Kč 

Brusle 10000 

Hokejové kalhoty 2000 

Vesta 2500 

Přilba s mřížkou 1700 

Loketní chrániče 900 

Holenní chrániče 1000 

Hokejka 2000 

Suspenzor 300 

Rukavice 1800 

Ponožky,ribano,tkaničky 600 

Nákrčník 500 

Štulpny 300 

Chránič na zuby 300 

Cena celkem 23900 

 

Pozn.: k celkové ceně musíme připočíst ještě výši ročních příspěvků 8 tis Kč. 

 

Tab. 4.1 Finanční zatíţení rodičů mladého hokejisty ve věku 6-15 let (orientačně) na 1-2 roky  

 

Náklady na výstroj jsou určeny podle cenově  dostupných informací v ceníku hokejových 

obchodů a také na základě pohovorů s některými rodiči dětí a jejich trenéry. Tyto získané 

informace se liší především v délce pouţívání výstroje, kdy jedna skupina rodičů preferovala 

věci kupovat kaţdý rok nové a druhá skupina rodičů, se kterými souhlasili i trenéři, 

preferovala postupně obměňovat opotřebované věci zánovními. Tuto druhou cestu bych 

jednoznačně doporučil jako výchozí.  

 

Tyto ceny jsou samozřejmě pouze orientační a jsou vyčísleny nákladem na jeden aţ dva roky. 

Celková cena se ovšem můţe lišit, jelikoţ je nesmírně sloţité ji stanovit z důvodu, ţe 

například přilbu s mříţkou si nebude hráč kupovat kaţdý rok novou, na rozdíl od hokejek, u 

kterých se spotřeba pohybuje kolem 4 – 5 ks na sezónu.  

 

Ceny jsem kalkuloval podle vlastních zkušeností, protoţe lednímu hokeji se věnuji jiţ skoro 

18 let aktivní činností. Dával jsem přednost kvalitě před kvantitou. Podle mých zkušeností se 

vyplatí investovat a zakoupit kvalitní sportovní věc (výstroj, hokejku), která je z kvalitnějšího 

materiálu, čímţ se stává odolnější proti opotřebení a déle vydrţí.  
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Je také nutné podotknout, ţe velká část výstroje a dalších hokejových potřeb se dováţí ze 

zahraničních zemí. Největším exportérem je Kanada a USA. Jejich značky Bauer, Easton jsou 

nejvíce zastoupeny na českém trhu.  

 

4.6 VÝCHOVA MLÁDEŽE V HC VOKD PORUBA O.S. 

 

Od roku 1983 je od třetího ročníku na ZŠ Dětská 915 vţdy jedna třída plná chlapců, kteří hrají 

lední hokej. Porubský mládeţnický lední hokej ve spolupráci se základní školou, která sídlí na 

Dětské ulici 915 v Ostravě – Porubě, má svou neodmyslitelnou tradici, jeţ trvá pomalu jiţ tři 

desetiletí. Zkušený, sehraný tým pedagogů a trenérů si klade za prvořadý úkol zaměřit se na 

soustavné zkvalitňování jak vyučovacího, tak zároveň tréninkového procesu. Nejmenší 

hokejisté navštěvují sportovní třídy od 3. ročníku a od 6. ročníku obsahují vyučovací osnovy 

rozšířenou výuku tělesné výchovy.  

 

V praxi to znamená 2 hodiny tělesné výchovy týdně v tělocvičně nebo na školním hřišti a 

další 3 hodiny na ledě v rámci vyučovacího procesu. Čtvrtý trénink v týdnu na ledě je pro 

všechny kategorie samozřejmostí. Ţáci tráví přibliţně dvě hodiny na stadionu včetně tréninku. 

Tuto moţnost poskytuje Základní škola Dětská 915 především proto, ţe před deseti lety byla 

zařazena do projektu MŠMT „Intenzifikace
5
 sportovních tříd“. Získala tak oficiální statut 

sportovní školy, jehoţ podmínkou je smluvně zavázaná spolupráce s hokejovým klubem.  

 

Všechny ţákovské kategorie jsou stálými účastníky nejvyšších mládeţnických soutěţí 

pořádané ČSLH. Pro hráče 9. ročníku nastala spousta změn, před sezónou 2009/2010 totiţ 

došlo v mládeţnickém hokeji k reorganizaci soutěţí. Klasická kategorie dorost se podle 

nových pravidel rozdělila na starší a mladší. Tím se zrušily ligy 9. tříd. Toto rozdělení 

kategorií mělo jeden cíl, a to aby hráči v kategorii juniorů zůstali v týmu o rok déle a zamezilo 

se tím příliš velké „úmrtnosti hráčů“ (hráči, kteří se nedostanou z juniorů do muţů a skončí 

s aktivní činností). S rozdělením kategorií se ţáci (mladší dorost) popasovali dobře a při 

premiéře v soutěţi na nejvyšší moţné úrovni, extralize mladšího dorostu, skončili na 21. místě 

ze 30 účastníků.  

 

                                                 
5
 Intenzifikace sport. tříd = projekt MŠMT spočívá ve finanční podpoře zabezpečení sportovní přípravy ţáků 

zařazených do sportovních tříd.  
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Na základní škole se kolektiv kvalifikovaných kantorů stará o soustavný a kvalitní vzdělávací 

proces. Dochází zde i k propojení referencí o ţákovi ohledně studia směrem k trenérům a 

naopak. Výsledkem je celá řada spokojených hokejistů, kteří dokázali skloubit vzdělávací a 

sportovní proces, ale i dalších bývalých ţáků, kteří jsou dnes úspěšní lidé ve svém vybraném 

oboru, ale ve sportovní kariéře jiţ nepokračují. 

 

Hokejový klub, ať jiţ se jmenoval Hutní montáţe, HK Poruba, HC Sareza nebo nyní HC 

VOKD za dobu své existence vychoval mnoho kvalitních hráčů, kteří se umístili v Extralize či 

dokonce v NHL. A nejde jen o tyto hráče, ale především zachránil spoustu dětí před 

negativními vlivy, jako jsou drogy nebo alkohol, neboť děti, které mají smysluplně vyplněn 

volný čas, nemají prostor k vytvoření neţádoucích návyků.  Klub má moţnost oslovit děti, 

kteří se konkrétně prostřednictvím ledního hokeje učí základy dobrého chování, tvrdé práce a 

přirozený respekt k soupeři.  
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

Pro vypracování tématu své bakalářské práce financování a výchova mládeţe ve sportovním 

klubu jsem si vybral hokejový klub HC VOKD Poruba, občanské sdruţení. Činnost tohoto 

občanského sdruţení se zaměřuje na výchovu hokejových talentů, především dětí školního 

věku. V této práci jsem se snaţil co nejlépe poukázat na financování hokejového klubu a 

získávání finančních prostředků v sezoně 2009/2010 a výchovu talentů při spolupráci se 

základní školou Dětská 915. Také jsem popsal organizační strukturu tohoto hokejového 

klubu. V práci jsem vyjádřil náklady rodičů na lední hokej, které vysoce převyšují náklady na 

ostatní sporty v České republice (např. fotbal, volejbal či florbal), které svou popularitou mezi 

mládeţí patří  ke špičce mládeţnických sportů. Při zvoleném tématu jsem předem očekával, 

ţe získání informací z oblasti financování klubu nebude jednoduchou záleţitostí, a to 

z důvodu, ţe tyto informace nejsou většinou veřejnosti dostupné, ale mé obavy se nakonec 

nepotvrdily a vedení hokejového klubu mi vyšlo v mých poţadavcích v rámci moţností vstříc.   

 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zaměřil na vysvětlení teoretických východisek 

a vymezení klíčových pojmů, jeţ se vztahovali k danému tématu a které jsem potom rozvinul 

ke všeobecnému popsání managementu, jeho manaţerských funkcí a rolí, které se projevují i 

ve sportovním odvětví v rámci sportovního managementu. V dalším průběhu teoretické části 

jsem se věnoval všeobecnému popsání charakteristiky sportovního klubu a jeho moţných typů 

organizační struktury, které se na území České republiky vyskytují. V dalším pokračování 

jsou popsány obecné moţnosti financování sportovního klubu a získávání finančních 

prostředků z dostupných zdrojů pro sportovní subjekty, které souvisí především s dotacemi, 

příspěvky, sponzoringem a reklamou.  

 

Na teoretickou část jsem plynule navázal částí praktickou. V této části jsem se zaměřil na 

výzkumném šetření hokejového klubu HC VOKD Poruba o.s. V úvodu praktické části jsem 

popsal historii hokejového klubu od jeho začátku aţ po současnost. Poté jsem vypracoval 

organizační strukturu hokejového klubu, která jako občanské sdruţení řídí mládeţ a prošla 

mimo jiné velkou reorganizací v posledních letech. Také jsem nastínil stanovené cíle 

hokejového klubu do budoucna v  ekonomické a sportovní oblasti, které se týkají 

mládeţnického hokeje.  
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V dalších kapitolách praktické části jsem se zaměřil na financování hokejového klubu HC 

VOKD Poruba, kde jsem zpracoval jeho příjmy a výdaje v hokejové sezoně 2009/2010, které 

souvisí se stanovením rozpočtu. Rozpočet byl stanoven jako schodkový. V dnešní době 

hokejovému klubu chybí přibliţně milion korun, aby byl na úrovni stanoveného rozpočtu. 

Příjmy jsou především závislé na uvolnění finančních prostředků v rámci dotací a příspěvků 

z Magistrátu města Ostrava a z Městského úřadu Ostrava-Poruba. Tyto instituce nejvíce 

podporují porubský hokejový klub. Další příjem z velké části plyne z hráčských příspěvků a 

dotací od Českého svazu ledního hokeje, zejména z celonárodního projektu Sportovní 

centrum mládeţe, který je postaven na podporování mládeţe v hokejových klubech. Výdaje 

jsou z největší části spojené s činností klubu. Největší poloţkou jsou výdaje za pronájem ledu 

a nebytových prostor. Další výdaje jsou spojené se mzdovými výdaji na platy trenérů a také 

výdaji na dopravu. V závěru této kapitoly jsou také nastíněny náklady rodičů na pořízení 

hokejové výstroje a výzbroje pro jejich dítě, které působí v mládeţnických kategoriích 

hokejového klubu. V závěru praktické části jsem se zabýval spoluprácí se ZŠ Dětská, která je 

podle vyjádření vedení hokejového klubu a základní školy na velmi dobré úrovni.  

 

Hokejovému klubu HC VOKD Poruba bych doporučil zaměřit se na kvalitní a efektivnější 

práci managementu. Čelní představitelé klubu plní své úkoly velmi svědomitě, ale podle 

mého šetření by měl management hokejového klubu posílit organizační strukturu a vytvořit 

pozici sportovního manaţera klubu, který by převzal část pravomocí managementu. Měl by  

na starosti pouze monitorování hokejových talentů či doplnění hokejových tříd o děti 

z menších měst a okolí a hledání moţnosti jejich uplatnění v hokejovém klubu HC VOKD 

Poruba. Tím by vznikaly navíc moţnosti prodeje hráčů v pozdějším věku do jiných klubů, coţ 

sebou nese větší příliv finančních prostředků do hokejového klubu, protoţe dnešní výchovou 

kvalitních mladých hráčů a následně jejich prodejem se dají vydělat velké peníze.  

 

Mezi mé další doporučení patří snaţit se najít společensky uznávanou osobu, která by svým 

jménem zastřešila a reprezentovala výchovu hokejové mládeţe v Porubě. Určitě by to měl být 

někdo z bývalých hokejových hráčů, kteří prošli tímto klubem a který jim dal moţnost naučit 

se hokejovým dovednostem. Tato osoba by měla být vzorem pro budoucí generace dětí a 

mládeţe, tak aby si vybrala lední hokej v Porubě jako sport číslo jedna.  

 

 



 47 

Mezi mé další doporučení patří ještě více oslovit ţáky základních škol ve věku kolem 7 - 10  

let formou různých prezentací nebo akcí spojených s činností hokejového klubu, ať uţ jde o 

veřejné bruslení pro základní školy, dny otevřených dveří na zimním stadionu nebo pořádání 

menších ledových kluzištích na náměstích formou hokejových turnajů, které zaujmou děti 

natolik, ţe je odradí od pasivního trávení volného času. Podle mého názoru se techniky 

tréninku a metodiky v hokeji pořád posouvají dopředu a moţnost začít s tímto sportem 

v pozdějším věku tudíţ pomalu odpadá. 

 

Velký problém dnešního sportu nejen ve sledovaném hokejovém klubu HC VOKD Poruba 

tkví v tom, ţe dětí ve sportovních třídách čím dál více ubývá a je rok od roku horší naplňovat 

jejich kapacitu v základních školách. Proto je třeba pracovat velmi kvalitně s dětmi, co 

momentálně k dispozici jsou. Cesta vede jedině ke zkvalitnění trenérského týmu a trenérského 

vzdělání v hokejovém klubu. Nabízí se jedna z moţností a to je začlenění do trenérských 

týmů bývalé hokejisty, kteří se jiţ aktivně nevěnují profesionální hráčské činnosti, ale prošli 

výchovou v porubském či jiném hokejovém klubu. Tito lidé by přinesli především zkušenost 

a praktickou stránku výchovy mládeţe.  

 

Samozřejmě po ekonomické stránce je hokej velice ekonomicky náročný sport a představuje 

velké zatíţení pro rodiče dětí v mládeţnických kategoriích, jelikoţ hráčské příspěvky se zde 

pohybují ve dvojnásobné větší výši neţ např. v českém kvalitním fotbalovém klubu. Ze 

šetření v hokejovém klubu HC VOKD Poruba vyplynulo, ţe klub se potýká s ekonomickou 

nestabilitou, kdy před sebou táhne ještě dluh z dob minulého vedení, který se pohybuje kolem 

dvou milionů korun a hrozí, ţe bude muset zvýšit hráčské příspěvky na částku okolo dvou 

tisíc Kč měsíčně (nyní 800 Kč), aby tento dluh smazal. Takové řešení by bylo pro většinu 

rodičů neúnosné a museli by své děti z hokejového klubu odhlásit. Proto bych doporučoval 

nacházet další společné představy o financování klubu se zastupiteli Magistrátu města Ostravy 

(např. navrţení splátkového kalendáře) a hledat aktivně další moţnosti financování 

hokejového klubu.  
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo přiblíţit chod sportovní organizace zejména hokejové klubu 

HC VOKD Poruba o.s., který je druhým největším ostravským klubem ve výchově 

hokejových talentů.  Hlavní cílem této práce bylo ukázat organizační strukturu hokejového 

klubu, financování mládeţe HC VOKD Poruba o.s. a výchovu talentů, která vede k uţší 

spolupráci se ZŠ Dětská. Vedlejšími cíly byl rozbor činností managementu, získávání 

finančních prostředků a jejich pouţití a získání přehledu o nákladech na hokej 

v mládeţnických kategoriích. Celkově si myslím, ţe se mi stanovené cíle podařilo splnit.  

 

Získané informace o financování klubu, výchově mládeţe a organizační struktuře 

v hokejovém klubu HC VOKD Poruba, jsem získával postupně v průběhu letošní hokejové 

sezóny. Nejvíce jsem vyuţíval metody rozhovorů a prací s dokumenty. Získané informace 

jsem zanalyzoval. Po mém šetření v klubu jsem shrnul výsledky a navrhl doporučení, které by 

mohly vést ke zlepšení chodu klubu, managementu a výchově budoucích hokejových nadějí. 

 

Rozhovory jsem vedl individuálně jak s čelními představiteli hokejového klubu, zaměstnanci 

klubu, trenéry mládeţnických muţstev, ředitelkou základní školy, tak v neposlední řadě také 

s rodiči mladých hokejistů, kteří mají své děti v mládeţi hokejového klubu. Někteří z těchto 

oslovených lidí si nepřáli být jmenováni, tak jsem se rozhodl jejich přání respektovat. 

Upřímně bych chtěl všem lidem vyjádřit své poděkování, kteří mi tyto informace poskytli a 

přidali i svých několik zajímavých názorů a postřehů, které mi napomohly v mé bakalářské 

práci. 

 

Zda se čelní představitelé hokejového klubu HC VOKD Poruba o.s. vydají mou navrhovanou 

cestou, záleţí jenom na nich. Věřím, ţe mé návrhy a doporučení v bakalářské práci by byly 

přínosem pro zlepšení situace v oblasti mládeţe v ledním hokeji. 
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