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1.Úvod  
 

Sport na všech jeho úrovních je důležitou součástí života lidí a celé společnosti, ať už se jedná 

o profesionální nebo amatérské sportovce s vysokou výkonností či o sportovní aktivity na 

rekreační úrovni jako stále častější formu využití volného času. Vzrůstající obliba sportu je 

umožněna také postupně se rozšiřující nabídkou rekreačních sportovních zařízení (středisek 

zimních sportů, aqua center, fit center, cestovních kanceláří se sportovním zaměřením, apod.). 

Oblíbeny jsou rovněž sportovní disciplíny (cyklistika, turistika, lyžování) a adrenalinové 

sporty. Zvýšený zájem o sportovní aktivity je způsoben také větší nutností aktivního 

odpočinku při náročné práci a umožněn lepšími finančními podmínkami pro jejich 

provozování. Sport si získává stále větší popularitu také u diváků a fanoušků. 

 

Jedním z velmi oblíbených sportů je také cyklistika, která na své rekreační úrovni zažívá 

v posledních letech obrovský rozmach. Svědčí o tom stále větší počet cyklistů na cestách, 

budování cyklistických stezek, narůstající počet závodů pro cyklistickou veřejnost, kterých se 

mohou účastnit v jednotlivých kategoriích - od malých dětí až po seniory - celé rodiny. 

Narůstá také počet cyklistických klubů na amatérské nebo poloprofesionální úrovni. 

Vzhledem ke svému mnohaletému působení v cyklistice jako závodník, a v posledních letech 

zároveň jako manažer klubu, i vzhledem k rostoucí popularitě cyklistiky, téma své diplomové 

práce jsem si zvolil právě z této oblasti. Budu se zabývat řízením cyklistického klubu Team 

Forman Cinelli a jeho sportovními aktivitami.  

 

Celá práce je strukturována do 6 kapitol, kde první kapitolou je Úvod a poslední kapitolou 

Závěr. Zvolená problematika bude zpracována ve dvou relativně samostatných, ale zároveň 

existencí samotného klubu propojených kapitolách, které mají každá svou teoretickou a 

praktickou část. V teoretických částech budou vymezeny pojmy a teoretická východiska dané 

problematiky. V praktické části kapitoly Financování, marketing a problematika 

managementu cyklistického klubu se budu zabývat otázkami založení klubu, jeho řízení a 

zajišťování finančního a materiálního zabezpečení, jeho postavením mezi ostatními 

cyklistickými kluby. V praktické části kapitoly Metodika tréninku a závodní kalendář průběhu 

sezony se budu věnovat problematice sportovního tréninku, práci trenéra a složení závodního 

týmu. Kapitola Shrnutí výsledků šetření, doporučení je věnována vyhodnocení a zobecnění 
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poznatků, které vyplynuly z prozkoumání dané problematiky, a současně se budu snažit na 

základě  provedené analýzy navrhnout optimální řešení zjištěných problémů. 

 

Cílem mé diplomové práce je postihnout vývoj činnosti cyklistického klubu Team 

Forman Cinelli od jeho vzniku do současnosti jak po stránce řízení klubu, tak po stránce 

sportovní a zobecnit své poznatky tak, aby mohly sloužit jako inspirace a návod pro 

práci cyklistických klubů obdobného charakteru. 
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2. Metody výzkumu a vymezení pojmů 
 

2.1 Metody a techniky sociologického výzkumu 
 

Metody sociologického výzkumu 

 

Metody sociologického výzkumu jsou tvořeny systémem pravidel a principů, které určují 

třídy možných systémů operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení 

stanoveného cíle, přičemž v každé metodě se požívají různé sociologické techniky 

 

Jmenujme některé metody sociologického výzkumu: 

• metoda terénního výzkumu - získávání materiálu sběrem v terénu, kdy terénem 

míníme skupinu, respondenty, 

• metoda statistická - využívá matematické statistiky při zpracování dat, 

• metoda historická - zkoumá vývoj jevu či problému v historii, sleduje zákonitosti 

změn sledovaného jevu, 

• metoda experimentální - experiment probíhá v terénu, v laboratoři, vyžaduje značné 

zkušenosti, 

• metoda sociometrická - sociálně psychologická metoda, měří sociální vztahy v malé 

sociální skupině, 

• metoda introspektivní - opírá se o „vnitřní“ poznatky výzkumníka, 

• metoda monografická - spočívá ve výzkumu jevu na jednom nebo pouze několika 

případech, tento jev je zkoumán velmi podrobně - potom zobecnění. 

 

Techniky sociologického výzkumu 

 

Nejčastěji využívanými technikami sociologického výzkumu jsou: 

• dotazník - používá se tam, kde je třeba podrobit získaný materiál kvantitativní analýze, 

je spojen s matematicko - statistickou metodou, 

• pozorování - musí být systematické, zaměřeno na sledovaný cíl, využívá technické 

pomůcky, má co nejpřesněji zachytit objektivní skutečnost, 

• rozhovor - výzkumník klade otázky jednotlivci nebo skupině (Durdová, 1999). 
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2.1.1 Rozhovor 
 
Jedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo skupinou. 

Typy rozhovorů: 

• standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor - vyznačuje se přísným 

řádem a postupem dle přesně připraveného textu, čímž se blíží dotazníku, 

• nestandardizovaný, volný rozhovor - rovněž dobře připraven dopředu, ale značně se 

přibližuje běžnému rozhovoru, je směřován k bezprostřednímu projevu respondenta, 

• polostandardizovaný - je charakterizován prvky volného i standardizovaného 

rozhovoru, 

• rozhovor zjevný - respondentovi je bez utajování sdělen cíl návštěvy, je vyžádán jeho 

souhlas a jsou mu zcela otevřeně kladeny otázky a zaznamenávány odpovědi, 

• rozhovor skrytý - vylučuje jakékoliv přímé zaznamenávání odpovědí a respondentovi 

je utajen skutečný cíl rozhovoru. 

 

Podle počtu účastníků dělíme rozhovor dělit na: 

• rozhovor individuální - rozhovor výzkumníka s jednou osobou, dělí se na rozhovor: 

- měkký, který probíhá ve stavu důvěry a pohody, volnosti otázek i odpovědí, 

- tvrdý, ve kterém se dotazovatel chová autoritativně, přísně vyžaduje přesné 

odpovědi, 

- neutrální, který se využívá nejčastěji, vychází z předpokladu, že dotazovaný 

má zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu , 

• rozhovor skupinový - bývá prováděn s několika osobami současně, většinou s 6 – 10 

osobami. 

 

Chyby při rozhovoru 

Problematické může být přílišné sebevědomí tazatele, sugestivní kladení otázek, věk tazatele, 

pohlaví, dialekt, velký sociální rozdíl mezi účastníky rozhovoru, přítomnost dalších osob 

narušujících průběh rozhovoru, ovlivňování dotazovaného vyjadřováním vlastních názorů 

nebo přílišná délka rozhovoru. Při pečlivé přípravě a pozorném vedení rozhovoru se dá těmto 

chybám předcházet. Při rozhovoru je nutné dbát na jeho důkladné zaznamenání. Nejlepší 

volbou je videonahrávka nebo nahrání rozhovoru na diktafon, může jít také o zaznamenání 

rozhovoru pouze písmem (Durdová, 1999). 
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Při zpracovávání své diplomové práce jsem  použil sociologickou metodu terénního výzkumu 

a metodu statistickou. Pokud se týká techniky sociologického výzkumu byla využita technika 

rozhovoru. Šlo o polostandardizovaný individuální rozhovor měkký, kdy jsem měl dopředu 

připravené otázky zaměřené tak, abych získal co nejvíce informací k danému tématu. Otázky 

jsem postupně položil osmi závodníkům a dvěma členům vedení klubu Team Forman Cinelli. 

 

2.1.2 Práce s dokumenty 
 
Dokumentem rozumíme: 

• úřední záznamy, výkazy, soudní fakta, zápisy z porad, dále pak všechny dokumenty, 

které vznikly s cílem shromáždit určité údaje, 

• osobní dokumenty - deníky, dopisy, paměti, kroniky, fotografie, 

• dokumenty statistického charakteru, 

• jiná hmotně fixovaná sdělení - novinové a časopisecké články, kroniky a filmy. 

 

Při práci s dokumenty musíme vycházet z toho, že informace byly sebrány v terénu a už 

určitým způsobem zpracovány. Většinou byly zpracovány ze zcela jiných hledisek, než jsou 

ta, z nichž chceme vycházet. Je proto důležité, potřebné informace z dokumentu správně 

vybrat, kriticky zhodnotit a analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu (Durdová, 

1999). 

 

Při získávání podkladů pro svou práci jsem rovněž využíval techniku práce s dokumenty. Měl 

jsem k dispozici např. stanovy klubu Team Forman Cinelli, smlouvy s partnery, tréninkové 

plány a tréninkové výkazy některých závodníků, prezentace týmu, výsledkové listiny závodů 

a další. Při práci jsem využil také svých zkušeností a pozorování, neboť jsem vlastně přímým 

účastníkem veškerého dění ve sledovaném klubu. 

 

2.2 SWOT analýza 
 
SWOT analýza představuje komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých 

relevantních stránek definovaného tématu. Základ metody spočívá v definování a hodnocení 

čtyř faktorů, kterými jsou: 

• Strenghts - silné stránky, 
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• Weakness - slabé stránky, 

• Opportunities - příležitosti, 

• Threats - hrozby.  

 

Přičemž silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory (vnitřní prostředí) a příležitosti a hrozby 

vnější faktory (vnější prostředí)(Tab. 2.1.). 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prostředí. Můžeme tedy komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu. První krok SWOT analýzy spočívá v sestavení seznamu jednotlivých položek. 

Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí. 

Pod pojmem „příležitosti“ se rozumí významná vnější situace, která může mít pozitivní vliv 

na rozvoj firmy např. dostupná pracovní síla, zdroje surovin, zákazníci, odběratelé. „Hrozby“ 

zahrnují např. legislativní a byrokratické překážky, rostoucí konkurence, regulace trhu. Další 

fází je SW analýza - vymezení silných a slabých stránek podniku, které hledáme ve vnitřním 

prostředí. Mezi silné stránky může patřit například stabilní výrobní program, patenty, 

jedinečné know-how, nové technologie, kvalita managementu, kvalitní procesy a postupy, 

nezadluženost podniku, přátelské prostředí a další. Slabé stránky se pak projevují jako 

nedostatek vlastních investičních prostředků pro rozšíření výroby a nákup nebo vývoj nových 

technologií, přílišná energetická náročnost provozu, špatné mezilidské vztahy, nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, nedostatky v práci managementu. 

 

Tabulka 2.1. Rozdělení faktorů zahrnutých ve SWOT analýze 

 

 Pomocné faktory Škodlivé faktory 

V
ni

tř
ní

 
fa

kt
or

y 

Silné stránky Slabé stránky 

V
ně

jš
í 

fa
kt

or
y 

Příležitosti Hrozby 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výsledky SWOT analýzy je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Management se 

při vytváření nové strategie může rozhodnout, které faktory se bude snažit maximalizovat a 

které, minimalizovat. Dostupné z www: <http://vlastnicesta.cz> 

 

Poznatky získané z rozhovorů sloužily jako informační zdroj pro vypracování některých částí 

SWOT analýzy, použití této metody umožnilo zmapování situace uvnitř i vně klubu a 

přispělo vyslovení závěrů a doporučení. 

 

2.3 Sport 
 
Slovo „sport“ vzniklo dle dostupných záznamů z latinského slova „disportare“, které má 

význam bavit se, nebo trávit příjemně volný čas. Ve 14. století se rovněž začalo užívat 

v anglo-francouzštině pojmu „disport“ pro označování zábavy, uvolnění a věcí nevážné 

povahy. V české historii se o podobném jevu zmiňuje v 17.století J.A.Komenský. Nehovoří 

sice o sportu, ale o „hře“, ta však nese prvky toho, jak je dnes sport chápán. Těmito prvky 

jsou soutěživost, volnost a svoboda pohybového projevu, pravidla a řád hry, snadnost učení se 

hře a vymezení časového trvání (Durdová, 2004). 

 

O přesnější definici sportu se snažili a snaží čeští odborníci v kinantropologii čili teorii tělesné 

kultury. V. Fiala (1961) definuje sport jako pohybovou hru, zábavu původně rekreačního 

charakteru provozovanou na čerstvém vzduchu za účelem zdravotním, výchovným, 

soutěžním, závodním. S. Titl (1963) považuje sport za formu tělesné výchovy, jejímiž 

specifickými rysy jsou snaha po dosažení maximálního výkonu, specializace, soutěžení, 

závodění, trénink. Podle M. Choutky (1973) je sport jednak aktivní činnost sportovců, 

provádění tělesných cvičení, ale také soutěžení, patří sem i významné sportovní podniky 

s charakterem kulturních událostí. Součástí sportu jsou diváci, patří sem také určité instituce, 

které organizují a řídí sportovní odvětví. V. Dvořáček (1980) považuje za sport všechny 

tréninkové a závodní aktivity (Durdová, 2004). 

 

V rámci Evropské unie definuje sport Evropská charta sportu, vydaná v roce 1992. Jejím 

základem je prosazování základní koncepce sportu, kterou je jeho přístupnost všem bez 

rozdílu. V intencích této Charty čl.2 pís. a) „sportem“ se rozumí „všechny formy tělesné 
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činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení 

či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních“. Dostupné z www: <http://charlijen.net> 

 

2.4 Cyklistika 
 
Cyklistika je jízda na jízdním kole s rekreačním, sportovním, turistickým,nebo dopravním 

zaměřením. Smyslem soutěžení je zdolání tratě na dráze, silnici nebo v terénu v lepším čase 

než soupeř. 

Historie cyklistiky je ve svých počátcích úzce spjata s vývojem jízdního kola. Tak, jak se kolo 

vyvíjelo, zlepšovaly se jeho jízdní vlastnosti a rozšiřoval okruh aktivních jezdců, začaly se 

objevovat i první závody. 

V českých zemích se objevila první jízdní kola krátce po svém vynalezení - ve 20. letech 19. 

století. K rozmachu cyklistiky došlo však až v 70. letech 19. století, kdy zásluhou Josefa 

Vondřicha a zejména bratrů Josefa a Františka Kohoutových byl roku 1881 založen první 

cyklistický klub ČKV Smíchov. O dva roky později bylo uspořádáno první cyklistické 

mistrovství Čech na 10 km a roku 1884 byla ustavena i Česká ústřední jednota velocipedistů. 

Cyklistika se tak stala prvním organizovaným sportem v českých zemích. 

Český svaz cyklistiky je nejstarším sportovním svazem v České republice. Jeho založení je 

datováno v listopadu roku 1883 na pražském Smíchově. Roku 1900 nebyla Česká ústřední 

jednota velocipedistů přijata v Paříži mezi zakládající členy UCI - Union Cycliste 

Internationale, neměla totiž dle některých funkcionářů nárok na samostatnost v systému 

Rakousko-Uherska. Za člena UCI byla přijata v roce 1920 v Antverpách. 

Současně s rozvojem cyklistiky se počátkem 20. století dostavovaly i první závodnické 

úspěchy. Po určitém útlumu v meziválečném období nastává další rozvoj československé 

cyklistiky po roce 1945 v souvislosti se založením slavného Závodu míru. Připomeňme 

několik osobností - vítězů tohoto etapového závodu, jako byli Jan Veselý, Jan Smolík, anebo 

v 90. letech 20. století Ján Svorada či Pavel Padrnos. V 60. a 70. letech 20. století získala 

první úspěchy také dráhová cyklistika. Za všechny úspěšné cyklisty tohoto odvětví jmenujme 

alespoň olympijské vítěze Jiřího Dalera a Antona Tkáče. 



 15 

Na konci 20. století se i v České republice rozvíjely a rychle dosahovaly velké popularity 

další cyklistická odvětví. Společně s odvětvími, které mají dlouholetou tradici, je můžeme 

rozdělit do tří skupin: 

• rychlostní cyklistika, do které řadíme silniční a dráhovou cyklistiku, 

• terénní cyklistika, sem patří BMX, biketrial, horská kola (MTB) a cyklokros, 

• sálová cyklistika, která zahrnuje kolovou a krasojízdu. 

Dostupné z www: <http://olympic.cz/cz/sporty/768/historie> 

 

2.4.1 Organizace cyklistiky v ČR a na mezinárodní úrovni 
 

Cyklistika jako jeden z nejpopulárnějších individuálních sportů je organizována na několika 

úrovních od neformálních seskupení cyklistických nadšenců až po mezinárodní organizace. 

Za posledních 20 let pak došlo k nárůstu počtu cyklistických týmů a klubů, zejména 

v souvislosti se změnou právního prostředí a oživením zájmu o cyklistiku. 

 

Na nejnižším stupni pomyslného žebříčku stojí cyklistické týmy, které ani nemají  žádnou 

právní formu, a jedná se tedy pouze o neformální skupiny cyklistických nadšenců, kteří se 

společně (např. v jednotném cyklistickém oblečení) účastní veřejných cyklistických závodů. 

Dále existuje velká skupina klubů, které jsou zakládány jako dobrovolná a nevýdělečná 

občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, (podrobný výklad viz 

podkapitola 3.1.1). 

 

Cyklistické týmy se mohou dále sdružovat do zájmové nepolitické organizace, kterou je 

občanské sdružení s názvem Český svaz cyklistiky (dále jen ČSC). Posláním ČSC je zejména 

vyjadřovat, prosazovat a chránit zájmy české cyklistiky, zvyšovat její společenskou prestiž 

doma i v zahraničí, pečovat o její všestranný rozvoj, chránit práva a oprávněné zájmy jeho 

členů. ČSC organizuje a rozvíjí cyklistiku na výkonnostní i rekreační úrovni, pořádá 

cyklistické závody, organizuje národní mistrovství a celostátní soutěže ve všech disciplínách a 

organizuje mezinárodní soutěže na našem území, jejichž pořádání mu bylo svěřeno. Také 

např. vydává pro Českou republiku platné mezinárodní technicko-sportovní normy, řídí 

systém vzdělávání trenérů a rozhodčích a získává finanční prostředky pro rozvoj cyklistiky  

Dostupné z www: <http://www.ceskysvazcyklistiky.cz>. 
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V praxi hlavním důvodem, proč týmy vstupují do ČSC, je následná možnost účastnit se 

závodů pořádaných tímto svazem. Některé týmy však ani o členství v ČSC neusilují, neboť 

jejich výkonnost nedosahuje úrovně závodů ČSC pořádaných.  

 

Samotný ČSC je pak členem Českého svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV). ČSTV je 

rovněž dobrovolným občanským sdružením, které sdružuje právně, majetkově a organizačně 

samostatné a nezávislé sportovní spolky se sídly na území České republiky, jejichž základním 

předmětem činnosti je provozování sportu, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členy, 

tak i pro neorganizovanou veřejnost.Tyto spolky jsou ustaveny jako občanská sdružení podle 

zákona o sdružování občanů. Jeho členy jsou tak především tělovýchovné jednoty, sportovní 

kluby a národní sportovní svazy, jako spolky s celostátní působností (např. Český svaz 

házené, Česká unie kolečkových bruslí, Česká asociace sportů psích spřežení nebo Český 

krasobruslařský svaz). Dostupné z WWW: <http://www.cstv.cz/stanovy.htm> 

 

Za nejdůležitější mezinárodní cyklistickou organizaci, která má již více než stoletou tradici, 

můžeme považovat The International Cycling Union (dále jen UCI). Jedná se o nevládní 

neziskovou organizaci s mezinárodní působností, která sdružuje národní cyklistické federace, 

kluby či svazy. Každá země může být zastoupena pouze jedním členem, za Českou republiku 

je jím právě ČSC. 

 

UCI vymezuje tři úrovně silničních týmů, kterými jsou Proteams, Professional Continental 

Teams a Continental Teams (pro ženy pak existuje skupina Women´s teams). Ukazateli pro 

zařazení týmu do dané skupiny jsou např. jeho velikost, výše rozpočtu, finanční záruky týmu, 

výše příspěvků pro UCI nebo samozřejmě samotná výkonnostní úroveň týmu. Jezdce těchto 

týmů můžeme považovat za tzv. profesionální sportovce. Zařazení do určité kategorie týmů 

pak opravňuje účastnit se vymezené skupiny závodů. 

 

Z českých týmů jsou v roce 2011 v rámci UCI zařazeny PSK Whirpool Autor, AC Sparta 

Praha a ASC Dukla Praha, a to do kategorie Continental teams. Dostupné z www: 

<http://www.uci.ch>. 



 17 

3. Financování, marketing a problematika managementu 
cyklistického klubu 
 

3.1 Postavení cyklistických klubů jako subjektu práva 
 

Převážná většina cyklistických klubů i jiných sportovních uskupení má v České republice 

status občanských sdružení, jak již bylo výše uvedeno. Jelikož i námi sledovaný cyklistický 

team je občanským sdružením, je dané problematice věnován podrobnější výklad. 

 

Právní základ pro možnost sdružovat se do uskupení za účelem provozování určitých činností, 

nalezneme v Listině základních práv a svobod (Listina základních práv a svobod byla 

vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady jako součást ústavního pořádku 

České republiky pod číslem 2/1993 Sb., dne 16. prosince 1992). Podle čl. 20 odst. 1 Listiny je 

zaručeno právo svobodně se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. Tento 

článek je zařazen do hlavy druhé, která zakotvuje lidská práva a základní svobody, do oddílu 

druhého, který upravuje práva politická. Otázka sdružování je pak podrobněji upravena v 

zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSO). 

Tento zákon můžeme považovat za stěžejní právní předpis vztahující se na naši problematiku. 

Na základě tohoto právního předpisu lze založit novou právnickou osobu, tzv. občanské 

sdružení, jako dobrovolné uskupení osob vytvořené za účelem provozování určité činnosti, 

tedy i sportu.  

 

3.2 Občanské sdružení a jeho pojmové znaky 
 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSO) v § 

1 odst. 1 výslovně zakotvuje právo sdružovat se. § 2 odst. 1 ZSO pak uvádí, že občané mohou 

zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové 

organizace a sdružovat se v nich. Pro daná uskupení je v ZSO užito legislativní zkratky 

„sdružení“. Občanská sdružení jsou právnickými osobami a do jejich postavení a činnosti 

mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona (§ 2 odst. 3 ZSO). 
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Problematika právnických osob je upravena v OZ, který se vztahuje na problematiku 

občanských sdružení, pokud ZSO nestanoví jinak. Za definiční znaky právnických osob se 

považují: 

• majetková samostatnost, jejímž výrazem je zásadně vlastní majetek právnické osoby a 

samostatná způsobilost v závazkových vztazích, právnické osoby tedy uzavírají 

smlouvy svým jménem a nikoliv jménem svých členů, 

• samostatná právní subjektivita, tj. způsobilost k právům a povinnostem, 

• vnitřní organizační struktura, která zahrnuje zejména určení orgánů právnické osoby a 

vymezení jejich pravomocí. 

 

Formálně jsou pak právnické osoby identifikovány svým názvem a sídlem, také zákonem 

uznanou formou vzniku (např. zákonem nebo zápisem do rejstříku; Knapp a kol., 1997).  

 

Občanské sdružení založené podle ZOS je pak vymezeno dalšími znaky, kterými se na rozdíl 

od svého názvu, již výrazně vymezuje vůči jiným uskupením:  

• občanské sdružení nesmí být založeno za účelem výdělečné činnosti, čímž se liší od 

obchodních společností a družstev, 

• občanské sdružení rovněž není určeno k zajištění řádného výkonu určitých povolání, 

tento úkol náleží především profesním komorám (§ 2 odst. 3 písm. b) ZSO), 

• dalším významným znakem občanských sdružení je rovněž dobrovolné členství v nich 

(na toto členství však není právní nárok) a právo z nich svobodně vystoupit nebo do 

nich vůbec nevstupovat (§ 3 odst. 1 ZSO), 

• práva a povinnosti členů jsou pak upraveny stanovami (§ 3 odst.3 ZSO), můžeme 

hovořit o formě spolkové samosprávy. 

 

„Občanské sdružení můžeme tedy považovat za soukromoprávní osobní korporaci, nejedná se 

 o majetkovou fundaci, kam patří nadace, nadační fondy nebo obecně prospěšné společnosti, 

ani o korporaci veřejnoprávní, které představují územní samosprávné celky nebo například 

profesní komory“  (Jemelka a Břeň, 2007, str. 2). 

 

Občanská sdružení založená podle ZSO v oblasti sportu bývají nejčastěji nazývána svazy 

nebo kluby, pro všechny subjekty založené na základě ZSO platí však stejný režim, všechny 

jsou stejným typem právnické osoby. 
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3.2.1 Vznik a registrace občanského sdružení 
 

Občanské sdružení jako právnická osoba vzniká registrací, kterou provede Ministerstvo vnitra 

(dále jen ministerstvo). Návrh na tuto registraci mohou podat nejméně 3 občané, z nichž 

alespoň jeden musí být starší 18 let (§ 6 odst. 1, 2 ZSO). „Minimální počet třech osob 

oprávněných podat návrh na registraci sdružení vychází ze staré zásady římského práva tres 

faciunt collegium, tedy tři tvoří spolek“. (Jemelka a Břeň, 2007, s. 21)  

 

Skupina podávající návrh na registraci se nazývá „přípravný výbor“, který má zmocněnce 

staršího 18 let oprávněného jednat jejich jménem. Přípravný výbor však není samostatným 

subjektem, nemá právní subjektivitu. Návrh na registraci podepíší členové přípravného 

výboru a uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště (Telec, 1998). K návrhu na 

registraci se připojí ve dvojím vyhotovení stanovy, jejichž obligatorní náležitosti jsou 

uvedeny v § 6 odst. 2 ZSO. 

 

3.2.2 Stanovy občanského sdružení 
 

Stanovy občanského sdružení jsou zásadním dokumentem pro tyto právnické osoby, a proto je 

potřeba věnovat jejich tvorbě zvýšenou pozornost. Dá se říci, že stanovy plní funkci 

zakladatelské listiny občanského sdružení, neboť jiný písemný podklad pro jeho založení 

ZSO nevyžaduje. Stanovy také upravují další podmínky pro fungování občanského sdružení. 

Obligatorními náležitostmi stanov podle § 6 odst. 2 ZSO jsou:  

• název občanského sdružení - musí se výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již 

vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České 

republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od 

názvu Evropské unie a jejích orgánů, 

• sídlo sdružení. - ZSO dále tuto oblast podrobněji neupravuje, OZ v § 19c uvádí, že 

sídlo právnické osoby musí být určeno při jejím vzniku, může to být např. adresa bytu 

některého ze členů občanského sdružení, většinou to bývá adresa jeho předsedy, 

• vytyčení cíle činnosti občanského sdružení - obecně bývá uváděna ochrana práv např. 

menšin, spotřebitelů, také ochrana přírody, podpora kultury, sportu apod., cíl  činnosti 

může být také nasměrován jen vůči členům sdružení, např. provozování konkrétního 

sportovního klubu, 
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•  uvedení orgánů občanského sdružení, způsob jejich ustavování a určení orgánů a 

funkcionářů oprávněných  jménem občanského sdružení jednat, jedná se o tyto 

orgány: 

- statutární orgán - může jej tvořit jedna nebo více osob, statutárním orgánem 

může být pouze osoba fyzická, vyplývá to z povahy této funkce (Telec, 1998), 

- valná hromada (valné shromáždění či členská schůze) - je tvořena všemi 

ostatními členy sdružení, tento orgán také zpravidla ustavuje statutární orgán, 

např. volbou nebo losem, 

- kontrolní či revizní uskupení, nazývané např. kontrolní komise či dozorčí rada, 

mohou plnit i funkci orgánů odvolacích proti rozhodnutí jiného orgánu 

občanské sdružení (Jemelka a Břeň, 2007), 

• ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem,  zřizují je převážně větší občanská sdružení,  

• poslední obligatorní náležitostí stanov jsou zásady hospodaření, můžeme je stanovit 

obdobně jako u řady jiných právnických osob, to znamená stanovení jednotlivých 

příjmů a výdajů (Jemelka a Břeň, 2007). 

 

Jelikož není vyloučeno, aby občanská sdružení v rámci své vedlejší činnosti i podnikala, 

mohou jejich příjmy pocházet i z této činnosti. Výdaje jsou potom tvořeny nejčastěji náklady 

na vlastní činnost sdružení (např. nájem prostor, mzdy zaměstnanců) a na vytváření podmínek 

pro uskutečňování cílů sdružení (např. u sportovních klubů placení startovného, sportovního 

vybavení, stravy a ubytování sportovců). V rámci zásad hospodaření by mělo být rovněž 

upraveno, který orgán sdružení je oprávněn nakládat s majetkem sdružení, případně rozdělit 

toto oprávnění mezi více orgánů v závislosti na druhu či výši majetkové dispozice. Podle 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou občanská sdružení 

povinna od 1.1 2008 vést podvojné účetnictví. Financování občanských sdružení viz dále 

kapitola 3.1.2 Financování sportu. 

 

ZSO v § 11 rovněž upravuje změnu stanov, tu musí občanské sdružení písemně oznámit 

ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení a připojit ve dvojím vyhotovení text změny. 

K rozhodnutí změnit stanovy může občanské sdružení dospět v průběhu své činnosti, kdy se 

např. neosvědčilo stávající rozdělení pravomocí mezi jednotlivé orgány.  
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3.2.3 Řízení o registraci 
 

Jak již bylo výše uvedeno, řízení o registraci občanského sdružení vede Ministerstvo vnitra. 

Pokud návrh na registraci občanského sdružení nemá zákonem požadované náležitosti nebo 

jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, 

nejpozději však do pěti dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že dokud nebudou tyto vady 

odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno. Řízení o registraci je pak zahájeno dnem, kdy 

ministerstvu došel bezvadný návrh. O dni zahájení řízení ministerstvo bezodkladně uvědomí 

zmocněnce přípravného výboru. (§ 7 odst. 2, 3 ZSO). 

 

Po zahájení řízení a posouzení návrhu na registraci může dojít ke třem situacím: 

a) Podle § 9 odst. 1 pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 

dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno 

vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace. Tímto dnem je den odeslání stanov. 

Zákon výslovně uvádí, že se o registraci nevydává rozhodnutí ve správním řízení, proto 

jsou stanovy s vyznačeným datem registrace důležitým dokladem stvrzujícím, že občanské 

sdružení vzniklo a registrací nabylo právní subjektivitu (Jemelka a Břeň, 2007). 

 

b) Ministerstvo může rozhodnout o odmítnutí registrace, jestliže z předložených stanov 

vyplývá některá ze skutečností taxativně vymezená v § 8 odst. 1 písm. a) až d). Jedná se o 

případy, kdy by měla být založena organizace, na kterou se nevztahuje ZSO (politická 

strana nebo hnutí, sdružení za účelem výdělečné činnosti, církev nebo náboženské 

společnosti). Ministerstvo rozhodne o odmítnutí registrace do 10 dnů ode dne zahájení 

řízení. Proti tomuto rozhodnutí mohou členové přípravného výboru podat opravný 

prostředek, a to do 60 dnů od doručení rozhodnutí jejich zmocněnci. Soud pak může 

rozhodnout o zrušení odmítnutí registrace ministerstvem (Jemelka a Břeň, 2007). 

 

c) Nakonec ZSO v § 8 odst. 5 upravuje situaci, kdy zmocněnci přípravného výboru není do 40 

dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace. V tomto případě 

občanské sdružení vznikne ze zákona den následující po uplynutí této lhůty, tedy 41. den 

od zahájení řízení o registraci.  

 

Závěrem můžeme shrnout, že občanské sdružení může vzniknout registrací ministerstva, dále 

vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí ministerstva o odmítnutí 
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registrace občanského sdružení a rovněž může vzniknout ze zákona za podmínek uvedených  

v § 8 odst. 5 ZSO. 

 

Podle § 9 odst. 2 ZSO účinného od 1.7.2010 vede evidenci občanských sdružení a jejich 

organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, ministerstvo. Údaje 

týkající se občanského sdružení a jeho organizačních jednotek ministerstvo zapíše do 

základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. 

 

3.2.4 Některé aspekty činnosti občanských sdružení 
 

Občanské sdružení po svém založení z velké části funguje podle svých stanov podle toho, jak 

jsou rozdělena práva a povinnosti jednotlivých orgánů sdružení. Dochází pak většinou 

k dalšímu rozšíření členské základny. 

„Členství ve sdružení vzniká dvoustranným soukromoprávním úkonem, tedy akceptací 

žádosti o členství, vyjádřeným např. na předložené přihlášce. Není však nikde stanovena 

povinnost, že by přihláška musela být podána v písemné podobě (což platí i pro její přijetí či 

odmítnutí“ (Jemelka a Břeň, 2007, s. 13). 

 

K zániku členství může dojít dobrovolně (vystoupením jako jednostranným právním 

úkonem), který zaručuje § 3 odst. 1, nebo nedobrovolně, tj. vyloučením. Tento způsob zániku 

členství však musí být upraven ve stanovách, neboť jej žádný zákon neupravuje. Členství 

rovněž zaniká smrtí, resp. zánikem člena v případě právnické osoby. Protože členství je třeba 

považovat za osobní statek, není převoditelné (Telec, 1998). 

 

ZSO stanoví ještě několik institutů, které upravují danou oblast a vymezují členům 

občanských sdružení jejich práva a povinnosti. § 15 ZSO poskytuje soudní ochranu členům 

sdružení. Jedná se o případy, kdy se člen sdružení domnívá, že rozhodnutí některého z orgánů 

sdružení je nezákonné anebo rozporu se stanovami, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm 

dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat okresní soud o určení, zda je 

takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. Podmínkou je, že byly již vyčerpány 

všechny opravné prostředky dané stanovami. Tento opravný prostředek  bývá uplatněn např. 

při vyloučení člena občanského sdružení. 
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3.2.5 Zánik občanského sdružení 
 

Problematiku zániku občanského sdružení lze rozdělit do dvou kategorií v závislosti na osobě, 

která je v podstatě realizátorem tohoto zániku: 

 

a) Občanské sdružení může zaniknout jeho dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením 

s jiným sdružením. Pokud stanovy neurčují způsob zániku, rozhoduje o něm nejvyšší 

orgán občanského sdružení. (§ 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 2 ZSO). Podle § 20 a OZ 

se právnická osoba zrušuje dohodou, uplynutím doby nebo splněním účelu, pro který 

byla zřízena. Nejvyšší orgán občanského sdružení také do 15 dní oznámí jeho zánik 

příslušnému ministerstvu. Toto oznámení má pouze pořádkový charakter, 

k samotnému zániku dojde ke dni rozhodnutí příslušného orgánu sdružení (Jemelka a 

Břeň, 2007).  

 

b) Občanské sdružení může podle §12 odst.1 písm.b) ZSO rovněž zaniknout 

pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. Může k tomu dojít 

v taxativně vymezených případech,  ty jsou totožné s případy, ve kterých ministerstvo 

rozhodne o odmítnutí registrace. Stane se tak veřejnoprávním aktem. 

 

Při zániku občanského sdružení je také nutné provést majetkové vypořádání (§ 13 odst. 2 

ZSO), přičemž zanikne-li občanské sdružení rozhodnutím ministerstva, provede majetkové 

vypořádání likvidátor určený ministerstvem.  

 

Ustanovení § 20a odst. 3 OZ  pak stanoví, že před zánikem právnické osoby se vyžaduje její 

likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo zvláštní zákon nestanoví 

jinak. V majetkovém vypořádání se pak postupuje podle toho, jakým způsobem občanské 

sdružení zaniklo. V případě sloučení s jiným občanským sdružením, přechází na tento subjekt 

majetek zaniklého sdružení. V ostatních případech zániku občanského sdružení, kdy jeho 

majetek nepřechází na právního nástupce, je nutné provést likvidaci, při které se přiměřeně 

postupuje podle ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností, (§ 20a 

odst. 4 OZ). 
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pohybová          sport 
rekreace 
 
 
 
       tělesná výchova 

3.3 Financování sportu 
 
Jedním ze základních problémů současného sportovního managementu je získávání 

finančních prostředků nutných pro chod sportovní organizace. Je řada možností, jak finanční 

prostředky získat. Je třeba si uvědomit, že občanská sdružení, jako právní forma většiny 

českých sportovních organizací, splňují podstatu neziskových organizací. Jako „neziskové 

organizace“ jsou obvykle nazývány organizace pro výkon veřejně prospěšné činnosti, jsou to 

takové subjekty, které nebyly založeny za účelem podnikání (Durdová, 2004). 

 

Financování sportu v České republice je zabezpečováno ze dvou zdrojů. Jedná se o příjmy 

z veřejného a soukromého sektoru. Často dochází k prolínání financování z obou těchto 

oblastí, proto tedy hovoříme o vícezdrojovém financování sportu. Obr. č.1 zobrazuje pohled 

na zdroje plynoucí do oblasti sportu (Hobza a Rektořík, 2006).  

 

Obrázek č.3.1 Vícezdrojové financování sportu 

 

                    státní rozpočet                                                     státní rozpočet 

  

                   místní rozpočty                                                     místní rozpočty 

                   vlastní příjmy            vlastní příjmy 

         soukromé zdroje                                                                     soukromé zdroje 

firmy, domácnosti Sazka a.s., sázkové hry 

  

                                                                                                                      firmy, domácnosti 

 

                            

                                státní    místní          domácnosti 

                        rozpočet         rozpočet 

 

Zdroj: Hobza, V., Rektořík, J. a kol. Základy ekonomie sportu, Praha: Ekopress, 2006. str. 52. 

ISBN: 80-86929-04-3. 
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3.3.1 Finanční prostředky z veřejných rozpočtů 
 

Sportovní činnost je podporována formou dotací tj. přímé finanční podpory ze státního 

rozpočtu, státních finančních aktivit a veřejných prostředků. Zahrnuje tyto oblasti: 

1. dotace ze státního rozpočtu, 

2. dotace z místních rozpočtů (krajských, městských a obecních rozpočtů), 

3. financování školní tělesné výchovy. 

 

Ad 1. Státní rozpočet je nejvyšším typem veřejného rozpočtu, prostředky ze státního rozpočtu 

jsou jednou z významných složek financování tělesné kultury. Rozdělování těchto prostředků 

posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která své doporučení předkládá k rozhodnutí ministru 

školství, tělovýchovy a mládeže. Návrh je zpracován v souladu s dotační politikou státního 

rozpočtu a materiálem „Koncepce státní podpory sportu v ČR“. Návrh komplexně zahrnuje 

jak oblast neinvestiční, tak oblast programového financování. Dostupné z www: 

<http://www.msmt.cz/> 

 

 Ad 2: Místní rozpočty 

Rozpočet kraje 

V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělání a 

zaměstnanost. V jejich kompetenci je poskytovat dotace v oblasti mládeže, tělovýchovy a 

sportu. Rada kraje může rozhodnout o poskytnutí dotace občanským sdružením působícím 

v oblasti sportu na jeden kalendářní rok (Durdová, 2004). O dotace mohou žádat  jak 

právnické, tak fyzické osoby, které přímo vykonávají tělovýchovnou činnost. Dotace kraje se 

dělí na investiční a neinvestiční  (z. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu). 

 

Rozpočet města nebo obce 

Rozpočet města nebo obce je svým charakterem nejbližší sportovním organizacím na úrovni 

sportovních klubů. Rozpočty obcí se řídí metodikou nebo vyhláškou schválenou příslušným 

zastupitelstvem. Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými může obec výrazně 

ovlivnit činnost sportovních organizací na svém území. Rozpočet obce se tak může stát pro 

sportovní organizace významným, nejbližším a nejdostupnějším finančním zdrojem. 

 

Prostředky z veřejných rozpočtů, tj. ze státního rozpočtu a místních rozpočtů jsou 

rozdělovány do sportovních organizací zejména na: 
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• zabezpečení sportovní reprezentace, 

• zabezpečení sportovních center mládeže, 

• zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu, 

• investice do sportovních zařízení - výstavba, rekonstrukce, udržování a 

provozování, 

• podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru (Durdová, 2004). 

 

3.3.2 Finanční prostředky ze soukromých zdrojů 
 

Sportovní kluby nejsou zabezpečovány pouze finančními prostředky z veřejných rozpočtů, 

mnohé na ně vůbec nedosáhnou, a jsou tedy odkázány na soukromé zdroje. Mezi finanční 

prostředky ze soukromých zdrojů patří sportovní sponzoring, sponzorské dary, sportovní 

reklama a patronáty. 

 

Sportovní sponzoring 

 

„Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na jedné 

straně a sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jedná se 

specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby 

se dávají k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu“. (Durdová, 2004, str.57). 

 

Základním principem sponzoringu je vztah: služba x protislužba. Sponzor očekává za své 

peníze, věcné prostředky nebo služby od sponzorovaného jasně formulované protislužby. 

Sponzorovaný subjekt (sportovní klub, organizace, jedinec) využívá prostředků či služeb od 

sponzora k plnění svých náročných cílů (sportovních, ekonomických, sociálních). Každý 

sponzorský vztah, často se užívá také pojmu reklamní nebo kooperativní partnerství, by měl 

být založen na: 

• oboustranně známých cílech, 

• vzájemně prospěšných přínosech, 

• mravně-etických principech. 
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Sponzoring lze chápat jako právní vztah mezi tím, kdo poskytuje příspěvek (sponzorem) a 

tím, kdo takový příspěvek přejímá a plynou mu z toho vůči sponzorovi určité povinnosti a 

závazky (sponzorovaný) (Durdová, 2004). 

 

Typy sponzoringu ve sportu 

 

Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku hovoříme o těchto typech sponzoringu: 

• exkluzivní sponzor - za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré protislužby, užívá se 

také označení tzv. oficiální sponzor, 

• hlavní sponzor, vedlejší sponzor - hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější 

protislužby a vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti, 

• kooperační sponzor - protislužby jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, 

přičemž se dá využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv. 

 

Formy sponzoringu ve sportu: 

 

• sponzorování jednotlivých sportovců - nejvíce rozšířená ve vrcholovém sportu, 

• sponzorování sportovních týmů - sponzor poskytuje zejména finance, sportovní 

vybavení, ubytovací a jiné služby, sponzorovaný tým nabízí reklamu na dresu, 

sportovním vybavení, 

• sponzorování sportovních akcí - skýtá širokou škálu protislužeb - reklama na 

programech, na vstupenkách, na mantinelech stadionu,  

• sponzorování sportovních klubů, 

• sponzorování sportovních institucí - zde jsou myšleny svazy, federace, tento typ 

sponzoringu poskytuje sponzorovi širokou paletu možností propagace. 

 

Sponzorské dary 

 

Sportovní kluby mohou být sponzorovány také pomocí darů. Dar chápeme jako souhrn 

hmotných a nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. Charakteristickými 

znaky daru je bezplatnost a dobrovolnost. Bezplatností rozumíme, že obdarovaný se 

nezavazuje poskytovat dárci jakoukoli protihodnotu vyjádřenou penězi. Legislativní vymezení 
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daru, podmínky přijetí i poskytnutí jsou v českém právním řadu vymezeny občanským 

zákoníkem (Durdová, 2004). 

 

Sportovní reklama 

 

„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek subjektu, 

instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií.“ (Durdová, 2004, str.63) 

 Pojem sportovní reklama je vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, která je 

prezentuje s využitím obecných komunikačních médií (např. na plakátech sportovních 

utkání), v užším smyslu se jedná o reklamu, která využívá specifických komunikačních médií 

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

- na dresech a sportovních oděvech, 

- na startovních číslech, 

- na mantinelu, na palubovce, na ledové ploše, 

- na sportovním nářadí, 

- na výsledkových tabulích a ukazatelích, 

- na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi sportovců, 

- na propagačním materiálu, 

- na videozáznamech, fotografiích, apod., 

- na billboardech, videotabulích, poutačích, na internetu,  

- v televizních přenosech.  

 

Reklama se stává v životě jednotlivých subjektů sportu stále důležitějším faktorem jejich 

ekonomické činnosti. Příjmy z reklam jsou velmi významným zdrojem všech příjmů 

sportovních organizací. Zejména ty, které mají právní subjektivitu, berou sportovní reklamu, 

v souvislosti se sponzorskými vztahy, jako svůj protivýkon nabízený sponzorovi ze smluvně 

dohodnutých finančních a dalších podmínek (Durdová, 2004). 

 

3.2.3 Některé další možnosti získávání finančních prostředků ve sportu 
 

Dalšími možnostmi získávání finančních prostředků jsou: 

• finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy, zejména pak prostředky 

čerpané z výnosů akciové společnosti Sazka, 
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• příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, tržby z prodeje 

propagačních materiálů, 

• příjmy plynoucí z tzv. výchovného a odstupného, 

• příjmy z fondů Evropské unie - na základě vypracování kvalitních projektů,  

• bankovní úvěry, 

• granty, 

• výpůjčky od členů klubu (Durdová, 2004).  

 

3.4 Marketing, sportovní marketing 
 
V současné době můžeme pojem marketing spolu s pojmem management označit jako jeden 

z nejpoužívanějších termínů v ekonomii vůbec. Bohužel velmi často bývají pod tento pojem 

zařazovány i skutečnosti a jevy, se kterými nemá moc společného, nebo bývá jeho význam 

nesprávně vymezen. Činnostmi marketingu nejsou jen průzkum trhu a propagace, ale i další 

dílčí činnosti tvořící propojený celistvý komplex, které vedou v konečném důsledku k dobře 

fungujícímu trhu, k zajištění tržeb a požadavků zákazníků a k následnému růstu zisků firmy.  

 

P. Kotler (1992) definuje marketing jako společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a 

skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných výrobků s ostatními. V moderním pojetí marketingu existují dvě teorie. Obě 

můžeme označit za stejně významné. Těmito teoriemi jsou: 

• koncepční teorie marketingu, která zdůrazňuje podnikatelské aktivity a vymezuje 

dlouhodobé strategické cíle podniku, 

• funkční teorie marketingu, jenž vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny tyto nástroje 

v jednotném komplexu slouží globálním cílům podniku a tvoří jeho marketingové 

řízení. 

 

Marketingový mix 

 

Systém těchto nástrojů byl definován v roce 1948  N. H. Bordnem, jenž ho pojmenoval 

marketingovým mixem. Tento systém neboli mix byl mnohokrát podroben různým 

výzkumům a analýzám a počet jeho nástrojů se v různých variantách liší od tří do sedmi 
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prvků. Zřejmě nejznámější a nejpoužívanější variantou členění je verze E. J. McCartyho pod 

názvem „čtyři P“ (Durdová, 2004): 

• product (produkt) - rozumíme jak výrobky spotřební a průmyslové, tak služby. 

Výrobek má mít především vlastnosti, které by po všech stránkách vyhovovaly 

požadavkům zákazníka, 

• price (cena) - má být stanovena tak, aby umožňovala podniku nutný zisk, ale přitom 

byla co nejpřijatelnější pro zákazníka, 

• place (místo) - distribuce, prodej, vše, co souvisí dopravou a výběrem místa, 

• promotion (marketingová komunikace) - zahrnuje všechny aktivity spojené 

s informováním zákazníků, stimulováním ke koupi a s budováním důvěry. 

 

Sportovní marketing 

 

Při definování pojmu sportovní marketing musíme přihlédnout k oběma složkám jeho 

významu. Čili brát na vědomí obecnou definici marketingu, ale nezapomínat na specifika 

sportovního odvětví. Dle B. J. Mulina a S. Hardyho (2000) je sportovní marketing soubor 

všech aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním 

sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny. Naproti tomu B. G. Pitts a D. K. Stotlar 

(1996) chápou tento pojem jako proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, 

oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a 

přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy. V současnosti můžeme ve sportovním marketingu 

spatřovat dvě tendence jeho vývoje, a těmi jsou marketing sportovních produktů a služeb a 

marketing jako sportovní reklama (Durdová, 2004). 

 

Marketingový mix ve sportu 

 

Marketingový mix v oblasti sportu zahrnuje rovněž „čtyři P“, má však svá specifika. 

 

Sportovní produkt 

Pojem „produkt“, se kterým se běžně pracuje v oblasti marketingového mixu, není pro oblast 

sportu zcela přesný. Můžeme rozlišit produkty materiální povahy, které odpovídají všem 

teoriím o zboží, a nemateriální sportovní produkty, které se liší od ostatního zboží, a jsou na 

trh dodávány jedinečným způsobem, zde je významným produktem služba. 
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Materiální produkty v tělesné výchově a sportu jsou: 

• sportovní nářadí, 

• sportovní náčiní, 

• sportovní oděv, výstroj, 

• další produkty související se sportem sekundárně (potravinové doplňky, sportovní 

kosmetika apod.). 

 

Nemateriální produkty jsou: 

• základní produkty - nabídka tělesných cvičení, sportovních akcí, rekreačních a 

regeneračních akcí, služba jako sportovní produkt, 

• produkty vázané na osobnost - výkony sportovců, trenérů, poskytovatelů služeb, 

• myšlenkové produkty - výzkum v oblasti sportu, rozvoj kinantropologie, sportovní 

informace šířené médii, 

• vedlejší produkty sportovních a tělovýchovných zařízení - společenské akce, reklamní 

vystoupení sportovců, trenérů, doprava, vstupenky a další.  

 

Cena 

Stanovení ceny sportovního produktu je určení jeho hodnoty. Obtížné se stanovení ceny jeví  

u nemateriálního produktu, neboť se v ní odráží „cena prožitku“ toho kterého spotřebitele a 

další specifické faktory tohoto typu produktu. 

 

Místo 

Místo v marketingovém mixu znamená umístění produktu na trhu. Analyzujeme dostupnost 

sportovního produktu, geografické rozmístění trhů. Je důležité, aby sportovní zařízení (místo) 

bylo snadno přístupné, mělo atraktivní vzhled, působilo příjemně a radostně, mělo bezpečné 

okolí.  

 

V oblasti prodejních (distribučních ) cest lze vymezit tyto typy účastníků dodávky služeb: 

• poskytovatel služby - přímý prodej, 

• prostředníci - např. reklamní a náborové agentury, 

• zákazníci. 
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Marketingová komunikace 

 

Marketingová komunikace nebo též propagace je podstatnou a nejvíce viditelnou částí 

marketingového mixu. Je často zaměňována obecně za marketing jako takový. Hlavním cílem 

propagace ve sportu je informovat potenciální zákazníky a podporovat jejich angažovanost ve 

sportu. Metody propagace sportu zahrnují: reklamu, sponzoring, přímý marketing, speciální 

obchodní jednání, předprodej, média, korporativní balíčky,exhibiční hry, sportovní akce pro 

děti a mládež, sportovní akce pro handicapované spoluobčany další. 

 

V současnosti jsou ze strany sportovních organizací vyvíjeny podnikatelské aktivity, které 

mají za cíl získat finanční zdroje potřebné na zabezpečení chodu klubů a k naplňování jejich 

sportovních, ekonomických a sociálních cílů. Především jde o organizace mající statut 

obchodní společnosti, ovšem i občanská sdružení využívají nástrojů marketingu k financování 

své činnosti. Díky sportovnímu marketingu mohou kluby, sdružení či spolky definovat a 

vytvořit nabídku svého sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit si 

systém nástrojů k dosažení cílů organizace (Durdová, 2004). 

 

3.5 Management, sportovní management 
 
Slovo management vychází z anglického pojmu „management“ a je dnes v běžném životě, 

v tisku i v odborné literatuře velmi frekventované. V českém překladu mu terminologicky 

odpovídá slovo „řízení“, a to především řízení podnikové, ve smyslu řízení všech 

podnikových činností jako jsou výroba, prodej, vývoj, výzkum. Tímto vzniká rozdíl od užšího 

pojmu „řízení dílčích procesů“, například výrobních, technologických aj., pro které anglická 

literatura užívá pojem „control“.  

 

V současné době lze nalézt nepřeberné množství definic či slovních vysvětlení pojmu 

„management“, které mají za úkol co nejvýstižněji a nejpřesněji tento pojem definovat 

(Durdová, 2004). Dle P.F.Druckera (1973) je výklad tohoto pojmu obzvláště nesnadný a je 

obtížné jej výstižně přeložit do jiných jazyků. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji 

vykonávají, a vyjadřuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale rovněž odbornou disciplínu 

a obor studia. Dále říká, že management je funkcí, disciplínou, návodem, který je třeba 
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zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají funkce a 

z nich vyplývající povinnosti. 

Velké množství definic pojmu „management“ lze dělit na tři skupiny, které zdůrazňují: 

a) vedení lidí, 

b) specifické funkce vykonávané pracovníky, 

c) předmět studia. 

 

Lidé, kteří plní cíle a úkoly managementu se nazývají manažeři a náplní jejich práce je plnění 

manažerských funkcí. Těmito funkcemi jsou dle P.F.Druckera (1993) plánování, 

organizování, integrování (vytváření vztahů spolupráce lidí a jejich rozvoje), měření. 

 

Tomuto konceptu manažerských funkcí je velmi podobné pojetí tzv.“kritických faktorů 

úspěchu“, rozvíjejících ty stránky manažerské práce, které mají základní význam pro dosažení 

stanovených cílů. Nejrozšířenější z těchto koncepcí jsou koncepce „7S“ konzultační firmy 

McKinsey a koncepce „kritických faktorů úspěchu“ (CSF –Critical Success Factors) K. H. 

Chunga (Durdová, 2004).  

 

Koncepce „7S“ se zakládá na vzájemné podmíněnosti sedmi významných faktorů manažerské 

činnosti, vedoucích k úspěšnosti. Těmito faktory jsou strategie, struktura, spolupracovníci, 

systémy řízení, sdílené hodnoty, styl manažerské práce a schopnosti. Integrujícím faktorem 

této koncepce jsou lidé, manažeři. Ostatní faktory a jejich využití by měly zajistit rozvoj 

organizace i z dlouhodobého hlediska. Sladění všech faktorů a jejich celistvé působení je 

nezbytné pro celkový úspěch organizace. První tři, čili strategie, struktura a spolupracovníci 

jsou označování jako „tvrdá S“ a systémy řízení, sdílené hodnoty, styl manažerské práce a 

schopnosti jako „měkká S“. 

 

Druhá ze zmiňovaných koncepcí managementu, koncepce „kritických faktorů úspěchu“ 

rovněž stanovuje faktory ovlivňující úspěšnost organizace. Jsou to tyto tři faktory: 

• strategie zdůrazňující podnikatelskou orientaci, 

•  lidské zdroje, 

• operační systém jako souhrn přístupů, metod a prostředků sloužících pro dosažení 

stanovených cílů. 
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Sportovní management 

 

Jednou z variant  oboru management je tzv. sportovní management. Tento pojem vznikl 

překladem pojmu „sportmanagement“, který je užíván v americké a západoevropské 

literatuře. Toto označení bývá užíváno pro způsob uceleného řízení tělovýchovných a 

sportovních svazů, spolků, klubů, družstev, které alespoň částečně realizují podnikatelsky 

orientované aktivity. Také může jít o řízení v sektoru výroby sportovního zboží nebo 

provozování placených tělovýchovných služeb. Vznik tohoto pojmu si vynutila sama 

tělovýchovná a sportovní praxe. S nárůstem finančních objemů kolujících ve sportovní oblasti 

se objevuje snaha o jejich co nejefektivnějším využívání, dále pak snaha o uplatňování 

komerčních zájmů v oblasti sportu, způsobu obstání ve sportovním konkurenčním prostředí, 

řešení specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu a zabezpečování sportovní 

administrativy. Tento pojem má v české literatuře i několik ekvivalentů, jsou to „management 

sportu“ a „management tělesné výchovy a sportu“. 

 

Oproti pojmu management, který zahrnuje vedle manažerských řídících funkcí také oblasti 

jako je účetnictví, marketing, ekonomie, finance nebo právo, má sportovní management ve 

středu svého zájmu i zdatnost, čili aktivní účast participantů na sportovních a tělovýchovných 

aktivitách, musí mít rovněž na zřeteli  oblasti diváctví a služeb ve sportu (Durdová, 2004). 

 

J. B. Parkse (1998) uvádí, že pro sportovní management jsou charakteristické tři jedinečné 

aspekty, které jej odlišují od jiného řízení v podnikání. Těmito aspekty jsou: 

• sportovní marketing,  

• podnikání ve sportu, 

• zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží. 

 

Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů klade vysoké nároky na práci 

managamentu, respektive manažera. Jeho role zahrnuje hned několik manažerských funkcí. 

Jsou to: 

• plánování (planning), 

• organizování (organizing), 

• výběr a rozmístění pracovníků (staffing),  

• vedení lidí (leading), 
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• kontrola (controlling). 

 

K plnění těchto funkcí potřebuje manažer určité manažerské dovednosti, které můžeme členit 

na:  

• lidské dovednosti - umění pracovat s lidmi, vést lidi vytvářet vhodné pracovní 

prostředí, 

• koncepční dovednosti - umění řídit celou organizaci jako systém vedoucí ke 

stanovenému cíli, rozpoznat podstatné od nepodstatného, 

• technické dovednosti - zběhlost v používání metod a postupů vedoucích k realizaci 

výkonných činností a procesů. 

 

Manažerské činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy lze vymezit podle úseků, které jsou 

nutnou součástí každého sportovního klubu. V každém úseku se pak vyskytuje řada činností 

spojených s prací manažera: 

• úsek činnosti hlavního manažera - zahrnuje například činnosti vlastní řídící a 

organizační činnosti, styk nadřízenými orgány, vedení administrativy, 

• úsek sportovní činnosti - koordinace činnosti jednotlivých družstev, doplňování a 

zkvalitňování sportovních týmů, 

• trenérské, metodické, lékařské, rehabilitační zajištění týmu (soustředění, závody, 

turnaje), uzavírání a evidence hráčských smluv, vztahy k příslušnému sportovnímu 

svazu, 

• marketingový úsek - uzavírání sponzorských smluv, realizace reklamních služeb, 

vydávání propagačních materiálů, 

• úsek provozní - příprava a údržba sportovišť, pořadatelská služba, doprava, 

• úsek ekonomický - sestavování finančních plánů, péče o majetek, investiční činnost, 

platební styk. 

 

Okruh činností manažera je velmi široký, jeho zvládnutí vyžaduje dobré organizační 

schopnosti a komunikační dovednosti, zároveň také základní znalosti z oblasti tělesných 

cvičení a sportu (Durdová, 2004). 
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3.2 Praktická část 
 

3.2.1 Občanské sdružení Moravia Racing Team 
 

Založení občanského sdružení Moravia Racing Team (dále jen MRT) předcházel v létě roku 

2007 rozpad oddílu CK Silesia Orlová, který sdružoval několik velmi dobrých závodníků, 

kteří chtěli dále provozovat cyklistiku v rámci obdobného cyklistického klubu. V té době však 

neexistoval na Moravě klub, který by mohl poskytovat odpovídající podmínky pro cyklisty 

dané úrovně. Tito závodníci souhlasili se založením nového cyklistické klubu, a to za 

předpokladu získání dostatečné finanční podpory. Došlo tedy k předběžné neformální dohodě 

o počtu členů týmu, o jejich participaci na fungování týmu a o finančních příspěvcích. 

 

3.2.2 Vyhledání finančních partnerů pro založení MRT  
 

Nejdůležitějším krokem před samotným založením MRT bylo prozkoumání sponzorského 

prostředí, neboť hlavním zdrojem finančních prostředků pro zabezpečení činnosti budoucího 

oddílu měly být sponzorské dary a příjmy z reklamní činnosti, hlavně v počátcích klubu se 

předpokládala i vyšší finanční spoluúčast členů klubu. Podle plánovaných aktivit budoucího 

klubu byl vypracován rozpočet na rok 2008, jehož výše činila 205 000 korun. Tyto prostředky 

měly pokrýt základní potřeby pro provozování závodní činnosti. 

 

Za účelem navázání kontaktů s finančními partnery byla vytvořena prezentace tvořícího se 

týmu „Moravia Racing Team“, která představovala jednotlivé závodníky a stručnou 

charakteristiku jejich dosavadní cyklistické kariéry včetně jejich největších cyklistických 

úspěchů. Dále pak prezentace vysvětlovala koncepci týmu, seznam závodů, kterých se tým 

hodlá zúčastnit a možnosti spolupráce s partnery. Jelikož šlo o základní přestavení týmu 

s cílem získat první sponzory, nebyla tato prezentace vizuálně laděna do konkrétních barev a 

stylu. (viz příloha č.1) 

 

Po vytvoření tohoto propagačního materiálu začaly být jeho prostřednictvím oslovovány 

nejrůznější podnikatelské subjekty s žádostí o spolupráci a sponzoring. Celkově bylo 

osloveno téměř 250 firem, zejména z oblasti sportu (např. výrobci a prodejci sportovního 

vybavení), ale také z oblasti potravinářské výroby, stavebnictví nebo energetiky. Převážná 



 37 

většina subjektů byla kontaktována prostřednictvím emailové pošty, malá skupina subjektů 

pak byla oslovena v rámci osobní schůzky. Toto hledání probíhalo přibližně od srpna roku 

2007. První společností, která se rozhodla do plánovaného projektu založení cyklistického 

klubu vstoupit, byla dopravní společnost Forman Adamec a.s. se sídlem v Novém Jičíně. 

Nutno říci, že spojení s touto společností se zdařilo i díky vazbám jednoho z budoucích členů 

týmu na tuto společnost. 

 

Po přislíbení finančních prostředků touto akciovou společností byly podniknuty první kroky  

k faktickému založení cyklistického týmu jako právnické osoby s názvem „Občanské sdružení 

Moravia Racing Team“. Právní forma občanského sdružení byla zvolena z toho důvodu, že 

jde o nejběžnější formu sportovních klubů na dané výkonnostní úrovni. Na konci listopadu 

roku 2007 byla uzavřena smlouva o reklamě mezi Občanským sdružením Moravia Racing 

Team a společností Forman Adamec a.s., na jejímž základě se tato firma zavázala zaplatit 

150 000,- Kč za provedení reklamy. Vzhledem k výši sjednané částky se tato akciová 

společnost zároveň stala generálním partnerem klubu. 

 

Díky informacím poskytnutým ze strany společnosti Forman Adamec a.s. se nám podařilo 

navázat spolupráci s dalšími třemi subjekty, a to s obchodními společnostmi Alma pneu s.r.o., 

Fery logistik s.r.o. a Sdružení podnikatelů Eso. MRT tedy vstupoval do roku 2008, tj. do své 

první závodní sezóny se čtyřmi finančními partnery. 

 

3.2.3 Založení Občanského sdružení Moravia Racing Team 
 

Po seznámení se s platným zněním ZSO jsme utvořili skupinu tří zástupců z řad budoucích 

členů MRT a de facto uzavřeli ústní dohodu o založení občanského sdružení. Prvním 

písemným aktem bylo sepsání stanov, pro vytvoření jejich znění jsme se inspirovali zejména 

stanovami obdobných cyklistických oddílů, se kterými jsme byli v kontaktu, a stanovami 

dalších sportovních týmů uveřejněnými na internetu. 

 

Při tvorbě názvu jsme vycházeli zejména z místa bydliště jednotlivých závodníků, kteří se 

měli stát budoucími členy týmu. Jelikož pocházejí z několika měst na Moravě, dali jsme i toto 

zeměpisné označení do názvu týmu. Dále jsme zvolili označení „cyklistický klub“, protože 

hlavním cílem bylo založit občanské sdružení za účelem provozování výlučně cyklistiky. 
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Název byl zvolen v angličtině, neboť jsme předpokládali účast našeho týmu i na zahraničních 

závodech. Název obsahuje rovněž označení „občanské sdružení“, neboť podle platného a 

účinného §6 odst. 4 znění zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ke dni registrace (tj. 

26. 11. 2007) musel název občanského sdružení obsahovat označení „občanské sdružení“ 

nebo zkratku „o.s.“. Příslušné ustanovení pak bylo zákonem č. 33/2008 Sb. novelizováno a od 

17. 1. 2008 již není obligatorní dané označení nebo zkratku do názvu občanského sdružení 

uvádět. 

 

Jako sídlo občanského sdružení jsme zvolili bydliště jednoho z členů přípravného výboru, 

zejména z důvodu operativního přebírání pošty adresované MRT. Rovněž jsme ani 

nepředpokládali, že by v nejbližší budoucnosti bylo vytvořeno sídlo našeho cyklistického 

týmu ve smyslu samostatných prostor pro úřadování statutárního orgánu a technického zázemí 

pro závodníky. Za cíl sdružení jsme si vytyčili podporu a rozvoj sportu, zejména cyklistiky. 

Orgány občanského sdružení jsme vymezili s ohledem na nízký počet členů MRT 

(předpokládali, že MRT bude mít po svém založení přibližně 10 členů). Vymezili jsme práva 

a povinnosti členů sdružení tak, aby klub fungoval podle jasných pravidel a nedocházelo 

k případným nedorozuměním. 

 

Po zaslání žádosti o registraci jsme od ministerstva obdrželi upozornění na nedostatky ve 

stanovách. Došlo tedy k postupu podle § 7 odst. 2 ZSO, avšak ze strany ministerstva nebyla 

dodržena lhůta 5 dnů pro zaslání upozornění. Operativně jsme provedli potřebná doplnění do 

znění stanov, jednalo se především o upřesnění cílů MRT a vymezení jeho příjmů. (úplné 

znění stanov viz příloha č.2). 

 

Dne 26.11. 2007 pak došlo k registraci MRT ministerstvem. Ihned po doručení schválených 

stanov s vyznačeným dnem registrace a identifikačním číslem pro MRT podalo dalších 7 osob 

přihlášky do cyklistického klubu MRT. Tyto přihlášky schválil přípravný výbor, který jednal 

jménem občanského sdružení, dokud nebyly vytvořeny příslušné orgány. Poté přípravný 

výbor svolal první valnou hromadu, na které bylo zvoleno představenstvo jako statutární 

orgán a jeho předseda. 

 

Dne 5.12. 2007 byl založen podnikatelský účet u České spořitelny a.s. na jméno MRT, 

podpisové právo k tomuto účtu mají členové představenstva, přičemž k finančním operacím 

jsou zapotřebí podpisy nejméně dvou členů představenstva.  
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3.2.4 Identifikační znaky týmu 
 
K 1. lednu 2008 byla podána přihláška do ČSC. V rámci pravidel pro registraci u tohoto svazu 

je možné, aby cyklistický tým používal v běžném styku (tj. především na závodech) označení 

odlišné od názvu občanského sdružení, pod kterým je registrován u Ministerstva vnitra. 

V praxi totiž většinou je do názvu týmu zakomponováno jméno generálního partnera, který se 

ovšem může často měnit, a proto není vhodné jeho jméno začleňovat přímo do názvu 

občanského sdružení. MRT rovněž zvolil tento způsob vytvoření svého názvu pro označování 

týmu zejména v neformálním styku s cyklistickou veřejností, a to Forman Cycling Team 

(dále jen FCT). 

 

S generálním partnerem bylo dohodnuto, že celkový design týmu bude pak vytvářen tak, aby 

korespondoval s firemním designem generálního partnera. Tato firma se prezentuje bílou a 

modrou barvou, ve kterých je vytvořeno logo firmy, a také její kamiony jsou bílé s modrými 

nápisy (Obr. 3.2.).  

 

Obrázek č.3.2 - kamion firmy Forman Adamec a.s. 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Logo FCT bylo tedy záměrně vytvořeno tak, aby v podstatě svým provedením, stylem písma 

a barvami kopírovalo logo generálního partnera (Obr. 3.3.).  
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Obrázek č.3.3 - Loga Forman Adamec a.s. a  Forman Cycling Team 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Majitel této společnosti souhlasil, že FCT se bude prezentovat jako cyklistický tým jeho 

firmy. Tato projevená důvěra byla pro nově vznikající cyklistický klub přínosem, neboť jeho 

spojení s významnou spediční firmou, která se těší dobrému jménu, přispělo pozitivně 

k budování jejího vlastního image. Název týmu, logo a týmové barvy se staly základními 

identifikačními znaky týmu. Po jejich vytvoření pak bylo možné přikročit k dalším dílčím 

úkonům budování týmu. Zejména se jednalo o vytvoření jednotných závodních dresů, které 

jsou významným identifikačním znakem každého cyklistického týmu, úroveň jejich 

grafického zpracování je chápána jako prestižní záležitost každého cyklistického týmu (Obr. 

3.4.). 

 
Obrázek č.3.4 - Dres Forman Cycling Team, rok 2008 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.5 Marketingové aktivity TFC  a  propagace týmu 
 

V marketingových aktivitách klubu můžeme vysledovat dvě linie. Jednak propagaci 

samotného týmu a jednak jejím prostřednictvím propagaci partnerů klubu. Závodní tým se 

jistě nejlépe prezentuje co nejlepšími dosaženými výsledky, ale je nutné s těmito výsledky 

vhodným způsobem seznamovat co největší okruh lidí. 

 

Stejně jako celý tým prošla i propagace týmu určitým vývojem. Jak už bylo výše uvedeno, 

ještě před samotným vznikem klubu byla vytvořena první prezentace týmu jako informační 

materiál pro získávání partnerů. V květnu roku 2008 pak byly profesionálním fotografem 

pořízeny první oficiální propagační fotografie týmu, tentokrát již v jednotném týmovém 

oblečení. Fotografování probíhalo v Rožnově pod Radhoštěm u hotelu Forman, který je ve 

vlastnictví generálního partnera týmu. Tyto fotografie pak byly použity pro vytvoření nové 

prezentace, tentokrát již existujícího týmu, takže tato prezentace mohla být obohacena o nové 

aktuální informace. Obdobné prezentace jsou vytvářeny každý rok, samozřejmě vždy 

aktualizované podle skončené sezony a s výhledem do sezony příští. 

 

Dalším prostředkem propagace jsou internetové stránky klubu - www.forman-cycling.cz, 

které jsou pravidelně aktualizovány, jsou na nich uváděny výsledky závodů, najdeme zde 

složení týmu, realizační tým a bohatou fotogalerii. Je zde také věnován prostor jednotlivým 

partnerům klubu a odkazům na jejich oficiální stránky.  

 

V neposlední řadě je tým prezentován také v mediích, vycházejí články v regionálním tisku, 

hlavně v  prvních dvou letech byly v  regionální televizi pravidelně uváděny reportáže 

přinášející informace o činnosti klubu. Pro zkvalitnění prezentace a zajišťování aktuální 

informovanosti o činnosti klubu byl v roce 2010 angažován PR manager. 

 

Druhá linie marketingových aktivit klubu je vedena smlouvami o reklamě s finančními 

partnery klubu. V těchto smlouvách se klub zavazuje k vytvoření vhodných reklamních ploch 

pro prezentaci svých partnerů.  

 

Nejdůležitější reklamní plochou jsou závodní dresy týmu. Jejich tvorbě je přikládán velký 

význam, protože se jedná o nejúčinnější nástroj pro prezentaci partnerů, neboť dres je na 

závodníkovi vidět nejen na oficiálních závodech, ale také v každodenním tréninkovém 
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procesu. O tom, jakou důležitost přikládá vedení klubu dresům, svědčí to, že výsledná podoba 

prvního dresu FCT v roce 2008 byla vybrána z téměř 50 různých návrhů vytvořených 

externím spolupracovníkem týmu. Následně byl tento konečný návrh poslán partnerům 

k odsouhlasení, přičemž všichni s podobou dresu a umístěním loga svých firem souhlasili. V 

dalších letech zůstává základní design a barvy stejné, mění se pouze některá loga firem, podle 

toho jak se střídají partneři klubu. Vždy před zadáním výroby dresů musí být znovu návrh 

předložen ke schválení partnerům. K podstatnější změně dochází až v roce 2011, kdy se 

zároveň mění název týmu. (viz níže : Rok 2011)  

Další reklamní plochu představuje civilní oblečení závodníků, které oblékají na závodech a na 

společných soustředěních, tedy všude tam, kde tým vystupuje jako celek. Členové klubu 

mohou samozřejmě nosit toto oblečení také při jiných příležitostech. Reklamou je pak buď 

samotné oblečení, jak tomu bylo v případě značky Time Out, nebo jednotné civilní oblečení 

od různých dodavatelů, na kterém jsou výrazně barevně vyšita loga partnerských firem. 

Pokud se týká druhů oblečení, jsou to bundy, mikiny, trička a čepice. 

 

Poslední, ale ne méně významnou reklamní plochou, jsou doprovodná vozidla. V prvním roce 

design pro celou kolekci polepů tvořenou logem týmu a logy a značkami partnerů opět 

vytvořil externě spolupracující designér. Každým rokem je pak kolekce měněna a doplňována 

podle aktuálních partnerů. Jedná se dnes o tři vozidla, která jsou klubu k tomuto účelu 

poskytována se souhlasem jejich majitelů. (Obr. 3.5) 

 
Obrázek č.3.5 – Týmové auto 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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K marketingovým aktivitám patří také zajištění výroby různých propagačních plakátů, 

kalendářů, či promokaret, které pak jsou rozdávány na závodech, případně poskytnuty pro 

distribuci samotným partnerům. Zřejmě největší ohlas vyvolal plakát na propagaci kola 

Maxbike, na kterém tým jezdil. Tento plakát visel postupem času ve všech obchodech, kde se 

tato značka prodává, a leták s tímto vyobrazením byl rovněž inzerován v několika 

cyklistických časopisech. 

 

3.2.6 Úkoly managementu klubu TFC 
 

Management klubu tvořil v prvním roce jeho existence generální manager a sportovní ředitel. 

V současné době pracují v klubu kromě generálního managera dva sportovní ředitelé. Hlavní 

úkoly a náplň práce managementu můžeme shrnout takto: 

• vymezit základní cíle a náplň činnosti klubu, 

• vyhledávat partnery pro spolupráci, získávat finanční prostředky na fungování klubu, 

• spolupracovat s partnery, uzavírat smlouvy o spolupráci, snažit se sladit jejich 

požadavky s potřebami klubu, 

• sestavovat rozpočet, 

• účelně využívat získané finanční prostředky, 

• zabezpečit materiální vybavení týmu - kola, oblečení, výživu, doplňky, 

• zajišťovat propagaci klubu všemi dostupnými prostředky,  

• vytvářet realizační tým – trenér, mechanici, masér,  

• ve spolupráci s trenérem sestavovat závodní tým v souladu s vytčenými cíly klubu, 

• zajišťovat organizačně a finančně dvě společná soustředění týmu ročně, 

• zpracovat každoročně kalendář závodů, 

• v průběhu závodního období organizačně připravovat účast na jednotlivých závodech 

tak, aby se jezdci mohli soustředit pouze na samotné závodění, 

• využívat získané zkušenosti pro další práci. 

 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že činnost managementu je dosti obsažná a různorodá. 

Vyžaduje dobré organizační schopnosti, ekonomické znalosti, obratnost v jednání 

s obchodními partnery a v neposlední řadě znalost cyklistické problematiky. 
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3.2.7 Vývoj klubu v letech  2008 – 2011 
 
Rok 2008 

 

Podle plánovaných aktivit vznikajícího klubu byl vypracován rozpočet na rok 2008, jehož 

výše činila 205 000 korun. Tento rozpočet se podařilo naplnit díky generálnímu partnerovi, 

společnosti Forman Adamec a.s., která, jak již bylo řečeno, přislíbila spolupráci ještě před 

samotným vznikem klubu. Dalšími partnery pak byly společnosti Alma pneu s.r.o., Fery 

logistik s.r.o. a Sdružení podnikatelů Esox. 

 

Výše rozpočtu nutila vedení klubu citlivě zvažovat, co bude možné v tomto prvním roce 

existence hradit z rozpočtu klubu a co si budou muset hradit členové sami. Z rozpočtu klubu 

byla hrazena výroba jednotných závodních dresů, která byla svěřena společnosti Procentrum 

design s.r.o., ta byla vybrána z několika různých výrobců na základě posouzení jejich 

nabídek. Ostatní cyklistické oblečení si závodníci opatřili z vlastních prostředků. V dalších 

sezónách pak byla vytvořena celá kolekce jednotného cyklistického oblečení, a to v zimní i 

letní variantě.  

 

Podařilo se zajistit také civilní oblečení. Bez jakýchkoli dřívějších kontaktů byla na 

emailovou adresu společnosti GUT s.r.o. zaslána prezentace týmu s žádostí o spolupráci. 

Takto zaslané žádosti bylo vyhověno a po krátké emailové komunikaci a dvou schůzkách 

s marketingovou ředitelkou společnosti bylo dojednáno vybavení týmu civilním oblečením 

značky Time Out. Kolekce pro rok 2008 obsahovala tričko, košili, polokošili, mikinu, bundu, 

kalhoty a kšiltovku v celkové hodnotě 50 000 korun.. Získání tohoto civilního oblečení 

představuje v dosavadní historii klubu jediný případ, kdy na počátku dohody o materiální 

podpoře byla pouze emailová komunikace. 

 

Vzhledem k výši rozpočtu klubu nebylo možné z těchto prostředků hradit kompletní kola pro 

jednotlivé závodníky, a proto bylo se závodníky dohodnuto, že si kola pro tuto sezonu zajistí  

z vlastních prostředků nebo budou používat kolo, které již vlastnili. Společností Skivelo 

Kubečka s.r.o. byly týmu poskytnuty řetězy na kola značky Connex a za sníženou cenu trety 

značky Time. Ostatní nutné cyklistické vybavení , např. pláště, přilby, brýle si rovněž hradili 

závodníci sami. 
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Z rozpočtu týmu byly ještě hrazeny potravinové doplňky, které závodníci konzumují během 

závodu, jako jsou např. iontové nápoje a vitamínové gely. Pro realizační tým, který během 

závodu tyto doplňky závodníkům podává, je jednodušší, pokud celý tým používá doplňky 

stejného druhu. FCT tedy navázal spolupráci s firmou Estim, která za zvýhodněnou cenu tyto 

doplňky týmu dodala, a to včetně cyklistických lahví. 

 

Rovněž byla zajištěna 2 auta, která jednak sloužila k dopravě týmu na závody a zároveň byla 

užívána jako doprovodná vozidla během závodu. Tato vozidla poskytovali bezúplatně členové 

sdružení, z prostředků sdružení byly hrazeny pouze pohonné hmoty. 

 

Materiálové zabezpečení činnosti klubu bylo tedy v prvním roce jeho existence založeno více 

méně rovnoměrně na třech zdrojích: finančních prostředcích klubu získaných z reklamní 

činnosti, hmotné podpoře partnerů (řetězy Connex, oblečení Time Out) a soukromých 

finančních prostředcích členů klubu. 

 

Rok 2009 

 

Po analýze úspěšné sezony 2008 a získaných zkušenostech se všichni členové managementu 

klubu rozhodli pokračovat ve své práci. Při jednání s partnery došlo ke shodě, že projekt 

cyklistického klubu je reálný i v dalších letech, a z této skutečnosti vyplynul zájem 

pokračovat v započaté spolupráci. Základním úkolem managementu klubu, jehož splnění 

podmiňovalo veškerou další činnost, bylo naplnění rozpočtu. Plán pro rok 2009, ve kterém 

byla zakotvena snaha o zlepšení materiálních podmínek pro členy klubu, si vyžádal navýšení 

rozpočtu na 315 000 korun. 

 

Největší sumu opět poskytla společnost Forman Adamec a.s., dále se na jeho naplnění 

podílely firmy Alma pneu s.r.o., Fery logistik s.r.o., Sdružení podnikatelů Esox a Marila 

balírny s.r.o. Díky těmto partnerům byl naplněn rozpočet v plánované výši, management 

klubu se tedy mohl soustředit na uskutečňování stanovených cílů. Další partneři se podíleli na 

sponzorování týmu poskytováním svých výrobků za zvýhodněné ceny. 

 

Díky podmínkám, které se podařilo zajistit, došlo v sezoně 2009 k výrazným změnám 

v materiálním zabezpečení týmu. Bylo nutné sjednotit vybavení tak, aby celé uskupení 

působilo opravdu jako tým. Kromě dílčích změn v designu dresu, při zachování hlavních 



 46 

barev modré a bílé, došlo především ke sjednocení dalších důležitých součástí základní 

výbavy. Tou nejvýraznější změnou byla jednotná kola značky Maxbike. Šlo o celokarbonové 

silniční rámy osazené sadami Shimano, které byly vyrobeny společností Velos s.r.o. Ta 

poskytla toto vybavení pro tým za velmi výhodnou cenu, a stala se tak dalším reklamním 

partnerem klubu. Její logo bylo propagováno na všech již zmíněných reklamních plochách. 

 

Mezi jednotné doplňky cyklistů patřily dále přilby pod značkou SH plus a brýle BB. Tyto a 

mnoho dalších drobných cyklistických doplňků dodávaly týmu společnosti Bikestyle s.r.o., 

Carosello s.r.o a Schindler s.r.o., nápoje pro zajištění pitného režimu poskytovala společnost 

Ondrášovka a.s. po celou závodní sezonu. 

 

Pokud se týká propagace a reklamy, byli s jejich způsobem a rozsahem v sezoně 2008 partneři 

spokojeni, nebylo tedy nutné měnit jejich prezentaci ať již v médiích nebo na reklamních 

plochách. Vše tedy v této oblasti po nezbytné aktualizaci a doplnění o nové partnery týmu 

zůstalo ve stejném konceptu jako v předešlé sezoně. 

 

Druhým hlavním cílem pro nadcházející rok bylo udržení stávající skladby týmu s jejím 

rozšířením o jednoho závodníka do 23 let. I přes nabídky z jiných týmů zůstal kádr z předešlé 

sezony pohromadě a byl doplněn o mladého závodníka Břetislava Rohela, který vstupoval do 

své první mužské sezony. To, že všichni závodníci po roce spolupráce zůstali, bylo důkazem 

jejich spokojenosti v klubu, zároveň díky jejich setrvání bylo možné navázat na základy 

položené v minulé sezoně. 

 

Rok 2010 

 

Pro začátek sezony 2010 byla opět charakteristická snaha o navýšení jak rozpočtu, tak i počtu 

závodníků. Již v listopadu 2009 podalo vedení klubu žádost o zařazení do Dotačního 

programu Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2010, který vyhlásil Moravskoslezský kraj. 

I když klub splňoval všechny podmínky pro přiznání dotace, na peníze nakonec nedosáhl, 

jeho projekt byl zařazen pouze jako druhý náhradní. Přesto se podařilo zajistit rozpočet 

v celkové výši 365 000 opět díky uzavřeným smlouvám o poskytování reklamy s dnes již 

stálými partnery  klubu, a to společnostmi Forman Adamec a.s., Alma pneu s.r.o. a Fery 

logistik s.r.o., proti roku 2009 došlo tedy k redukci počtu finančních partnerů klubu, což však 
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nijak neohrozilo chod klubu, neboť všechny potřebné finance byly zajištěny z výše 

zmíněných zdrojů. 

 

K  k určitým změnám došlo i v materiálovém zabezpečení sezony. Nejdůležitější 

součásti vybavení, kola, zůstala pod stejnou značkou - Maxbike, ovšem došlo ke změně 

v osazení, a to sadami Sram Red. S velmi příjemným ohlasem se rovněž setkala změna 

karbonových výpletů, kdy pro sezonu 2010 byla zvolena značka Fast Forvard od holandské 

firmy Fast Forvard Wheels B.V. Z důvodu nespokojenosti s kvalitou užívaných značek přileb 

a brýlí došlo i tady ke změně. Byla vybrána značka Uvex, kterou do České republiky dováží 

společnost Aspire Sports s.r.o., která tým zároveň vybavila plášti a dušemi značky Maxxis. 

Dresy zůstaly stejně jako v minulých dvou letech v kompetenci firmy Procentrum design 

s.r.o. s tím rozdílem, že nahradila i odcházející značku civilního oblečení Time Out. 

V neposlední řadě začal klub propagovat značku energetického nápoje LSD, což je zkratka 

názvu Life Is Drive. Tímto nápojem byl pak tým zásobován. 

 

Díky navýšení rozpočtu mohlo dojít i k rozšíření závodního týmu na deset jezdců. Vedení 

klubu si při plánování další činnosti vytklo jako jeden z cílů podporovat nadějné cyklistické 

talenty, které mohou růst vedle zkušených závodníků týmu. Byli tedy přijati dva jezdci do 23 

let Jaroslav Marek a Dominik Hynek. Jelikož bylo zároveň plánováno zvýšit počet závodů, 

bylo nutné rozšířit i realizační tým. Začali v něm pravidelně pracovat dva mechanici a 

masérka. Dalším, kdo rozšířil realizační tým, byl PR manager, protože již nebylo v časových 

možnostech managementu zásobovat partnery a média aktuálními výstupy. Jeho hlavní 

činností bylo zasílání tiskových zpráv vždy 2x až 3x měsíčně všem partnerům a komunikace 

s médii, zároveň bylo jeho úkolem pravidelně aktualizovat internetové stránky klubu. 
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Graf č.3.1. Porovnání výdajů v letech 2010 a předpokládaných výdajů 2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rok 2011 

 

V sezoně 2011 klub pokračuje v nastoupených trendech svého vývoje, a to jak v oblasti 

financování klubu, tak v oblasti sportovní to znamená složení týmu a závodní aktivity. 

Plánovaná činnost v roce 2011 si vyžádala navýšit rozpočet na částku 395 000 korun. Po třech 

letech výborné spolupráce se stálým partnery a zkušenostech se získáváním sponzorů se 

podařilo i tento zvýšený rozpočet naplnit. Opět se z velké části na jeho naplnění podílely 

společnosti Forman Adamec a.s., Alma pneu s.r.o. a Fery logistik s.r.o., přibyli noví finanční 

partneři, a to společnosti Monometal nástroje s.r.o. a Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

 

Díky tomu, že se podařilo naplnit rozpočet, mohlo vedení klubu uskutečnit plánovanou 

výraznou změnu v materiálovém zabezpečení týmu, kterou byla výměna kol značky Maxbike 

za italskou značku Cinelli. Tato značka představuje ve světě cyklistiky opravdu uznávanou 

kvalitu.  

 

Jelikož jeden z partnerů klubu, společnost Carosello s.r.o., je výhradním dovozcem této 

značky, rozhodlo se vedení týmu jejím prostřednictvím výrobce oslovit. Jednání probíhala od 

srpna roku 2010 e-mailovou poštou a telefonicky, došlo také k osobním setkáním vedení 
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klubu s vedením společnosti Gruppo s.r.l., která vyrábí značku Cinelli, a zástupcem dovozce, 

společnosti Carosello s.r.o., při příležitosti cyklistických veletrhů v Friedrichshafenu a v Brně. 

Výsledkem těchto jednání, která trvala 4 měsíce, bylo vybavení týmu modely Cinelli Pro 

Estrada v bílo-modré kombinaci. Osazení a dodání zapletených kol bylo dojednáno rovněž 

s italskou firmou Fac Michaelin, vyrábějící značku Miche. Při jednáních se zástupci Gruppo 

s.r.l. došlo také k vyslovení požadavku zakomponovat do názvu týmu název značky Cinelli, 

jednak vzhledem rozsahu jejich podpory, a v neposlední řadě také proto, že se jim celý projekt 

klubu velmi líbil. Po schválení tohoto požadavku generálním partnerem týmu - společností 

Forman Adamec a.s. došlo ke změně názvu cyklistického týmu z „Forman Cycling Team“ na 

„Team Forman Cinelli“. Tohoto doplnění názvu si vedení týmu velmi cení, jelikož jde o 

současný trend u velkých profesionální týmů mít ve svém názvu výrobce kol, na kterých 

členové týmu jezdí. Ostatní dodavatelé cyklistických doplňků zůstali beze změn, pouze 

přibyla italská značka Zero RH +, která dodala návleky na ruce a nohy a cyklistické rukavice. 

 

Změna názvu týmu přinesla samozřejmě mnoho dalších korekcí a změn ve vizuální stránce 

týmu. Ve skutečnosti to znamenalo úpravu všech věcí, tvořících vizuální marketing týmu. Na 

prvním místě došlo ke změně týmového loga (Obr.č.3.6 ), které je používáno prakticky na 

všem, co s týmem souvisí. (část prezentace Team Forman Cinelli viz příloha č.3) 

 

Obrázek č.3.6 – Logo Team Forman Cinelli 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vizuální změnou tedy prošly internetové stránky, vizitky, polep doprovodného auta, vzhled 

civilního oblečení a především vzhled dresů (Obr.3.7).  
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Obrázek č.3.7 – Dres 2011 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Oproti minulým letům, kdy na dresech převládaly pouze odstíny modré a bílá, byla v poměrně 

velké míře přidána černá barva. Podle dosavadních ohlasů byla tato změna úspěšná, je okolím 

velmi pozitivně ceněna. 

 

Druhý ze zmiňovaných trendů vývoje klubu - skladba závodního týmu, kde jsou preferovány 

příležitosti pro mladé, nadějné závodníky - byl rovněž splněn. Postaralo se o to přijetí dvou 

závodníků v kategorii do 23 let, a to Miroslava Marka a Ondřeje Míčka. Poprvé v historii 

týmu došlo i k odchodu závodníků. Z důvodů ukončení cyklistické kariéry na vrcholové 

úrovni se rozhodl z týmu odejít Lukáš Heinrich, který byl velkou oporou týmu. Druhým 

odcházejícím byl Břetislav Rohel, se kterým se vedení týmu nedohodlo na podmínkách jeho 

angažování. Celkový počet závodníků se tedy pro rok 2011 nezměnil, zůstal na počtu deset, 

došlo pouze k omlazení týmu, což je v souladu se stanovenými prioritami klubu. Další změna 

v personální oblasti se týkala Petra Hudečka, který byl ustanoven sportovním ředitelem klubu. 

Jde o velmi zkušeného úspěšného závodníka s dobrými organizačními schopnostmi. Z této 

pozice může své dlouholeté zkušenosti lépe předávat svým kolegům v týmu, hlavně pro 

mladé jezdce je vzorem a autoritou. 
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Graf č.3.2. – Vývoj rozpočtu 2008-2011 

2
0

5
 0

0
0

3
1

5
 0

0
0

3
6

5
 0

0
0

3
9

5
 0

0
0

0

100 000

200 000

300 000

400 000

2008 2009 2010 2011

Vývoj rozpočtu

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č.3.1. – Vývoj zabezpečení týmu 

 

Položka/rok 2008 2009 2010 2011 
Zimní 
soustředění 

 
hrazeno klubem 

 
hrazeno klubem 

 
hrazeno klubem 

 
hrazeno klubem 

Jarní 
soustředění 

 
příspěvek 2000,- 

 
příspěvek 3000,- 

Vybraným členům 
příspěvek 5000,- 

Vybraným členům 
příspěvek 7000,- 

Dresy hrazeny klubem hrazeny klubem hrazeny klubem hrazeny klubem 
Civilní 
oblečení 

poskytnuto 
Time Out 

poskytnuto 
Time Out 

 
hrazeno klubem 

 
hrazeno klubem 

 
Kola 

 
vlastní 

 
příspěvek 10000,- 

 
příspěvek 5000,- 

vybraným členům 
příspěvek 10000,- 

 
Přilby 

 
vlastní 

SH+, hrazeny 
klubem 

Uvex, hrazeny 
klubem 

Uvex, hrazeny 
klubem 

 
Brýle 

 
vlastní 

 
BBB 

Uvex, hrazeny 
klubem 

Uvex, hrazeny 
klubem 

Řetězy Connex Connex Connex Connex 
 
Pláště 

 
vlastní 

 
vlastní 

Maxxis, hrazeny 
klubem 

Maxxis, hrazeny 
klubem 

Výživa hrazena klubem hrazena klubem  hrazena klubem hrazena klubem 
PHM hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem hrazeno klubem 
Ubytování hrazeno týmem hrazeno týmem hrazeno týmem hrazeno týmem 
Startovné hrazeno týmem hrazeno týmem hrazeno týmem hrazeno týmem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. Metodika tréninku a závodní kalendář průběhu sezony 
 

4.1 Sportovní trénink 
 

Dříve než se začneme podrobněji zabývat  problematikou tréninku, je třeba definovat, co 

sportovní trénink, nebo ještě přesněji tréninkový proces, vlastně je. Doc. PhDr .Josef Dovalil 

jej definuje takto: „Sportovní trénink je složitý, záměrný a cílený účelně organizovaný proces 

rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo 

disciplíně.“ (Sekera a Vojtěchovský, 2009, str. 61). Sportovní trénink se v průběhu svého 

vývoje formoval v ucelený, neustále propracovávaný systém. Zvyšování sportovního 

mistrovství představuje dlouhodobý kontinuální proces, který probíhá v určitých etapách 

základního, specializovaného a vrcholového tréninku.  

 

Pavel Landa vymezuje trénink jako: „…mnohostrannou,  mnohofaktorovou činnost směřující 

ke zvyšování sportovní výkonnosti.“ (Landa, 2005, str. 44). Zúžíme-li trénink na zvyšování 

fyzické výkonnosti, jedná se pak v podstatě o míru zatížení, tréninkové prostředky, odpočinek 

a doplňky, které jsou poskládány v jednotlivých tréninkových cyklech a ve vlastní tréninkové 

jednotce tak, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a vytvářely smysluplný 

předpoklad k růstu výkonnosti (Landa, 2005). 

 

Tréninkové působení se v souhrnu projevuje ve zvyšování  trénovanosti sportovce, z ní 

vyrůstá sportovní forma orientovaná ke konkrétním soutěžím. Současná podoba tréninku má 

mnohdy (zvláště na vrcholové úrovni) podobu těžké práce, fyzického i duševního vypětí. 

Přesto je však nutné, aby si trénink zachoval rysy sportu jako hry, to znamená radost, tvůrčí 

přístup, pocit dobře vykonané činnosti a přátelské vztahy. Oslabení těchto momentů se 

bezprostředně odráží i v samotné výkonnosti (Jansa a Dovalil, 2007) 

 

4.2 Sportovní výkon 
 

Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií sportu a sportovního tréninku. Pro sportovní 

trénink, v němž se výkon především buduje, má jeho hlubší poznání zásadní význam. Získat 

potřebné znalosti o sportovních výkonech znamená vyhledávat a shromažďovat četné dílčí 
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informace, tj. zkoumat, co je podstatou výkonu, proč dochází k jeho změnám, co má být 

obsahem tréninku a jak postupovat. 

 

Zatímco sportovní výkon je aktuální projev osobnosti a organizmu člověka, dispozice 

opakovaně podávat výkon na určité úrovni znamená sportovní výkonnost. Ta se formuje 

postupně a dlouhodobě a je výsledkem přirozeného růstu jedince, vlivů prostředí a vlastního 

sportovního tréninku. 

 

Vývoj člověka zčásti určují vrozené dispozice. Tyto více nebo méně ucelené komplexy 

(vlohy, talent) se projevují na nejrůznějších úrovních organismu a mohou mít jistý vztah ke 

zvyšování sportovních výkonů. Vrozené dispozice se člení na morfologické (tělesná výška, 

hmotnost, stavba těla), fyziologické (např. transportní kapacita pro kyslík) a psychologické 

(osobnostní charakteristiky, intelektové schopnosti aj.). Zčásti se přizpůsobují vlivům 

prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Přírodní a sociální prostředí i vrozené dispozice se 

vzájemně podílejí na jeho tělesném, duševním a sociálním rozvoji. V rámci tohoto procesu se 

utvářejí předpoklady pozdějších výkonů jako zdravotní stav, celková odolnost a zdatnost, 

motorické, psychické a sociální schopnosti a motivace. 

 

Obr.4.1: Dlouhodobé formování sportovní výkonnosti 

 

Sportovní výkon 

 

Trénovanost 

 

Sportovní trénink 

 

Schopnosti 

(vlohy-nadání-talent) 

 

podmínky životního prostředí 

 

morfologické         fyziologické         psychologické 

 

vrozené dispozice 
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Zdroj:  JANSA, P., DOVALIL, J. Sportovní příprava: Vybrané teoretické obory. 1. vyd. 

Příbram: Pb tisk 2007. 140s. ISBN 80-903280-8-3 

 

4.3 Trénovanost 
 

Organizovaný sportovní trénink znamená řízené ovlivňování výkonnostního růstu jedince 

s cílem dosáhnout takových změn, které budou základem zvyšování úrovně trénovanosti 

sportovce.Ta se stává základem aktuálního sportovního výkonu. Trénovanost se ve sportu 

chápe jako souhrnný stav připravenosti sportovce, charakterizující aktuální míru jeho 

přizpůsobení požadavkům příslušné sportovní specializace. (Jansa a Dovalil, 2007, str.171). 

 

Trénovanost představuje aktuální stav sportovce, který se mění v čase a lze ho ovlivňovat. 

V tomto smyslu je trénovanost funkcí hlavně tréninku. Ten spočívá ve snaze o změnu stavu 

sportovce, v plánovitém převádění trénovanosti ve stav nový, kvantitativně i kvalitativně 

vyšší. Tím se zásadně určuje možnost dalšího zvyšování výkonnosti, mezi dynamikou rozvoje 

trénovanosti a sportovní výkonností je tedy úzký vztah. Informace o trénovanosti patří mezi 

hlavní úkoly řízení tréninku, kontrola trénovanosti tvoří jeho podstatnou část, spolu 

s dosahovaným sportovním výkonem se lze na jejím základě vyslovit o účincích 

absolvovaného tréninku. 

 

4.4 Sportovní forma 
 

Dalším velmi často užívaným termínem v souvislosti s tréninkem, trénovaností a výkonem je 

pojem sportovní forma. Je definována jako „stav optimální specializované připravenosti a 

jemu odpovídající dosahování maximálních sportovních výkonů.“ (Jansa a Dovalil, 2007, str. 

171). Vyrůstá z trénovanosti sportovce a někdy se ne zcela přesně považuje za její nejvyšší 

úroveň. Zatímco trénovanost znamená aktuální stav jednotlivých komponent struktury 

sportovního výkonu, sportovní forma je dána nejvyšší úrovní kondičních, technických, 

taktických a psychických faktorů výkonu a především jejich propojením, sladěním 

v homogenní celek. Jejím ukazatelem jsou sportovní výkony dosahované v soutěžích. 

Dominantní roli v ní hraje především psychická připravenost. Základy formy se budují 

dlouhodobě tak, aby vyvrcholila v závodním období. Řeší se to koncepcí ročního 

tréninkového cyklu, kdy každá fáze má z hlediska budování formy své specifické úkoly. 



 55 

Dosavadní zkušenosti naznačují, že bez přerušení lze udržet sportovní formu maximálně 2 - 3 

měsíce (čím je forma vyšší, tím bývá udržení obtížnější). Po dosažení sportovní formy se 

hlavním prostředkem jejího udržení stávají soutěže a tréninková činnost v závodních 

mezocyklech a mikrocyklech (potřebné zotavení, krátkodobý stimulační trénink a příprava na 

další start. Na zákonitý pokles formy pamatuje v ročním tréninkovém cyklu i koncept 

přechodného období (Jansa a Dovalil, 2007). 

 

4.5 Složky sportovního tréninku 
 

Rozsáhlé a různorodé úkoly sportovního tréninku se člení podle povahy do jednotlivých 

druhů příprav – tzv. složek. Obvykle se rozlišuje: 

- kondiční příprava, 

- technická příprava, 

- taktická příprava, 

- psychologická příprava. 

Toto členění je pouze teoretické, v praxi se jednotlivé složky vzájemně prolínají. 

 

Kondiční příprava 

 

Kondiční příprava se orientuje na ovlivňování pohybových schopností, a to jak na vytvoření 

široké pohybové základny, tak na rozvoj pohybových schopností speciálních. Ty pak 

zabezpečují v souladu s technicko taktickými dovednostmi provedení sportovního výkonu na 

požadované úrovni. Ovlivňování jednotlivých pohybových schopností nepředstavuje ve 

sportovním tréninku izolovaný celek, naopak je výrazem složitých vztahů a vazeb (Jansa a 

Dovalil, 2007). 

Sportovní věda definuje tři základní aspekty sportovního výkonu - sílu, rychlost a vytrvalost. 

Moderní metody specializačního tréninku jsou založeny na principiálním objevu, že nelze 

dostatečně efektivně trénovat všechny tři aspekty najednou. Vztah mezi silou, rychlostí a 

vytrvalostí znázorníme pomocí trojúhelníku, v němž každému aspektu patří jeden vrchol.  
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Obrázek 4.2: Základní trojúhelník síla - rychlost – vytrvalost 

 

 

  

 

   

 

 

Zdroj: SEKERA, J., VOJTĚCHOVSKÝ, O. Cyklistika, průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing 2008. 66 s. ISBN 978-80-247-2911-4 

 

Vztah mezi jednotlivými složkami výkonu můžeme vyjádřit otáčením tohoto trojúhelníku. 

Vycházíme z toho, že nahoře může být vždy jeden, nanejvýš dva úhly, nikdy ne všechny tři. 

Chceme-li maximalizovat zisk výkonnosti v jednom aspektu, musíme ho v jednotce co 

nejvíce maximalizovat a izolovat - otočit trojúhelník jen jedním vrcholem vzhůru. Aspekty ve 

vrcholech otočených směrem dolů jsou v tréninku potlačeny. (Obr.4.3) Opačné postavení 

trojúhelníku - dva vrcholy nahoře a jeden dole - znázorňuje situaci, kdy trénujeme dvě 

vlastnosti najedou (např. síla a vytrvalost = metaaspekt - silová vytrvalost), zisk v každé 

jednotlivé vlastnosti je však menší, oproti izolovanému tréninku jedné složky. (Obr.4.4) 

 

Obrázek 4.3: Vliv tréninku jednotlivého aspektu výkonnosti (zde vytrvalosti) na celkovou 

obecnou výkonnost sportovce 

 

 

Zdroj: SEKERA, J., VOJTĚCHOVSKÝ, O. Cyklistika, průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing 2008. 67 s. ISBN 978-80-247-2911-4 
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Obrázek 4.4.: Vliv tréninku metaaspeku (zde silové vytrvalosti) na celkovou výkonnost 

sportovce  

 

 

Zdroj: SEKERA, J., VOJTĚCHOVSKÝ, O. Cyklistika, průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing 2008. 67 s. ISBN 978-80-247-2911-4 

 

Zatočíme-li trojúhelníkem dokola, najdeme šest možných kombinací vrcholů nahoře. Jednak 

samotné aspekty výkonu sílu, rychlost, vytrvalost, jednak složené aspekty tzv. metaaspekty. 

Rychlost a vytrvalost dávají dohromady rychlostní vytrvalost, vytrvalost a síla tvoří 

dohromady silovou vytrvalost a síla s rychlostí dávají dohromady poslední metaaspekt, jímž 

je maximální výkon (Sekera a Vojtěchovský, 2008). 

 

Silové schopnosti 

Silové schopnosti jsou definovány jako „komplex schopností překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou činností“. (Jansa a Dovalil, 2007.str.159). V metodách rozvoje silových 

schopností se operuje s tzv. metodotvornými činiteli. Jsou to: velikost odporu, počet 

opakování, rychlost provedení pohybu a dále se bere v úvahu délka a způsob odpočinku. 

Podle těchto hledisek pak rozlišujeme tyto metody stimulace silových schopností: 

- metoda maximálních úsilí, překonávají se nejvyšší možné odpory, vhodná pro rozvoj 

maximální síly. Klade na sportovce mimořádné nároky, maximálními zátěžemi 

namáhané svaly potřebují odpovídající čas k odpočinku, 

- metoda izometrická, cvičení jsou stavěna na principu působení proti 

nepřekonatelnému odporu – např. proti zdi tělocvičny, vhodná pro trénink maximální 

síly, 

- metoda opakovaných úsilí, překonává se nemaximální odpor umožňující 8 – 15 

opakování, 
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- metoda rychlostní, znamená co možná nejrychlejší provedení daného pohybu, k tomu 

se volí příslušný nemaximální odpor, užívá se pro rozvoj rychlostní síly. 

Silové schopnosti potřebují pravidelné zatěžování po dlouhou dobu. Za základ jejich rozvoje 

se považuje silový trénink v přípravném období. 

 

Rychlostní schopnosti 

„Rychlostní schopnosti - reakční, acyklické, cyklické - se spojují s krátkodobou pohybovou 

činností (do 20 s.) vykonávanou co nejvyšší možnou rychlostí (ve fyzikálním smyslu)“ (Jansa 

a Dovalil, 2007, str. 161). Často bývají tyto schopnosti spojeny s dalšími pohybovými 

schopnostmi, jak již bylo výše uvedeno, např. společně s vytrvalostí tvoří rychlostní 

vytrvalost, která pomáhá zvyšovat dobu, po kterou jsme schopni udržet maximální rychlost. 

 

Rychlost reakční - je dosti těžko ovlivnitelná, nácvik spočívá ve vytváření záměrných situací, 

na které má sportovec reagovat co nejrychleji. 

Rychlost acyklická - jde o maximální rychlost provedení jednotlivého pohybu. Základem 

tréninku jsou cvičení rychlostně – silového charakteru se spíše nižší velikostí odporu pro 

dosažení maximální rychlosti provedení daného pohybu. 

Rychlost cyklická - týká se co nejrychlejšího překonání určité vzdálenosti nebo přemístění se 

v prostoru, označuje se také jako rychlost komplexního pohybového projevu (Jansa a Dovalil, 

2007). 

 

Vytrvalostní schopnosti 

Metody pro trénink střednědobé a dlouhodobé vytrvalosti jsou: 

- metody intervalového zatížení - jsou založeny na střídání zatížení a odpočinku, při 

němž dojde k úplnému zotavení organizmu. Používá se několik variant tak, aby byly 

vytvářeny značné nároky na aerobní krytí pohybové činnosti - délka činnosti od 2 do 

10 minut, intenzita vyšší než 50% maximální spotřeby kyslíku, 

- metody nepřerušovaného zatížení – jsou založeny na principu absolvování cvičení bez 

přerušení podobu nejméně 30 minut nízkou až střední intenzitou. Variantami jsou 

metoda souvislá (rovnoměrné zatížení po celou dobu trvání), metoda střídavá 

(plánovité pravidelné nebo nepravidelné střídání vyšší a nižší intenzity) a fartlek 

(střídání intenzity podle subjektivního pocitu). 
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K ovlivnění krátkodobé vytrvalosti se využívá metody krátkodobých intervalů (20 sekund - 2 

minuty, intenzita relativně maximální, interval odpočinku 1:3). Tato metoda je velmi náročná 

na psychiku a vyžaduje značné volní úsilí (Jansa a Dovalil, 2007). 

 

Technická příprava 

 

„Technická příprava je složka sportovního tréninku, zaměřující se na osvojování sportovních 

dovedností, jejich stabilizaci a příslušnou míru variability“ (Jansa a Dovalil, 2007, str. 164). 

Všechny tyto úkoly jsou obvykle také spojované pod pojmem technika, kterou se rozumí 

určitý způsob provedení pohybů při sportovní činnosti. Druhým základním pojmem je styl 

jako individuální odlišnost techniky jednotlivce od ideálního provedení. Základního 

provedení pohybů se dosahuje opakováním praktických pokusů, přičemž je nutné odstraňovat 

zbytečné pohyby a svalové napětí. Nácvik v této části má být časově koncentrován, neboť 

příliš dlouhé přestávky mezi tréninkovými jednotkami účinnost snižují. 

Úroveň a účinnost technické přípravy jsou podmíněny několika činiteli. Jsou to: 

- kondiční připravenost (rozvoj silových, rychlostních a vytrvalostních schopností), 

- koordinační funkce CNS (koordinace vnitro-a mezisvalová), 

- psychické vlastnost a schopnosti (motivace, koncentrace, regulace a další). 

Jejich vzájemné propojení vyplývá z celistvosti organizmu a musí být respektováno v celém 

obsahu tréninkového procesu. 

 

Metody technické přípravy 

K problému vymezení metod technické příprava můžeme přistupovat z různých hledisek. 

1. Z pohledu zda nacvičovat tyto dovednosti jako celek nebo po částech se rozlišuje: 

- metoda celková - nacvičovaný pohyb se učí celý, bez rozdělení na dílčí části, používá 

se u obtížně dělitelných nebo jednoduchých činností, 

- metoda po částech - daný prvek je učen po částech, které jsou předem stanoveny, 

přitom nebere v úvahu souvislost mezi jednotlivými prvky činnosti, 

- metoda spojování částí v celek - nacvičují se dvě části, které spolu souvisejí. Poté se 

k nim nacvičuje třetí dovednost, která se s nimi spojí v nový,vyšší celek. 

2. Z hlediska koncentrace (soustředění) a disperze (rozdělení) obsahu učiva, jde o to, zda 

dovednosti trénovat v jednom bloku nebo je rozdělit do menších bloků a vložit mezi ně jiné 

činnosti. Rozlišuje se tedy: 
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• metoda koncentrace - činnost se opakuje nepřetržitě po delší dobu, 

v tréninkové jednotce je nacvičována jen jednou, 

• metoda disperze - mezi bloky stejné činnosti jsou zařazeny činnosti další . 

Bloky trvají kratší dobu a jsou v průběhu tréninkové jednotky zařazeny 

několikrát. 

O konkrétním užití metod rozhoduje složitost činnosti, věk, výkonnost, tréninkové období a 

další hlediska. Znamená to tedy metody operativně měnit podle vnějších i vnitřních podmínek 

a pozorovat účinky (Jansa a Dovalil, 2007). 

 

Taktická příprava 

 

„Taktická příprava je složka sportovního tréninku, která se zabývá způsobem vedení 

sportovního boje“ (Jansa a Dovalil, 2007, str.167). Vychází z různorodé proměnlivosti 

sportovního boje a z ní vyplývající nutnosti rychle vybírat optimální řešení. Plné uplatnění 

taktiky je možné až na určité úrovni kondiční a technické připravenosti. Základem vedení 

rozhodování při sportovním boji je strategie. Pod tímto pojmem rozumíme předem 

promyšlený plán sportovního boje vedoucí k dosažení nejlepšího nebo plánovaného výsledku. 

Strategii můžeme charakterizovat jako koncepci sportovního boje. Taktika je pak vlastní 

realizace dané strategie v průběhu soutěže. 

 

Tvorba strategického plánu 

Strategický plán je jednou z důležitých součástí strategické přípravy. Při tvorbě plánu je dobré 

se zaměřit na 5 základních oblastí: 

• cíl soutěže – nemusí být jen co nejlepší výsledek, může jím být např. vyzkoušení 

sportovců, ušetření sil apod. 

• výkonnost soupeře 

• strategie soupeře 

• vlastní výkonnost – ocenit vlastní silné stránky, upozornit na slabiny 

• informace o prostředí a podmínkách 

 

Nácvik taktických dovedností  

Aby taktika mohla být využita, musí být předem nacvičována a zvládnuta, pokud tomu tak 

není, mluvíme při řešení určité situace o improvizaci. Nácvik taktických dovedností je 
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dlouhodobý a složitý proces. Cílem je osvojit si jednání v situacích, které se v soutěži často 

vyskytují. Při nácviku je vhodné dodržovat určité zásady: 

• taktické dovednosti jsou úzce spjaty s technickými dovednostmi a kondicí, pokud 

jedinec není schopen zvládnout určitou dovednost technicky, nemůžeme na ní 

stavět dovednost taktickou, 

• pro každou soutěžní situaci existuje určité specifické řešení, které je třeba se 

naučit, 

• před vlastním nácvikem provést teoretickou přípravu, 

• učit se zpočátku bez tlaku, teprve po zvládnutí předchozích prvků procvičovat 

celou variantu pod tlakem (únava, časová tíseň, malý prostor apod.), 

• modelovat situaci podle očekávaných podmínek závodu nebo soutěže. 

 

Psychologická příprava  

„Psychologická příprava se jako jedna ze složek sportovního tréninku zaměřuje na vytváření 

optimálních psychických předpokladů, na nichž bezprostředně závisí realizace sportovního 

výkonu“ (Jansa a Dovalil, 2007, str.169). Její úkoly se vztahují k urychlení a zkvalitnění 

adaptace na podmínky sportovní činnosti a k hledání nových efektivnějších principů, metod a 

prostředků k rozvíjení psychické odolnosti sportovce. 

 

V současné době zahrnuje příprava celý komplex poznatků, které se navzájem prolínají. 

Z časového hlediska i zaměření se obvykle dělí na přípravu dlouhodobou a krátkodobou. 

Dlouhodobá příprava má všeobecné zaměření, tvoří nedílnou součást každé tréninkové 

jednotky. Jejím jádrem je formování osobnosti obecně i vzhledem k požadavkům sportovního 

výkonu. 

 

Krátkodobá příprava je zaměřena na dosažení nejvyšší sportovní formy k určitému datu a 

podmínkám soutěže. Časově je omezena na několik týdnů až měsíců. Krátkodobá a 

dlouhodobá příprava se navzájem ovlivňují a jsou na sobě závislé. Účinná krátkodobá 

příprava vychází z dlouhodobé, ta by zase ztrácela svůj potenciální smysl bez krátkodobého 

zaměření na sportovcovu formu. Principy psychologické přípravy vycházejí z obecných 

didaktických principů, mají však svoji specifickou povahu, která vyplývá z psychologických 

zvláštností sportovních činností. 
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Za základní principy se považují: 

• princip uvědomělosti, který vychází ze znalostí cíle tréninku a podporuje aktivní 

účast sportovce na přípravě, 

• princip modelování, tzn. navozování soutěžních podmínek v tréninku, 

• princip stupňování psychické zátěže, 

• princip obměňování psychických zátěží, předchází přetrénování a udržuje potřebné 

napětí v tréninku, 

• princip regulace aktivační úrovně, 

• ovlivňování motivace ke sportovnímu výkonu, 

• princip individualizace. 

 

Metody a prostředky psychologické přípravy zahrnují způsoby působení na psychiku 

sportovce. Jde o využití slovního působení, vytváření potřebných relaxujících a stimulujících 

situací i použití psychoterapeutických zásahů. Ale ani sebelépe organizovaná psychologická 

příprava není nic platná, jestliže zaostává úroveň kondiční, technické nebo taktické 

připravenosti. 

 

4.6 Cykly ve sportovním tréninku 
 

Tréninkové cykly jsou chápány jako určité tréninkové úseky, které mají obdobný obsah i 

rozsah a které plní určité tréninkové úkoly. Základním dělícím kritériem pro typy cyklů je 

jejich délka - mikrocykly, mezocykly a mikrocykly (Jansa a Dovalil, 2007). 

 

• Mikrocyklus - tréninkový týden je „klasický“ týden od pondělí do neděle, ve kterém 

se uskutečnila alespoň jedna tréninková jednotka. Pro operativní plánování je to 

nejčastěji používaný cyklus. V týdenním cyklu se realizuje konkrétní plán na rok a 

měsíc, zde také zaznamenáváme změny v plánování. 

• Mezocyklus - tréninkový měsíc je cyklus složený ze čtyř tréninkových týdnů, tedy 

mikrocyklů. Mezocyklus nekopíruje kalendářní měsíce, ale je kalkulační a 

vyhodnocovací jednotkou. 

• Roční tréninkový cyklus - skládá se ze třinácti mezocyklů, tedy měsíčních cyklů, dále 

pak z 52 týdenních cyklů (Landa, 2005). 
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Roční cyklus je nejdůležitější a nejčastěji používaný úsek dlouhodobě organizované 

tréninkové činnosti. Vychází z kalendářní časové periodicity roku i z  reálné dynamiky 

sportovní výkonnosti, z faktu, že výraznější změny trénovanosti vyžadují delší časový úsek a 

nelze je očekávat v krátkodobém horizontu. Trénink v ročním cyklu pak směřuje k tomu, aby 

maximální sportovní výkonnost kulminovala v požadovaném čase. 

 

Úkoly a zaměření tréninku se během roku mění. Tomu odpovídá i členění ročního 

tréninkového cyklu na období přípravné, předzávodní, závodní (nebo také hlavní) a přechodné 

(relaxační) (Jansa a Dovalil, 2007). 

 

Přípravné období 

 

Časově: listopad - únor 

Přípravné období má vytvořit základy budoucího výkonu, zajistit předpoklady pro další růst 

výkonnosti. Jeho základní úkol spočívá ve zvyšování trénovanosti. Podcenění tréninku 

v přípravném období má většinou za následek stagnaci výkonnosti. Zpočátku má trénink 

převážně analytický charakter, projevuje se snaha o ovlivnění jednotlivých faktorů 

sportovního výkonu jakoby odděleně. Širší výběr tréninkových cvičení má přispět k zajištění 

všestrannosti jako základu speciálního tréninku a k prevenci jednostrannosti. 

 

Charakteristickými prvky tohoto období jsou vytrvalost a síla. Pro posilování vytrvalosti je z 

doplňkových sportů vhodný běh na lyžích, turistika a kondiční běh, celkovou kondici pak 

můžeme zlepšovat plaváním, hraním tenisu a squashe a sílu zvyšujeme  kruhovým tréninkem 

v posilovně, spinningem nebo jízdou na válcích.  

 

Postupně se v průběhu přípravného období přechází na specializovaný trénink, který je 

v případě cyklistiky  charakterizován takzvaným „najížděním kilometrů“ - objemovým 

tréninkem zaměřeným na získání speciální aerobní vytrvalosti. Narůstá počet tréninkových 

dnů a jednotek a jejich délka se prodlužuje. Jako rozvíjející jsou do vytrvalostního tréninku 

zařazovány první tenzní a silové intervaly (Sekera a Vojtěchovský, 2009). 
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Předzávodní období 

 

Časově: březen – 1. pol. dubna 

Předzávodní období můžeme charakterizovat jako „období intenzit“. Hlavním motivem je 

silová a rychlostní vytrvalost provázená dalším rozvojem speciální krátkodobé síly a 

vytrvalosti (Sekera a Vojtěchovský, 2009). Plní zásadní úkol: dosáhnout vysoké sportovní 

formy. Její ladění plynule navazuje na předchozí trénink v přípravném období. Ukazatelem a 

kritériem sportovní formy jsou samotné sportovní výkony demonstrované v reálných 

podmínkách soutěží. Vyladění formy často rozhoduje o zhodnocení předcházejícího tréninku. 

Hlavní tréninkové zásady ladění sportovní formy: 

• snížení objemu zatížení při současném udržení  jeho vysoké intenzity, 

• důraz na kvalitu tréninkové činnosti, 

• dostatek odpočinku, 

• důsledné využití speciálních cvičení, 

• využívání přípravných startů jako tréninkového prostředku, 

• zdůraznění psychologické přípravy 

 

Vylaďovací trénink může probíhat do značné míry individuálně, v závislosti na tom i jeho 

plán má respektovat individuální zvláštnosti. Je třeba také brát  ohled na celkový zdravotní 

stav, jeho případnému ohrožení by měla být věnována zvýšená pozornost. Také porušení 

životosprávy může negativně ovlivnit průběh ladění formy (Jansa a Dovalil, 2007). 

 

Závodní období 

 

Časově: 2. pol. dubna - září 

Do závodního období jsou soustředěny starty v závodech, cílem je zhodnotit předchozí 

přípravu a prokázat vysokou výkonnost. Obecný úkol organizace tréninku spočívá ve 

vytváření podmínek pro vyladění a udržení co nejkvalitnější formy. Závody završují sportovní 

činnost, stávají se měřítkem úspěšnosti talentu i tréninku, jsou nejen cílem tréninku, ale také 

prožitkem úspěchu či neúspěchu, zdrojem další motivace a někdy i prostředkem tréninku. I 

v závodním období je sice žádoucí tréninkem nadále ovlivňovat rozhodující komponenty 

sportovního výkonu, ale zásadní přestavby už nepřicházejí v úvahu (Jansa a Dovalil, 2007). 
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Trénink má spíše udržovací, podpůrnou úlohu, orientuje se na aktuální přípravu na příští 

starty, tréninková činnost se přizpůsobuje kalendáři závodů. Ve stavbě tréninku se podle 

kalendáře závodů využívá větších nebo menších sérií soutěžních mikrocyklů, podle potřeby se 

zařazují i mikrocykly, regenerační, vylaďovací, kontrolní. Trénink by neměl být významem, 

intenzitou ani objemem dominující nad závodním programem. Mělo by se počítat 

s dostatečným prostorem na zotavení (Sekera a Vojtěchovský, 2009). 

 

Přechodné období 

 

Časově: říjen 

„V přechodném období je hlavní pozornost směřována k co nejdůkladnějšímu zotavení. 

Podstatně se snižuje velikost zatížení, tréninkových jednotek je méně a jsou kratší. Mohou zde 

doznívat i méně namáhavé starty bez zvláštní přípravy. Pokud je to nutné, trénink se i na 

několik dní přerušuje. Většinou má tréninková činnost povahu aktivního odpočinku“ (Jansa a 

Dovalil, 2007, str.178). Z hlediska obsahu se zařazuje více doplňkových sportů. Je nezbytné 

pozorněji sledovat i psychickou stránku, vyhýbat se monotónnímu tréninku, naopak snažit se 

o pestřejší výběr cvičení a jejich aplikaci zábavnou emocionální formou v různém prostředí. 

Podstatnou úlohu v tomto období hrají regenerační procedury – vodoléčba, sauna, masáže, 

zábaly apod. (Jansa a Dovalil,  2007; Landa 2005). 

 

4.7 Tréninková jednotka 
 

Základním organizačním celkem tréninkového procesu je tréninková jednotka. Její úkoly se 

odvozují od úkolů příslušných mikrocyklů a její délka může být od 45 minut až po několik 

hodin. Kratší trénink můžeme považovat za podprahové podněty, které nevyvolají 

v organizmu dostatečnou reakci. V jednom tréninkovém dni můžeme uskutečnit i více 

tréninkových jednotek, mezi dvěma tréninkovými jednotkami musí být přestávka nejméně 1,5 

hodiny (Landa, 2005). 

Tréninková jednotka se dělí v zásadě na tři části: 

• přípravná část 

• hlavní část 

• závěrečná část 
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Úkolem přípravné části je příprava pohybového aparátu, srdečně-cévního a dýchacího 

aparátu, která se provádí prostřednictvím cvičení na protažení svalů, šlach a kloubů. Intenzita 

cvičení v této části má vzrůstající tendenci tak, aby navodila odezvu ve funkčních systémech 

organismu. Obsah a struktura  úvodní části musí vycházet z celkového záměru tréninkové 

jednotky. 

 

Hlavní část tréninkové jednotky je zaměřena na rozvíjení nebo udržení jednotlivých 

pohybových schopností nebo kondice jako celku a dále pak je jejím úkolem nácvik a 

stabilizace sportovní techniky a taktiky. 

 

Možná je i kombinace těchto úkolů, která většinou vychází  z následujících posloupností: 

• cvičení koordinačně náročná, kterými je např. nácvik nových dovedností nebo 

trénink koordinačních schopností, 

• cvičení rozvíjející rychlostní a rychlostně-silové schopnosti vyžadující neunavený 

stav CNS a velké množství energie, 

• cvičení upevňující již dříve osvojené dovednosti s cílem dosažení jejich stabilizace 

• cvičení posilovací, které rozvíjejí silové schopnosti, 

• cvičení na rozvoj vytrvalostních schopností, přičemž vyčerpání zásob energie ani 

únava tréninkový efekt negativně neovlivňují. 

 

Toto řazení má spíše orientační charakter. Stavba tréninkové jednotky je dána především 

jejím cílem, může jít např. o monotematickou jednotku, v níž se preferuje jeden úkol. 

 

Závěrečná část má za úkol zajistit plynulý přechod od tréninkového zatížení k postupnému 

uklidnění.. Jde v ní o návrat všech fyziologických i psychických funkcí do původního stavu. 

Její správná organizace přispívá k urychlení regeneračních procesů (Jansa a Dovalil, 2007). 

Např. v cyklistice je důležité v závěru tréninkové jednotky tzv. „vyjetí“, tj. jízda volným 

tempem, a na úplný závěr několik strečinkových cviků. 
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4.8 Řízení sportovního tréninku 
 

„Řízení tréninkového procesu znamená racionální,vědomé a zdůvodněné pokyny a zásahy do 

tréninku. V praxi se proces řízení uskutečňuje především prostřednictvím plánování, 

evidence, kontroly a vyhodnocování tréninkového procesu“ (Jansa a Dovalil, 2007, str.179). 

 

Podstatou je hledat optimální variantu tréninkového postupu, což znamená využívat množství 

poznatků o procesu adaptace, učení a výchovy a doplňovat je nejnovějšími poznatky z dalších 

vědních oblastí, jako jsou anatomie, fyziologie, biomechanika a další. To klade značné 

požadavky na trenéra ( případně celý realizační tým), jeho kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, 

ale i lidské kvality. 

 

Plánování  

 

Cílem plánování je připravovat podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce. Plán umožňuje 

promyšlení a zdůvodnění obsahu tréninku z hlediska organizačního členění, výběru 

tréninkových prostředků, intenzity a objemu zatížení a volby metod. Zároveň se v něm 

vymezují sociální a materiální podmínky. Bývá součástí tréninkového deníku. 

 

Podle délky na, na které je plán sestavován, se rozlišuje: 

• perspektivní tréninkový plán - dlouhodobý (víceletý) plán, např. na čtyřletý 

olympijský cyklus, zřetel je kladen na konečný efekt, 

• roční tréninkový plán - konkretizuje úkoly perspektivního plánu, stanovuje 

koncepci tréninku podle jednotlivých období, rámcově by měl zachytit představu o 

obsahu tréninku a zatížení. Zahrnuje i potřebná organizační (výcvikové tábory, 

lékařské kontroly), případně ekonomickou rozvahu, 

• tréninkový plán na jednotlivá období - makrocykly a mezocykly - konkrétně 

rozpracovává tréninkovou koncepci a úkoly období na podmínky, ve kterých bude 

trénink probíhat, např. plán makrocyklu - předzávodního období, 

• plán na mikrocyklus - je nejdůležitějším typem plánu. Rozpracovává obsah 

tréninku do konkrétní podoby podle záměru mikrocyklu např. rozvojový, 

kontrolní, soutěžní a umožňuje operativní změny v tréninku, kterými se trenér 

přizpůsobuje aktuálním potřebám. Tréninkové jednotky mikrocyklu jsou spolu 

vzájemně propojeny určitými záměry, jedna navazuje na druhou. 
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viz Tab. č.4.1 - Mikrocyklus - přípravné období,  

viz Tab. č.4.2 - Mikrocyklus - závodní období, 

• koncept tréninkové jednotky - je přípravou na konkrétní tréninkovou jednotku, 

obsahuje hlavní cíle, prostředky, metody, organizační formy. V praxi to znamená 

vybrat cvičení, konkretizovat dávky, intenzitu zatížení, organizaci a vše, co souvisí 

s prováděním tréninku. 

viz Tab. č.4.3 - Tréninková jednotka - přípravného období - posilovna 

viz Tab. č.4.4 - Tréninková jednotka -  závodním období  

 

Evidence tréninku 

 

Zaznamenávání všech podstatných a nezbytných informací o tréninku je velmi důležité. 

Trénink rozhoduje o tom, zda po určité době dojde či nedojde k požadovaným změnám 

trénovanosti a výkonnosti. Pro vyhodnocování efektu tréninku potřebujeme znát, co a kolik 

bylo v uplynulém období trénováno. Zásadním požadavkem pro evidenci tréninku je 

kvantitativní popis zatížení, který celý tréninkový proces objektivizuje a umožňuje při jeho 

vyhodnocování používat mimo jiné i statistických postupů a vyjadřovat hledané závislosti. 

 

Evidence se provádí pomocí vybraných ukazatelů, jimiž se zachycuje obsah (požitá cvičení), 

objem (tréninkové dny, jednotky, hodiny,závody) a intenzita tréninkového a závodního 

zatížení. Ukazatelé mohou být obecně použitelné, např. počty tréninkových hodin, nebo 

specifické, platné jen pro daný sport např. v cyklistice počet ujetých kilometrů, počet spurtů 

během tréninkové jednotky a další (Jansa a Dovalil, 2007). Viz Tab. č.4.5. - Tréninkový deník 

v praxi. 

 

Kontrola trénovanosti 

 

Kontrola trénovanosti má poskytnout informaci o změnách, ke kterým v důsledku 

tréninkového procesu dochází, a plní tak nezastupitelnou funkci zpětné vazby. Měla by se 

provádět systematicky a pravidelně podle plánem stanoveného harmonogramu. Trénovanost 

je specifická, v zásadě ji určuje kondiční, technická, taktická a psychická připravenost, ne 

však jejich pouhý součet, ale vzájemná integrace. Důsledná kontrola trénovanosti by 

v ideálním případě měla zahrnovat průběžné informace o všech dostupných faktorech výkonu. 

Trenér při zjišťování stavu trénovanosti využívá různých diagnostických metod fyziologie, 
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biochemie, antropometrie, psychologie, biomechaniky, lze však použít i některých 

univerzálních postupů (testy všeobecné kondice, funkční ukazatele). 

 

Vyvstává ještě otázka, jak často kontrolu provádět. Intervaly by měly být zvoleny tak, aby se 

změny trénovanosti mohly projevit a zároveň aby mohly být zjištěné skutečnosti operativně 

využity pro případné korekce tréninku. Zkušenosti naznačují, že optimální je provádět 

kontrolu trénovanosti asi za jeden až dva měsíce.  

 

4.9 Vyhodnocování tréninku 
 

Vyhodnocování tréninku představuje poslední krok v cyklu řízení. Znamená „konfrontaci 

ukazatelů trénovanosti i samotného výkonu a ukazatelů tréninku a jejich změn“ (Jansa a 

Dovalil, 2007, str. 182). 

 

Hodnocení tréninku znamená porovnat tréninkovou činnost (její obsah, objem, intenzitu), 

změny trénovanosti (tj. stav jednotlivých komponent výkonu zjištěný při kontrole 

trénovanosti) a změny samotné výkonnosti. Z této konfrontace potom vyplývá, zda 

absolvovaný trénink byl adekvátní nebo ne a proč. Poté je možné se vyslovit k dalším 

tréninkovým záměrům, buď se pokračuje v dosavadním tréninku, nebo je třeba jej změnit. Jde 

tedy o hlubší analytickou práci nejen o souhrn tréninkových vlivů za určité časové úseky. 

 

4.10 Sportovní regenerace a rehabilitace 
 

„Regenerace zahrnuje veškeré biologické děje a činnosti organismu, které vedou k plnému a 

pokud možno rychlému návratu všech tělesných i duševních sil, jejichž vzájemná rovnováha 

byla nějakou předcházející činností narušena a posunuta ve směru určitého stupně únavy“ 

(Jansa a Dovalil, 2007, str.237). Regenerace je jako aktivní proces v oblasti sportu stejně 

významná jako trénink sám, dá se říci, že je nezbytnou součástí tréninkového procesu. 

 

 

 



 70 

4.10.1 Regenerační postupy a procedury ve sportu 
 

Regenerační postupy je možné dělit z různých hledisek, např. na postupy či formy pasivní a 

aktivní. Prostředky regenerace pak obvykle dělíme na : pedagogické, které jsou plně 

v kompetenci trenéra, psychologické a biologické, mezi které patří výživa, pitný režim, 

vitamíny, fyzikální a balneologické prostředky, pohyb (Jansa a Dovalil, 2007). Uveďme 

některá nejdůležitější opatření a postupy uplatňující se v oblasti sportu. 

 

4.10.2 Masáže 
 
Masáž patří k prostředkům mechanického působení na lidské tělo. Cílem je příznivé ovlivnění 

místních i celkových stavů, obtíží a změn, které byly vyvolány nemocí, zraněním či námahou. 

Podle rozsahu masírované části rozlišujeme masáž celkovou a částečnou. Využití masáže ve 

sportu vychází z poznatků o pocitech osvěžení nebo zotavení unavených svalových skupin a 

následně zlepšení a uvolnění pohybů. Vzhledem k cílům rozeznáváme několik druhů 

sportovní masáže : 

• tréninková a přípravná masáž - provádí se pravidelně, alespoň dvakrát týdně po 

celou dobu přípravy sportovce, 

• pohotovostní masáž - provádí se těsně před sportovním výkonem, jsou uplatněny 

lehčí masážní výkony, doba masáže je krátká, 

• masáž u sportovních výkonů - provádí se v přestávkách mezi výkony, jejím cílem 

je odstranění únavy, 

• kondiční masáž - provádí se v průběhu závodu, má tonizační charakter. 

 

4.10.3 Sauna  
 

Sauna představuje koupel v horkém vzduchu (60 – 95° C) při jeho nízké vlhkosti ve speciálně 

pro tento účel připravené místnosti. Součást procedury saunování je následné ochlazení 

studenou vodou. 

 

Hlavní účinky saunování jsou preventivní, v oblasti sportu hlavně regenerativní. Pravidelné 

saunování ovlivňuje : 

• prokrvení kůže, otužování, 



 71 

• důsledkem prohřátí je pozitivní ovlivnění funkcí svalově – kosterního systému, 

• vnitřní regenerační procesy, 

• psychické uvolnění a hluboký spánek, 

• látkovou výměnu a imunitní systém. 

Kombinace sportovní činnosti a saunování je velmi vhodná, především v podzimních a 

zimních měsících je dobré doplnit tréninkový plán 1 - 2 návštěvami sauny za týden. Pobyt 

v sauně není vhodný bezprostředně po tréninku nebo absolvovaném závodě (Jansa a Dovalil, 

2007). 

 

4.10.4 Vodní regenerační procedury 
 

Vodní regenerační procedury zahrnují celé spektrum metod využívajících specifických 

vlastností vodního prostředí, zejména vysokou vodivost, hydrostatický tlak a možnost využít 

různou teplotu prostředí. Působení těchto procedur je v podstatě reflexní, tj. spočívá v reakci 

organismu na podráždění, a závisí na druhu a síle aplikovaných podnětů. Podněty mohou být 

tepelné, které jsou hydroterapii zvlášť důležité (teplota vody, střídání teploty vody), dále 

mechanické (podvodní masáže, perličkové a vířivé koupele) a chemické (koupele minerální 

vodě, koupele s bylinnými nebo chemickými přísadami). 

  

4.10.5 Regenerační cvičení 
 

Nezbytnou složkou regeneračních opatření je protahování - strečink. Má za úkol zlepšit 

schopnost svalů k uvolnění, zbavit svaly nežádoucího svalového napětí. Provádí se pravidelně 

před i po tréninku, jeho intenzita je dána sportovní disciplínou. Velký význam mají 

protahovací cvičení po silovém tréninku. 

 

Druhou důležitou složkou jsou regenerační vyrovnávací (kompenzační ) cvičení. Mají za úkol 

preventivně působit proti negativním dopadům dané sportovní činnosti (jednostranná 

přetížení, zkrácení určitých svalů). Výběr konkrétních cvičení nemůže být nahodilý, musí 

vždy vycházet z charakteru dané sportovní činnosti (Jansa a Dovalil, 2007). 
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4.10.6 Odpočinek 
 

V procesu tréninku mají důležitou roli tzv. zotavné fáze, které jsou nezbytným prostředkem 

regenerace. Nejméně jednou za rok by měl mít každý sportovec zaručenu vícetýdenní 

regenerační fázi, kdy by měl upustit od intenzivního tréninku. V týdenním tréninkovém 

programu by měl být alespoň jeden regenerační den, v denním programu pak odpočinkové 

fáze. Nejpřirozenějším zdrojem celkové rehabilitace je spánek, který by měl být, podle 

individuálních potřeb, dostatečně dlouhý (nejčastěji 7 - 9 hodin), aby splnil svůj regenerační 

úkol. Podle stávajících poznatků spánek usnadňuje regeneraci buněk, zvláště svalů, šlach a 

vazů, usnadňuje obnovování energetických zásob ve svalech a posiluje a stabilizuje imunitní 

systém. Ze všech těchto důvodů má spánek zvláště pro sportovce nezastupitelný význam. 

(Jansa a Dovalil, 2007) 

 

4.11 Sportovní stránka klubu Team Forman Cinelli 
 

4.11.1 Sportovní trénink v praxi 
 

Podobně jako se vyvíjel management a řízení klubu Team Forman Cinelli, určitým vývojem 

prošlo také jeho vedení po stránce sportovní, tzn. tréninkové a závodní. Podívejme se na práci 

klubu v této oblasti z pohledu celého tréninkového roku. 

 

Přípravné období 

 

Hlavními úkoly tohoto období je posilování vytrvalosti a síly. Tréninky jsou většinou 

individuální, odehrávají se v posilovnách a tělocvičnách dále jde o kondiční běh ve volné 

přírodě nebo podle podmínek běh na lyžích. Velmi vhodným doplňkovým sportem je plavání, 

které zároveň prostředkem uvolnění a aktivního odpočinku. Pokud to počasí dovolí, jsou 

zařazovány i kratší tréninky na kole. Podívejme se na příklad na plán jednoho mikrocyklu 

v přípravném období. 
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Tabulka č.4.1.: Mikrocyklus – týdenní plán v prosinci – přípravné období 

 
Prosinec 1. týden 

den 1 2 3 4 5 6 T-min sport R-min S-min hlavni část - obsah Z-min 

PO     25 5     30 plav nic 30po Libovolně nic 

                  volno   

                      pára   

UT 49 30       1 80 kolo 25 15pred 10po 30min OV -35km 25 

  41 40    9 90 pos 10 15poR 10po dle rozpisu 5 opakování 30 

              0           

ST 49 30       1 80 kolo 25 10pred 10po 30min OV - 35km 25 

          0           

              0       sauna   

CT 49 35 0     1 85 kolo 25 15pred 10po 
35min OV v tom 10min T -
40km 25 

  41 40    9 90 pos 10 15poR 10po dle rozpisu 6 opakování 30 

                     masáž   

PA   10         80 těl 5 5poR 10po 
Libovolně, ale velmi opatrně 
s 5 

                 
intenzitou raději ještě 
vynechat   

                     
a jit 60minOV na kole bez R 
a V   

S0 49 40 0     1 90 kolo 25 15pred 10po 
40min OV v tom 20min T - 
45km 25 

  41 40    9 90 pos 10 15poR 10po dle rozpisu 7opakování 30 

                         

NE 49 50       1 100 kolo 25 15pred 10po 50min OV-50km 25 

                    

                     sauna   

T 368 315 25 5 0 32 815           

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Legenda:  

T-min – délka tréninkové jednotky 

R-min – délka úvodní části pro rozhýbání 

S-min – délka strečinku 

Z-min – délka závěrečné části pro zklidnění po hlavní části 

Komentář – pocity, průměrná tepová frekvence, poznámky 

Z-1 – tepová zóna do 120t 

Z-2 – tepová zóna 121-134t 

Z-3 – tepová zóna 135-145t 

Z-4 – tepová zóna 146-163t 

Z-5 – tepová zóna 164-173t 

Z-6 – tepová zóna nad 173t 
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Tabulka č.4.2.: Tréninková jednotka v přípravném období, posilovna 

Posilovna     
Cvik série opakování start čas celkem 

Lýtka v stoje 3 15/15+/15+ 1:30min 4:30min 
Pauza   1min 1min 
Lýtka  v sedě 3 15/15+/15+ 1:30min 4:30min 
Pauza   2min 2min 
Legpress 5 10/3/10+/10+/10+ 2:30min 12::30min 
Pauza   2min 2min 
Zakopávání 5 10/3/10+/10+/10+ 2min 10min 
Pauza   2min 2min 

Kolečko  2 

10xbiceps 
+10xtriceps+10xpředpažování+ 
10xupažování v stoje + 
10xupažování v předklonu+ 
10xbenchpress+10xveslování 4min 8min 

Pauza   1min 1min 
Břicho  3 30/30/30 1min 3min 
Sed leh 3 30 1min 3min 
Přitahování kolen k hrudi na 
balóně 2 20 1min 2min 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vedení klubu se již od prvního roku jeho existence podařilo zajistit takové finanční 

podmínky, aby mohly  být realizovány v průběhu roku dva společné tréninkové pobyty, které 

jsou z velké části hrazeny z prostředků klubu. Společné soustředění celého týmu v přípravném 

období bývá pěti - šestidenní, je realizováno v lednu v Jeseníkách, ve Vrbně pod Pradědem. 

Plní jeden z hlavních úkolů tohoto období, tzn. je zaměřeno na trénink dlouhodobé 

vytrvalosti, která je pěstována dlouhými, mnohakilometrovými tréninky na běžkách. Ty se 

odehrávají především v okolí Pradědu a Ovčárny. Jejich délka se obvykle pohybuje od 4 do 6 

hodin. Velmi oblíbený je zde trénink na běžecké trase Ovčárna - Šerák - Ovčárna v délce 

necelých padesáti kilometrů trvající více než 6 hodin. Tyto vytrvalostní tréninky jsou po 

odpočinku a krátké regeneraci doplňovány v podvečerních hodinách hrami v tělocvičně, jako 

jsou florbal, fotbal či basketbal, při kterých je posilována rychlost, výbušnost a obratnost. 

Tyto podvečerní hry zahrnují v sobě také důležitý psychologický moment. Přinášejí 

soutěživost, může být procvičována týmová spolupráce a v neposlední řadě jsou zdrojem 

legrace a dobré nálady, což přináší odlehčení po namáhavém vytrvalostním tréninku. 

Následují opět regenerační procedury – masáže, sauna, koupele. 
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Předzávodní období  

 

Druhé soustředění, tentokrát v  předzávodním období, bývá již zaměřeno na objemovou 

speciální cyklistickou přípravu spočívající v najíždění kilometrů. Termínově tomuto 

soustředění nejlépe vyhovuje období kolem poloviny března a délka nejméně 10 dnů, aby 

mělo soustředění z hlediska rozpoznatelného vlivu na výkonnost vůbec smysl. Mohlo by být 

samozřejmě i delší, ale to už by přesahovalo finanční možnosti klubu i závodníků. Jako místo 

soustředění bylo vybráno město Poreč na Istrii v Chorvatsku. Vhledem ke klimatickým 

podmínkám, které jsou zde v březnu mnohem příznivější než u nás, odpovídají teplotně 

našemu začátku května, je zde možné absolvovat dlouhé několikahodinové tréninky, které by 

v našich podmínkách mohly způsobit prochladnutí závodníků nebo byly vůbec 

neuskutečnitelné. Další pozitivní stránkou teď již každého společného soustředění bez ohledu 

na místo je možnost jízdy ve skupině, kde si závodník osvojí jízdu v závětří, v pelotonu, 

nácvik střídání a další cyklistické dovednosti. 

 

Jelikož jde o deset dnů pobytu, trénink zde probíhá  systémem čtyři dny vzrůstajícího zatížení, 

den volna a opět čtyři dny tréninku  (4 + 1 + 4). Během tohoto soustředění se podaří 

v průměru každému závodníkovi najet okolo 1 300 kilometrů. Počet kilometrů i intenzita, ve 

které jsou absolvovány, samozřejmě záleží i na tom, na jakém stupni přípravy se závodník na 

soustředění dostaví. Závodníci působící v klubu Team Forman Cinelli pocházejí např. 

z Opavy, Nového Jičína, Vrbna pod Pradědem, mají tedy pro první tréninky na kole velmi 

rozdílné podmínky. Zatímco v jižněji položených místech (Nový Jičín) je možné před tímto 

soustředěním najezdit i několik stovek  kilometrů, závodníci např. z Vrbna pod Pradědem 

mohou prakticky  sednout na kolo až na soustředění. Jde o to přistupovat během pobytu 

citlivě především k objemu tréninku tak, aby nedocházelo k náhlým zvratům v tréninkovém 

procesu, k přetěžování nebo  přetrénování jednotlivců. Je tedy úkolem trenéra při sestavování 

tréninkového plánu pro toto soustředění přihlížet  k daným odlišnostem a kromě rámcového 

plánu pro celou skupinu stanovit individuální cíle, intenzitu a objemy tréninku pro jednotlivé 

závodníky. 

 

Nedílnou součástí soustředění při náročném tréninkovém procesu je dostatečná regenerace, 

odpočinek a odpovídající výživa. Vybavení hotelu Parentium, ve kterém bývá tým ubytován, 

poskytuje v tomto ohledu velmi dobré podmínky. K dispozici je bazén s mořskou vodou, 

sauna, masáže, whirpool. Pozitivní roli hraje už i samotný pobyt v přímořském prostředí. 
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Vedení klubu se podařilo vybrat po všech stránkách vhodné místo a tým se sem každoročně 

vrací k naprosté spokojenosti všech zúčastněných. Bez tohoto soustředění by nebylo možné 

plnohodnotně vstoupit do závodní sezony již začátkem dubna. 

 

Návrat ze soustředění je načasován přibližně čtrnáct dnů před prvními závody, aby měli 

závodníci dostatek času na odpočinek, aklimatizaci a vylaďování formy. Trénink v této 

poslední fázi předzávodního období probíhá většinou individuálně nebo v menších 

skupinkách dvou až tří závodníků. Nejde již tak o najíždění objemu kilometrů, ale spíše o 

posílení rychlosti, nácvik spurtů, taktiky. Trénink  je také individuálně upraven podle toho, 

kdy který závodník nastoupí do prvních závodů, jaké postavení v rámci týmu bude mít, zda se 

specializuje např. na časovky nebo vytrvalostní závody. Do tohoto období spadají také první 

kontrolní závody, nejde však ještě o pravidelné starty každý víkend. 

 

Závodní období 

 

S prvními závody dochází také ke změnám v tréninkovém rytmu. Jde především o to, aby 

organismus byl připraven podat během dvou víkendových dnů dva co nejlepší výkony. Nejde 

již o velké objemy, ale spíše o udržování výkonnosti a ladění formy na jednotlivé závody 

podle jejich důležitosti. 

 

Podívejme se, jak vypadá jeden tréninkový týden - mikrocyklus v závodním období. 

V pondělí, po závodním víkendu, přichází vyjetí, jehož délka záleží na pocitech samotného 

závodníka. Ideální délka takového tréninku je asi jeden a půl hodiny, anebo to může být 

dvoufázový trénink dvakrát jednu hodinu. V úterý závodníci absolvují středně náročný 

trénink v délce asi tří hodin viz Tab.4.4., do kterého je vloženo  několik úseků ve vyšších 

intenzitách lehce pod anaerobním prahem. Jejich délka i počet se v jednotlivých případech 

liší. Středa je vyhrazena vytrvalostnímu tréninku, nejlépe v kopcích o délce 4 a více hodin. 

Čtvrtek je čistě odpočinkový den, nejlépe úplně bez tréninku, pouze se strečinkem. Pátek 

potom slouží k rozjetí, k opětovnému nastartování organizmu do správného závodního napětí. 

Délka tréninku je kolem dvou hodin, opět s několika úseky ve vyšších tepových frekvencích. 

Sobota  a neděle jsou většinou  vyhrazeny závodům, které jsou součástí tréninkového procesu 

v jeho souhrnné podobě, kde by závodníci měli  uplatnit všechny jeho složky, tj. rychlost, 

sílu, vytrvalost a taktiku. Tento týdenní model viz Tab. č.4.3. se s většími či menšími 

obměnami opakuje v podstatě po celé závodní období. 
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Tabulka čís.4.3.: Mikrocyklus – jeden týden – závodní období 

Duben 4.týden 

den 1 2 3 4 5 6 T-min sport R-min S-min hlavni část - obsah Z-min 

PO    90       90 kolo nic 30po Vyjetí, lehké převody nic 

                     

                         

UT 15 66       9 90 kolo 20 15pred 10po 
3x3'(1've stoje+1'v 
sedě+1've stoje) 15 

   40     40 kolo nic 15poR 10po Lehké vyjetí 10 

                         

ST 30 20 188 32    150 kolo 20 10pred 10po 4x 8' na sílu v kopcích 30 

                     

                        

CT         0 nic 0 0 Volno, strečink 0 

              

                        

PA   70      20   90 kolo 20 5poR 10po 
4x5' (155t, 160t, 165t, 
170t, 175t) 20 

                    

              0          

S0          kolo 45 15pred 10po závody kriterium Dudince 15 

              

                         

NE           kolo 30 15pred 10po Závody Krupina 15 

                    

                        

T 45 286 188 32 20 9            

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka čís.4.4.: Tréninková jednotka  závodního období, úterý 

Úterý 
40mi rozjetí, lehce 
4x(7minut - 165t-170t + 3minuty lehce vyjetí) 
50 minut lehké vyjetí 
  
Celkem 40+40+50 = 170minut 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V průběhu celého závodního období je samozřejmě také nutné dodržovat zásady regenerace a 

odpočinku, zařazovat tzv.zotavné fáze, viz výše - odpočinkový den průběhu jednoho 

mikrocyklu, dále pak v denním programu dodržovat odpočinkové fáze a dbát na dostatek 
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spánku. Z  tohoto důvodu se vedení klubu také snaží, zorganizovat účast v jednotlivých 

závodech tak, aby byla co nejvíce eliminována únava z cestování a byl dán dostatečný prostor 

pro regeneraci a odpočinek. Například, i když je to finančně náročné, snaží se, aby závodníci 

nocovali v místě závodu, a nemuseli tak vyjíždět velmi brzy ráno. Dále pak pokud jsou 

v sobotu a v neděli závody na místech od sebe vzdálených, pošle na tyto závody jinou část 

týmu.vždy. 

 

Z regeneračních procedur jsou v závodním období nejvíce využívány masáže, ať už se jedná  

o pohotovostní masáž těsně před závodem nebo masáž mezi výkony a po sportovním výkonu, 

jejímž hlavním cílem je odstranění únavy a předcházení křečím. V prvních dvou letech 

existence klubu tyto masáže zajišťovali podle svých zkušeností členové realizačního týmu, od 

roku 2010 pracuje v klubu kvalifikovaná masérka. Samozřejmostí je uplatňování zásad 

regeneračních cvičení, ze kterých je využíván hlavně strečink, s jehož důležitostí a správným 

časem i způsobem provádění jsou všichni závodníci obeznámeni. 

 

Regerenerační období 

 

V klubu Forman Team Cinelli je zatím zavedena  praxe, kdy si jednotliví členové volí způsob 

regenerace sami podle toho,  co jim nejlépe vyhovuje a jaké jsou pro ně dostupné možnosti. 

 

Hlavním úkolem je co nejvíce odpočívat a načerpat nové síly. U některých převládá pasivní 

odpočinek s minimem sportovních aktivit, jiní dávají přednost aktivnější formě odpočinku a 

rehabilitační procedury jako jsou sauna, masáže, vodní procedury, prokládají doplňkovými 

sporty, z kterých mezi nejoblíbenější patří tenis, squash, fotbal v tělocvičně či plavání. 

4.11.2 Role trenéra v ročním tréninkovém cyklu 
 

Přípravné a předzávodní období 

 

Jak již bylo uvedeno, tým byl ve své první sezoně (v roce 2008) poskládán ze zkušených 

závodníků, kteří již měli zažité vlastní postupy tréninku a vyzkoušené modely přípravy, na 

jejichž základě dosahovali v minulé závodní sezoně dobrých výsledků. Nebylo tedy žádoucí 

bez důkladné analýzy do těchto modelů příprav nějakým podstatným způsobem  zasahovat a 

měnit  ze dne na den jejich tréninkové zvyklosti. Mohlo by dojít k nežádoucímu poklesu 
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výkonnosti. V praxi to znamenalo, že role trenéra Jaromíra Tomana byla  v prvním 

 přípravném období, částečně  i v předzávodním období poněkud potlačena, připravil pouze 

tréninkové plány na dvě společná soustředění. V dalších letech, po důkladném poznání 

závodníků během první společné sezony a vyhodnocení jejich tréninkových deníků 

v souvislosti s podávanými výkony, byla jeho role významně posílena i v přípravném a 

předzávodním období. Podílí se na vypracování individuálních tréninkových plánů 

s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých závodníků. Jsou pravidelně jednou 

měsíčně kontrolovány tréninkové deníky a konzultovány potřebné změny v tréninkovém 

procesu podle aktuální situace. 

 

Tabulka 4.5. – Tréninkový deník v praxi 

červen 1.týden 1.-7.6. 

Den 1 2 3 4 5 6 
T-

min sport 
R-

min S-min 
hlavni část - 

obsah 
Z-

min komentář 

PO 90           90 kolo nic 30po 40km, lehce nic zpočátku  
RT:41        0       volno   únava 
              0       regenerace bazén   průměr 111t 

UT 25 20 117   18   180 kolo 25 
10před 
10po 

6x3' do kopce na 
170t, 95km 25 

poslední 
interval 

RT:40 20 20      40   10 
10pře 
15po lehké vyjetí, 20km 10 již s únavou 

              0           průměr 139t 

ST 20 20 215 45     300 kolo 20 
10před 
10po 

150km, 3x15' do 
kopce na 160t 20 v kopcích  

RT:41        0           těžší převod 
              0       regenerace sauna   průměr 140t 
CT             0       volno 0 po předešlém 
RT:40        0       strečink 0 tréninku únava 
              0       masáž 0   

PA 10 95   15       kolo 20 5před10po 
3x5' na 160 
tepech, 60km 10 dobré pocity 

RT:42 10 20     30 kolo 10   
5x(1'v sedě+1've 
stoje), 15km 10 průměr 138t 

              0           vyjetí dobré 

S0   40 47 43 35 8 173 kolo 20 
10před 
10po závody Krnov 20 12.místo 

RT:43       0       80km, 2h 13min   v kopcích  
              0           chyběla síla 

NE   40 26 140 48 12 266 kolo 20 
15před 
10po 

závody Velká 
polom 20 4.místo 

RT:45       0       120km, 3h 46min   dobré pocity 

              0           

nepovedený 
spurt 

T 175 255 405 243 101 20               
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Závodní období 

 

S nástupem závodů získává na důležitosti také role trenéra. V klubu Team Forman Cinelli 

prošla práce trenéra i v závodním období určitým vývojem, spojeným se specifiky tohoto 

klubu. V první závodním roce byla jeho práce ulehčena tím, že závodníci v minulých dvou 

letech působili ve stejném klubu a byli zvyklí během závodu úzce spolupracovat, věděli, co 

mohou jeden od druhého očekávat a neměli problémy se vzájemnou komunikací. To je při 

nutnosti rychle reagovat na aktuálně se měnící vývoj závodu velmi důležité. Dobrá úroveň 

vzájemné komunikace byla výhodou  již od  prvního roku působení klubu. Jedním 

z důležitých faktorů úspěšnosti na sportovním poli byly vzájemné mezilidské vztahy v týmu, 

týmová soudržnost a kolektivní vystupování. 

 

Trenér ve spolupráci s vedením klubu rozhoduje o obsazení a výběru závodů, je hlavním 

tvůrcem taktiky a přiděluje úkoly závodníkům. Tyto úkoly se mohou v jednotlivých závodech 

lišit. Práce tzv.domestika znamená hlídání lídrů v pelotonu a starost o ně, tj. zabezpečení pití a 

jídla z doprovodného vozidla, krytí před větrem, či sjíždění úniků nevýhodných pro tým, nebo 

naopak brzdit peloton pokud je v úniku závodník týmu. Jiné úkoly má závodník, kterému byla 

pro daný závod přidělena úloha tzv.lídra. Od něj se očekává co nejlepší výsledek, což v praxi 

znamená vystihnout rozhodující okamžik závodu a být aktérem úniku nebo zvolit vhodnou 

taktiku pro závěrečný spurt. 

 

V první sezoně klubu ještě neexistoval dopředu plán obsazení jednotlivých závodů 

s vytyčením úkolů pro jednotlivé závodníky. Lídrem závodu byl vždy určen ten, kdo měl 

momentálně nejlepší formu. To se v dalších sezonách, s přibývajícími zkušenostmi a 

zkvalitněním skladby týmu, samozřejmě změnilo. Již před závodním obdobím je vypracován 

plán závodů a pro každý závod je s dostatečným časovým předstihem určen lídr týmu 

(popřípadě i více), ten se pak může eventuelně  podílet i na určování sestavy a taktiky pro 

daný závod. V praxi se osvědčilo to, že závodníci vědí, které závody pro ně budou v sezoně 

nejdůležitější. Při délce závodního období, které trvá šest měsíců, je velmi obtížné udržet si 

formu a podávat vysoké výkony po celé období, je proto důležité znát své vrcholy sezony, 

vědět kdy má forma gradovat, a moci tomu přizpůsobit trénink a vyladění formy. V tomto 

ohledu je role trenéra nezastupitelná, musí důkladně znát jednotlivé závodníky, jejich 

přednosti a nedostatky a plán obsazení závodů tomu přizpůsobit. Jiné závodníky např. obsadí 

jako lídry do jednorázových kratších závodů, jiné do etapových závodů nebo závodních 
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maratonů o délce 200 a více kilometrů. Plán může být samozřejmě změněn podle aktuálního 

zdravotního stavu, zranění nebo jiných, nepředvídaných okolností. 

 

Trenér je přítomen závodu, sleduje výkony jednotlivých závodníků a plnění úkolů, které jim 

byly pro daný závod přiděleny. Díky jízdě v doprovodném vozidle za pelotonem a propojení 

vysílačkami s rozhodčími má poměrně podrobný přehled o dění v závodě. Po případné 

konzultaci s kapitánem týmu může celkem objektivně zhodnotit výkony  závodníků. To se 

děje na společné schůzce po skončení závodu, kde je probráno s jednotlivými jezdci, jak se 

zhostili svých úkolů. Některým se dostane pochvaly, jiným naopak výtek za nesplnění úkolů. 

Nejdůležitější však je, z případného neúspěchu se poučit, zapomenout na něj a motivovat tým 

pro další závod. 

 

Regenerační období 

 

Práce trenéra nekončí ani v regeneračním období tréninkového roku. Zde jsou důležité dva 

úkoly, analýza právě skončené závodní sezony a z ní vyplývající úkoly pro sezonu 

následující. Trenér zhodnotí výsledky jednotlivých závodníků v průběhu celé sezony, porovná 

s úkoly, které jim byly na začátku sezony přiděleny, zjistí, u kterých závodníků došlo 

k nárůstu výkonnosti a u kterých nikoli. Porovná tréninkové plány s tréninkovými deníky, 

vyhodnotí celkovou atmosféru týmu. Se svými poznatky seznámí členy týmu, rozebere s nimi 

nedostatky, ale je také velmi důležité, aby vyzdvihl dosažené dobré výsledky a ocenil nejlepší 

závodníky, citlivě uplatnil individuální přístup k jednotlivým závodníkům. Pochvala je velmi 

dobrým a ověřeným motivačním prvkem pro další práci. Trenér příliš nezasahuje do procesu 

regenerace a odpočinku, ten je převážně individuální záležitostí jednotlivých závodníků.  

 

Na základě provedené analýzy trenér vypracuje návrhy a požadavky na zvýšení 

konkurenceschopnosti týmu, které se týkají jak oblasti personální, tak materiálového 

vybavení, a předloží je vedení klubu. K tomu potom vedení klubu přihlíží při sestavování 

týmu a plánování jeho finančního  zabezpečení, to znamená sestavování rozpočtu  pro příští 

sezonu. Zde je důležitá úzká spolupráce trenéra s vedením klubu. 

 

 

 



 82 

4.11.3 Složení týmu 
 

V prvním roce existence klubu Team Forman Cinelli, tehdy ještě Forman Cycling Team, 

tvořili základ týmu, jak již bylo uvedeno, závodníci rozpadlého klubu CK Silesia Orlová. 

Jednalo se většinou o zkušené závodníky na dobré výkonnostní úrovni, takže podmínky 

přípravy, které jim poskytl nový klub, vedly k výborným výsledkům. Z předních umístění 

v prvním roce je třeba vyzvednout  4. místo Petra Hudečka v celkovém pořadí závodu Košice 

- Tatry - Košice a 4. místo Lubomíra Tomečka v závodě Českého poháru v Soběslavi. 

Celkově za sezonu 2008 tým dosáhl 4 vítězství a 14 umístění na stupních vítězů. 

 

Po první, úvodní sezoně týmu zavládla s dosaženými výsledky jak u vedení  klubu, tak i mezi 

partnery spokojenost. Pro druhý rok existence byla důležitá skutečnost, že i přes zájem 

konkurenčních klubů, nedošlo k odchodu  žádného ze závodníků, tým byl naopak ještě 

posílen o mladého nadějného závodníka. Tvořilo jej tedy pro tuto sezonu 8 závodníků. Dále 

byla významně posílena funkce trenéra, který po první „poznávací“ sezoně daleko více 

zasahoval do přípravy jednotlivých závodníků, ovlivňoval jejich tréninkové plány a směřoval 

nárůst jejich výkonnosti k předem určeným vrcholům sezony. Tým jako celek podával 

v průběhu závodního období dobré výkony, za zmínku stojí  především výsledky Lukáše 

Heinricha, který se dokázal pravidelně umísťovat v první desítce jednotlivých závodů 

Českého poháru a okolo patnáctého místa v závodech Světového poháru. Celkově skončil 

v bodování jednotlivců Českého poháru na vynikajícím 10. místě. Za sezonu 2009 tedy tým 

dosáhl 8 vítězství a 14 umístění na stupních vítězů. 

 

Výraznějšími změnami prošel tým před sezonou 2010. Jak již bylo dříve klubu si vytklo cíl 

podporovat mladé závodníky a postupně z nich vychovat opory týmu. uvedeno, vedení. S 

vědomím plnění tohoto cíle byl rozšířen počet závodníků o dva talentované závodníky 

Dominika Hynka a Jaroslava Marka, kteří měli před sebou svou první sezonu v kategorii 

mužů do 23 let. S příchodem nových tváří, mladých, ambiciózních jezdců, došlo k určité 

změně atmosféry týmu. Pohodovou a přátelskou atmosféru, která už v týmu panovala, 

doplnilo nadšení mladíků, což ve výsledku přineslo novou motivaci i pro závodníky starší. 

Elán, s jakým mladí závodníci vstoupili do přípravy, nenechal tyto „třicátníky“ v klidu, a 

naopak je v dobrém slova smyslu přinutil k dalšímu sportovnímu růstu. Při takovémto počtu 

závodníků a složení týmu  bylo možné stanovit ještě přesnější řád pro plánování sestav na 

obsazení jednotlivých závodů, bylo možné kvalitně obsazovat větší počet závodů, aniž by 
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docházelo k přetěžování závodníků. Nejlepším výsledkem týmu bylo 5. místo Petra Hudečka 

na etapovém závodě Central Europe Tour v Maďarsku. V celkovém pořadí Českého poháru 

družstev skončil tým na výborném 5. místě. Celkově za sezonu 2010 bylo dosaženo 10 

vítězství a 32 umístění na stupních vítězů. 

 

V sezoně 2011 dochází k dalším změnám ve složení v týmu. Z klubu odešli Lukáš Heinrich a 

Břetislav Rohel a byli nahrazeni mladými závodníky Ondřejem Míčkem a Miroslavem 

Markem. Jelikož bylo potřebné sjednotit tréninkové metody a plány především u jezdců do 23 

let, byla navázána  externí spolupráce s českým profesionálním cyklistou Tomášem 

Bucháčkem, který díky dobrým vzájemným vztahům s vedením týmu je ochoten vést a 

plánovat přípravu těchto závodníků. Ta je vzhledem k jejich věku a malým zkušenostem 

poněkud odlišná od přípravy ostatních závodníků.  

 

4.11.4 Kalendář závodů 
 

Sestavení kalendáře závodů pro každou závodní sezonu je jedním ze základních úkolů 

managementu klubu v úzké spolupráci s trenérem. Je třeba vzájemně sladit hlediska 

ekonomická a sportovní s nabídkou závodů v daném roce. Je nutné vycházet jak z finančních 

možností klubu, tak samozřejmě z výkonnostní úrovně jednotlivých jezdců a celkového 

složení týmu. Dále je třeba brát v úvahu prestiž některých závodů, popularitu, tradice. 

 

Při sestavování kalendáře musí být stanoveny závody, které budou tvořit vrcholy sezony, 

závody středně důležité a závody, které budou sloužit více méně jako příprava na obtížnější, 

např. etapové závody. Nedílnou součástí je také obsazení jednotlivých závodů, hlavně těch, 

které mají být vrcholy sezony. Kalendář musí být navíc sestaven s dostatečným předstihem, 

aby mohl sloužit jako podklad pro přípravu tréninkových plánů, ve kterých musí být 

zohledněny termíny závodů, které budou pro jednotlivé závodníky jejich vrcholem a na které 

by měli zacílit vyladění své formy, neboť jak již bylo řečeno, není možné udržet vrcholnou 

formu po celou dobu šestiměsíčního závodního období. 

 

Již před první sezonou si vedení týmu vytklo závody, které by měl tým absolvovat. Základ 

tohoto kalendáře tvořily především závody Českého poháru a Slezského poháru, jako vrcholy 

sezony byly stanoveny : Mistrovství České republiky, etapový závod Košice - Tatry - Košice 
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a závody Světového poháru kategorie 1.2. v Dubnici a Bratislavě, které doplnil v závěru 

sezony nejznámější český závod Praha - Karlovy Vary - Praha. Vzhledem k výkonnostní 

úrovni týmu byly závody Slezského poháru brány jako přípravné s cílem využít je jako 

trénink na náročnější závody Českého a Světového poháru.  

 

Tento kalendář závodů, včetně vytčených vrcholů sezony, neprošel pak podstatnými změnami 

ani v dalších sezonách. V roce 2009 byl do kalendáře zahrnut významný závod pod názvem 

Central Europe Tour, dříve známý pod názvem „Okolo Maďarska“ a v roce 2010 přibyl nově 

vzniklý etapový závod Czech Cycling Tour. Přílišné zvýšení počtu závodů by totiž přineslo 

přetěžování závodníků, což by jistě nebylo žádoucí. I tak mají závodníci v průměru kolem 

padesáti závodních dnů za sezonu, což je vzhledem k délce sezony na horní hranici zatížení 

závodníků 
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5. Shrnutí výsledků šetření, doporučení 
 

Při získávání poznatků pro co nejobjektivnější posouzení práce klubu TFC jsem položil těchto 

devět otázek celkem deseti členům klubu (osmi závodníkům a dvěma členům vedení). Jejich 

odpovědi přispěly k důkladnějšímu posouzení různých stránek činnosti klubu, odhalily 

některé nedostatky a hlavně posloužily k vypracování některých částí SWOT analýzy. 

 

1) Jaká je Vaše role v týmu Team Forman Cinelli? 

2) V čem vidíte silné stránky klubu?  

3) Jaké jsou jeho rezervy? 

4) Na co by se měl tento tým především zaměřit ve svém dalším rozvoji? 

5) Co byste Vy z pozice vedení dělal jinak? 

6) Jak hodnotíte materiální zabezpečení závodníků ze strany klubu? 

7) Jak jste spokojen se závodním kalendářem týmu? 

8) Plánujete Vaše zapojení do chodu klubu i po skončení aktivní kariéry? 

9) Jak všeobecně vidíte rozvoj cyklistiky v ČR potažmo v Moravskoslezském kraji? 

 

5.1. SWOT analýza 
 
Obrázek 5.1 – SWOT analýza 

 
Silné stránky 

a) týmová soudržnost, vnitřní atmosféra týmu 

b) patronát zkušených jezdců nad mladými 

c) stabilní finanční zázemí 

d) materiální zabezpečení závodníků 

Slabé stránky 

a) málo zkušeností mladých závodníků  

b) zajišťování regenerace závodníků 

c) poměrně krátká historie týmu 

d) geografické umístění 

Příležitosti 

a) jedinečná pozice na severní Moravě 

b) spolupráce s TSM ve Vrbně pod 

Pradědem 

c) dobré vztahy s partnery klubu 

d) nové poznatky v oblasti metodiky tréninku 

Hrozby 

a) nedostatek kvalitních závodů 

b) ambice rodičů mladých závodníků 

c) závislost na firmě Forman Adamec a.s. 

d) vznik nového cyklistického klubu na 

severní Moravě 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky: 

Za největší silnou stránku týmu považuji jeho týmové sepětí a soudržnost. Je to důsledek 

toho, že závodníci, kteří tvoří jádro týmu se znají již několik let a prošli společně více týmy. 

Dá se tedy říci, že vztahy v týmu nejsou pouze na kolegiální úrovni, ale mají opravdu 

přátelský základ. Je to vidět i na množství společných akcí, které nejsou spojeny přímo 

s cyklistikou, jako například společné dovolené a víkendy.  

 

Díky přátelským vztahům panuje v týmu dobrá atmosféra, neexistuje zde závist, nadřazenost 

či neshody. Naopak starší jezdci předávají své zkušenosti mladým, projevuje se obětavost 

jednotlivců ve vztahu k týmu a k plnění úkolů při závodech. 

 

Silnou stránkou je také stabilní finanční zázemí klubu, kde s vztahy s některými partnery, 

včetně generálního partnera, trvají od samotného vzniku klubu. Tato finanční stabilita 

umožňuje kvalitní materiální zabezpečení činnosti závodního týmu.  

 

Slabé stránky:  

Jednou ze slabých stránek celého klubu je jeho poměrně krátká existence. I když za tři a půl 

roku své práce vedení klubu získalo celkem dost zkušeností, stále je co zlepšovat, navíc každá 

sezona je trochu jiná a vždy se vyskytne problém, který je nutno řešit poprvé. Dále to, že tým 

není dlouholetým zavedeným týmem na cyklistické scéně, omezuje jeho možnosti dostat se na 

závody v zahraničí. V rámci České republiky se počáteční nedůvěru okolí ve fungování klubu,  

kterou bylo možno cítit po jeho vzniku, daří postupně odbourávat.  

 

Další slabou stránku spatřuji v geografické poloze sídla klubu, tj. na severovýchodní Moravě. 

Již několik let se převážná část závodů Českého poháru koná v západní části republiky (Plzeň, 

Příbram,..), a tudíž cestování přináší větší náklady, časovou náročnost a únavu, což je 

nevýhodou ve srovnání s týmy z Čech. 

 

Větší nároky na vedení klubu, trenéra a celý realizační tým klade také skutečnost, že polovinu 

týmu tvoří mladí, nezkušení jezdci, kteří potřebují systematičtější vedení a individuální 

přístup. 
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Příležitosti: 

Nejvýznamnějším faktorem, který řadíme mezi příležitosti je jedinečnost týmu v kraji. 

V současné době totiž na území severní Moravy neexistuje silniční tým mužů, který by 

závodníkům garantoval odpovídající podmínky a účast na kompletním Českém poháru i 

v zahraničí. O tyto skutečnosti se vedení týmu opírá při jednání se závodníky.  

 

Vzhledem k záměru svého projektu dávat příležitost mladým talentovaným jezdcům, 

vyhledává vedení nové tváře do svého týmu především v Tréninkovém středisku mládeže 

Moravskoslezského kraje, které funguje při gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem. S vedením 

tohoto centra má klub velmi dobré vztahy a při výběru nových jezdců úzce spolupracuje, což 

je možné považovat za další pozitivní faktor. 

 

Další skutečností, která pozitivně ovlivňuje fungování klubu jsou dobré vztahy s partnery, 

kteří vycházejí klubu vstříc v .uspokojování finančních a materiálních potřeb. 

 

Hrozby: 

Za nedostatky pocházející z vnějšího prostředí považuji určité mezery nabídce kvalitních 

cyklistických závodů, které jsou potom vyplňovány ne příliš významnými závody. Kromě 

závodů Českého poháru je příležitost závodit v silně obsazeném závodě v ČR  velmi 

omezena. I když došlo za dobu působení týmu k určitému posunu k lepšímu, stále je nutné 

vyhledávat závody v zahraničí. Ovšem tam je těžké se vůbec na závody dostat, protože je zde 

velký počet týmů, a tak často o startech rozhodují vzájemné vztahy s organizátory. Ty má tým 

dobré především na Slovensku a v Maďarsku.  

 

Hrozbou, která by mohla způsobit potíže nevyváženost výše finančních částek, které získává 

klub od svých partnerů. Samozřejmě nejde o to, aby se výše podpory generálního partnera 

jakkoli snížila, ale o to, aby se zvýšily částky od ostatních partnerů a zároveň byli získáni 

noví. Při případném ukončení spolupráce s generálním partnerem, společností Forman 

Adamec a.s., by týmu vypadly zhruba tři čtvrtiny rozpočtu, což by bylo velmi složité nahradit.  

 

Do jisté míry ztěžují managementu práci příliš ambiciózní rodiče mladých závodníků, kteří se  

pokoušejí ovlivňovat řízení týmu ku prospěchu svých potomků. Často si neuvědomují, že v 

 takovém kolektivu není možné neustále upřednostňovat tytéž jedince, ale pracovat s týmem 

jako celkem, samozřejmě s přihlédnutím k individualitám jednotlivých závodníků. Dalším 
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problémem je, že tito rodiče kladou na své děti příliš vysoké nároky, přetěžují je a berou jim 

tak radost ze závodění.  

 

Určité komplikace by klubu mohl způsobit vznik nového obdobného cyklistického týmu na 

severní Moravě. Mohlo by dojít k nástupu mladých závodníků do tohoto klubu, popřípadě 

také k odchodu závodníků z klubu Team Forman Cinelli. 

 

5.2 Doporučení 
 

Vypracování SWOT analýzy přispělo ke podrobnému zmapování situace v klubu v oblasti 

řízení a práce managementu. Je hodnotným podkladem pro stanovení strategie a vytyčení 

priorit v plánování dalšího fungování klubu. Při použití metody maximalizovat silné stránky a 

potlačit slabé a maximalizovat příležitost a minimalizovat hrozby jsem došel k těmto 

doporučením: 

 

• podporovat přátelské vztahy a dobrou atmosféru v týmu, nezavdávat svými 

rozhodnutími příčiny k jejímu narušení, případné konflikty ihned řešit, 

• neustoupit od cíle klubu podporovat mladé jezdce, naopak posílit spolupráci  

zkušených jezdců s nimi, zajistit kvalitní trenérské vedení, 

• prohlubovat spolupráci s Tréninkovým střediskem MSK, nechat hostovat některé jeho 

členy ve TFC, 

• trpělivě spolupracovat s rodiči mladých závodníků, vysvětlovat odborně podloženými 

argumenty, že to, co oni chtějí, není vždy pro jejich potomky to nejlepší, 

• zkvalitnit podíl klubu na kvalitní regeneraci závodníků v pozávodním období, 

(finanční příspěvek formou permanentek, popřípadě společný rehabilitační pobyt ), 

• snažit se zařazovat do závodního kalendáře kvalitně obsazené závody, udržet  ty, na 

kterých je tým už tradičním účastníkem (Košice – Tatry – Košice, Central Europe 

Tour) a dále se pokoušet, navazovat kontakty v Polsku, Rakousku a dalších zemích, 

• pokračovat v dobré spolupráci s partnery klubu, zvýšit marketingové aktivity v jejich 

prospěch, 

• získávat nové partnery pro finanční spolupráci, aby  byla částečně eliminována 

převažující závislost na jednom partnerovi, 



 89 

• znovu se pokusit získat prostředky z Dotačního programu MSK „Podpora aktivit 

v oblasti sportu“, 

• v závislosti na finančních možnostech klubu dále zvyšovat kvalitu a rozsah 

materiálního zabezpečení závodníků,  

• všemi svými aktivitami udržet a zvyšovat dobré jméno klubu, které si, přes počáteční 

nedůvěru, za dobu své existence na poli cyklistiky získal. 

 

Závěry této SWOT analýzy je možné brát, při určitém zobecnění i jako rady a doporučení 

nejen pro Team Forman Cinelli, ale i pro ostatní cyklistické kluby. 
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6.ZÁVĚR  
 
Cyklistika je krásný, i když na vrcholové úrovni velmi náročný, sport. Je dobré, že rekreačně 

se věnuje cyklistice stále více lidí. Z  těch, kteří si cyklistiku zamilují, vyrůstají potom 

nadšenci, kteří zakládají cyklistické kluby, děti, které začínají se svými rodiči, se mohou 

jednou stát vrcholovými sportovci.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo postihnout vývoj cyklistického klubu Team Forman Cinelli 

od jeho vzniku v roce 2008 do začátku sezony 2011. Při shromažďování materiálu jsem 

nejvíce využil metodu rozhovoru a práci s dokumenty. Dotázaní členové klubu ochotně 

spolupracovali, jejich odpovědi a náměty byly často velmi podnětné, využil jsem je v různých 

částech své práce, hlavně pak pro vypracování SWOT analýzy, která mi pomohla formulovat 

závěry a doporučení. Některé dokumenty, ze kterých jsem čerpal informace, přikládám jako 

přílohy, aby mohly být využity případnými zájemci o výsledky mé práce.  

 

Získané poznatky a zkušenosti z popsané a analyzované práce klubu jak v oblasti vedení, tak 

ve sportovní činnosti ukazují, že je velmi náročné v dnešních podmínkách, kdy ze strany státu 

je podpora takovýchto aktivit velmi malá, založit a udržet fungující sportovní klub na určité 

úrovni. Myslím, že se mi podařilo postihnout rizika a úskalí fungování cyklistického klubu, 

doufám, že jsem neodradil ty, kteří by se chtěli podobným aktivitám věnovat, naopak věřím, 

že jim snad mé poznatky a doporučení pomohou v jejich práci. 
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25. Evropská charta sportu [online]. 2011, [cit. 2011-02-17]. Dostupná z 

<http://charlijen.net/wp-content/uploads/Evropsk%C3%A1_charta_sportu.pdf> 
 

26. Internetové stránky Vlastní cesta [online]. 2011 [cit. 2011-02-25]. Dostupné z 
<http://www.vlastnicesta.cz/akademie> 

 
 
c) Legislativa 
 

27. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanu, ve znění pozdějších předpisu. 

28. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

29. Zákon č. 563/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 

30. Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 
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31. Zákon č. 4/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů 

 
 
d) Ostatní zdroje 
 
 

32. Prezentace Moravia Racing Team  

33. Stanovy Moravia Racing Team 

34. Prezentace Forman Cycling Team  

35. Prezentace Team Forman Cinelli  

36. Tréninkové plány závodníků Team Forman Cinelli 

37. Smlouvy Moravia Racing Team 

38. Finanční výkazy Moravia Racing Team 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

OZ   Občanský zákoník 

MSK   Moravskoslezský kraj 

ČSC   Český svaz cyklistiky 

MTB   Mountinbike 

BMX   Bikros 

ČSTV   Český svaz tělesné výchovy 

UCI    Union Cycliste Internationale 

ZSO   Zákon o sdružování občanů 

Kč   Korun českých 

kol.   Kolektiv 

PR   Public relations 

ČR Česká republika 

MRT Moravia Racing Team 

FCT Forman Cycling Team 

TFC Team Forman Cinelli 

CNS Centrální nervová soustava 
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