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1. Úvod  

 

Tématem této bakalářské práce je analýza managementu sportovního klubu. Sportovní 

klub házené, Handball Club Baník OKD Karviná (dále jako HCB OKD Karviná), který 

jsem si pro svou práci vybrala, má ve městě Karviná dlouholetou tradici a je moţno říct, ţe je 

číslem jedna v ţebříčku oblíbenosti sportu ve městě. Toto téma jsem zvolila zejména proto, ţe 

od dětství sleduji, zápasy tohoto týmu hrané na území Karviné i dějiny a vývoj klubu mi 

přijdou velmi zajímavé. Také jeho současnou situaci, jíţ musí management čelit, v podobě 

znovu vzestupujícího fotbalového týmu v tomto městě, jsem shledala za velmi podnětnou. 

Cílem práce bylo provést rovněţ analýzu managementu sportovního klubu házené HCB 

OKD Karviná. Zhodnotit pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky klubu, příleţitosti 

a hrozby. Prostřednictví rozhovoru zjistit přístup manaţerů (bývalého a současného) 

k vedení klubu. Na základě zjištěných informací navrhnout případné změny  

a alternativy řešení. 

Pro práci byla vyuţita analytická metoda, společně s prováděním rozhovorů s čelním 

vedením klubu a návštěvy zápasů. Tyto metody napomohly odhalení pravého zázemí 

fungování HCB OKD Karviná, jeho organizační struktury, poskytly informace o spolupráci se 

sponzory a blíţe osvětlily vztahy mezi klubem a veřejností.  

Zajímaly mě vztahy klubu se sponzory, nabídka a finanční kompenzace za jednotlivé 

reklamní plochy. Práce nastíní původ finančních zdrojů a v souvislosti s tím organizační 

strukturu, přičemţ přiblíţí účel výše zmíněných zdrojů, rozdělením mezi její jednotlivé části. 

Jedna z podkapitol bude okrajově zaměřená také na vliv světové ekonomické krize na chod 

klubu, hráčské zázemí v podobě technického stavu a parametrů haly. Klubové aktivity 

zasahují rovněţ do charitativní oblasti tzn. ţe se ve své práci soustředím na způsob, nímţ se 

HCB OKD Karviná realizuje v této sféře v Moravskoslezském kraji.  

Mezi hlavní cíle klubu patří najít a co nejlépe vychovat talentované hráče. Vytvořit jim 

co nejlepší zázemí, aby mohli podávat opakovaně vynikající herní výkony. Primárním úkolem 

managementu je kontaktovat a získávat nové sponzory, hráče a trenéry, udrţovat správný 

chod klubu, starat se o „public relations“, zajišťovat návštěvnost zápasu pomocí různých 

propagačních prostředků. Také těmito činnostmi klubu se práce bude zabývat a hodnotit jejich 

správné fungování. 
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Tuto práci tvoří dvě základní částí. První, teoretická část, se zabývá teoretickým 

vymezením jednotlivých pojmů. Následující části jiţ aplikují tyto teoretické pojmy na reálné 

situace, které současně vykreslují stav klubu. Výsledky výzkumu šetření mě vedly k námětům 

případného zlepšení práce managementu klubu. 
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2. Teoretické vymezení klíčových pojmů 

 

2.1. Pojem „management“ 

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

funkci, ale také osoby, které ji vykonávají. Vyjadřuje sociální postavení, jeho stupeň  

a odbornou disciplínu či obor studia. Následně dodává, ţe management je funkcí, disciplínou, 

návodem, který je třeba zvládnout a manaţeři jsou profesionálové, jejichţ úkolem je tuto 

disciplínu realizovat, vykonávat funkce a povinnosti, které z nich vyplývají [2]. 

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

Často je prosazován názor, ţe manaţerská práce je stejně tak vědou jako uměním. Dle P. F. 

Druckera (1973) je manaţer primárně: „profese, jejíţ nositel je zodpovědný za dosahování 

cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí účasti na jejich 

tvorbě a zajištění. Vyuţívá přitom spolupracovníků“ [3]. 

 

Pojem „management“, respektive jeho definice, lze rozdělit do tří skupin: 

 vedení lidí (jedná se o vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, management je 

proces, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách) 

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky (jde o typické činnosti, které 

manaţer vykonává, jako rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení 

lidí, koordinace, motivování atd.) 

 předmět studia a jeho účel (management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení 

a metod, vyuţívaný vedoucími pracovníky ke zvládnutí specifických činností, 

směřujících k dosaţení cílů organizace) [2]. 

 

2.2. Pojetí sportovního managementu 

Ekvivalentem anglického slova management je v češtině „řízení“, tím je míněno cílově 

orientované zvládnutí celku i jednotlivých funkcionálních činností. Pro sportovní 

management jsou typické tři jedinečné aspekty, které odlišují sportovní management od 

jiného řízení uplatňovaného v jiných oblastech podnikání. Jedná se o sportovní marketing, 

podnikání ve sportu a zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí. Sportovní 

management má interdisciplinární charakter, vyuţívá metodologického aparátu různých 
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disciplín, jako je ekonomie, management, psychologie, sociologie, systémové vědy a právo 

[1]. 

2.3. Koncepce „7S“ 

Koncepce „7S“ je jednou z významných součástí definování pojmu managementu. Je 

tvořena sedmi klíčovými významnými vzájemně podmíněnými faktory  manaţerské činnosti. 

Jedná se o: 

 strategie – vymezení a uspořádání cílů v prostoru a čase, zvolení postupu k jejich 

dosaţení, program vrcholového vedení firmy, 

 struktura – obsahová náplň jednotlivých částí organizačního systému 

 spolupracovníci – osoby, které se podílejí na realizaci manaţerských funkcí 

 systémy řízení – techniky, metody, technologie manaţerské práce, 

 sdílené hodnoty – stanovují elementární orientaci pro sociální, hospodářské kulturní 

poslání činnosti kolektivů organizace,   

 styl manaţerské práce – charakteristický způsob vystupování vedoucích pracovníků, 

metoda zvládání manaţerských rolí 

 schopnosti -  souhrn znalostí, schopností a návyků či dovedností [3]. 

 

Spojujícím prvkem „7S“ jsou lidé, tedy zejména manaţeři. Pro pozitivní rozvoj řízené 

firmy (v našem případě sportovního klubu) je důleţitá kombinace všech výše uvedených 

faktorů v ideálním poměru a jejich pečlivá implementace do praxe. Pouze při správném mixu 

jednotlivých prvků můţe být dosaţeno nezbytného kladného efektu. [3]. 

 

2.4. Teorie pracovníků X aY 

Jedním z nejčastějších způsobů nebo přístupu vedení lidí je teorie X a Y, kterou 

vytvořil Douglas McGregor. Jedná se o dvě krajní hlediska, kterých můţe nabývat  přístup 

člověka k práci [9]. 

 

Teorie X předpokládá následující situace: 

 vrozená nechuť člověka (podřízených) k práci, pracuje pouze proto, aby měl z čeho ţít, 

 odpor k práci je silnější neţ vidina mzdy, plat sice přijímá, ale poţaduje stále víc(však ani 

ten jej nemůţe přimět aby se snaţil), aby pracoval, je navíc potřeba hrozba trestu, 
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 pracoviště je pro pracovníka místem, k němuţ jej neváţou ţádné pozitivní emoce 

sociálního či jiného charakteru, 

 absence ctiţádosti a ambicí pracovního uplatnění, osoba chce být vedena, nechce přebírat 

zodpovědnost a podstupovat riziko [9]. 

 

Teorie Y předpokládá následující situace:
 1

 

 sklon člověka k práci, práce jej těší, vynaloţení úsilí tělesného i duševního charakteru je 

přirozené, 

 práce pro člověka znamená realizace jeho znalostí, schopností a dovedností, dostatečnou 

odměnou je uspokojení potřeb rozvoje osobnosti, 

 má kladný vztah ke svému zaměstnání i k organizaci, u níţ pracuje, je loajální, ztotoţňuje 

se s posláním a cíli organizace, angaţuje se ve prospěch jejich plnění, sebekázeň  

a sebekontrola pro něj není překáţkou, 

 přirozená ctiţádost a ambice jsou takovéto osobě vlastní, přijímá a vyhledává 

odpovědnost, projevuje tvůrčí aktivitu a je schopen, v souvislosti s ní nést riziko [9]. 

 

Vedení lidí se u obou těchto stylu diametrálně liší. U prvního případu je třeba 

aplikovat autoritativní styl vedení, který je zaloţen na  hrozbě trestu, neumoţňující ţádnou 

rozhodovací autonomii vedených pracovníků. Naopak u pracovníků Y je moţné pouţít 

liberální styl, který pouţívá jako hlavní motivátor k tvůrčí práci, s uplatněním široké 

rozhodovací autonomie vedených pracovníků. Stávající trendy a ţivotní úroveň způsobují 

posun od teorie X směrem k teorii Y [9]. 

 

Základní typy stylu vedení: 

 autokratický – rozhodnutí vedoucího pracovníka jsou sdělovány formou příkazu, 

komunikace probíhá shora dolů (příkazy) a zdola nahoru (zpráva o jejich plnění) 

 participativní 

 liberální [9]. 

                                                 
1
 Podle mně se ve sportovním managementu více uplatňuje teorie Y, protoţe podřízení – v tomto případě hráči 

mají velmi silnou vnitřní motivaci dosahovat, co nejlepších výsledků, velmi silně se ztotoţňují s klubem, v němţ 

prakticky „pracují“, jsou k němu loajální, přijímají cíle organizace za své . Jsou velmi ambiciózní, atd. 
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2.5. Role manaţera 

„Manaţer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené 

mu organizační jednotky s vyuţitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně 

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

 

Na manaţera jsou kladeny značné nároky a poţadavky. Pro charakterizaci osobnosti 

manaţera je nutné specifikovat jeho vrozené a získané vlastnosti. 

 

2.6. Vrozené a získané vlastnosti manaţera: 

Vrozené vlastnosti manaţera: 

 potřeba řídit: 

Pouze osoby, které chtějí řídit ostatní a pociťují z této činnosti uspokojení, se stávají 

vynikajícími manaţery. 

 potřeba moci: 

Dobří manaţeři mají silný vliv na ostatní, nespoléhají pouze na svoji autoritu, ale 

především na své znalosti a zkušenosti a v neposlední řadě také dovednosti. 

 schopnost vcítit se: 

Kvalitní manaţer musí mít vţdy pochopení pro své spolupracovníky. Je potřeba, aby uměl 

zvládat často se vyskytující emocionální reakce. 

 příslušný temperament: 

Vhodné povahové vlastnosti, určující chování a reakci člověka na vnější podněty. 

 inteligence: 

Manaţer musí být tvůrčí a vlastnit schopnost myslet samostatně. Skutečný manaţer je 

vybaven takovými vlastnostmi jako je například schopnost předvídat, zdravý úsudek, 

komunikativnost. 

 

Nabyté vlastnosti manaţera: 

 odborné znalosti, 

 ekonomické znalosti,
2
 

                                                 
2
 Multidisciplinarita – manaţer sportovního klubu se musí umět pohybovat jak ve sportovním prostředí, v němţ  

klub existuje, tak v prostředí podnikatelsko-ekonomickém, které určuje finanční fungování podniku a v němţ 

manaţer získává potřebné prostředky pro jeho existenci.  
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 sociálně – psychologické znalosti, 

 znalost metod řízení, 

 dobrá duševní i tělesná kondice [2]. 

 

Členění manaţerských rolí podle Mintzberga: 

a) interpersonální (představitel, vedoucí, zprostředkovatel), 

b) informační (monitor, distributor, mluvčí), 

c) rozhodovací (podnikatel, řešitel konfliktu, poskytovatel zdrojů, vyjednavač) (viz Obr. 

2.1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1: Členění manažerský rolí podle Mintzberga 

Zdroj: DURDOVÁ, I. Sportovní management 

 

Formální autorita 

Interpersonální 

role 

- reprezentant 

- vůdce 

- styčný důstojník 

Rozhodovací role 
- podnikatel 

- eliminátor poruch 

- alokátor zdrojů 

- vyjednavač 

Informační role 
- sledovatel 

- šiřitel informací 

- mluvčí 
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Manaţerské role jsou úzce spjaty s manaţerskými funkcemi, musí být nutně v souladu, 

jestli ţe má být dosaţeno vytyčených cílů. Klasik světového managementu P.F. Drucker 

uvádí následující manaţerské funkce: plánování, organizování, integrování, měření [2]. 

V rámci své profese manaţeři plní tři základní manaţerské úkoly, přičemţ musí 

respektovat poţadavky vyplývající z tzv. „analýzy 4E“ [2]. 

Těmito manaţerskými úkoly jsou: řízení práce a organizace, pracovníků či řízení 

produkce a operace. Tyto manaţerské úkoly vycházejí z analýzy 4E jejíţ součástí je účelnost 

(vykonávání správných činností), účinnost (správným způsobem), hospodárnost (s 

minimálními náklady) a odpovědnost (podle práva a spravedlivě):  

 účelnost – effectiveness, 

 účinnost – efficiency, 

 hospodárnost – ekonomy, 

 odpovědnost – equity [2]. 

 

2.7. Sportovní manaţer 

Také v České republice jako i jinde ve světě vyvstala potřeba vytvoření profese 

sportovního manaţera. Nedostatek odborníku na tomto poli způsobuje omezení v tvorbě 

finančních zdrojů, efektivnosti finančních toků, komerční aktivity a v neposlední řadě 

napomáhá neefektnímu fungování organizačních struktur. Pozice sportovního manaţera se u 

nás začala vytvářet nejdříve na úrovni sportovních klubů vyšších soutěţí, zvláště pak sportů 

kolektivních. V této profesi dochází k propojení tělesné výchovy a sportu s problematikou 

ekonomickou a legislativně právní. Obor tohoto rázu vyţaduje znalost nejen z oblasti tělesné 

výchovy a sportu, ale také z hospodářství či legislativy [12]. 

 

V managementu sportu rozlišujeme tři úrovně manaţerství, jsou jimi:  

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti -  jedná se o post vedoucího sportovních 

druţstev i jednotlivců, specialisté vyškolení pro sportovní akce, specialisté pro 

uplatnění sportu ve volním čase osob, v pracovním procesu a také mezi zdravotně 

handicapovanými lidmi  

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku – v tomto případě jde o 

organizace, členy výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií a také sekretáře svazů. 
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 manažeři v podnikatelském sektoru – zde řadíme výrobu sportovního zboţí či 

provozování placených tělovýchovných sluţeb, vedoucí produkce sportovního náčiní 

či nářadí, vedoucí fitness, zaměstnance marketingových a reklamních agentur pro 

tělesnou výchovu a sport [1]. 

 

2.8. Sport jako pojem 

Sport jako takový je zahrnován do sloţek tělesné kultury a tělesná kultura je nedílnou 

součástí kultury obecné. Dynamicky a celosvětově ovlivňuje individuální lidský potenciál a 

působí také na ţivotní styl v moderní společnosti, má významné ekonomické důsledky a 

projevuje se externími ekonomickými výstupy. Sport je rekreační fyzická aktivita, která tvoří 

sloţku volného času a ţivotního stylu ve vrcholové podobě, provozovaná také jako profese. 

Mezi jeho hlavní funkce patří zdravotní a relaxační činnosti, zahrnuje také soutěţivost, výkon, 

regulovanou ventilaci agrese, příslušnost ke skupině. Můţe být také specifikována jako 

pohybová činnost soutěţního charakteru, prováděna podle stanovených pravidel. Je moţné 

sport rozdělit na relaxační, vrcholový a výkonnostní. V současné době je 150 mezinárodně 

uznávaných sportů. Sport je moţné rozdělit také na kolektivní a individuální [4]
 3
. 

Většinou všechny definice postihují sport v uţším smyslu jako efekt tělocvičných 

aktivit nebo sport v širším slova smyslu, jako společenský prvek. Samotné slovo „sport“ se 

vyvozuje z latinského „disportare“, coţ znamená bavit se, trávit příjemně volný čas. V anglo-

francouzském prostředí se ve 14. století začalo pouţívat pojmu „Disport“, který znamená 

uvolnění, zábavu, věc neváţné povahy [5]. 

 

2.9. Neziskové organizace působící v oblasti sportu 

V oblasti sportu mohou působit různé typy organizací. Nejčastější je pak forma 

neziskové organizace, jeţ můţe nabírat následující podoby: 

 

a) Občanská sdruţení: 

Občanské sdruţení je nejčastějším typem organizace, která se ve sportu vyskytuje podle 

zákona č. 83/90 Sb., o sdruţování občanů. Organizační struktura se odvíjí od stanov, coţ je 

                                                 
3
 V naší práci se budeme zabývat sportem zejména v kontextu vrcholové fyzické aktivity, kolektivního rázu 

zaměřené na dosaţení určitého cíle.  
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základní dokument občanského sdruţení. Za orgány klubu se povaţuje: valná hromada, 

dozorčí rada klubu a prezident klubu (viz Obr. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.: Obecné schéma občanského sdružení 

DURDOVÁ, I. Základní aspekty marketingu ve sportu 

 

Občanské sdruţení se dělí na: 

 Zastřešující sportovní asociace – je pro ně charakteristická kruhovost provozovaných 

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

umoţňuje čerpat dotace ze státního rozpočtu České republiky. Můţe sdruţovat více 

sportovních asociací a má právní subjektivitu (např. Česká obec sokolská, Orel, Český 

svaz tělesné výchovy a sportu atd.)   

 Samostatná sportovní asociace – dotace čerpá prostřednictvím své zastřešující sportovní 

organizace a věnuje se jednomu sportu nebo jedné skupině sportů. Má právní subjektivitu 

a ve vztahu ke sponzorům, klubům a zahraničním partnerům vystupuje jako samostatný 

subjekt. Konkrétním příkladem jsou všechny sportovní svazy sdruţené v Českém svazu 

tělesné výchovy (ČSTV). 

 Sportovní klub, tělovýchovná jednota – rovněţ sdruţuje provozovatele více sportů a je 

přímo ekonomicky provázaná se zastřešující sportovní asociací a stejně tak i se 

samostatnými sportovními asociacemi. V případě, ţe čerpá prostředky ze státního 

rozpočtu, děje se tak prostřednictvím zastřešující nebo samostatné asociace nebo 

samostatné sportovní asociace. Ke zbylým veřejným rozpočtům vystupuje jiţ jako 

samostatný subjekt. 

 Sportovní oddíl nebo odbor – z pravidla má ekonomická omezení vázaná na mateřský 

sportovní klub a finanční prostředky jsou čerpány prostřednictvím tohoto sportovního 

klubu. Nedisponuje právní subjektivitou a činnost je regulována vnitřními normami 

valná hromada 

výbor klubu 

prezident klubu 

dozorčí rada 
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sportovního klubu. Oddíly a odbory mají vlastní orgány, které je zastupují. Mohou 

zastupovat sportovní oddíl ve sportovních záleţitostech vůči příslušnému svazu [1]. 

 

b) Rozpočtové nebo příspěvkové organizace: 

Jsou zřizovány ústředním orgánem státní správy nebo v případě příspěvkových organizací i 

obcí, s účinností od 1.1.2001 je právní forma rozpočtových organizací nahrazena právní 

formou organizační sloţky státu. Jedná se zejména o rezortní střediska zajišťující 

vrcholový sport (podle zákona č. 576/1990 Sb. O hospodaření s rozpočtovými prostředky 

České republiky a obcí České republiky). 

 

c) Zájmová sdruţení právnických osob:   

Pokud je účelem jejich existence činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (dle par. 20 f-

21 občanského zákoníku). 

 

d) Nadace a nadační fondy: 

Pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem shromaţďování prostředků určených k rozvoji 

sportu a tělesné výchovy ( dle zákona č. 227/1997 o  nadacích a nadačních fondech). 

 

e) Obecně prospěšné společnosti vniklé podle zákona č. 248/1995 Sb.: 

Pokud poskytují obecně prospěšné sluţby v oblasti tělesné výchovy a sportu [1]. 

 

2.9.1. Dotace ve sportu 

Pojem podpora lze ve sportu chápat velmi široce. Zahrnuje všechny formy příspěvků, 

osvobození od daní a odvodů, úrokové slevy, převzetí záruk za zvlášť výhodných podmínek, 

bezplatné nebo zvlášť výhodné přenechání budov nebo pozemků, převzetí ztrát a všechna 

opatření se stejným nebo podobným účinkem. 

Zpravidla, čím je sportovní klub bohatší, ať uţ se státními subvencemi nebo bez nich, 

tím draţší a zpravidla i výkonnější sportovce si můţe dovolit. Přitom můţe být podpora 

klubům poskytována i nepřímo. 

Dle názoru odborníků je státní finanční podpora sportovních klubů ve většině případů 

oprávněna z kulturních, sociálních nebo sportovních důvodů. Tyto státní podpory by také 

zpravidla neměly vést k podstatnému zfalšování hospodářské soutěţe [6]. 
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2.9.2. Státní rozpočet a sportovní organizace 

Sportovní organizace, jako jakýkoliv jiný ekonomický subjekt působící v národní 

ekonomice má určité povinnosti vůči státu. Mezi tyto povinnosti patří i následující čtyři 

poloţky, jeţ stanoví příjem pro státní rozpočet. 

 daňová povinnost sportovních organizací, 

 splátky návratných finančních výpomocí, 

 platby za pouţívání státního majetku, 

 ostatní splátky vyplývající ze zákona. 

 

Výdaje státního rozpočtu vynaloţené na sportovní organizace: 

 dotace občanským sdruţením[5]. 

 

Peněţní transfery od státu ke klubu  mají dvě podoby – dotace a příspěvky – liší se 

zejména v tom, zda jsou účelově vázány a jakému typu organizace jsou poskytovány. 

„Dotace jsou peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Po 

pouţití dotace je organizace povinna doloţit přehled o čerpání a pouţití prostředků a případné 

nepouţité prostředky vrátit.“ (Durdová, I., 2009, str.33). 

„Příspěvek je účelově vymezen, je moţné jej poskytnout pouze fyzickým osobám. 

Příjemce nemá povinnost po pouţití prostředků dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně 

známý z daných skutečností.“ (Durdová, I., 2009, str.33). 

Většina sportovních organizací vyuţívá peněţní prostředky ve formě dotací. 

 

2.10. Zdroje financování tělovýchovných, tělocvičných jednot a sportovních klubů 

v ČR 

Sportovní kluby mohou být financovány mnoha způsoby, mezi nejčastější z nich patří: 

 

Členské příspěvky 

Příspěvky členů lze řadit do tří základních skupin tzv.: 

 Zápisné (platí se pouze jednou a to při vstupu nového člena do tělovýchovné jednoty 

resp. sportovního klubu, představuje poplatek za evidenci). 

 Členské příspěvky (platí se jedenkrát ročně). 
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 Oddílové příspěvky (platit se mohou jedenkrát měsíčně, často se platí jedenkrát ročně, 

slouţí čistě k financování činnosti oddílu, tzn. účasti na sportovních soutěţích). 

 

Stanovení výše členských příspěvků určuje a schvaluje valná hromada. Musí být 

uveden způsob provedení. Výše příspěvků se liší jednak mezi jednotlivými zastřešujícími 

organizacemi (ČSTV, Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV), Sokol, Sdruţení 

technických sportů apod.) a dále podle jednotlivých sportovních odvětví. Značné rozdíly jsou 

i mezi jednotlivými regiony. Přesto však nejvyšší příspěvky jsou v praţských sportovních 

oddílech, pak ve velkých městech a nejniţší na vesnicích. Mnohdy také členové, kteří jiţ 

aktivně nesportují, platí příspěvky. V jednotách se pro ně stanovují výjimky, většinou pokud 

dosahují staršího věku tak platí menší příspěvky, ale také mohou platit vyšší, přihlíţí-li se 

k jejich výši příjmu [6]. 

 

Dary 

Dary mohou mít formu peněţní i nepeněţní. V sokolských jednotách to bývaly 

pozemky, knihy, včetně celých osobních knihoven apod. Nadace a nadační fondy poskytují 

dary.  Tyto formy začínají být vyuţívány našimi TJ a SK teprve v současnosti. Z větší části 

jsou vyuţívány nadační fondy. Jedním z příkladu je Německo kde tyto formy existují a 

sdruţují se v nich movitější členové klubu, jedná se o drobné ţivnostníky, podnikatelé a 

majitelé obchodů. Nadaci nebo nadačnímu fondu poskytují peněţní dary a z vytvořeného 

fondu pak představenstvo přiděluje peníze sportovnímu klubu na jednotlivé účely [6]. 

 

Patronáty 

Jsou specifické pro velké firmy, které věnují značnou sumu peněz na podporu 

mládeţnických druţstev v klubu. V naších podmínkách tuto problematiku řeší zákon 

darovací
4
. V západní Evropě se tato forma stále vyuţívá [6].

 
 

 

Příspěvky municipalit 

Jedná se o pomoc obcí v České republice TJ a sportovním klubům. Můţeme se setkat 

také s nepeněţním plněním zejména na venkově. Velmi záleţí na vztazích TJ a obecního 

                                                 
4
 HCB Karviná je vzorovým příkladem, jelikoţ se nachází pod patronátem OKD, které je hlavním sponzorem 

tohoto klubu. 
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zastupitelstva. Často se vyuţívá formy pronájmu městského sportovního zařízení místní TJ za 

symbolickou cenu [6]. 

 

Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 

Zastřešující organizace jako ČSTV, Sokol, ČASPV atd. jsou spoluvlastníky loterijní 

společnosti SAZKA a. s., coţ jim umoţňuje disponovat vlastními finančními zdroji, které jsou 

nezávislé na jiných subjektech. Coţ umoţňuje poskytovat příspěvky niţším článkům na 

hlavní činnost včetně placení administrativního aparátu a také na údrţbu a provoz sportovních 

a tělovýchovných zařízení. Do sportovních oddílů přicházejí příspěvky na činnost po svazové 

linii. Naopak příspěvky na provoz a údrţbu po tzv. územní linii nebo-li přímo do TJ [6]. 

V současné době, je však SAZKA a. s. v úpadku a v souvislosti s náklady na splátky 

za O2 arénu jiţ několik let neposkytuje dotace sportovním svazům
5
. 

 

Státní dotace 

Pokaţdé se jedná o dotaci s jasným účelovým určením, aktuálně realizovanou 

prostřednictvím 8 vypsaných vládních programů státní podpory sportu. TJ se přímo týká část 

z programů věnovaných investicím většinou do sportovních zařízení a částečného krytí 

nákladů na provoz a údrţbu sportovních zařízení. Při poskytnutí je nutná spoluúčast ţadatele 

[6]. 

 

Vstupné na sportovní akce 

Tradiční zdroj často vyuţívaný TJ a SK. Jedná se o velmi důleţitý příjem u ledního 

hokeje, kopané, jiţ méně u házené, volejbalu, basketbalu. Oproti tomu pro motoristické kluby, 

které pořádají divácky atraktivní motoristické soutěţe s návštěvností aţ několik desítek tisíc 

diváků, se jedná o důleţitý příjmový zdroj. Úroveň hrané soutěţe určuje výši ceny vstupenek. 

Malé kluby vyuţívají principu dobrovolného vstupného, jelikoţ vstupné, které jinak podléhá 

zdanění se tak stává darem a tím je osvobozeno od daně [6]. 

 

 

 

                                                 
5Čerpáno z mediálních zdrojů: JOHN, Z.,Skálová V. Dostane mladý pár 103 miliony? Vsaďte si u Sazky 

[online] 16.3.2011 [cit. 26.4.2011] Dostupný z WWW: 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=694113  
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Startovné 

Tento zdroj financování je vyuţíván zejména v individuálních sportech nebo na 

několikadenních turnajích, jichţ se zúčastňuje několik druţstev. Peněţní příjem tohoto typu 

slouţí organizátorovi k pokrytí nákladu spojených s pořádáním sportovní akce [6]. 

 

Úroky z uloţených vkladů 

Jedná se o zanedbatelnou poloţku jelikoţ při současném úročení běţných účtů je 

výnos velmi nízký. Nepatrně vyšší úročení existuje u terminovaných vkladů, ale není zde 

daňové zvýhodnění jako u běţných účtů v případě TJ [6]. 

 

Příjmy klubu z tzv. odstupného, výchovného a hostovaného 

Tímto způsobem sportovní organizace nejčastěji získávají finanční prostředky. Reálně 

existují dva základní druhy vztahů mezi dvěma sportovními organizacemi a jmenovitě: 

odstupné a výchovné. V případě odstupného, jeden klub odstoupí své postavení smluvní 

strany jinému klubu a za to obdrţí finanční odměnu. Výše této odměny je dána dohodou. 

Výchovné je však vypláceno na základě vnitřních předpisů sportovní asociace při schváleném 

přestupu sportovce, který je minimálně výkonnostní úrovně. V tomto případě je suma 

výchovného chápána jako kompenzace výdajů spojených s výchovou sportovce [5]. 

  

Zdroje plynoucí z fondů Evropské unie 

Se vstupem do Evropské unie se také sportu v České republice otevřely nové moţnosti 

získávání financí. Pro získání evropských fondů je třeba vytvořit kvalitní projekt v oblastech, 

které jsou zahrnuty do podpory Evropské unie. Náleţí zde rozvoj regionů, vzdělávání a 

rekvalifikace, průmyslu a infrastruktury, cestovní ruch, zemědělství a ţivotní prostředí. Tyto 

zdroje mohou čerpat kraje, obce, malé a střední podniky, neziskové organizace [5]. 

 

2.11. Sponzoring ve sportu 

Sponzorování, jako takové, zasahuje do mnoha disciplín vědy a kultury nevyjímaje 

sport, můţeme tedy říct, ţe významným způsobem ovlivňuje sféru ţivota společnosti. 

Sponzoring ve sportu vyuţívají hojně tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, 

kluby, avšak i jednotlivci, kteří usilují o získání finančních prostředků pro svou činnost. Tento 

způsob získávání finančních zdrojů v dnešní době prochází řadou změn ve vztahu k oblasti 

sportu [1]. 
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„Sponzorování lze definovat jako připravenost finančních a materiálních prostředků 

nebo sluţeb ze strany podniků, které jsou přidělovány osobám a organizacím působícím ve 

sportu, kultuře a v sociální oblasti s cílem dosáhnout podnikových marketingových a 

komunikačních cílů. Jedná se o specifickou formu partnerství, ve které sponzor a 

sponzorovaný dosahují svých cílů s pomocí druhého. Vstup do partnerství je vyjádřen 

sponzorováním, kde jsou smluvně regulovány výkony obou stran.“ ( Bruhn, M., Mussler, D., 

1991, str.8). 

Ve sportovním sponzoringu vzniká partnerský vztah mezi firmou, podnikem a 

sportem, přičemţ jsou uspokojeny zájmy obou zúčastněných stran. Jedná se o zvláštní vazbu 

mezi sponzorem a sponzorovaným při níţ peněţní věcné prostředky a sluţby jsou 

poskytovány organizacím a osobám  působícím ve sportu. Klíčovým pravidlem na němţ 

funguje sponzoring je vztah: sluţba - protisluţba. Sponzor očekává od sponzorovaného jasné, 

předem formulované protisluţby, například šíření reklamy související s propagací jména 

podniku nebo jeho produktů. Naopak sponzorovaný (sportovní klub, organizace, jedinec) 

vyuţívá sluţeb či prostředků od sponzora k realizaci svých cílů, které můţou mít charakter 

sportovní, ekonomický či sociální. Sponzorský vztah by měl být zaloţen na: 

 oboustranně známých cílech, 

 přínosech pro obě strany, 

 mravně-etických zásadách [3]. 

 

Sportovní manaţer by měl brát v úvahu dva hlediska při vymezení  a kompenzaci 

výkonů sponzora a protivýkonů sponzorovaného: 

 Hledisko sponzora - z jakého důvodu podporují instituce a podnikatelské aktivity na 

poli tělesné výchovy a sportu. 

 Hledisko sponzorovaného - co je činitelem, který podněcuje neziskové organizace 

v oblasti TVS vyhledávat sponzory a co můţou poskytnout [8]. 

 

Sponzoring neustále balancuje na pomezí reklamy a daru. Lze jej definovat jako 

právní vztah mezi osobu poskytující příspěvek (sponzor) a osobou, která jej přijímá 

(sponzorovaným) v souvislosti s čím jí vznikají závazky vůči sponzorovi. Sponzoring se 

odlišuje od reklamy tím, kdyţ plátce, čili zadavatel reklamy, sleduje úmysl přímo propagovat 

svou podnikatelskou činnost. Cílem sponzoringu je vytvořit dobré povědomí o 

podnikatelském subjektu u veřejnosti [3]. 
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2.11.1. Typy sponzoringu   

Dle účasti sponzora na celkovém objemu příspěvku rozlišujeme: 

 exkluzivní sponzor 

Je moţné jej definovat také pojmem „oficiální sponzor“. Za vysokou cenu sponzor přijímá 

veškeré protisluţby. 

 hlavní sponzor, vedlejší sponzor 

Přijímá nejdraţší a nejlukrativnější protisluţby, přičemţ si vedlejší sponzoři rozdělují méně 

atraktivní reklamní moţnosti. 

 kooperační sponzor 

Jedná se o rozdělení protisluţeb na větší počet různých sponzorů, při moţnosti vyuţití různé 

doby platnosti sponzorských smluv [3]
 6
. 

 

Dle formy je moţné sponzorování rozdělit na: 

 Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tento způsob je nejvíce rozšířený ve vrcholovém sportu. Sportovci jsou jakousi formou 

záruky kvality a úspěchu sportovního podniku. Náplní sponzorské smlouvy je právo provádět 

reklamu svých produktů sponzorem za pomoci vyobrazení sportovce, anebo vyuţití sportovce 

v jiném druhu aktivity podporující prodej jako například autogramiády, předvádění výrobků 

atd. Sportovec můţe dostávat jak finanční tak materiální kompenzaci za tuto činnost. 

 Sponzorování sportovních týmů 

Je vyuţíváno jak ve vrcholovém tak i ve výkonnostním sportu a také sportu pro všechny. 

Hlavním úkolem sponzora je poskytovat finance, sportovní vybavení (výzbroj, výstroj), 

ubytovací a jiné sluţby. Sponzorovaný subjekt nabízí zejména reklamu na dresu, reklamu 

prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje. 

 Sponzorování sportovních akcí 

Sponzoring toho typu nabízí sponzorům velkou škálu moţností, které můţe sponzor vyuţít. 

Jedná se například o reklamu v programovém sešitu, reklamu na vstupenkách, na 

mantinelech, světelných tabulích, palubovce atd. 

 Sponzorování sportovních klubů 

Forma tohoto sponzorování nabízí nepřeberné mnoţství protisluţeb, jelikoţ sportovní klub 

pořádá sportovní akce a disponuje sportovci. 

                                                 
6
 HCB OKD Karviná vyuţívá všechny tři typy sponzoringu. 
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 Sponzorování sportovních institucí 

Sportovními institucemi je míněno federace, svazy také například národní olympijské výbory. 

Také u tohoto druhu sponzoringu je široká nabídka moţností propagace [3]. 

 

Hlavní příčiny sponzorování sportu podniky a firmami: 

 prezentovat dobré „občanské vystupování“ 

 ukázat zájem o společnost 

 zviditelnit produkty, 

 vytvořit dobré podmínky pro publicitu a zájem médií [1]. 

  

2.12. Reklama ve sportu 

 „Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, sluţeb nebo myšlenek 

určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních 

médií.“ Mezi média vyuţívané pro propagaci reklamy patří: televize, rozhlas, denní tisk, 

časopisy, plakáty a film. „Dále jde o vyuţívání specifických medií komunikace pro reklamu 

v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ Termín sportovní reklama pracuje zejména se 

sportovními motivy a prezentuje je prostřednictvím komunikačních médií např. reklama na 

plakátech sportovního utkání či zpravodajství rozhlasu při zápasech sportovního druţstva atd. 

Reklama tohoto typu pouţívá specifická média v oblasti sportu, můţeme sem zařadit např. 

dresy, výstroj sportovců, startovní čísla, mantinely, sportovní nářadí a náčiní, výsledkové 

tabule a ukazatelé [8]. 

 

2.12.1.  Funkce reklamy 

 Reklama má několik funkcí. Mezi ně patří:  

 Funkce informační, která je podstatná v počátcích existence produktu, kdy je nutné 

podporovat primární poptávku. Podává informace o novém produktu, změně ceny, 

způsobu uţívání produktu, novém uţívání jiţ známého produktu, nových sluţbách. 

 

 Funkce přesvědčovací, která má místo v podmínkách intenzivní konkurence. Má 

ovlivňovat vytváření selektivní poptávky tzn. poptávky po konkrétním produktu 

konkrétního výrobce. Mezi její hlavní úkoly patří posílení preference zboţí určité 

firmy, snaha o získání zákazníků konkurenta, eliminace obav zákazníka spojených 



 25 

s uţíváním produktu, posílení image firmy v očích zákazníků, změna image produktu 

a tlak na okamţitý nákup. 

 

 Funkce upomínací, která bývá uplatňovaná ve fázi zralosti produktu a jejím hlavním 

cílem je připomenout zákazníkovi sluţbu či výrobek, který jiţ dobře zná [1]. 

Reklama umístěná na dresech a sportovních oděvech plní speciální funkce. Ku 

příkladu seznamuje potenciálního zákazníka s firmou, jejím produktem a akcemi. Informuje 

také o změnách image výrobků a firmy. Způsob nímţ je reklama na dresu znázorněna můţe 

mít podobu textu nebo motivu (např. název produktu, firmy, její logo). Působení reklamy na 

potenciálního zákazníka je dáno druhem sportu a dobou jeho trvání. Účinnost působení se 

navyšuje přímým televizním přenosem daného sportu (sportovní akce), vysíláním jejího 

záznamu a rozhovory s hráči či umístěním fotografií hráčů v tisku. Konečný efekt je ovlivněn 

také velikostí umístěných nápisů, loga či symbolů (omezení předpisy sportovní federace) na 

rychlosti pohybu sportovců a vysílacím čase televizního přenosu [1]. 
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3. Metody a techniky výzkumu 

 

3.1. SWOT analýza 

Tato metoda umoţňuje celkové vyhodnocování dílčích údajů získaných situační 

analýzou a sumarizací jejich výsledků. Tuto metodu lze vyuţívat v různých oblastech, 

zejména při analýze povahy různorodých jevů a procesů z hlediska jejich silných a slabých 

stránek, moţností a hrozeb, které tvoří externí prostředí. Metoda SWOT analyzuje vnitřní a 

vnější prostředí, přičemţ umoţňuje spojit výsledky obou uvedených oblastí analýzy, 

sumarizovat je do celku, který se skládá ze čtyř klíčových bodů. Tyto body jsou vyjádřeny 

začátečním písmenem příslušných anglických termínů: 

 Strengths – silné stránky, 

 Weaknesses – slabé stránky, 

 Opportunities – příleţitosti, 

 Threats – hrozby, ohroţení [7]. 

 

Závěry SWOT analýzy vyobrazují nejpodstatnější silné a slabé stánky podniku 

v souvislosti z největšími příleţitostmi a hrozbami. Jinými slovy, výrazně označuje zásadní 

faktory, které mají pro danou sféru klíčový význam. 

Můţeme rozlišit: 

O-T analýzu = analýza vnějšího prostředí (externí faktory) 

S-W analýzu = analýza vnitřního prostředí (interní faktory) (viz Obr. 3.1) 

 

Následná kombinace, komparace a integrace zjištěných hrozeb, příleţitostí, silných a 

slabých stránek je uspořádaná do matice SWOT. Tato matice značně zjednodušuje a 

zpřehledňuje činnost manaţerů ve věcech rozhodování a na základě její podoby můţeme 

stanovit 4 přístupy či strategie. 

 

Přístup SO (strategie Maxi-Maxi) 

Podnik pouţívá svých vnitřních silných stránek k vyuţití vnějších příleţitostí. Tento přístup je 

definován jako ofenzivní podnikatelský přístup z pozice síly. 
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Přístup ST (strategie Maxi-Mini)  

Jedná se o pouţití vnitřních silných stránek k eliminaci a blokování hrozeb, tzn. jedná se o 

střet vnitřních stránek podniku s vnějšími, jehoţ cílem je eliminace nebo omezení jejich 

negativního dopadu. 

 

Přístup WO (strategie Mini-Maxi) 

Tento přístup eliminuje vnitřní slabé stránky vnitřními příleţitostmi.  

 

Přístup WT (strategie Mini-Mini) 

Přístup WT označuje například redukování nebo likvidaci stávajících produktových řad či 

produktů a zrušení budoucích podnikatelských záměrů. Řešením této nepříznivé situace můţe 

být realizace fůze s jiným silným podnikem pomocí kooperace [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Grafické vykreslení SWOT analýzy 

HADRABA, J.Marketing, Produktový mix – tvorba inovací produktů 

 

 Při aplikaci metody SWOT můţeme pouţít dva způsoby aplikace metody. Prvním, 

snadnějším způsobem je slovní popis vnějších příleţitostí hrozeb, silných a slabých stránek. 
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Druhou formou je kvantifikace jednotlivých posuzovaných činitelů bodovým ohodnocením. 

Tato metoda je komplikovanější, ale mnohem podrobnější. 

 

Při bodovém ohodnocení silných a slabých stránek podniku lze postupovat následovně: 

1. Výběr a hodnocení analyzovaných faktorů, 

2. Určení stupnice hodnocených faktorů, 

3. Určení významnosti jednotlivých činitelů, 

4. Celkové ohodnocení kaţdého z činitelů, 

5. Souhrn všech výsledků, jejich vyhodnocení a interpretace pro potřeby manaţerského 

rozhodování [7].  

 

3.2.  Rozhovor 

 Lze jej definovat jako bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným subjektem 

nebo skupinou. 

 

Rozlišujeme: 

 Rozhovor formalizovaný, standardizovaný, kategorizovaný. Charakterizuje se 

přísným řádem, postupuje se striktně podle předem připraveného textu. Výzkumník 

pokládá respondentovi otázky a ten na ně odpovídá. 

 Rozhovor nestandardizovaný, volný. Také tento rozhovor musí být předem 

připraven, ale působí přirozeněji, zakládá se spíše na přirozeném projevu 

respondenta. 

 Rozhovor polostandardizovaný. Je jakousi sloţeninou volného i standardizovaného 

rozhovoru. 

 Rozhovor zjevný. Respondent je informován výzkumníkem o cíli návštěvy. 

Výzkumník si vyţádá souhlas této osoby, posléze otevřeně klade otázky a zapisuje 

odpovědi. 

 Individuální rozhovor. Je to rozhovor s jednou osobou. Můţeme jej rozdělit na: 

Měkký – stav pohody, důvěry, otevřenost otázek i odpovědí. 

Tvrdý – autoritativní přístup dotazovatele, vyţaduje striktní odpovědi na přesně 

poloţené otázky. 
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Neutrální rozhovor – nejčastěji vyuţívaná metoda rozhovoru, vychází 

z předpokladu, ţe respondent chce vyjádřit svůj názor a dotazovatel zajišťuje, aby 

byl cíl rozhovoru splněn. 

 Skupinový rozhovor – tento typ rozhovoru je prováděn současně s několika osobami 

najedou [13].  
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4. Analýza managementu sportovního klubu házené se zaměřením na 

sportovní centrum mládeţe 

 

4.1. Historie klubu HCB OKD Karviná 

Počátky klubu HCB Baník Karviná sahají aţ do roku 1952, kdy byl vytvořen první 

házenkářský krouţek a následně i první dorostenecké druţstvo české házené na Karvinsku. 

Původním účelem krouţku bylo vytvoření činnosti, v níţ by se mohla realizovat mládeţ ze 

zdejšího učiliště. V roce 1954 se druţstvo poprvé přihlásilo do krajského přeboru. Mezi 

významné hráče, kteří později proslavili oddíl v mezinárodní házené patřil Fabián, Votánek,  

Čičmanec a další. V roce 1955 se Karviná stává krajský přeborníkem v mezinárodní házené. 

1. dubna 1955 si druţstvo muţů zahrálo svůj první zápas v Paskově. V roce 1956 hráli krajský 

přebor v mezinárodní házené, který se jim podařil vyhrát čímţ postoupili do II. ligy házené. 

Na přelomu let 1961/1962  se Karviná dostává do kvalifikace o postup do 1. ligy. V letech 

1967/1968 se Karviná stává mistrem Československa. V této šňůře úspěchů pokračují 

Karvinští do dnešní doby. Klubové barvy jsou: černá, zelená a bílá. V těchto barvách bylo 

vytvořeno také logo klubu (viz Obr. 4.1) [14]. 

 

 

Obr.4.1: Logo klubu HCB OKD Karviná 

Zdroj: Webové stránky klubu HCB OKD Karviná 

 

4.2. Historie házené 

Počátky házené jako sportu sahají aţ do roku 1898, kdy dánský učitel Holger Nielsen 

zavedl tuto hru na škole pro své ţáky. První pojmenování tohoto sportu bylo zaznamenáno 
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jako handbold. Hra se velmi rychle rozšířila do světa. Byl zaloţen první svaz (1904) a 

vydaná první pravidla v kniţní podobě. Roku 1934 došlo k zavedení skandinávských pravidel 

na III. Kongresu Mezinárodní amatérské handbalové federace (IAHF). 

První MS muţů se konalo v roce 1938 a o pár let později v roce 1952 byla v ČR vytvořena 

Ústřední sekce házené. Pět let na to si ţeny mohly poprvé zahrát na svém prvním MS. 

Házená byla poprvé zařazena do programu OH roku 1972 a v r. 1976 se uskutečni také první 

olympijský turnaj ţen. 

Oddílová druţstva v českých zemích se poprvé oficiálně utkala 30. listopadu 1947. 

Iniciátorem tohoto utkání byl Jan Radotínksý, který tuto hru poznal ve Francii. V roce 1948 

vzniklo Ústředí pro házenou o sedmi a jedenácti hráčích. První mistrovská soutěţ muţů i 

ţen se uskutečnila roku 1950. Později vzniklo společné ústředí pro národní házenou, handball 

i házenou a rok 1951 byl ve znamení zákazu hraní házené v letním období. Došlo ke zrušení 

mistrovské soutěţe v házené a oddíly měly být zařazeny do soutěţe národní házené. Tato 

situace však nebyla přijata příznivci házené, zejména na Slovensku. Ústřední sekce házené 

vznikla roku 1952, coţ umoţnilo následný urychlený rozvoj této hry. V 50. a 60. letech naše 

týmy patřily k absolutní světové házenkářské špičce. Pozici vrcholných hráčů si udrţeli i 

v dalších letech. Poslední medaili z MS přivezly ţeny v roce 1986. U muţů bylo poslední 

medailové umístění na OH r. 1972. 

Rok 1968 přinesl poloţení základů Českého svazu házené (ČSH). První mezinárodní 

turnaj reprezentačních druţstev ţen byl uspořádán v roce 1974 v Chebu a o 4 roky později se 

v Československu konalo mistrovství světa ţen. Mistrovství světa muţů se u nás odehrálo 

roku 1990. 

Po rozpadu Československa vznikl Český svaz házené (ČSH). Avšak MS ţen 

v Norsku v roce 1993 navštívil ještě tým sloţený ze slovenských i českých házenkářek pod 

hlavičkou Unified Team of Czech and Slovak Republic (UCS). Po rozdělení bylo stále 

náročnější při neustále rostoucí kvalitě hráčů udrţet si pozici na čelních příčkách, ale i přesto 

si reprezentační druţstvo České republiky svůj kontakt s elitou udrţelo.  

Co se týče funkcionalistických a organizačních pozic se Česká republika dostala 

z počtu jedné dvojice mezinárodních rozhodčích a jednoho funkcionáře v organizaci 

Mezinárodní házenkářské federace (IHF) a Evropské házenkářské federace (EHF), na bilanci 

čtyř párů rozhodčích s mezinárodní kvalifikací, čtyři funkcionáře v komisích IHF a EHF a pět 

delegátů EHF. 

Hlavním cílem funkcionářů házené v ČR je získávat finanční prostředky pro 

samostatnou činnost házenkářských klubů a podporovat kluby zabývající se dětmi a mládeţí, 
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které představují házenkářskou budoucnost např.: Karviná, Zubří, Havlíčkův Brod, Plzeň, 

Lovosice, Olomouc, Praha atd.  

 

4.3. HCB OKD Karviná jako  občanské sdruţení 

HCB o. s. se skládá z HCB s. r. o., Sportovního centra mládeţe a Sportovních tříd. 

Pod sportovní centrum mládeţe následně spadají jednotlivá uskupení tvořící starší dorost, 

mladší dorost, starší ţáky, mladší ţáky a mini ţáky. A-tým spadá přímo pod vedení HCB 

s.r.o., (viz Obr. 4.2 ).  

HCB Karviná má obecně dva hlavní vedoucí, kteří se starají o správný chod celého klubu. 

Jmenovitě jedná se o prezidenta a manaţera klubu. Současně je výkonný výbor klubu sloţen z 

devíti členů a dozoru. Schůze jsou organizovány 3x měsíčně a jejich programovou náplní je 

projednávání finančních stránek klubu a s tím spojené problematiky reklamy či sponzoringu, 

herní strategie a také dlouhodobé, krátkodobé cíle klubu. Projednávaná témata schůze se liší 

podle jejich závaţnosti a aktuální potřeby klubu. 

 

 

Obr.4.2: Členění společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od  vedení klubu 

 

4.4. Cíle HCB OKD Karviná 

Mezi primární cíle HCB Karviná s.r.o  a Sportovního centra mládeţe (dále jako 

SCM) patří školení, vyhledávání a výcvik talentovaných hráčů. Rozvíjení jejich hráčských 
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schopností, techniky a fyzické kondice tak, aby mohli reprezentovat svůj tým u nás i 

v zahraničí. Dalším cílem je poskytnout mladým hráčům informace o pravidlech, hracích 

technikách a strategii, při pouţití nejmodernějších tréninkových metod, které umoţňují 

dynamický rozvoj hráčského potenciálu. Naučit hráče spolupráci v týmu a také hře v duchu 

fair play. Všechny tyto úkony se snaţí odborné tréninkové jednotky dimenzovat tak, aby byla 

zachována přiměřenost, postupnost, systematičnost a názornost. Úmyslem je rozvoj hráčského 

ducha mládeţe a její aktivní zapojení při neustálé snaze udělat hru zajímavou, zábavnou a 

divácky atraktivní. Do krátkodobých soutěţních cílů řadíme co nejlepší umístění v soutěţích. 

Mezi hlavní dlouhodobé cíle, které jsou v 3-4 -letých cyklech revidovány a přehodnocovány, 

patří budování kvalitního druţstva a hledání talentovaných hráčů i v zahraničí, zejména ve 

státech jako jsou: Rusko, Slovensko, Ukrajina, Polsko…. 

 

4.5. Organizační struktura klubu HCB OKD Karviná 

Organizační struktura v klubu HCB Baník Karviná se skládá z několika pozic, které 

jsou si aţ na pár výjimek více méně rovny (viz Obr. 4.3). V čele celého klubu stojí prezident 

P. Halada, který má rozhodující slovo v důleţitých organizačních či strategických 

záleţitostech klubu a také při volbě manaţera. Další významnou pozicí, která je jakýmsi 

pojícím článkem prezidenta klubu s ostatními, níţe postavenými funkcemi, je manaţer klubu. 

Tento post zastává Martin Kostelník, jehoţ úkolem je zabezpečit trénink z hlediska 

organizačního, zajistit dobré povědomí o klubu, jeho publicitu, kontaktuje sponzory a snaţí se 

získat finanční prostředky pro chod klubu. Dohlíţí také na přestupy hráčů, uzavírání smluv a 

náleţitosti spojené se sportovní reklamou. Je také členem realizačního týmu, kde plní funkci 

asistenta trenéra. Následující níţe uvedené funkce jsou přímo podřízené předchozím dvěma:  

 

Zástupce Sportovního centra mládeže (SCM) 

Tuto funkci zastává pan Hudeček. Mezi jeho hlavní úkoly patří hráčská výchova 

veškeré mládeţe klubu, organizace jejich tréninků a pomoc při rozvoji  hráčských schopností 

a dovedností.  Stará se rovněţ o rozvoj herních dovedností, kondiční přípravu či dodrţování 

ţivotosprávy a zdravotní stav hráčů. Důleţitou roli odehrává také při výběru talentovaných 

hráčů, kteří jsou později přesunuti do karvinského SCM, kde proběhne jejich hráčská 

výchova, nebo přecházejí přímo do HCB Baníku Karviná.  

Značným dílem přispívá také při získávání různých nákupních výhod či slev pro hráče 

při nákupu např. sportovního vybavení či různých doplňků stravy. Komunikuje s vedením 
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škol a kontroluje studijní výsledky svých svěřenců. Tato spolupráce je velmi důleţitá, zvláště 

kvůli individuálním studijním plánům mladých házenkářů.  

 

Ekonom 

Osoba dosazená na tuto pozicí se stará o veškeré účetní a finanční záleţitosti klubu. 

 

Tiskový mluvčí 

Zajišťuje styk s veřejností a zároveň plní roli metodika a koordinátora v organizačních 

věcech týkajících se klubu nedosahujících takového stupně důleţitosti, aby při jejich 

rozhodování musel být přítomen manaţer či prezident klubu. 

 

Organizační pracovník I 

Do povinností organizačního pracovníka klubu spadá, zajišťování dopravy hráčů na 

různá utkání, hlídání rozpisů a vytíţenosti haly. Mezi jeho hlavní činnosti patří také 

korespondence se svazem a ostatními kluby. 

 

Organizační pracovník II 

V tomto klubu existuje také post organizačního pracovníka II, mezi jehoţ úkoly patří 

zabezpečení organizačního chodu všech mistrovských zápasů. Při utkání zajišťuje např. stoly 

časoměřičů, rozhodčí, zápisy o utkáních, které následně odesílá na ČSH nebo oblastní svaz. 

 

Šéf revizní a organizační komise  

Mezi povinností této funkce spadá kontrola a dohlíţení na účty chodu klubu, 

vynakládání finančních zdrojů a inventarizace majetku. 

 

Obecně řečeno, mezi těmito jednotlivými “niţšími” funkcemi, existuje velmi dobrá 

komunikace a interakce zaloţená na dlouholeté spolupráci a společných zkušenostech. Jediné 

negativum této organizační struktury, které ve značné míře ovlivňuje vedení klubu z hlediska 

managementu, je omezená pravomoc manaţera klubu, který při svém rozhodování a zavádění 

novinek musí spoléhat na podporu ostatních členů klubů, jeţ se nějakým způsobem podílejí 

na vedení klubu. 
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Obr.4.3: Organizační struktura 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od  vedení klubu 

 

4.6. Hala 

Hala se nachází na ulici Cihelní, je postavena nedaleko bývalého venkovního hřiště 

házené ze 70. let. Výstavba započala v roce 1980 a otevření se konalo 18.6.1982.  Její 

kapacita čítá 2200 míst (viz Obr. 4.4, Obr. 4.5, Obr.4.6 ). Celková plocha činí 23,50m x 48,5 

m, hrací plocha má rozměry 40m x20m.  Hala i přes své velmi kvalitní parametry, které 

splňují veškeré poţadavky a měřítka pro sportovní haly, bude v budoucnu potřebovat 

rekonstrukci, jelikoţ se potýká s problémy, jako jsou chybějící ubytovací kapacity pro 

druţstva startující v Karviné. Do budoucna se počítá i se zvětšením hlediště. Nedílnou 

součástí haly je také posilovna, sauna a vířivka, které jsou hráčům plně k dispozici. 

V současné době prošla hala několika malými, avšak významnými rekonstrukcemi 

jako jsou výměna povrchu hrací plochy na speciální povrch, který mnohem lépe pruţí, či 

výměna oken za plastová, čímţ vedení usilovalo o sníţení úbytku tepla a tím také výdajů za 

energii. Výměna hrací plochy, kterou provedla firma Gerflor stála klub cca 3 000 000 Kč. 

Momentálně probíhá také rekonstrukce fasády celého objektu, která je financována z rozpočtu 

města, jelikoţ je hala v jeho vlastnictví.  

Obecně lze říci, ţe hala je zastaralá, ale na rozsáhlejší rekonstrukce nejsou finanční 

prostředky, které jsou ve značné míře investovány do nově rozvíjejícího se Městského 

fotbalového klubu OKD Karviná (MFK OKD Karviná). Hala by nutně potřebovala 

Prezident klubu 
 

Zástupce SCM Ekonom Tiskový mluvčí Šéf revizní a 

organizační 
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Organizační 

pracovník II 

Organizační 
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rekonstrukci šaten, které při ligových  zápasech obývají mimo jiné také externí týmy tzn., ţe 

je potřeba, aby působily reprezentativně. Dalším vadou na kráse této sportovní haly je 

bezesporu osvětlení, jeţ  je rovněţ zastaralé a dle slov vedení HCB OKD Karviná 

nedostačující. Zvláště při důleţitých zápasech, mohou být  světelné efekty  jedním z aspektů, 

který činí ze hry v jistém smyslu „show“ a přitahuje diváky. Bohuţel na tyto vymoţenosti 

v nejbliţším čase management nebude schopen najít, či uvolnit stávající finance. 

 

 
 

Obr. 4.4: Plánek hrací plochy haly 

Zdroj: Webové stránky klubu HCB OKD Karviná 

  

  
 

Obr. 4.5:  Fotografie interiéru haly 

Zdroj: Webové stránky klubu HCB OKD Karviná 
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Obr. 4.6: Hala házené z venku 

Zdroj: Webové stránky klubu HCB OKD Karviná 

 

 

Ceník pronájmu házenkářské haly na rok 2011 

Oddíly a kolektivy 700 Kč/hod.  

Kulturní a společenské akce 1000 Kč/hod 

Ozvučení haly 200 Kč/hod 

 

Vstupné 

Vstupné na zápasy je přiměřené a je stanoveno dle níţe uvedené tabulky (viz Tab. 4.1):  

 

Tab.4.1: Ceny vstupného 

druh zápasu cena v Kč 

zápas Extraligy 30 Kč 

zápas základní skupiny 

Ligy mistrů 

50 Kč 

 

 

Klub nabízí také slevy ze vstupného, určené pro vybrané skupiny fanoušků (viz. Tab. 4.2): 
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Tab.3.2: Jednotlivé slevy na vstupném 

 sleva další výhody 

permanentky  50% z ceny vstupného  

zaměstnanci OKD 50% z ceny vstupného OKD dostává 

jako bonus 100 

lístků zdarma 

důchodci 50% z ceny vstupného  

děti 50% z ceny vstupného  

drţitelé průkazu ZTP  50% z ceny vstupného  

 

Roční příjem ze vstupného činí 400 000 Kč. 

Návštěvnost ligových zápasů je cca 850 fanoušku na zápas.  

 

Na vstupence se nacházejí informace o ceně vstupného, době konání zápasu (datum, 

čas), názvy účastnících se týmů a také loga generálního a jednoho z hlavních sponzorů (viz 

příloha č. 1). 
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4.7. SWOT analýza pro HCB OKD Karviná 

Na základě teoreticky vymezeného konceptu SWOT analýzy z první části práce, níţe 

připojuji aplikaci tohoto nástroje na konkrétní případ HCB OKD Karviná (viz. Tab. 4.3) 

 

Tab.4.3: SWOT analýza pro HCB OKD Karviná 

Silné stránky Slabé stránky 

 strategické umístění sportovní haly 

 odbornost a obětavost trenérů 

 zázemí v podobě haly a tělocvičen 

 dlouholetá tradice házené na Karvinsku 

 dobré jméno klubu 

 spolupráce s televizí 

 vynikající hráčská základna 

 optimální ceny vstupného 

 zvýhodněné vstupné 

 prelekce na základních a středních školách 

 zvyšující se zájem o zdravý ţivotní styl 

 organizace mezinárodních turnajů mládeţe 

 prvek kulturního ţivota města 

 spolupráce se zahraničními kluby 

 

 rozvíjející se konkurence 

 vliv ekonomické krize 

 nedostatečná propagace klubu 

 odliv kvalitních hráčů do zahraničí 

 nedostatek finančních prostředků 

 skromnost klubu 

 dočasný pokles managementu 

 malá účast menších sponzorů 

 komplikovanost pravidel házené 

 haly nejsou ve vlastnictví klubu 

 finanční omezení při hledání nových 

talentů 

 laxní přístup mládeţe 

 velká koncentrace sportů na malém 

území 

Příleţitosti Hrozby 

 moţnost získat nové sponzory i ty menší 

 vyjednání lepších podmínek při poskytování 

reklamy 

 zlepšení propagace házené mezi mládeţí 

 zdokonalení webových stránek 

 oslovení rodičů, mládeţe exhibičními zápasy 

 tvorba a prodej propagačních materiálů na 

utkáních 

 dostat se do širšího povědomí lidí 

 tvorba grantových projektů 

 vyšší náklady na nájem a provoz 

tělocvičen 

 sniţující se zájem o házenou ze strany 

mládeţe 

 další rozvoj MFK OKD Karviná 

 zvyšující se nezaměstnanost v regionu 

 další ztráta sponzorů 

 zvyšování věkového průměru populace v 

okolí 
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Silné stránky  

Strategické umístění sportovní haly nacházející se nedaleko vlakového a autobusového 

nádraţí, jí činí lehce přístupnou pro dojíţdějící fanoušky. Také napojení městské hromadné 

dopravy je přizpůsobeno potřebám velkého náporu fanoušku před a po konání zápasů, 

zejména díky vstřícnosti Magistrátu města Karviné při organizaci dopravy. Rovněţ přiměřená 

cena vstupného stanovená na únosnou hranici a zvýhodněné vstupné pro děti, důchodce, 

drţitele průkazu ZTP a majitele permanentek je velkým lákadlem pro fanoušky. Uvolněná a 

přátelská atmosféra panující v klubu příznivě působí také na vztahy mezi trenéry a jejich 

svěřenci. Odbornost a úzká spolupráce se projevuje zvláště ve vynikajících výsledcích klubu 

viz. příloha č. 2 a příloha č.3. Výhodou je skutečnost, ţe trenéři mají k dispozici několik 

tělocvičen. Tyto tělocvičny jsou vyuţívány zvláště k tréninku svěřenců, coţ umoţňuje 

rozvíjet jejich fyzickou kondici a zároveň cvičit v několika halách najednou. Značnou 

podporou tohoto sportu na Karvinsku je i dlouholetá tradice házené, díky niţ se zde vytvořila 

silná základna fanoušků udrţující tento sport neustále v povědomí lidí, coţ je jeden z faktorů 

přispívajících k zajištění návštěvnosti zápasů. Také přenosy důleţitých zápasů v TV 

napomáhají šířit dobré jméno a výsledky klubu jak u nás tak i ve světě. Tyto vynikající 

výsledky jsou důsledkem tvrdé práce trenérů, hráčů i jejich rodičů, potaţmo celého 

realizačního týmu. Mezi funkce klubu patří nesporně i výchova mládeţe. Trenéři někdy 

přebírají úlohu rodičů, coţ je staví nejen do pozice kouče, ale rovněţ vychovatele a tvoří z 

nich jakýsi vzor. 

Fundamentem celého týmu je také vynikající hráčská základna, která ve své činnosti 

nezahálí a pomocí prelekcí na základních a středních školách informuje mládeţ a širokou 

veřejnost o házené či provádí nábory nových hráčů. V této činnosti napomáhá také narůstající 

zájem o zdravý ţivotní styl, který propaguje sport jako prostředek prevence civilizačních 

chorob např. obezity a faktor udrţující dobrou fyzickou kondici.  

Házená patří také do kulturního ţivota Karviné. Je jakýmsi sociálním pojítkem mezi 

občany města navštěvujícími pravidelně, nebo alespoň sporadicky zápasy HCB OKD 

Karviná. K této skutečnosti přispívá rovněţ kaţdoroční organizace mezinárodního turnaje pro 

mládeţ „Karviná Handball Cup“, který reprezentuje nejen klub, ale také celé město na 

mezinárodní úrovni a rozvíjí tak integraci. Zahraniční spolupráce je důleţitá pro vyhledávání 

např. nových talentů či organizaci různých turnajů mezinárodní úrovně. 
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Slabé stránky 

Nepříznivě působícím prvkem na činnost a chod klubu HCB OKD Karviná je 

rozvíjející se konkurence v podobě Městského fotbalového klubu OKD Karviná (MFK OKD 

Karviná) jehoţ „znovuzrození“ způsobilo odliv potenciálních návštěvníků zápasů a budoucích 

hráčů HCB OKD Karviná. Zároveň je také jednou z příčin značného odlivu finančních dotací 

hlavního sponzora OKD, který v současné době dotuje oba kluby – fotbalový i házenkářský. 

Pokles finančních prostředků a malá účast sponzorů je zapříčiněná mezi jinými velikou 

koncentrací sportů na malém území a vlivem ekonomické krize. Ekonomická krize způsobila 

odliv zejména menších sponzorů a sníţení finančních dotací těch větších. V mnoha případech 

jde spíše o alibizmus sponzorů, kterým se nechce vyplácet smluvené částky a vyuţívají 

ekonomickou krizi jako zástěrky. Důsledkem je nedostatek finančních prostředků na tvorbu 

propagačních materiálů s logem klubu (odznaky a vlajky) pro fanoušky. Dle slov manaţera se 

fanouškům zdají být drahé, proto klub upustil od jejich širšího prodeje. Jednou z finančních 

mezer klubu v oblasti spolupráce se sponzory, je zaměření se spíše na velké sponzory a účast 

těch menších je dle slov nového manaţera spíše v ústraní, coţ povaţuje za chybu, která by 

v budoucnu měla být odstraněna. Sníţené finanční moţnosti klubu se projevují i v oblasti 

propagace, která je nedostačující zvláště ve sféře spolupráce s místními periodiky, rádii či 

regionální TV. Skromnost klubu, ve smyslu malé prezentace dosaţených výsledků mezi 

širokou veřejností, působí negativně. Zvláště při získávání nových sponzorů. Nevýhodou pro 

finanční stránku klubu je i skutečnost, ţe haly, včetně hlavní, jsou ve vlastnictví města pod 

společností STaRS s.r.o. Karviná, tímto je HCB OKD Karviná neustále v nájmu, coţ značně 

zvyšuje náklady. Finanční omezení se vztahují rovněţ na vyhledávání nových talentů 

v zahraničí, zejména proto, ţe současné podmínky klubu nejsou schopny nabídnout 

zahraničním hráčům takové finanční ohodnocení a výhody jako např. kluby v Německu či 

Francii. 

Klub se musí potýkat také z problémy jako je nedostatečný zájem ze strany mládeţe, 

která v poslední době volí spíše sporty s méně komplikovanými herními pravidly. Aplikace 

pravidel házené ve hře je dosti náročná oproti jiným sportům nacházejícím se také na území 

Karviné. Často čelí také odlivu hráčů, kteří jsou zlákáni lukrativnější nabídkou zahraničních 

klubů. Odliv kvalitních hráčů následně sniţuje šance klubu na výhry, jak v domácích tak 

mezinárodních soutěţích. 

Pokles managementu spojený s nástupem nového manaţera je pouze dočasného 

charakteru, jelikoţ se seznamuje se svou funkcí, ale lze jej chápat také jako investici do 

budoucna, neboť plánuje razantní změny, které by měly mít pozitivní dopad na celý klub. 
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 Velmi nepříjemný pro HCB OKD Karviná je laxní přístup mládeţe ve vztahu 

k obětavosti trenérů a finanční pomoci, kterou jim poskytuje klub prostřednictvím dotovaného 

oblečení , ubytování či doplňků stravy.  

 

Příleţitosti 

Pro klub je z  hlediska příleţitostí důleţitá moţnost získání dalších sponzorů i těch 

menších. Tímto způsobem dojde k posílení finančního zázemí klubu. S tím souvisí rovněţ 

vyjednání lepších podmínek na jejichţ základě bude poskytována reklama. Navýšení cen za 

jednotlivé reklamní plochy a rozšíření jejich nabídky i na oblast hlediště (sedátka, místo nad 

tribunou) můţe rovněţ zvýšit zájem sponzorů. Dosti zásadní do budoucna je také 

informovanost mládeţ pomocí různých mediálních prostředků o házené, coţ jí zpopularizuje a 

posune ještě o něco výše v ţebříčcích top sportů na Karvinsku. Pro tento účel je vhodné 

rozšíření webových stránek. Jiţ existující webové stránky rozpracovat, zkvalitnit a umoţnit 

také nákup lístků s místenkami na ligové zápasy pomocí internetu. Ukázat mládeţi házenou 

jako moţnost vyuţití volného času a sport obecně, jako zdravý ţivotní styl.  

Tvorba propagačních materiálů s moţností prodeje na utkáních se zdá být také dobrou 

alternativou jak lze získat nový finanční zdroj. Při jejich výrobě je moţné pouţít např. 

v případě broţur a knih levnější recyklovaný papír. Klub se můţe dostat do širšího povědomí 

lidí také pomocí reklamy v rádiích, místních periodikách a na informačních letáčcích. 

Tvorba grantových projektů a následné čerpání finančních prostředků např. z EU na 

sportovní činnost mládeţe, rekonstrukce a opravy, by zcela jistě byla kladným přínosem. 

 

Hrozby 

Negativním faktorem, který by mohl ovlivnit klub je moţnost nárůstu cen nájmu všech 

nemovitostí. V tom případě můţe dojít k neţádoucímu zvýšení nákladů na nájem tělocvičen. 

Hrozbou je zcela jistě také malý zájem o házenou ze strany mládeţe z důvodu rostoucího 

zájmu o jiné sporty např. fotbal, florbal, atd. V souvislosti s tím také rozvoj členské a 

fanouškovské základny Městského fotbalového klubu OKD Karviná (MFK OKD Karviná) 

způsobil odliv finančních prostředků města a zmenšení dotací na házenou, coţ se můţe 

v budoucnu ještě více prohloubit. 

Zvyšující se nezaměstnanost v regionu je rovněţ faktorem ohroţujícím návštěvnosti 

zápasů. Fanoušci nebudou mít finanční prostředky na to, aby si mohli dovolit pravidelně 

navštěvovat zápasy. Také zvyšování věkového průměru populace v okolí a s tím spojené 
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zmenšování vzorku populace, ze které mohou vzejít noví hráči je nepochybně prvkem 

ovlivňujícím klub HCB OKD Karviná. 

V případě dalšího prohloubení ekonomické krize či jejich následků, můţe dojít k ještě 

razantnějšímu úbytku sponzorů, coţ by z finančního hlediska bylo pro klub velice nepříjemné. 

 

4.8. Zdroje financování HCB OKD Karviná 

Rozpočet celého HCB OKD o.s.  činí, dle slov manaţera 1 500 000 Kč. Tato částka se 

vztahuje jak na A-tým tak i mládeţ. Je sloţeninou finančních dotací poskytovaných městem 

Karviná, generálním sponzorem, hlavními a ostatními menšími sponzory (viz Graf 4.1). 

Sportovní centrum mládeţe (SCM) vyuţívá dotace poskytované městem Karviná a HCB 

Karviná s.r.o vyuţívá finanční prostředky obdrţené prostřednictvím spolupráce se sponzory. 

Součástí vnitřní politiky klubu je nezveřejňování jakýchkoliv citlivých finančních dat. 

Z tohoto důvodu, po usnesení rady klubu, nebyly poskytnuty konkrétní údaje o finančním 

hospodaření HCB OKD Karviná, jenţ by byly pro detailnější finanční analýzu klubu 

potřebné. 

 

 

Procentuální vyjádření poskytnutých částek 

sponzory

60%

30%

10%

generální sponzor hlavní sponzor ostatní

 

Graf 4.1: Procentuální vyjádření poskytnutých částek sponzory 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od  vedení klubu 

 

 

 



 44 

Generální sponzor: 60% z rozpočtu klubu = 900 000 Kč 

Hlavní sponzor: 30% z rozpočtu klubu = 450 000 Kč 

Ostatní : 10 %  z rozpočtu klubu = 150 000 Kč
7
 

 

4.8.1. Sportovní centrum mládeţe 

Systém sportovních center vymezují vládní dokumenty, zákon č. 115/2001 Sb. Ve 

znění pozdějších změn a doplňků a usnesení vlády ČR č. 718  ze dne 14.července 1999. 

Obecné zásady na nichţ funguje SCM určuje Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy.
8
 

Sportovní centrum mládeţe (SCM) je zcela dotováno městem Karviná. Ročně město 

vyhradí zhruba částku 4 500 000 Kč z níţ dotuje jednotlivé sporty provozované v Karviné. 

Prostředky, které poskytuje, napomáhají vytvářet zázemí pro výchovu nových hráčů, jejich 

trénink, sniţují náklady spojené s dopravou sportovců na jednotlivé turnaje a jejich následné 

ubytování při zápasech. Také organizace turnaje Karviná Handball Cup, který HCB 

Karviná kaţdoročně organizuje v měsíci srpnu pro mládeţ z pěti zemí Evropy
9
, je 

financováno městem Karviná. 

Sportovní centrum mládeţe je pod vedením Jaroslava Hudečka, který je současně také 

trenérem. Všechna mládeţnická druţstva jsou ve svých kategoriích účastníky nejvyšších 

soutěţí v rámci ČR, coţ svědčí o kvalitním vedení a organizaci. Členskou základnu 

v současnosti tvoří (viz Obr. 4.7): 

 

 

Obr. 4.7: Přehled členské základny 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od  vedení klubu 

 

                                                 
7
 Klub mi poskytl pouze orientační procentuální poměry dotací sponzorů. Tyto číselné údaje byly zpracovány ve 

vztahu k celkovému rozpočtu klubu (1500 000 Kč/ročně). Proto mají spíše orientační charakter. 
8
 Informace získané z dokumentů vymezujících činnost SCM. 

9
 Pro rok 2011 se jedná o tyto státy: Chorvatsko, Litva, Polsko, Slovensko a Česká republika. 

PŘÍPRAVKA 

(4 druţstva) 

ŢÁCI 

(5druţstev)  

 

DOROST 

(2 druţstva) 
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Trenéři jednotlivých druţstev mají na starosti v kaţdém druţstvu 15 – 20 hráčů. 

Tréninky se konají 3x týdně a o víkendech probíhají zápasy. 

 

Podmínky členství ve sportovním centru mládeţe 

Jednou z podmínek pro členství v SCM je být členem ČSH s hráčskou licencí a mít 

předpoklady pro vrcholový sport. Klub určí 15 talentovaných hráčů za členy SCM. Z tohoto 

počtu musí být nejméně 5 členů ve věkové kategorii mladšího dorostu a alespoň 5 v kategorii 

staršího dorostu. Členem SCM můţou být pouze hráči registrovaní v klubu jako jeho členové, 

či jsou registrovaní v jiném klubu a v klubu se statutem SCM pouze hostují, nebo do něj 

přestoupili na dobu minimálně jednoho soutěţního roku. V případě ţe sportovci jsou jiţ členy 

jiných sportovních center, nemohou se stát členy SCM. Jmenovitý seznam těchto členů musí 

trenér-manaţer předkládat Reprezentační komisi nejpozději do 31.8. Je-li člen SCM 

nezletilý, je nutné, aby klub přiloţil k výše zmíněnému seznamu souhlas zákonného zástupce. 

Reprezentační komise určí umístění hráče jako člena SCM. V oprávněných případech můţe 

trenér-manaţer písemnou formou navrhnout s okamţitou platností vyřazení člena SCM 

s udáním důvodů, které byly příčinou vyřazení. Reprezentační komise se k tomuto návrhu 

písemně vyjádří. V případě, ţe nastane situace, kdy člen SCM odmítne reprezentovat, je 

vyřazen ze seznamu členů SCM klubu.
10

 

 

4.8.2. HCB Karviná 

HCB Karviná vyuţívá finančních zdrojů poskytovaných sponzory (viz Tab. 4.4). 

Oslovuje jednotlivé partnery a snaţí se jim nabídnout spolupráci. Zřídkakdy avšak stává se to, 

dostane také dar v podobě menšího finančního obnosu. HCB Karviná spolupracuje jak 

s hlavním, exkluzivními tak i s kooperačními sponzory. Rozpočet klubu činí 1 500 000 Kč 

ročně. Tato částka je určená k financování jak A týmu tak i mládeţe. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Informace získané z dokumentů vymezujících činnost SCM. 
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Tab. 4.4: Přehled sponzorů HCB OKD Karviná 

Druh spolupráce Partner 

Generální partner: OKD 

Hlavní partner: Karviná 

Zlatý partner: Plzeňský Prazdroj, Radegast 

Stříbrný partner: Kabedex, Exelsior Group, Garko, Matrek 

Medical 

Bronzový partner: Lázně Darkov, Katim, Dalkia Industry CZ 

Partneři: Aminostar, Revírní bratrská pokladna, 

Vytasen, Mazeta, AQM, Zaplet, Vast Oil, 

Chevrolet, Poda, Vejnet, Unibon, spořit. a 

úvěr. druţstvo, Šimáček Facility, Tipsport, 

Karvinská hornická nemocnice, Jäkl s.r.o., 

Muso 

Partner sportovního vybavení: Hummel, INA Sport, Rehband, Gala, 

Handball – Shop.cz 

Klubový dopravce: Autodoprava Ladislav Chybík 

Partner ubytování: Grandhotel Permon, Hotel Dakol 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od  vedení klubu 

 

4.9. Reklama a sponzoring v HCB OKD Karviná 

Klub se snaţí věnovat reklamě co největší pozornost, však mnohdy nevyuţívá plný 

potenciál, který by z ní mohl čerpat a tím je nucen omezovat některé potřeby klubu, které by 

při dostatečných finančních moţnostech obdrţených např. právě z tohoto zdroje, bylo moţné 

plně uspokojit. Velikosti a umístění reklamy se liší podle kategorie partnerství viz. příloha č. 

4. Osobou, která z těmito partnery úzce spolupracuje je Martin Kostelník. Reklamy vyvěšené 

v hale si firmy samy přinesou nebo si je nechají zhotovit specializovanou firmou, která má 

celý proces umísťování reklamy na starosti.  

Za reklamu vyvěšenou při TV přenosech klub neobdrţí ţádnou „nadplánovou“ finanční 

kompenzaci, pouze moţnost přenosu zápasu v televizi. Reklama bývá umístěna zejména na 

povrchu hrací plochy na světelných tabulích pouze při důleţitých zápasech, které jsou 

vysílány v televizi. Další reklamní tabule či nápisy jsou umístěny na stěnách za brankami a 

také na bannerech. Hráči mají na čelní straně dresu umístěné logo exkluzivního sponzora 
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OKD a logo města Karviná, Na ostatních částech dresu se nachází malé loga značky 

sportovního oblečení a vybavení Hummel (spodní část dresu, ponoţky), který je také jedním 

ze sponzorů HCB OKD Karviná. Závazky vycházející ze spolupráce s Hummelem se týkají 

zvláště A týmu, který musí mít dresy s jeho logem při zápasech. Také propagační materiály, 

které klub prodává při zápasech jsou pokryty logy, kontakty a jmény sponzorů (např. 

„tleskací“ vějíř, informační broţůrky) viz příloha č. 5 a příloha č. 6. 

Výše zmíněná palubovka je pokryta logy a značkami hlavního a exkluzivních 

sponzorů, kooperační jsou umístěni spíše za brankovišti. Exkluzivním sponzorem je 

bezesporu jiţ jednou zmíněné OKD, mezi kooperační sponzory řadí zejména Hummel, město 

Karviná, Kabadex atd., (viz Tab. 4.4). 

Obecně sponzoring v HCB OKD je velmi ošemetnou záleţitostí, zejména proto, ţe se 

tento klub zaměřil takřka výhradně na větší sponzory a v oslovování těch menších značně 

pokulhává. Tuto situaci se však chystá v nejbliţším čase změnit.  

Sponzoři jsou také odměňováni propagačními materiály k tomuto účelu zvláště 

zhotovenými. Jedná se zejména o knihy s historií klubu (viz příloha č. 7) , repliky dresů (viz 

příloha č. 8),odznaky atd. Cena těchto dresů se pohybuje přibliţně kolem 800 Kč. 

Někteří sponzoři kontaktují klub sami, ale stává se to pouze ve výjimečných situacích. 

Velmi sporadickým finančním zdrojem je také mecenášství z řad fanoušků, rodičů hráčů či 

bývalých hráčů. 

 

4.9.1.  Nabídka reklamních sluţeb HCB OKD Karviná 

V oblasti nabídky reklamních sluţeb HCB OKD Karviná je rozlišováno několik 

kategorií. Pro zařazení do těchto jednotlivých tříd musí sponzoři splnit klubem stanovené 

podmínky v podobě adekvátní výše sponzorství viz příloha č. 4. Pro sponzory jsou připraveny 

následující reklamní plochy a výhody: 

 

 Jméno sponzora v názvu klubu:  

Jedná se o exkluzivní nabídku pro generálního sponzora. 

 

 Reklama na panelech na hrací ploše: 

Panely 3 x 1 metr umístěné přímo na palubovce. 
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 Logo na plakátech:  

Plakáty A1 avizující domácí zápasy se vylepují více neţ 30 x za sezónu na 50 

plakátovacích plochách města Karviná. 

 

 Logo na permanentkách: 

Jedná se o vstupenky na pohárová a domácí ligová utkání, které má drţitel po celou 

sezónu, tj. 10 měsíců v roce. 

 

 Logo na dresech 

Hráči jsou během zápasů divákům na očích cca 60 minut. Další lidé je (dresy) mohou 

vidět díky internetovým přenosům, sportovnímu zpravodajství a fotografiím na webu a 

v denním tisku 

 

 Reklama v přímých televizních přenosech ČT4: 

LED panely v pásu podél hrací plochy na straně snímané kamerou České televize. Touto 

cestou je také moţnost animovaných sdělení. 

 

 Reklama v online internetových přenosech TVCOM.cz: 

TVCOM.cz je známý český server, který nabízí online sportovní přenosy. Zápasy jsou 

přenášeny bez komentáře v celé délce. Součástí vysílaného přenosu je běţící textový 

reklamní banner. 

 

 Reklama na panelech v hale: 

Panely o rozměrech 2 x 1 metr zachycují kamery televizního i online přenosu a diváci 

v hale. 

 

 Logo a inzerce v klubovém bulletinu 

Jedná se o barevný bulletin formátu A5 o 8 stranách, vychází v nákladu 200 ks ke 

kaţdému domácímu zápasu (cca 6000 za sezónu). Logo je umístěno na zvláštní stránce 

určené sponzorům. Po dohodě je moţno vyuţít inzertní plochy aţ do velikosti jedné 

strany. 
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 Logo na deskách partnerů: 

Tyto desky o rozměrech 2 x 1 metr jsou umístěny při vstupu do haly, kudy procházejí 

všichni návštěvníci utkání, a ve VIP prostorách, které jsou určeny sponzorům a partnerům 

 

 Logo na klubovém webu: 

Loga se nacházejí v sekci Partneři v podobě přímých odkazů na stránky partnera. 

 

 Permanentky zdarma: 

Volný vstup na všechna domácí utkání 

 

4.10. Organizace zápasů pro mládeţ 

Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto klubu je zcela jistě Karvina CUP, který se 

koná kaţdý rok v měsíci srpnu. Této velkolepé sportovní události, která je určena pro mládeţ 

se účastní druţstva z celé Evropy. Jedná se o Estonsko, Polsko, Chorvatsko, Ukrajinu, 

Slovensko a Litvu. Ubytování těchto hráčů je zajištěno v hotelu STARS, DAKOL, mladší 

hráči vyuţívají kapacity školních tělocvičen. Strava je zajištěna ve školních jídelnách. Stravu 

a lepší ubytování si hráči hradí sami. Jelikoţ se jednotlivé turnaje odehrávají v sousedních 

městech jako je Havířov, Orlová a Třinec je pro účastníky turnaje zajištěná autobusová 

doprava, kterou platí organizátor tzn. HCB OKD Karviná. Halou č. 1 v zápasech je 

samozřejmě hala HCB OKD Karviná. Na tento turnaj přispívá město, sponzoři a primátor 

(300 000 Kč). Tato akce je pro sponzory velice lukrativní zejména proto, ţe je o ní hodně 

slyšet a je to turnaj organizovaný pro mládeţ coţ obecně budí dobré povědomí mezi 

veřejnosti o firmách sponzorujících jejich pohybovou činnost. Dle stáří jednotlivých uchazečů 

je vytvořeno několik skupin: Mladší ţáci (1998), Starší ţáci (1996), Mladší dorost (1994), 

Starší dorost (1992). Toto členění je jak v kategorii dívek tak chlapců. 

Tento druh sportovní akce je pro klub i město, které na tuto akci přispívá, velice 

přínosný, jelikoţ přitahuje větší pozornost nejen českých, ale i zahraničních fanoušků, coţ 

zvyšuje zisky při prodeji vstupenek na jednotlivé zápasy.  

 

4.11. Odstupné 

Podej hráčů je v tomto klubu omezen a je více méně ojedinělý, jedná se spíše o 

dlouhodobou záleţitost. V současné době je tento finanční zdroj klubu pozastaven z důvodu 

finanční krize. Zkušenost HCB OKD Karviná je taková, ţe kluby nemají prostředky, čekají na 
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období kdy hráčům skončí smlouvy a budou moct přejít sami. Důsledkem této situace je 

uzavírání krátkodobých smluv. Posledním prodaným hráčem HCB OKD Karviná byl Tomáš 

Mrkva. Tato transakce se uskutečnila v roce 2010 a v tomto případě zájemcem bylo 

Německo, konkrétně HSG Ahlen-Hamm SRN. 

Cena hráče se pohybuje podle kvality a pozice na níţ hraje. Po roce 2000 odcházelo 

ročně 5-6 hráčů, v dalších letech se tento počet sníţil na 1-2 a v roce 2008 došlo opět 

k nárůstu na 5 hráčů. Hráči nejčastěji odcházejí do Německa, Francie, Švýcarska, Norska, 

Itálie či Rakouska, poněvadţ v týmech těchto států obdrţí velmi kvalitní finanční ohodnocení, 

jaké by jim podmínky tuzemských týmu nabídnout nikdy nemohly.  

 

4.12. Vliv světové ekonomické krize na chod klubu HCB OKD Karviná 

Světová ekonomická krize jednoznačně tento klub ovlivnila z hlediska finanční účasti 

sponzorů. Zvláště těch menších, kteří buď sníţili sponzoring, nebo zcela odešli. Větší, silnější 

sponzoři jako je OKD nebo Hummel stále zůstávají a jejich finanční dotace se razantně 

nezměnily. Tento tlak způsobený poklesem finančních zdrojů se projevil zvláště v propagaci 

klubu, která uţ tak silně pokulhávala. 

 

4.13. Charitativní činnost klubu 

Jelikoţ hlavní sponzor HCB OKD Karviná je společnost OKD, která je současně také 

patronem nadace OKD, výše zmíněný klub je do její činnosti také zapojen. Účastní se různým 

způsobem akcí podporovaných tímto sponzorem. Do hlavní náplně nadace OKD spadá 

zabývání se podporou různých projektů pro hendikepované či sociálně slabé občany většinou 

v Moravskoslezském kraji. Klub pomáhá různými způsoby. Například autogramiáda 

významných hráčů týmu jako jsou Tomáš Mrkva, Tomáš Heinz či trenér Josef Hanták. Klub 

udrţuje také patronát nad dětským stacionářem. Členové klubu na něj přispívají. Jedná se o 

jakýsi druh barteru mezi společností OKD a HCB Karviná, jelikoţ OKD přispívá na činnost 

klubu, klub tuto společnost reprezentuje navenek a udrţuje patronát nad stacionářem. Na 

Hornických dnech, které jsou kaţdoročně pořádány společností OKD, je předán z rukou 

vedení HCB Karviná symbolický šek určen pro potřeby nadace. Házenkáři v roce 2011 

věnovali Občanskému sdruţení Svatá Barborka, které se stará o vzdělávání hornických 

sirotků, částku 12 000 Kč, tzn. 1 000 Kč za kaţdý mistrovský titul. 
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4.14. Rozhovory 

Ve věci rozhovoru byli osloveni bývalý a současný manaţera klubu. Oběma byly 

poloţeny stejné otázky, coţ umoţnilo srovnat dva nezávislé přístupy k vedení klubu HCB 

OKD Karviná. Přepisy rozhovorů následují. 

 

Rozhovor s bývalým manaţerem 

Otázka číslo 1 

Jaké jsou podle Vás nejdůležitější činnosti sportovního manažera? Popište prosím ve 

zkratce náplň své práce.  

Těchto činností je bezesporu mnoho a kaţdá je důleţitá, ale kdybych si měl vybrat tak 

nejdůleţitější z nich jsou pravděpodobně koncepce, pak realizace a analýza. Tyto činnosti 

jsou dle mého názoru základem.  

 

Otázka číslo 2 

Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní manažer? 

Určitě je to vize, bez níţ by nebylo moţné plánovat a myslet do budoucna, nasazení, 

sebereflexe (přemýšlení (uvaţování, rozjímání) o sobě samém). 

Otázka číslo 3 

Který styl vedení upřednostňujete? 

Smíšený (cukr a bič). 

 

Otázka číslo 4 

Jaké máte zkušenosti ve spolupráci se sponzory? 

Obecně dobré pokud je znám, nebo pokud mám alespoň dobrá doporučení. 

 

Otázka číslo 5 

Je vysokoškolské vzdělání důležité při vykonávání profese sportovního manažera? 

Je důleţité, zvláště pak při jednáních a také co největší všeobecný přehled o dění. 
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Otázka číslo 6 

V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Je zde malý zájem státu o sport (nejmenší v EU) i Moravskoslezského kraje (nejmenší v ČR). 

 

Otázka číslo 7 

Jak dlouho Vy sám vykonáváte tuto funkci? 

Tuto funkci vykonávám jiţ 20 let. 

 

Otázka číslo 8 

Věnoval jste se před tím Vašemu sportu vrcholově? 

Ano, hrál jsem československou nejvyšší soutěţ, junior. repre. ČR. 

 

Otázka číslo 9 

Potřebujete k výkonu profese jazykové znalosti? 

Ano, v současné době jsou znalosti jazyků nutností, minimálně angličtiny.  

 

Otázka číslo 10 

Spolupracujete s jedním hlavním, nebo s více, ale menšími sponzory? 

Spolupracuji s hlavním, ale také i s více menšími sponzory.  

 

Otázka číslo 11 

Současná ekonomická krize – jak se projevila v řízení klubu? 

Určitě se projevila ve vztazích s partnery, které jsou zcela jistě sloţitější neţ byly doposud. 

Projevilo se to zvláště sníţením rozpočtu a většími problémy. 

 

Otázka číslo 12 

Spolupracuje Váš klub s dětmi a mládeží? 

Ano, je to základ ţivota a budoucnosti klubu. 
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Otázka číslo 13 

Pomáhá Vám obec, město, kraj... – pokud ano, tak jakým způsobem? 

Pomáhá, ale ne podle našich představ. 

 

Otázka číslo 14 

Jaké plánujete změny ve Vašem sportovním klubu do budoucna? 

Zajistit větší politický vliv,bliţší kontakty v podnikatelské sféře a také se budeme snaţit více 

ovlivňovat dění v našem klubu. 

 

Otázka číslo 15 

Jste spokojen s přístupem mládeže k tomuto sportu?  

NE, stále více dětí podléhá vymoţenostem moderní doby, počítače, automaty, virtuální ţivot, 

aţ k drogám apod. 

 

Otázka číslo 16 

Projevila se světová ekonomická krize v menší návštěvnosti fanoušků? 

U nás zatím ne. 

 

Otázka číslo 17 

Co považujete za důležitou vlastnost u zaměstnanců zabývajících se vedením klubu? 

viz. výše: Mají mít vizi, projevit nasazení a důleţitá je také sebereflexe.  

 

Otázka číslo 18 

Myslíte, že sport jistým způsobem vychovává? 

Ano, jistým způsobem buduje v člověku pocit zodpovědnosti, týmovost, ctiţádostivost, atd. 

 

Otázka číslo 19 

Kolik lidí se podílí na vedení klubu? 

7 lidí. 
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Rozhovor se současným manaţerem 

Otázka číslo 1 

Jaké jsou podle Vás nejdůležitější činnosti sportovního manažera v HCB Karviná? Popište 

prosím ve zkratce náplň své práce.  

Komunikace s vedením klubu (majiteli), trenéry a hráči A týmu jsou jedny mýt základních 

činností, pak také styk s veřejností a médii. Zprostředkovávání rozhovorů s hráči a trenéry. 

Společně s prezidentem klubu Pavlem Haladou komunikuji se svazem v nejrůznějších 

záleţitostech klubu. Dále také vyhledávám hráče pro A tým. 

 

Otázka číslo 2 

Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní manažer? 

Bezesporu trpělivost, asertivita, vnímavost, rozhodnost, komunikativnost, umět zvolit zlatou 

střední cestu při komunikaci s vedením, hráči, trenéry a médii.  

 

Otázka číslo 3 

Který styl vedení upřednostňujete? 

Jelikoţ jsem několik let hrál v Německu kde pouţívají spíše demokratické vedení a funguje 

takřka bezvadně, líbilo by se mi kdybych ho mohl aplikovat i zde, ale bohuţel to není moţné. 

Česká společnost na tento způsob vedení, který dává do jisté míry svobodu není připravená. 

Z tohoto a cele řady dalších důvodů volím vedení, které je spíše zlatou střední cestou mezi 

autokratickým a demokratickým stylem.  

 

Otázka číslo 4 

Jaké máte zkušenosti ve spolupráci se sponzory? 

Ke shánění sponzorů pouţívám spíše osobní kontakty, v dnešní době je to nezbytné. 

Vzhledem k historickým událostem je hlavním sponzorem OKD, pak na základě vztahů na 

osobní bázi jsou získávání sponzoři jako rodiče, diváci, známí. Paradoxně při získávání 

finančních prostředků jsou vynikající sportovní výsledky spíše přítěţí, protoţe potenciální 

sponzor si řekne „Dokázali to do teď bez mé finanční podpory dokáţou to i příště.“, coţ je pro 

klub kontraproduktivní.  
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Otázka číslo 5 

Je vysokoškolské vzdělání důležité při vykonávání profese sportovního manažera? 

Ne, není třeba. Je to spíše na spolehlivosti a kontaktech člověka. 

 

Otázka číslo 6 

V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Nastavení daňových zákonů v ČR je špatné. Bylo by potřeba tyto zákony obměnit. Jistým 

modelem je např. Německo. 

 

Otázka číslo 7 

Jak dlouho Vy sám vykonáváte tuto funkci? 

1 rok 

 

Otázka číslo 8 

Věnoval jste se před tím Vašemu sportu vrcholově? 

Ano věnoval, 15 let vrcholově, ale prakticky od dětství. 

 

Otázka číslo 9 

Potřebujete k výkonu profese jazykové znalosti? 

Ano, znalost jazyků je určitě nezbytná. Já osobně při své práci pouţívám nejvíce němčinu, 

polštinu a ruštinu. Angličtina je také velmi důleţitá zejména na MS a ME. 

 

Otázka číslo 10 

Spolupracujete s jedním hlavním, nebo s více, ale menšími sponzory? 

S dvěma hlavními (město Karviná a OKD) a pak s několika menšími sponzory. Hlavní 

spolupráce je však zaměřena na větší sponzory. V budoucnu tuto skutečnost plánujeme 

změnit a rozvíjet kontakty směrem k většímu počtu menších sponzorů. 
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Otázka číslo 11 

Současná ekonomická krize – jak se projevila v řízení klubu? 

Ano, zcela určitě, jeden z důleţitých sponzorů nevyplatil smluvenou částku čímţ nám vznikl 

finanční skluz. 

 

Otázka číslo 12 

Spolupracuje Váš klub s dětmi a mládeží? 

Ano, snaţí se. 

 

Otázka číslo 13 

Pomáhá Vám obec, město, kraj... – pokud ano, tak jakým způsobem? 

Ano, město poskytuje klubu dotace, ale kraj takřka vůbec, pouze jednorázově. Ve srovnání 

např. s Olomouckým krajem, který dotuje sport částkou 40 000 000 ročně je to zanedbatelné. 

 

Otázka číslo 14 

Jaké plánujete změny ve Vašem sportovním klubu do budoucna? 

Značné, především restrukturalizaci klubu z ekonomických důvodů. 

 

Otázka číslo 15 

Jste spokojen s přístupem mládeže k tomuto sportu?  

Nejlepší přístup je vţdy ze strany malých dětí, hrají pro radost ze hry a proto, ţe je to baví. 

Obtíţnější spolupráce je s dětmi v pubertálním věku,  ale obecně vzato to není nejhorší. Jsme 

vděční za kaţdého hráče.  

 

Otázka číslo 16 

Projevila se světová ekonomická krize v menší návštěvnosti fanoušků? 

Momentálně ne. 
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Otázka číslo 17 

Co považujete za důležitou vlastnost u zaměstnanců zabývajících se vedením klubu? 

Nejvíce si váţím  loajality vůči klubu a nadšení pro společnou věc. 

 

Otázka číslo 18 

Myslíte, že sport jistým způsobem vychovává? 

Nesporně ano, trenéři často zastupují úlohu jednoho z rodičů, zvláště v případě neúplných 

rodin.  

 

Otázka číslo 19 

Kolik lidí se podílí na vedení klubu? 

Momentálně 9 – 10 lidí z toho 5 – 6 přímo, tzn. ţe mají větší vliv na rozhodování klubu neţ 

ostatní. 
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5. Shrnutí výsledků šetření, náměty, připomínky, doporučení 

 

Na základě výše uvedených faktů byla provedená rámcová analýza managementu 

Handball Club Baník OKD Karviná (HCB OKD Karviná). Práce pomoci provedené SWOT 

analýzy porovnala slabé a silné stránky klubu, příleţitosti a hrozby. Silnou stránkou je dobré 

jméno klubu, které sahá za hranice ČR díky spolupráci se zahraničními kluby. Odráţí také 

kvalitní činnost trenérů, která se projevuje zejména ve vynikající hráčské základně a potaţmo 

výsledcích HCB OKD Karviná. Optimální a velmi přiměřené je rovněţ nastavení ceny 

vstupného a v souvislosti s ním také slev pro důchodce, děti či drţitele průkazu ZTP. 

HCB OKD Karviná díky své dlouholeté historii v níţ se rozvíjela vazba na region 

získal širokou fanouškovskou základnu a dokonce finanční podporu ze strany města jakoţto 

hlavního sponzora a OKD v pozici generálního sponzora. HCB OKD Karviná patří také 

k předním házenkářským týmům v ČR, coţ svědčí o vynikající mládeţnické základně, která 

spolupracuje s A-týmem. O správný chod klubu se stará široká škála lidí, kteří díky kvalitní 

kooperaci udrţují HCB OKD Karviná na stabilní úrovni jak z ekonomického tak herního 

hlediska. Vyuţívá rovněţ všechny dostupné druhy sponzoringu a reklamu na hrací ploše, 

dresech, bannerech či plochách za brankovištěm. 

Však i přes tuto skutečnost existuje prostor pro další zlepšení a úpravy, které by mohly 

napomoci posílení postavení klubu v očích potenciálních návštěvníků zápasů i sponzorů,  

a rozšířit tak základnu fanoušku a tím přinést větší zisky klubu ze vstupného a sponzorských 

darů.  

Zásadním problémem klubu je velmi špatná reklama a propagace. Takřka vůbec, nebo 

velmi zřídka se objevují pozvánky na zápasy v médiích, či jak tomu bylo dříve zvykem, 

vyvěšené v podobě plakátů ve větších podnicích na Karvinsku (např. společnosti OKD). 

K této zvyklosti by se měl klub zcela jistě vrátit. Tato skutečnost byla zjištěna po nezávislém 

rozhovoru s několika zaměstnanci společnosti OKD, kteří na výše zmíněný způsob předávání 

informací o konaných zápasech byli zvyklí z minulosti a teď by jej opět uvítali. Také 

informace o výsledcích a nadcházejících utkáních v Karvinském deníku, by zcela jistě nebyly 

špatnou investicí, jelikoţ je poskytován obyvatelům města zdarma, je tedy velmi 

pravděpodobné, ţe si jej přečte mnoho lidí. 

Umístění hlavní haly je rovněţ velmi dobré. Určitým nedostatkem je však její technický stav, 

který vyţaduje rekonstrukci. Zvláště pokud se jedná o vnitřní vybavení. Modernizace by měla 

být zaměřena zejména na renovaci tribun, osvětlení hrací plochy a zvláště pak šatny. V této 
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věci jiţ vedení podniklo několik kroků, které jsou v současné době pouhým začátkem dlouhé 

cesty oprav. Došlo k výměně oken za plastová a podlahové krytiny hrací plochy za 

kvalitnější. Také majitel haly, město Karviná, nezahálel a momentálně provádí rozsáhlou 

rekonstrukci fasády, která byla ve velmi neutěšeném stavu. Oprava a modernizace celého 

objektu nesporně přinese HCB OKD Karviná nové fanoušky, příleţitosti a kvalitnější herní 

zázemí.  

Zjistila jsem, ţe v prostoru haly je stále velké mnoţství nevyuţitých reklamních ploch 

(např. prostor v hledišti, sedátka fanoušků, prostor pod výhledem hlasatele či místo kolem 

výsledkové tabule). Také celá zadní strana vstupenky, kterou mají všichni diváci u sebe 

minimálně do okamţiku vstupu do haly, je prázdná a proto bych jí také zařadila do nabídky 

reklamních ploch pro sponzory. Další skutečnost, jeţ stála za povšimnutí je, ţe zápasy 

navštěvují v hojném počtu také rodiny s dětmi. Nevýhodou je však fakt, ţe mnohdy nevidí 

přes ostatní dospělé návštěvníky, kteří nehledí na to, ţe je vedle nich malé dítě a chovají se 

někdy poněkud hrubě. Z toho důvodu bych vytyčila malou část hlediště pro rodiny s dětmi, 

aby mohli nerušeně sledovat celý průběh zápasu. Vylepšení tohoto typu by mohlo přispět ke 

zvýšení návštěvnosti zápasů. 

Také organizační struktuře klubu, která ač funguje relativně dobře, jelikoţ je zaloţena 

na dobrých dlouholetých vztazích z řad vedení a trenérů, by prospěla trocha změny. Nový 

manaţer současný systém respektuje, však jisté změny by dříve či později rád zavedl. 

Vzhledem k jeho několikaletým zkušenostem z německého házenkářského klubu, za nějţ 

dříve hrával a v němţ poznal nový způsob fungování managementu, který je zaloţen na větší 

důvěře a demokratičtějším přístupu, by bylo vhodné rozšířit jeho pravomoc, aby mohl zavést 

případné změny, které povedou k modernizaci klubu. 

Klub se potýká také s nedostatečným počtem menších sponzorů. Bývalé vedení klubu, 

se zaměřilo na spolupráci s většími sponzory. Nové vedení se tento fakt snaţí napravit a do 

budoucna chce docílit situace, kdy by sponzoři oslovovali klub sami bez předchozího podnětu 

vedení klubu HCB OKD Karviná. 

Jednou z variant, jak získat nové sponzory a dosáhnout tak většího mnoţství dotací, je 

zapracovat na uţší spolupráci s nimi, zvláště s těmi menšími. Dle slov manaţera plánují tento 

nedostatek v podobě špatné strategie odstranit a rozvinout tak se sponzory širší spolupráci. 

Ovšem, tato situace můţe nastat pouze v případě, ţe se zlepší i stále velmi neuspokojivá 

propagace klubu, která si ţádá urgentní zásah. Konkrétním příkladem jsou např. webové 

stránky klubu, jeţ působí na první pohled přijatelně, propracovaně avšak po bliţším zkoumání 
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je více neţ jasné, ţe potřebují lehkou aktualizaci, zvláště pak sekce zabývající se sponzory. 

Tato část webu zeje zcela prázdnotou.  

Také patronát HCB OKD Karviná nad městským stacionářem je bezesporu ušlechtilá 

činnost, ale klub o ni takřka vůbec neinformuje své fanoušky, coţ by jistě přispělo 

k popularitě mezi širokou veřejností. 

Co se týče spolupráce HCB Karviná a Sportovního centra mládeţe, ráda bych 

podotkla, ţe probíhá bez větších problémů. Do budoucna je plánována ještě uţší kooperace 

neţ doposud. Důvodem je vytvoření výhodnějších podmínek pro výchovu nových hráčů  

a lepší komunikaci mezi sportovními třídami, SCM a A týmem, do nějţ přecházejí hráči 

z předchozích dvou uskupení.  

 Vstupné na zápasy je také přiměřené a dle mého hlediska nevyţaduje ţádnou větší 

změnu. Jediná vada, která by se dala klubu vytknout je nepříliš vzhledné grafické vyhotovení 

vstupenky. Tímto bych ráda poukázala také na finanční situaci klubu, která je dle slov 

manaţera uspokojivá, ale není dokonalá, to ovšem souvisí se sponzory a jejich ochotou 

poskytovat finanční prostředky. V současné době tato ochota poněkud stagnuje v souvislosti 

se světovou ekonomickou krizí a jejími důsledky, čímţ se projevuje provázanost, ve smyslu 

závislosti, klubu s ostatními ekonomickými subjekty. 

 Klub HCB OKD Karviná si nesporně vede velmi dobře ve výchově nových hráčů. 

Organizací zápasů pro mládeţ si vytváří dobré jméno a „image" mezi ostatními kluby u nás  

i v zahraničí. Strategie klubu zaměřená tímto směrem, tzn. na hledání nových talentů, 

rozvíjení jejich hráčských schopnost, je tou pravou cestou a přesně vystihuje celého ducha 

tohoto úspěšného klubu.  
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6. Závěr 

 

 Cílem této práce byla analýza managementu sportovního klubu házené. K naplnění 

cíle práce byly pouţity informace získané pomocí SWOT analýzy a rozhovorů s vedením 

klubu HCB OKD Karviná. Výsledky tohoto šetření umoţnily vykreslit současnou situaci 

v klubu a provést opatření vztahující se k blízké budoucnosti vzhledem ke zlepšení stávající 

situace v HCB OKD Karviná. 

 Rozhovory s aktuálním i bývalým vedením klubu také napomohly k dotvoření 

komplexního obrazu o přístupu tamního managementu k vedení. Předkládaná bakalářská 

práce poskytuje celistvý obraz o současné problematice klubu. Upozorňuji v ní na 

nedostatečnou spolupráci s menšími sponzory a špatně nastavenou politiku finanční 

kompenzace za poskytované reklamní sluţby. Dále také na negativní důsledky jaké má nově 

vzestupující Městský fotbalový klub (MFK OKD Karviná) na HCB OKD Karviná, zvláště 

z hlediska finančních dotací generálního partnera OKD a hlavního partnera města Karviná. 

Tento neblahý dopad se projevuje také ve sniţujícím se zájmu mládeţe o házenou. Z těchto 

šetření lze lehce vyvodit, ţe v dnešní době není vůbec snadné získávat finance ve sportu, do 

házené obzvláště, protoţe se nejedná o široce komerční sport, i kdyţ má v Karviné 

dlouholetou tradici. V kontextu rostoucí konkurence ze strany fotbalu stojí před HCB velké 

výzvy do budoucna s ohledem na udrţení dominantní pozice jako nejoblíbenějšího sportu 

v Karviné a zároveň udrţení dostatečné fanouškovské a sponzorské základny. Také fakt, ţe 

Karvinský klub je základnou pro výchovu kvalitních hráčů, šířících její dobré jméno nejen  

u nás, ale také v zahraničí (např. Německo, Francie), kde se zúčastňují nejvyšších soutěţí, 

utvrzuje postavení klubu a napomáhá při získávání finančních prostředků. 

 Na základě informací, které k účelu této práce vynikají z podkladů výše zmíněných 

metod šetření, jsem vyvodila závěr, ţe klub je ve své podstatě relativně stabilní. Má jasné 

ekonomické i sportovní cíle a cílevědomě směřuje k jejich plnění. Nový manaţer do 

budoucna představuje příslib kladného vývoje ve smyslu zavedení nových způsobů vedení. 

Ovšem vše je podmíněno ochotou stávajícího osazenstva z řad čelního vedení zvyklého 

z minulosti na zaţité způsoby řízení tohoto klubu, zda bude ochotno novému manaţerovi 

svěřit do rukou větší pravomoc a změny směřující k modernizaci klubu přijmout a akceptovat. 

Konkrétní nároky řešení pro jednotlivé problematické oblasti ve vedení klubu, byly 

blíţe specifikovány v kapitole pět. Za nejdůleţitější výzvu do budoucna je povaţována změna 

organizační a manaţerské struktury HCB. Ostatní jsou spíše partikulárního charakteru. I přes 
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dlouholetou tradici, kterou tento sport v Karviné má je třeba pozvednout a vylepšit několik 

oblastí, týkající se propagace. Toto zdokonalení je třeba provést zejména  v oblasti ohlašování 

termínu hraných zápasů a následném prezentování dosaţených výsledků např. v místních 

periodikách, rádiích, internetu, TV, či jak tomu bylo dříve zvykem vyvěšením v podobě 

plakátů ve větších podnicích na Karvinsku (např. společnost OKD). Informační broţury, 

letáky a plakáty o náborech dětí a mládeţe by se měly objevit rovněţ ve školách, školkách, 

informačních centrech či na webových stránkách klubu. Pro lepší fungování HCB OKD 

Karviná je nutné, aby se vedení zaměřilo zejména na uţší spolupráci se sponzory, která 

v posledních několika letech silně zaostává. Iniciativa projevená v tomto směru by měla zcela 

jistě pozitivní vliv na návštěvnost zápasů a zejména na získávání nových sponzorů. Rozšíření 

povědomí o tomto sportu mezi širokou veřejností, můţe zvednout vlnu zájmu o házenou  

a způsobit tak nárůst potenciálních nových hráčů, čímţ dojde k posílení hráčské základny. 

Klub má jisté rezervy nacházející se v nabídce reklamních ploch. Do listiny sestavené 

pro potenciální sponzory není zařazena moţnost umístění reklamy např. na zadní části 

vstupenky (její povrch je potištěn pouze z jedné strany), sedátka fanoušku či prostor pod 

výhledem hlasatele. Grafická podoba vstupenek je také poněkud mdlé, proto bych je 

vyhotovila v klubových barvách. 

Transformace klubu zcela jistě neproběhne z dne na den. Před klubem stojí velké 

výzvy, zejména v organizační oblasti, avšak jiţ dnes jsou patrné určité změny či chuť 

k provádění změn. Je tedy zřejmé, ţe pokud si klub uvědomuje své nedostatky a pracuje na 

jejich úplném odstranění, existuje velká šance, ţe si můţe do budoucna udrţet či dokonce 

posílit svoje postavení nejoblíbenějšího sportu na Karvinsku.  
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