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1. ÚVOD 

 

     Sport je součástí ţivotního stylu mnoha lidí. Všichni lidé by měli něco dělat pro své tělo. 

Není tím myšleno denně dřít v posilovně anebo běhat hodinové tratě po hřišti, stačí si zajít 

zacvičit aerobic, zumbu, lyţovat, projet se na kole či na kolečkových bruslích anebo udělat 

si delší procházku v lese. Sport lze provozovat pasivně - pozorovat ho z domu z televizní 

obrazovky anebo ze hřiště z tribun anebo aktivně. V České republice se rozrůstá zájem o nové 

sporty jako je squash, power plate, snowboarding, slim box, bollywood a jiné. 

 

     Tato práce je zaměřená na veslování, které se řadí mezi méně populární sporty na světě. 

Lidé si veslování spojují s kanoistikou či kajakářstvím. Veslování patří mezi vodní sporty, 

kdy samotný veslař sedí na lodi a vesluje zády k cíli. V ruce drţí jedno či dvě vesla - párové  

či nepárové veslování. Tento sport vznikl v současnosti na univerzitách v Oxforde  

a Cambridge. Dříve veslovali otroci na lodích, aby mohli převáţet zboţí a osoby. Veslování 

jsem se věnovala aktivně od svých 12 let. Nyní vypomáhám po administrativní stránce  

a také v trénování. Právě proto zájem o veslování mě přivedl i k náplni mé diplomové práce,  

ve které se chci věnovat komparaci dvou veslařských oddílů na Moravě. Těmito kluby jsou TJ 

Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav.  

 

     Cílem diplomové práce je porovnat strukturu i úroveň managementu a hospodaření 

dvou veslařských oddílů. Dílčím cílem práce je při komparaci zaměřit pozornost  

na spokojenost veslařů, na trenérské zabezpečení, zázemí oddílů a regeneraci. 

Pro naplnění cíle diplomové práce byly zvoleny následující výzkumné metody: obsahová 

analýza, SWOT analýza, rozhovor, dotazník a pozorování. 

 

    Záměrem práce je zefektivnit činnost veslařských oddílů a dodat kvalitní poznatky a data, 

aby daný sport zaujal nové veslaře z řad dětí a zlepšit sponzorování tohoto sportu. 
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

 

2.1 Sport 

 

2.1.1 Pojem sport 

 

     Slovo sport pochází z latinského „disportare“, coţ znamená bavit se, trávit vlastní volný 

čas. Později se tento termín začal běţně pouţívat a to bylo podnětem pro vznik definice 

sportu.  

 

     Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu definuje sport jako „tělesná činnost, která 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné 

i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěţích“. 

Je to jediný zákon o sportu, který vznikl. 

 

     Hobza a Rektořík (2006, s. 9) říkají, ţe: „Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící sloţku 

volného času a ţivotního stylu ve vrcholové podobě, prováděna i jako profese. Plní funkce 

zdravotní i relaxační, zahrnuje momenty soutěţivosti, výkonu, regulované ventilace agrese, 

příslušnosti ke skupině.“  

Podle Choutky a Dovalila (1987) je sport účinným prostředníkem výchovy a vzdělání lidí, 

prostředkem, který sjednocuje zájmy jedince a společnosti. Základem sportu je soubor 

určitých sportovních činností, jejichţ pestrý charakter poskytuje sportovcům a také divákům 

širokou moţnost k uspokojení jejich potřeb a zájmů podle jejich moţností a předpokladů. [10] 

 

     Základem sportu jsou jednotlivá odvětví. Sport lze rozdělit na individuální, kde sportovec 

provádí sport sám za sebe (veslování, běh, skok do výšky) anebo kolektivní, kde se danému 

sportu věnuje více lidí naráz (fotbal, hokej, basketbal). U kolektivního sportu je základem 

týmová práce. Dále kontaktní sport je ten, kdy jsou hráči v neustálém kontaktu (basketbal, 

fotbal, rugby) a bezkontaktní sport - hráči nemají kontakt na hřišti (atletika), amatérský - 

sportovci trénují ve svém volném čase, sportují pro zábavu a sportují při práci a studiu, 
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profesionální sport, kdy sportovci trénují ve sportovním středisku, jejich jedinou náplní je 

sportovní činnost, za kterou dostávají zaplaceno. 

 

     Podle výkonnostní úrovně dělíme sport na rekreační, výkonnostní a vrcholový. 

Sport výkonnostní - představuje zázemí sportu vrcholového. Jsou to výkony v soutěţích, kdy 

sport není hlavní profesí. Sociologické aspekty výkonnostního sportu: úloha v socializačním 

procesu jedince. Vytváří sociální identitu, vede ke kladné adaptabilitě, usnadňuje zařazení 

jedince do společnosti. Výchova mladého jedince je součástí celého výchovného procesu, 

který probíhá v rodině, ve škole, ve sportovním oddíle. Velmi významnou roli hraje učitel  

a trenér. Na jeho kvalitách se objeví celá sportovní kariéra jedince. Často se výkonnostnímu 

sportu věnují sportovci, kteří jiţ ukončili vrcholovou kariéru. 

 

Sport vrcholový - snahou je docílení maximálních výkonů a výsledků v soutěţích. Sport je 

v prvé řadě hlavní profesí jedince. Sociologické aspekty vrcholového sportu: provozuje  

se s úpravou v ţivotním stylu. Patří zde změna stylu, jiné vzdělání i rodinný ţivot. Sportovec 

má kolem sebe plno významných lidí a to odborné trenéry a metodiky. 

 

Sport rekreační - pohybové aktivity, které jedinec koná ve volném čase, coţ znamená 

dobrovolně s cílem regenerace sil a relaxace. Synonymem je pojem „tělocvičná rekreace“. 

Sociologické aspekty rekreačního sportu: pojem „rekreace“ znamená kompenzaci pracovního 

zatíţení kaţdého jedince, od pasivního nicnedělání, aţ po nejrůznější sportovní aktivity, které 

jsou náplní tělocvičné rekreace. Často vyţadují vyšší kalorický výdej, neţ samotná práce  

na pracovištích. [9] 

 

     Vhodné pohybové aktivity, které jsou vykonávané v příslušné míře k dosaţenému věku, 

 ve vhodné době a ve vhodném prostředí, přispívají k lepšímu zdraví a k celkové tělesné  

a duševní kondici. 

Sport je součástí zdravého ţivotního stylu. Stále více obyvatel přikládá sportu větší důraz, 

70 % obyvatel České republiky má nějaký vztah ke sportu a tělovýchovným aktivitám. 

Můţeme rozdělit do čtyř skupin: 

- aktivní sportovci  - provozují sport na úrovni rekreační, výkonnostní nebo vrcholové, 

- sportovci, kteří se věnovali sportu dříve aktivně, 

- pasivní sportovní fanoušci - diváci, posluchači a sázkaři, 

- lidé, kteří se o sport vůbec nezajímají. [5] 
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2.1.2 Organizace sportu v České republice 

 

     Ústředním orgánem státní správy v oblasti sportu je Ministerstvo školství, mládeţe  

a tělovýchovy ČR. Sportovní odbor ministerstva můţeme rozdělit na dvě části. První 

odpovídá za rozvoj sportu ve školách, vypracovává směrnice pro výuku v tělesné výchově  

a zabývá se výzkumem. Druhá sekce sportovního oddělení spolupracuje se sportovními 

organizacemi a odpovídá za sportovní reprezentaci. Sportovní organizace jsou v České 

republice zaloţeny na základě Zákona o svobodě sdruţování. [8] 

 

     Nejznámější organizací, která vznikla na našem území, je Český svaz tělesné výchovy 

(ČSTV). Před listopadem 1989 měl tehdejší Československý svaz tělesné výchovy v rámci 

tělovýchovných hnutí velmi významnou pozici. Jednalo se o dobrovolnou tělovýchovnou 

organizaci s daným disciplinárním řádem, která sdruţovala téměř většinu tělovýchovných 

organizací, která působila na našem území. Ale během roku 1990 došlo k zásadním změnám 

zejména v organizaci sportu. ČSTV byl vytvořen jako občanské sdruţení, znovu se obnovily 

některé organizace jako například Sokol a Orel. Kaţdý druh sportu je řízen samostatným 

sportovním svazem. [22] 

 

     Sokol - první český tělovýchovný spolek, který se původně jmenoval Tělocvičná jednota 

Praţská. Byla zaloţena 16. 2. 1862 v Praze. Jejími zakladateli byli Miroslav Tyrš a Jindřich 

Fugner. Principem je jednotný rozvoj těla a mysli v duchu demokracie, svobody, rovnosti  

a bratrství. Od roku 1882 probíhají všesokolské slety, kde se scházejí sportovci z celé země.  

 

     Orel - česká sportovní organizace, která byla zaloţená počátkem 20. let (1909) zakládáním 

a slučováním katolických spolků.  

 

2.2 Veslování 

 

     Veslování je nádherný sport pro kaţdého člověka. Je to ale sport, který je málo 

preferovaný. Tento typ cvičení je perfektním tréninkem kondice a ještě lepší posilovnou 

 pro paţe, prsní a zádové svaly. Posiluje také srdce a plíce a přitom šetříte klouby. Veslování 

je pohon lodí lidskou silou pomocí vesel. Je to kolektivní sport silově vytrvalostní, který  

se provozuje venku při slunečné ale i deštivé obloze a provádí se zásadně na vodě.  
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Při veslování se různý počet veslařů snaţí na speciální lodi překonat určitou vzdálenost 

v co nejkratší době. Sport náročný na sílu v nohou, zádech a ramenech. Závodní trať má 6 - 8 

drah. Závodí se na umělých kanálech i přírodních nádrţích. Ideální závodiště by mělo být  

v závětří a nemít ţádný proud. Břehy kanálu by měly být uzpůsobeny tak, aby vlny vznikající 

při závodě pohlcovaly a neodráţely. Lodě se dělí na párové a nepárové. Na nepárových lodích 

má kaţdý veslař pouze jedno veslo. Na párových má kaţdý dvě. Typy lodí jsou skif, dvojskif 

a lodě pro dva aţ osm členů posádky s kormidelníkem či bez. Veslaři veslují vesly, nemají 

pádla. Veslaři se pohybují zády ve směru jízdy. Veslo je zapřeno o trup lodi. Veslař  

se pohybuje také odrazem nohou po slajdu neboli vozíku, v dřívějších dobách se místo něj 

pouţívali koţené kalhoty namazané tukem, které klouzaly po hladké ploše v lodi. 

Veslování je vodní sport s bohatou historií, který se za celou dlouhou dobu velmi vyvíjel. [29] 

 

2.2.1 Historie veslování 

 

     „Historie veslování sahá aţ do starověku. Samotný faraón Amenhotep II. z konce 15. 

století př.n.l. vesloval. FISA je nejstarší mezinárodní veslařská federace. Byla zaloţena v 

Turíně 25. června 1892 zástupci z Francie, Belgie, Švýcarska, Adriatica (nyní část Itálie) a z 

Itálie. FISA stanovuje pravidla a předpisy pro provozování sportu ve všech jeho podobách. 

Poskytuje také poradenství a odborné znalosti pro organizaci veslařské regaty, o vzdělávání 

koučování a dalších záleţitostech týkajících se sportu a jeho rozvoje. Členy federace jsou  

ve všech pěti kontinentech. FISA má hlavní představitele ve vedoucích pozicích v mnoha 

mezinárodních sportovních organizacích a řídících orgánů. FISA je lídrem v boji proti 

dopingu ve sportu a byla první mezinárodní federaci, která provedla mimo soutěţ dopingovou 

kontrolu. FISA má 11 odborných komisí, 2 komise a 1 pracovní skupinu. Celkově ve světě je 

130 národních federací.  

První datovaná regata se konala jiţ v roce 1315 v Benátkách, dále v roce 1642 regata  

na Maltě. První známá „moderní“ regata o ceny se konala na řece Temţi v Londýně. Jednalo 

se o regatu, která se týkala profesionálních veslařů a to v převozu a taxi přes řeku.“ [29] 
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2.2.2 Historie veslování v Čechách 

 

     Veslování se v Čechách řadí mezi sportovní odvětví, které má u nás nejstarší tradici. 

Moderní pojetí veslování se k nám dostalo od Angličanů z Hamburku. Tam místní Angličané 

zaloţili veslařský klub. Němcům se veslování zalíbilo, a proto si začali po anglickém vzoru 

zakládat kluby. Nový sport začal tak rychle vzrůstat, ţe před první světovou válkou byli 

Němci jedni z nejlepších na světě. Díky mladým česko - německým obchodníkům, kteří byli 

vysíláni do Hamburku na obchodní cesty, se veslování dostalo aţ k nám. První regaty 

se konaly při oslavách příjezdu prvního vlaku do Prahy. Bylo to 22. srpna 1845. Tak jako 

v Hamburku, tak i v Praze se o zaloţení loděnice zaslouţili Angličané, kteří se bez svého 

národního sportu nemohli obejít. Oddíl sídlící na Ţofíně, byl pojmenován English Crew, 

později přejmenován na English Rowing Club. Základnu tvořili nejen Angličané, ale i Češi  

a Němci. Ovšem u prvního historicky doloţeného pokusu o zaloţení vůbec prvního českého 

sportovního oddílu (v roce 1865) se stal Miroslav Tyrš. Společně s Vilémem Weitenweberem 

podali ţádost k místodrţitelství o povolení Plavecké a veslařské jednoty Vltavan, ţádost byla 

bohuţel zamítnuta. O rok později byl při Sokole zaloţen veslařský odbor. Sokolové zaloţily 

řadu veslařských oddílů, byly základem rozvoje celého českého sportu. Další odbory vznikaly 

na celém našem území např. v Hodoníně, v Roudnici nad Labem, v Mělníce či v Praze. 

Odbory se časem měnily v oddíly nebo zanikaly. [1] [29] 

 

     Český veslařský svaz je občanské sdruţení fyzických i právnických osob. Patří mezi členy 

Českého svazu tělesné výchovy. ČVS byl zaloţen roku 1884. Na prvním kongresu federace 

FISA, který se konal v roce1893, byla Ústřední jednota veslařů z Čech přijata za národní svaz 

díky Josefu Rössleru - Ořovskému. V roce 1908 byla zmiňovaná jednota přejmenovaná  

na Svaz českých veslařských klubů. Později se přejmenovali na Svaz veslařů Republiky 

československé. V roce 1911 se v Kroměříţi ustanovila Jednota českých veslařských klubů  

na Moravě. Poté přejmenovaná na Sdruţení moravských veslařských klubů. [1] 

Ţeny se do roku 1931 veslování moc nevěnovaly, a tak vznikl díky J. Opltu Ţenský veslařský 

oddíl. Ten byl ale zrušen v 1948 a poté obnoven pod názvem VO TJ Sokol Podolí. 
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2.3 Organizační struktura sportovních oddílů v ČR 

 

     Organizační struktura ve sportovních oddílech by měla vytvářet takové prostředí, které by 

bylo vhodné pro dosaţení cílů. Cíle jsou sportovní, ekonomické i sociální. Při tom kluby 

vycházejí ze svých finančních moţností. Oddíly, které rozvrhují větším finančním zázemím, 

mají vyšší, prestiţnější cíle, neţ finančně slabší kluby. Naprostá většina sportovních 

organizací pouţívá v České republice právní formu občanského sdruţení, dle zákona  

o sdruţování občanů. 

Je třeba si uvědomit, ţe občanská sdruţení, jako právní forma většiny českých sportovních 

organizací, splňují podstatu neziskových organizací. [13] 

Obr. 2.1 ukazuje schéma občanského sdruţení. 

 

Obr. 2.1 Schéma občanského sdružení 

 

 

 

Zdroj: Kosík a Pacut (2009, s. 63) 
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Valná hromada vykonává například tyto činnosti: 

- schvaluje pevně stanovený rozpočet klubu pro následující období, 

- volí členy výboru oddílu, 

- volí a odvolává dozorčí radu, 

- stanoví volební období orgánů, 

- projednává zprávu o hospodaření oddílu a o stavu oddílového majetku, práv a závazků, 

- rozhoduje o zániku, rozpuštění, sloučení oddílu. 

 

Prezident oddílu je oprávněn: 

- svolávat valnou hromadu, 

- řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně), 

- uzavírat jménem klubu pracovněprávní vztahy. 

 

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

hromadě. 

 

Dozorčí rada kontroluje všechny účetní a finanční operace oddílu. 

 

Některé oddíly chtějí podnikat - například pronájem parkovišť, prodej suvenýrů, dresů a musí 

tak vytvořit nějakou obchodní společnost. V České republice se většinou jedná o společnost 

s ručením omezeným nebo akciovou společnost. [13] 

 

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

     Podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. platí, ţe „společnost s ručením omezeným je 

společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíţ společníci ručí  

za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku“. 

Kaţdý ze společníků musí vloţit vklad v minimální hodnotě 20 000 Kč. Minimální hodnota 

základního jmění činí 200 000 Kč. Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena 

jednou osobou. Můţe se jednat jak o fyzickou tak i o právnickou osobu. Maximální počet 

společníků je 50. Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Pokud společnost 

zakládá pouze jedna osoba, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. 

Organizační struktura společnosti s ručením omezeným musí ve sportu respektovat 

obchodním zákoníkem předepsanou strukturu orgánů. Je to valná hromada, jednatelé  

a dozorčí rada. [24] 
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Valná hromada je nejvyšším orgánem a její činnosti jsou: 

- schvaluje roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

- jmenuje, odvolává a odměňuje jednatele, 

- jmenuje, odvolává a odměňuje členy dozorčí rady, 

- vylučuje společníka, 

- rozhoduje o zrušení společnosti. 

 

Jednatel, jednatelé - statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je 

oprávněn jednat jménem společnosti kaţdý z nich samostatně. Jsou povinni zajistit řádné 

vedení účetnictví, informovat společníky o záleţitostech společnosti. 

 

Dozorčí rada: 

- dohlíţí na činnost jednatelů, 

- přezkoumává roční účetní uzávěrku. [13] 

 

Akciová společnost (a. s.) 

     Podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. platí, ţe „akciová společnost je společnost, 

jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě“. Společnost 

odpovídá za své závazky celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí. 

Akciová společnost můţe být zaloţena pouze jednou osobou, jedná-li se o právnickou osobu, 

jinak dvěma nebo více zakladateli. Zdali je společnost zaloţena dvěma nebo více zakladateli, 

uzavře se zakladatelská smlouva. Jestliţe je společnost zaloţena jedním zakladatelem, tak 

musí mít zakladatelská listina formu notářského zápisu. 

Rozdílem od společnosti s ručením omezeným je v tom, ţe u akciové společnosti je 

statutárním orgánem představenstvo, nikoliv jednatelé. [24] 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem a její činnosti jsou: 

- volí a odvolává členy představenstva, 

- volí a odvolává dozorčí radu, 

- schvaluje roční účetní uzávěrku, 

- rozhoduje o rozdělení zisku, 

- rozhoduje o zrušení společnosti. 
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Dozorčí rada je chápána jako kontrolní orgán a má za úkol: 

- prosazovat všechny strategické záměry akcionářů, 

- dohlíţí na výkon představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. 

 

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, které řídí a.s. a jedná jejím 

jménem. Jedná se o řídící orgán. 

 

Vrcholový management představuje profesionální řízení společnosti. [13] 

Obr. 2.2 ukazuje schéma společnosti s ručením omezeným a akciovou společností. 

 

Obr. 2.2 Schéma společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 

 

společnost s ručením omezeným    akciová společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kosík a Pacut (2009, s. 66) 

 

2.4 Management 

 

2.4.1 Definice managementu 

 

     Čáslavová (2000) říká, ţe pojem „management“ odpovídá českému pojmu „řízení“. Jedná 

se především o řízení podnikové, řízení všech podnikových činností (prodej, výrobní, 

vývojová činnost). [3] 
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Lang (2007, s. 9) říká, ţe: „Management vznikl z anglosaského pojmu, který se překládá jako 

správa, vedení, podnikové řízení a podnikové vedení. Management tedy sleduje cílově 

orientované utváření a řízení sociotechnických systémů jednání z věcného a osobního 

pohledu.“  

Durdová (2002) klade důraz na postoj Druckera (1954), který tvrdí, ţe management nemůţe 

být exaktní vědou. Je především činností zaloţenou na schopnostech a na intuici, které 

pomáhají vedoucím pracovníkům při plnění jejich úkolů. [5] 

Záruba (1991) uvádí management jako uspořádaný soubor poznatků většinou 

odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání či jsou stanoveny 

jako principy. Opírá se o poznatky z oblasti vědních disciplín, které aplikuje a rozvíjí 

 na podmínky řízení. Jedná se o proces organizování, plánování, motivování a kontroly,  

za účelem dosáhnout cíle podniku pro pouţití všech jeho zdrojů. [27] 

Robinson v knize Konečného a Šajdlerové (2007, s. 10) říká, ţe: „Management je oblast 

studia věnující se stanovení postupů dosáhnutí cíle organizace.“   

 

     Pojem management má ale rozsáhlejší význam, který nám Čáslavová (2009, s. 11) 

rozdělila do tří skupin:  

- „vedení lidí, 

- specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

- předmět studia a jeho účel.“ 

 

     Dále také je to schopnost řídit a cílevědomě organizovat. Management zahrnuje takové 

činnosti manaţera jako je například koordinace, plánování, vedení, organizovaní aj. [5] 

 

     Cíle a úkoly managementu realizují lidé - manaţeři, coţ je profese, jejíţ nositel je 

zodpovědný za dosahování cílů. Vyuţívá při tom spolupracovníků. Efektivní fungování 

organizace, dosahování stanovených cílů a kvalita produkce vyţaduje od manaţera, jako 

profesionálního odborníka, zvládnutí komplexu náročných rolí neboli úkolů, které jsou  

na ně kladené. [6] 
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2.4.2 Historie managementu  

 

     Management můţeme rozdělit z historického hlediska následovně: 

 

Klasický management  

     Vznikl na konci 19. století. Rozvoj managementu probíhal v USA, kde byl zaměřen  

na zvyšování pracovní síly a rozvoj průmyslové výroby a v Evropě. Hlavní představitelé jsou 

F: W: Tailor, H. Gantt, T. Baťa, H. Ford aj.  

 

Management 40. - 70. let  

     Hlavním názorem v tomto období bylo to, ţe je člověk v podniku důleţitým článkem, kladl 

se důraz na mezilidské vztahy.  

 

Současné období managementu  

     V tomto období dochází k velké řadě změn ve vývoji ekonomik vzrostla konkurence, 

sniţují se náklady, poţaduje se kvalifikace a vzdělání zaměstnanců. Osobnostmi jsou Bill 

Gates, Akio Morita aj. [25] 

 

2.4.3 Definice sportovního managementu 

 

     Pojem sportovní management pochází z překladu anglického termínu sportmanagement. 

Durdová (2002) si myslí, ţe je bliţší překlad „management tělesné výchovy a sportu“. 

Pojem management tělesné výchovy a sportu lze chápat jako způsob uceleného řízení  

tělovýchovných a sportovních svazů, klubů, tělovýchovných jednot a druţstev, které zčásti 

realizují podnikatelsky orientované aktivity. Jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru 

výroby sportovního zboţí nebo také provozování tělovýchovných sluţeb za peníze. [5] 

Durdová (2002) říká, ţe sportovní management v sobě zahrnuje dvě oblasti. Oblast 

managementu a oblast sportu:  

- komponent managementu v sobě nezahrnuje pouze manaţerské řídící funkce, ale také 

ekonomické oblasti jako je například účetnictví, marketing, ekonomie nebo finance, 

- komponent sportu je zde nazírán z pohledu diváctví, které se zaměřuje na spotřebu zábavy 

při sledování sportu a z pohledu zdatnosti, kterou představují jednotliví sportovní aktéři  

při konkrétních sportovních aktivitách. 



18  

Sportovní management je charakterizován třemi jedinečnými aspekty, díky kterým se odlišuje 

od jiného řízení v podnikání: 

- sportovní marketing, 

- podnikání ve sportu, 

- zaměstnání v průmyslu, které vyrábí sportovní zboţí. [5] 

 

     Parkse (1998) říká, ţe jsou pro sportovní management charakteristické tři jedinečné 

aspekty, které jej odlišují od jiného řízení v podnikání: 

- sportovní marketing, 

- podnikání ve sportu, 

- zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí. [2] 

 

2.4.4 Manažer 

 

     Manaţerové realizují cíle a úkoly managementu. K tomu, aby se někdo stal manaţerem, 

musí mít specifické vlastnosti a schopnosti. 

Mezi jeho hlavní rysy patří: 

- řídící činnost, 

- přebírá zodpovědnost za výsledky práce jiných lidí, 

- jeho specifické vlastnosti jsou buď vrozené anebo je získá během ţivota, 

- čím výše je v podnikové hierarchii, tím má schopnosti univerzálnější. 

 

Vrozené vlastnosti: potřeba řídit, potřeba moci, empatie
1
, inteligence. 

 

Získané vlastnosti: ekonomická teorie, teorie podnikání, tělesná kondice, metody řízení, 

sociálně psychologické vlastnosti. [17]  

 

     Podle Čáslavové (2000, s. 25) je sportovní manaţer: 

 

„Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních druţstev i jednotlivců  

ve vyšších soutěţích, specialisté, vyškolení pro sportovní akce ad hoc - příprava mistrovství  

světa, Evropy, příprava OH, příprava Gymnaestrády apod., specialisté pro uplatnění sportu 

                                                 
1
 Umění vcítit se do potřeb jiných lidí. 
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ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými lidmi atd. 

Manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace, členové  

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních  

středisek řízených armádou a policii apod. 

Manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozu vámi placených  

tělovýchovných sluţeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní,  

pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TVS apod.“ 

 

Manaţerské funkce 

 

Základní funkce: 

- plánování, 

- organizování, 

- kontrola, 

- realizace. 

 

Průběžné funkce: 

- rozhodování, 

- koordinace, 

- komunikování, 

- regulování, 

- vedení lidí. 

 

Zabezpečovací funkce: 

- zabezpečení personální, 

- zabezpečení prostředky, 

- zabezpečení informacemi. [12] 

 

     Postavení manaţera podle Konečného a Šajdlerové (2007, s. 15): 

 

„Manažeři první linie (supervisory management) - jsou bezprostředními vedoucími 

zaměstnanci, prvními v hierarchii řízení. Svým postavením jsou jen o stupínek  
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nad výkonnými pracovníky. Jsou zodpovědní za rozdělování a kontrolu plnění práce, 

získávají informace od zaměstnanců a plní tak úlohu ve zpětné vazbě, přicházejí rovněţ 

s náměty pro managery středního stupně. Patří sem vedoucí čety, mistři, vedoucí dílen atd.  

 

Střední manažeři (middle management) - početná skupina řídících pracovníků (zejména  

u větších podniků). Podstatnou částí jejich činnosti je získání a poskytování informací. Patří 

sem manageři závodů, vedoucí odborných a funkčních útvarů. 

 

Vrcholoví manažeři (TOP management) - mají zvláštní postavení vlivem tělesné vazby 

 na vlastníky podniku. Přebírají na sebe zodpovědnost za vlastníky podniku. Přebírají na sebe 

zodpovědnost za vlastníky, koordinují a usměrňují všechny činnosti podniku, vytvářejí 

hospodářskou politiku podniku a od jejich činnosti v podstatě závisí konečný výsledek 

podniku.“ V obr. 2.3 lze pozorovat organizační hierarchii managera. 

 

Obr. 2.3 Organizační hierarchie managera 

 

 

 

Zdroj: Konečný a Šajdlerová (2007, s. 16) 
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     Manaţeři při jednání se spolupracovníky a podřízenými uplatňují určitý styl řízení, který 

závisí na osobních vlastnostech manaţera, jeho zkušenostech a okamţité situaci, ve které 

se nachází.  

Styly řízení můţeme rozdělit na čtyři základní: 

 

- autoritativní - zaloţený na příkazech a jeho dodrţování. Vedoucí se minimálně radí 

s podřízenými. Postup je spíše formální. 

 

- demokratický - vedoucí spolupracuje s podřízenými. Má přirozenou autoritu, nechává  

si prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. 

 

- liberální - vedoucí činnosti podřízených ovlivňuje minimálně. Většinu rozhodnutí 

přenechává na podřízených, snaţí se vyhýbat nepopulárním zásahům (kritika). 

 

- byrokratický - vedoucí pracovník opírá svou autoritu o směrnice a nařízení shora, které dále 

ukládá svým podřízeným a sleduje jejich dodrţování. Jeho autorita je opřena o autoritu 

nadřízených. [12]  

  

2.5 Marketing 

 

2.5.1 Definice marketingu 

 

     Co znamená pojem marketing? Lidé si představují prodej a reklamu. K prodeji dojde poté, 

co se výrobek či produkt vyrobí. Dnešní marketing je třeba chápat jako uspokojování potřeb 

zákazníka. [15] 

 

     Kotler (2007, s. 40) definuje marketing následovně: „Je to společenský a manaţerský 

proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny produktů a hodnot.“  

Díky této definici můţeme pochopit problematiku potřeb a poţadavků zákazníka, produktu, 

jeho hodnotě a poptávce po něm, směně a trhu a dalších věcech, které jsou podle Kotlera 

(1997) definovány následovně:  
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- lidská potřeba je stav, kdy pociťujeme nedostatek některého základního uspokojení, 

- poţadavky jsou přání po specifickém uspokojení těchto hlubších potřeb, 

- poptávka je poţadavek na vybrané produkty, které jsou podloţeny schopností a ochotou si je 

koupit, 

- produktem je vše, co můţe být nabízeno někomu druhému proto, aby uspokojil potřebu  

nebo nedostatek. [14] 

 

     Mezi cíle marketingu patří naplňování potřeb a přání. Někdo má za cíl například 

maximalizaci zisku. Cílů můţeme dosáhnout pomocí společenských procesů, jehoţ 

prostřednictvím uspokojují další jednotlivci či skupiny své potřeby a přání.  [15] 

 

     Vývoj marketingu: 

 

Výrobní podnikatelská koncepce (1900 - 1920) 

Spotřebitelé mají v oblibě ty výrobky, které jsou široce dostupné za nízkou cenu. Cílem je 

dosahování vysoké efektivnosti výroby a širokého rozsahu distribuce.  

 

Výrobková podnikatelská koncepce (1920 - 1930) 

Spotřebitelé si oblíbí takové výrobky, které nabízí větší kvalitu nebo výkon. Manaţeři 

soustřeďují svou energii na vyrábění dobrých výrobků a na jejich postupné zlepšování. 

 

Prodejní koncepce (1930 - 1950) 

Spotřebitelé, kdyby byli ponecháni sami sobě, tak si obyčejně nekoupí dost výrobků 

organizace. Díky tomu musí organizace vyvíjet agresivní prodejní a komunikační úsilí. Cílem 

firem je prodat to, co vyrábějí. 

 

Marketingová koncepce (1950 - 1960) 

Klíč k dosahování cílů organizace spočívá v určování potřeb a poţadavků cílových trhů  

a v poskytování jejich poţadovaného uspokojování účinněji a efektivněji neţ u konkurence. 

[16] 
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2.5.2 Definice sportovního marketingu 

 

     Pojmem sportovní marketing je myšlen marketing, který je zaměřen na marketing 

 v sportovní oblasti. 

Pitts a Stotlar (1996) definují sportovní marketing jako proces naplňování a zdokonalování 

činností pro výrobu oceňování a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly 

potřeby a přání všech zákazníků a bylo dosaţeno cílů firmy. [21] 

Mulin a Hardy (2000) tvrdí, ţe sportovní marketing se skládá z aktivit, které jsou určeny 

k tomu, aby vyšly vstříc všem poţadavkům a přáním sportovců pomocí procesu výměny. [18] 

 

     Podle Durdové (2002) se sportovní marketing dělí na dvě hlavní oblasti:  

- marketing sportovních produktů a sluţeb, které jsou přímo určeny konkrétnímu spotřebiteli, 

- marketing formou sportovní reklamy. [5] 

 

2.6 Finance ve sportu  

 

     Nejdůleţitější v kaţdém sportovním oddělení je získávání finančních prostředků. Je mnoho 

moţností, kde finance získat. 

 

2.6.1 Získávání financí ve sportu 

 

- Finanční prostředky plynoucí z veřejných rozpočtů 

 

     Státní rozpočet 

Rozpočet, který má formu zákona. Schvaluje ho kaţdý rok parlament České republiky. Jeho 

obsahem je přehled o výdajích a příjmech státu. Jako všechny ostatní i sportovní organizace 

mají na tento rozpočet určitou vazbu. Patří zde daňová povinnost, ale na druhé straně 

dostávají kluby dotace
2
 a příspěvky

3
. 

      

                                                 
2
 Dotace jsou peněţní prostředky 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. 
3
 Příspěvky jsou účelově vymezeny, je moţné je poskytnout pouze fyzickým osobám. Příjemce nemá povinnost 

po pouţití prostředků dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně známý z daných skutečností. 
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Rozpočet kraje 

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

a zaměstnanost, v jejichţ pravomoci je poskytovat dotace v oblasti mládeţe, tělovýchovy  

a sportu. Rada kraje můţe rozhodnout o poskytnutí dotace na jeden kalendářní rok. 

 

     Rozpočet města nebo obce 

Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými můţe obec ovlivnit činnost sportovních 

organizací na svém území. Často se jedná o záleţitosti individuální. Ţádný právní předpis 

však obci neukládá konkrétní povinnost finančně podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu. 

Sportovní manaţeři a činovníci sportovních klubů působících na území obce by měli 

přesvědčit obecní orgány, ţe investice do tělovýchovy a sportu je sice investicí dlouholetou, 

ale velmi významnou, týká-li se dětí a mládeţe. Prostředky z veřejných rozpočtů jsou 

v současné době rozděleny do sportovních organizací zejména na: 

- zabezpečení sportovní reprezentace, 

- zabezpečení sportovních center mládeţe, 

- zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu (sport pro všechny, sport 

zdravotně postiţených, sportovní talent), 

- podpora tělovýchovných a sportovních akcí. 

 

- Příjmy ze zdrojů ČSTV 

 

     Patří zde prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů anebo trţby 

z prodeje nadbytečného majetku. 

 

- Příjmy ze sponzoringu 

 

- Další možnosti financování 

- příjmy vybraných členských příspěvků, 

- příjmy z prodeje vstupného, 

- trţby z prodeje propagačních materiálů (plakáty, dresy, trička, knihy atd.), 

- trţby z umístění. 

 

- Zdroje z fondů Evropské unie [6] 
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2.7 Sponzoring 

 

2.7.1 Definice sponzoringu 

 

     Sponzorování je prostředek, díky kterému dostáváme finanční zdroje. Tyto finance slouţí 

k realizaci kulturních, vědeckých, charitativních a jiných aktivit ve sférách ţivota společnosti. 

 

     Novotný (1995, s. 68) definuje sponzorství následovně: „Sponzorstvím ve sportu chápeme 

partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně a sportem na druhé straně, kdy dochází  

k vzájemnému respektování zájmů obou stran.“  

Podle Durdové (2009) rozumíme sportovním sponzoringem vztah mezi sluţbou  

a protisluţbou. Sponzor očekává sluţbu či prostředky. Sponzoring není zároveň dárcovstvím 

ani mecenášstvím. Dárcovství je něco, kdyţ nám někdo dá a nevyţaduje protisluţbu. Mecenáš 

je ten, který dává mnoho darů
4
.  

 

     Charakteristické formy sponzoringu: 

- sponzorování jednotlivých sportovců - nejvíce rozšířená forma, 

- sponzorování sportovních týmů - tato forma přešla z vrcholového sportu do sportu 

výkonnostního, 

- sponzorování sportovních akcí, 

- sponzorování sportovních oddílů. [6] 

 

Co vede sponzory ke sponzoringu: 

- zvýšit povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo sluţbě, 

- podporovat identifikaci sponzora, 

- zlepšit znalost o sponzorovi, 

- vytvářet dobré jméno podniku, 

- preferovat vedení podniku. [6] 

 

                                                 
4
 Poskytnutí prostředků formou daru se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a dále zákonem  

č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Darováním podle občanského zákoníku rozumíme právní vztah, který vzniká  

na základě darovací smlouvy, podle které dárce nějakou věc bezplatně přenechává nebo slibuje něco bezplatně 

přenechat obdarovanému. Obdarovaný tento dar nebo slib daru přijímá. [26] 
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2.7.2 Typy sponzoringu 

 

     Novotný (1995, s. 72) říká, ţe sponzoring lze rozdělit na: 

- titulní sponzor (firma je spojena s názvem sponzorované aktivity), 

- spolu - sponzor (existuje jen pár sponzorů, sponzoři mají podobná práva za podobnou  

cenu), 

- sponzor dodavatel (firma daruje hotové výrobky).  

 

Podle typu sponzora 

- sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím kategorie nabízených produktů  

a sluţeb, 

- sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu. 

 

Podle objektu sponzorování 

- sponzorování jednotlivců (spojená hlavně s vrcholovým sportem), 

- sponzorování sportovních kolektivů, klubů (sponzorství kompletně pro celé druţstvo,  

nejčastější forma u kolektivních sportů - fotbal, basketbal, hokej), 

- sponzorování sportovních akcí (sponzor zaplatí veškeré finanční prostředky, které jsou 

potřeba na danou sportovní akci), 

- sponzorování sportovních institucí (podpora např. národního olympijského výboru). 

 

2.8 Marketingová komunikace 

 

     Moderní marketing vyţaduje více neţ jen přípravu dobrého produktu, určení ceny  

a zpřístupnění cílovým zákazníkům. Firmy musí také umět velmi dobře komunikovat  

se svými zákazníky, zprostředkovateli, spotřebiteli a různými cílovými skupinami. [19] 

Durdová (2009, s. 48) říká, ţe: „Marketingová komunikace nebo téţ propagace je podstatnou 

a nejvíce „viditelnou“ částí marketingového mixu. Je často zaměňována obecně za marketing 

jako takový. Hlavním cílem propagace ve sportu je informovat potenciální zákazníky, cílovou 

skupinu a podporovat jejich angaţovanost ve sportu.“  

Kozák (2004, s. 91) definuje marketingovou komunikace následovně: „Představuje 

zprostředkování informací a jejich obsahového významu s cílem usměrnit mínění, postoje, 

očekávání a způsoby chování spotřebitelů v souladu se specifickými cíli firmy.“ 
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     Důleţitou sloţkou, která ovlivňuje chování zákazníka, je také tzv. “ústní podání”. 

Spotřebitelé se často dělí o své záţitky a zkušenosti s ostatním zákazníky, především jde 

o předávání informací o sluţbách na základě osobního doporučení ve formě ústního projevu. 

Negativní informace jsou předávány mezi zákazníky dvakrát častěji, neţ informace pozitivní. 

Celkový marketingový komunikační mix se také nazývá jako „komunikační mix“. Skládá 

 se z reklamy, podpory prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu.  

V obr. 2.4 jsou vidět prvky komunikačního procesu. 

 

Obr. 2.4 Prvky komunikačního procesu 

 

 

 

Zdroj: Kotler (1997, s. 613) 

 

2.8.1 Reklama 

 

     Vznikla z latinského slova „reclamare“, coţ v překladu znamená znovu křičet. Je to forma 

komunikace s komerčním záměrem. Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace 

a komunikace zboţí, sluţeb anebo myšlenek sponzora. 
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     Sportovní reklama je vztahována k reklamě se sportovními motivy. Dále se jedná 

 o reklamu, která vyuţívá specifických médií komunikace sportu. Sportovní reklama vyuţívá 

specifických forem komunikace v oblasti sportu. [15] 

 

Vlastnosti reklamy: 

- tištěné a vysílané reklamy, 

- obal, 

- materiály, které jsou zasílané poštou (katalogy, časopisy), filmy, 

- plakáty, letáky a billboardy. [16] 

 

Formy reklamy 

 

     Reklama na dresech a sportovních oděvech 

Seznámení s novou firmou, výrobkem či sluţbou nebo usilování o zvýšení povědomí  

a informovanosti mezi lidmi. Funkce je totoţná pro všechny druhy sportovní reklamy. 

Výhoda je ta, ţe můţe být prezentovaná při kaţdém vystoupení na veřejnosti. 

 

Reklama na startovních číslech 

Rozhodují o ní sami pořadatelé sportovní akce. Je moţné ji pouţít pouze v některých 

sportech. 

 

Reklama na mantinelu (na pásu), na palubovce, ledové ploše 

Tato reklama je velice vyuţívaná zejména v ledním hokeji a fotbale. Účinnost působení 

 na budoucího zákazníka prudce vzrůstá s televizním přenosem akce. 

 

Reklama na sportovním nářadí 

Výrobce vyuţívá divákova podvědomého i vědomého spojováni úspěchů sportovců s jejich 

náčiním. Příkladem jsou tenisové rakety, sportovní obuv, oblečení. 

 

Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

Formu prezentace vyuţívají často výrobci těchto zařízení. Na moderních výsledkových 

tabulích je moţná prezentace na animovaných reklamních spotech. 
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Reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem 

Častá a velmi účinná forma propagace sponzora, která umoţňuje působit na širokou veřejnost. 

 

Reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, bulletiny) 

Účinně pomáhá zájemci o reklamu (podnik, firma) vstoupit do podvědomí širokého okruhu 

budoucích zákazníků a seznámit je s podnikem a jeho výrobky. 

 

Reklama na videozáznamech, fotografiích 

Vyuţít videozáznamy, šoty ze sportovních utkání k propagaci sponzora. 

 

Reklama na billboardech, videotabulích 

Moţnost delšího časového působení propagovaného zboţí či firmy. 

 

Internet 

Vyuţití moderní výpočetní techniky zasáhlo i sportovní reklamu. 

 

Televizní přenos, média 

Nejdraţší jsou televizní přenosy. Svoji důleţitou roli hraje také rozhlas a tisk, ať celostátní  

či regionální. 

 

Virtuální reklama 

Moderní technika přináší nové efekty a moţnosti propagace i do oblasti sportovní reklamy. 

[2] 

 

V příloze č. 3 je uvedena reklama na výstroji hokejového muţstva 

 

2.8.2 Osobní prodej 

 

     Osobní prezentace je prováděná prodejci společnosti, která má účel prodej a budování 

vztahů se zákazníky. Firemní prodejci se musí řídit pravidly „poctivé soutěţe“.  

Při obchodování nesmí prodejci nabízet úplatky nákupčímu ani jiné osobě. Nesmí získávat 

technická ani obchodní tajemství konkurence pomocí úplatků. [15] 
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2.8.3 Podpora prodeje 

 

     Skládá se z krátkodobých pobídek, které mají podpořit základní přínosy nabízené 

výrobkem či sluţbou, povzbudit prodej či nákup. Podpora prodeje nabízí důvod, proč koupit 

daný výrobek či sluţbu právě v tomto okamţiku.  

Cíle podpory prodeje mohou být různé.  

 

Prodejci mohou využít podporu spotřebitele, aby:  

- zvýšili krátkodobé trţby, 

- pomohli získat dlouhodobý podíl na trhu, 

- přesvědčili zákazníka o vyzkoušení výrobku, 

- přetáhli zákazníky jiným konkurencím, 

- povzbudili spotřebitele k zásobení zralým produktem, 

- udrţeli své zákazníky. 

 

Mezi cíle podpory obchodníka patří: 

- motivovat maloobchody k novému sortimentu, 

- inzerce produktu, 

- předzásobení se. 

 

V případě podpory prodejců je cílem: 

- získat větší zaujetí prodejců pro nový produkt, 

- stimulovat prodejce k získání nových zákazníků. 

 

Nástroje podpory prodeje jsou: vzorky, kupony, vrácení peněz, zvýhodněné balení, bonusy, 

reklamní předměty, věrnostní odměny, soutěţe. [15] 

 

Charakteristické vlastnosti: 

- komunikace - přitahují pozornost. Poskytují informace, které mohou vést spotřebitele 

k určitému výsledku. 

- motivace - zahrnuje úlevy, stimuly, které mají pro spotřebitele hodnotu, 

- výzva - jedná se o vyzvání uskutečnit směnu právě teď. 

Příkladem mohou být soutěţe, hry, loterie, prémie, vzorky, prémie, úvěry s nízkými úroky aj. 

[16] 
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2.8.4 Public relations 

 

     Jedná se o budování dobrých vztahů se skupinami díky získávání příznivé publicity, 

budování dobrého image firmy.  

 

PR můţe mít následující funkce: 

- vztahy s tiskem - informace vytvářené pro média, 

- publicita produktu - získávání publicity pro konkrétní produkty, 

- veřejné záleţitosti - budování vztahů na místní, národní a mezinárodní úrovni, 

- lobování - udrţování vztahů se zákonodárci a státními úředníky, 

- vztahy s investory - udrţení vztahů s akcionáři, 

- rozvoj - vztahy s dárci anebo s neziskovými organizacemi. [15] 

 

Charakteristické vlastnosti: 

- vysoká důvěryhodnost - novinové články a příspěvky jsou pro člověka důvěryhodnější  

neţ reklama, 

- bez nutnosti být ve střehu - zpráva se dostává ke kupujícímu jako prostá informace, 

- dramatizace - potenciál pro dramatizaci výrobků. [16] 

 

2.8.5 Přímý marketing 

 

     Kozák (2004, s. 95) říká, ţe: „Direkt marketing (přímý marketing) je komunikační 

technika, která je zaloţena na budování stálé vazby a dialogu se zákazníkem. Důraz klade 

na maximální segmentaci a cílené oslovení stávající i potenciálních zákazníků. Cílem je nalézt 

maximální počet co nejpřesněji definovaných skupin zákazníků a přímo je oslovit nabídkou 

ušitou „na tělo“. 

Přímé spojení s jednotlivými spotřebiteli, které má vyvolat okamţitou odezvu a rozvíjet trvalé 

vztahy se zákazníky. Lze pouţít e - mail, telefonování, faxování, poštu, internet. [15] 
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2.9 Výzkumné metody 

 

2.9.1 SWOT analýza 

 

     SWOT je zkratka, která pochází z počátečních písmen z následujících slov: Strengths 

(přednosti - silné stránky), Weaknesses (nedostatky - slabé stránky), Opportunities 

(příleţitosti) a Threats (hrozby). Jsou úzce spjaty s podnikatelským záměrem, projektem, 

strategií či restrukturalizací procesů.  

Analýza SWOT vychází z auditu trhu. Jde o seznam kritických faktorů úspěchu na daném 

trhu, který hodnotí silné a slabé stránky organizace ve srovnání s konkurencí. Měla by také 

zahrnovat náklady. Neměla by pominout dosud nevyuţité hrozby a příleţitosti. [11] 

 

V příloze č. 4 je uveden vzor SWOT analýzy podle http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT  

 

     Kotler (2007, s. 97) ve své knize definuje SWOT analýzu následovně: 

- příleţitosti - „vyskytují se tam, kde můţe společnost díky svým silným stránkám vyuţít 

změny v okolním prostředí ve svůj prospěch. Manaţer by měl jednotlivé příleţitosti 

vyhodnotit podle potenciální přitaţlivosti a pravděpodobnosti, ţe společnost v daném případě 

uspěje.“ 

- hrozby - manaţer by měl posoudit, z kterých hrozeb by měl mít obavy a které mohou 

poškodit, 

- silné a slabé stránky - „nezahrnují všechny charakteristické rysy obchodní společnosti,  

ale jen ty, které mají vztah ke kritickým faktorům prospěchu. Příliš dlouhý seznam prozrazuje 

nedostatečnou koncentraci a neschopnost rozlišit, co je důleţité. Silné a slabé stránky jsou 

relativní, nikoli absolutní.“  

 

     Janečková a Vaštíková (2001) ve své publikaci uvádějí rozdělení SWOT analýzy na dva 

okruhy následovně:  

 

Analýza vnějšího prostředí  

Tato analýza je nazývána analýzou O - T neboli analýzou příleţitostí a hrozeb. Vnější 

prostředí je sférou, která leţí mimo kontrolu pracovníků firmy a působí na firmu 

nekontrolovatelnými vlivy. Struktura vnějšího prostředí se skládá z:  
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- makroprostředí: je zastoupeno prostředími ekonomickým, politickým a legislativním, 

demografickým, kulturním a sociálním, technologickým a ekologickým,  

- mikroprostředí: neboli blízké okolí podniku je tvořeno konkurencí, zákazníky a dodavateli.  

Hlavním cílem analýzy vnějšího prostředí je určení příleţitostí firmy uplatnit se a také 

identifikace moţných ohroţení organizace. Tím získá firma informace o své činnosti a zjistí  

si svou vlastní pozici, kterou na daném trhu zastává. 

 

Analýza vnitřního prostředí  

Neboli analýza S - W je analýzou silných a slabých stránek firmy. V této části analýzy  

se zkoumá, jak zákazníci, dodavatelé a konkurence ovlivňují trţní prostředí určité  

organizace. Existuje celá řada faktorů, které ve vnitřním prostředí působí a firma touto  

analýzou rozhoduje, zda jsou pro ni slabou či silnou stránkou. [11] 

 

2.9.2 Rozhovor 

 

     Rozhovor je typickým příkladem verbální komunikace. Rozhovor můţe mít různou  

podobu nebo formu. Durdová (2010) uvádí podoby rozhovoru jako interview, konverzaci, 

debatu, diskuzi, pohovor a mnohé další. Vedle dotazníku je rozhovor často vyuţívanou 

technikou při dotazování.  

 

Typy rozhovoru: 

- standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný: blíţí se dotazníku, protoţe má pevný řád  

a předem připravené otázky.  

- nestandardizovaný, volný: pečlivě připraven předem, ale respondent se můţe také sám 

projevit. Je to podoba běţného rozhovoru, 

- polostandardizovaný: spojuje prvky jak standardizovaného, tak nestandardizovaného typu 

rozhovoru, 

- zjevný: při takovém rozhovoru je předem znám cíl výzkumníka. Respondentovi je sdělen cíl 

rozhovoru a s jeho souhlasem mu jsou kladeny otevřené otázky (dotazovaná osoba vyjádřit 

svými slovy podle vlastního uváţení), na které odpovídá. Výzkumník tyto odpovědi veřejně 

zapisuje, 

- skrytý: respondent nemá tušení, jaký je cíl rozhovoru a proto není moţný  

veřejný zápis odpovědí, 
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- individuální: rozhovor výzkumníka s jednou osobou.  

Můţe mít podobu některého ze tří typů:  

- měkký: zaloţený na navození příjemného stavu a pohody. Otázky i odpovědi jsou 

volné a respondent se tak můţe rozpovídat o čemkoliv, 

- tvrdý: je opakem rozhovoru měkkého. Dotazovatel se chová přísně a autoritativně. 

Striktně vyţaduje přesné odpovědi na předem stanovené otázky, 

- neutrální: tento typ je pouţíván nejčastěji. Je zde obecný předpoklad volnosti  

ve smyslu moţného rozpovídání se respondentem, avšak dotazovatel se snaţí o dosaţení 

stanoveného cíle a rozhovor koriguje, 

- skupinový: je to hromadný rozhovor s několika osobami najednou. Ideálními pro tento typ 

rozhovoru jsou šesti aţ deseti členné skupiny. [7] 

 

     Nejčastější zdroje chyb při rozhovoru: při rozhovoru mohou nastat určité situace, které 

rozhovor negativně ovlivňují, a kterých je třeba se vyvarovat. Podle Durdové (1999) jsou 

nejčastější chyby při rozhovoru:  

- sebevědomí tazatele, 

- sugestivní kladení otázek, 

- velký sociální rozdíl mezi tazatelem a dotazovaným, 

- vliv věku, pohlaví tazatele, 

- ovlivňování dotazovaného vyjadřováním vlastních názorů, 

- přílišná délka rozhovoru. [4] 

 

2.9.3 Pozorování 

 

     Pozorování můţeme rozdělit na běţné a vědecké. U vědeckého pozorování bývá často 

pouţívána technika pro poţadovaný záznam (diktafon, kamera, fotoaparát), vědecké 

pozorování je systematické a je zaměřeno na sledovaný cíl. Aby mělo pozorování 

vypovídající hodnotu, musí dávat pravdivý obraz skutečnosti a musí odpovídat následujícím 

poţadavkům: 

- co nejpřesněji zachytit objektivní skutečnost, 

- vyloučit zásahy subjektivních vlivů pozorovatele, 

- dbát na přesnost záznamů.  
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     Durdová (1999) rozděluje pozorování následovně: 

- přímé pozorování - přímý styk s pozorovanými jevy, 

- nepřímé pozorování - mezi pozorovatelem a pozorovaným jevem je další osoba. 

 

     Vlastní proces pozorování jsem prováděla při své praxi v klubu TJ Jiskra Otrokovice, kde 

jsem po celou dobu komunikovala s předsedou klubu a s trenéry. Nahlédla jsem do rozpočtu, 

provedla jsem záznamy do pokladní knihy. Účastnila jsem se organizování veslařské regaty 

 v Otrokovicích, kde jsem pomáhala s výběrem vkladů, výpisem vkladů. Předmětem procesu 

pozorování se tedy staly jevy, týkající se sportovně - ekonomických činitelů. [4] 

 

2.9.4 Dotazník 

 

     Dotazník představuje nejrozšířenější nástroj marketingového výzkumu. Dotazník se skládá 

z řady otázek, které jsou předkládané respondentovi k odpovědi. Je velmi pruţný, je mnoho 

moţností, jak otázky pokládat. Dotazníky je třeba vypracovat pečlivě. 

 

Dotazník můţe obsahovat dva typy otázek: 

- uzavřené otázky - jsou poloţené a respondentovi jen zbývá zaškrtnout či zadat vybranou 

moţnost,  

- otevřené otázky - umoţňují respondentovi odpovědět na otázku vlastními slovy. [15] 

 

Dotazník můţe mít také nevýhody, kterými jsou: 

- čekání na odevzdané vyplněné dotazníky od respondentů, 

- omezená formulace otázek, 

- některé otázky mohou být špatně chápány anebo úplně nepochopené, 

- respondent si můţe přečíst otázky dopředu, coţ můţe ovlivnit jeho odpovědi. [23] 
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3. KOMPARACE MANAGEMENTU VESLAŘSKÝCH ODDÍLŮ  

 

     Pro svou komparaci jsem si vybrala dva veslařské oddíly z Moravy. Prvním je TJ Jiskra 

Otrokovice a druhým oddílem je SVK Břeclav. Praktická část je rozdělena do několika částí: 

informace o městě, základní informace o oddíle, historie oddílu, organizační struktura, 

orgány, náklady a výnosy oddílu za rok 2010, 2011, rozhovor s vedením oddílu, dotazník 

s veslaři a SWOT analýza. 

 

3.1 TJ Jiskra Otrokovice 

 

3.1.1 Město Otrokovice 

 

     Otrokovice jsou druhé největší město v okrese Zlín. Leţí 10 km jihozápadně od Zlína  

na soutoku Moravy a Dřevnice. Město leţí na rozhraní tří moravských regionů - Valašska, 

Slovácka a Hané. Od roku 1933 se pro celé město začalo neoficiálně pouţívat název Baťov, 

ale v roce 1946 byl odebrán. [30] 

 

Informace o městě  

- počet obyvatel 18 524, 

- rozloha 19,61 km², 

- nadmořská výška 190 m, 

- části obce 2. [31] 

 

3.1.2 Základní informace o oddíle  

 

Název: TJ Jiskra Otrokovice 

Právní forma: občanské sdruţení. Oddíl je součástí TJ Jiskra Otrokovice.  

Adresa: Nový Stadion 1297 

 765 02 Otrokovice  

Okres: Zlín  

Kraj: Zlínský  
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Rok zaloţení: 1934  

Největší úspěchy:  

- Oldřich a Pavel Svojanovští v roce 1969 se stali Mistry Evropy, 

- Michal Vabroušek v roce 2000 se stal Mistr světa na skifu v lehké váze, 

- Vlastimil Čabla v roce 2008 byl třetí na Mistrovství Evropy na čtyřce. 

Řeka: Morava 

Barva vesel: modrá. Na obr. 3.5 lze vidět barvy otrokovických vesel. 

 

Obr. 3.5 Barva otrokovických vesel 

 

 

 

Zdroj: Český veslařský svaz. TJ Jiskra Otrokovice [online]. [cit. 2012-04-23]. Dostupné  

z: http://www.veslo.cz/tj-jiskra-otrokovice 

 

Délka závodní tratě: 450 metrů 

 

Areál veslařského střediska umoţňuje nejen veslování na řece Moravě v úseku v délce 10 km 

mezi bělovským a spytihněvským jezem, ale je rovněţ výchozí základnou pro rekreační 

plavby po řece Moravě k jezu ve Spytihněvi, kde je moţno pokračovat dál plavebním 

„baťovým“ kanálem se čtyřmi plavebními komorami do Uherského Hradiště a pak dál aţ  

do Stráţnice. 

 

3.1.3 Historie oddílu 

 

     Rozvoj sportovní činnosti v Otrokovicích začínal po roce 1930 souviset s výstavbou 

koţeluţen a nové části Otrokovic zvané „Bahňák“. V roce 1933 navrhl Antonín Zahradník 

výboru tehdejšího sportovního oddílu S. K. Baťov, aby byl zřízen i veslařský odbor. Návrh 
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byl výborem přijat a v roce 1934 byl zaloţen V. O. S. K. Baťov. Ještě téhoţ roku se 

uskutečnila v Otrokovicích první propagační regata, kde domácím veslařům a veslařkám byli 

za soupeře veslaři z Uherského Hradiště. V roce 1937 se stal veslařský odbor členem Svazu 

veslařů ČSR a zemským úřadem v Brně mu byla povolena činnost a schválena klubová 

vlajka. V roce 1984 byly zahájeny práce na výstavbě nové loděnice. Současně se v této době 

zavádí v otrokovické továrně výroba plátových čtyřek pod vedením Josefa Víta. Dřevo bylo 

z prvotřídního výběru. Byl to hlavně smrk. V roce 1941 byla při příleţitosti 1. národní 

veslařské regaty v Otrokovicích slavnostně otevřena nová loděnice. V roce 1946 byl zvolen 

nový výbor veslařského odboru v čele s A. Zahradníkem. Opravený jez umoţňuje v roce 1947 

opět pořádání národních veslařských regat v Otrokovicích. Neočekávaně se však na činnosti 

oddílu projevil vliv organizačních změn v továrně - v letech 1948 aţ 1950 došlo téměř ke 

zrušení oddílu. Rok 1951 znamená obnovení činnosti oddílu. V rámci sjednocení tělovýchovy  

se dosavadní veslařský odbor mění na veslařský oddíl TJ Jiskra Otrokovice. V tomto roce  

se také uskutečnily první přebory TJ Jiskra Otrokovice ve veslování, na kterých startovalo 

celkem 78 závodníků. V roce 1961 se ujal funkce trenéra ing. Kubíček, který se vrátil  

do Otrokovic ze studií v Brně. Provedl se velký nábor mládeţe, coţ se příznivě projevilo 

v činnosti oddílu v následujících letech. Veslaři si v této době vedli dobře i v jiných závodních 

odvětvích, zejména v lyţování. Kromě sportovní činnosti se opět buduje - prováděly  

se úpravy střediska a předělávala se stará vesla „biče“ na modernější „lopatky“. Pro dopravu 

lodí na regaty se zhotovila lehká kovová konstrukce na nákladní auto. V roce 1969  

se na regatě v Otrokovicích poprvé soutěţilo o putovní pohár „Memoriál Antonína 

Zahradníka“, který byl vypsán na počest zesnulého zakladatele oddílu. V průběhu roku 1971 

byl dle návrhu ing. Kubíčka zhotoven vlek na přepravu lodí na regaty. Dle tohoto vleku  

se pak staví vleky i v jiných oddílech. Na závěr sezony 1977 byl oddílu udělen titul „Vzorný 

oddíl II. stupně“. V roce 1981 bohatá činnost oddílu byla oceněna udělením titulu „Vzorný 

oddíl I. stupně“. Katastrofická velká povodeň, která v létě roku 1997 postihla celou Moravu, 

způsobila nejen zatopení velké části Otrokovic, ale způsobila i velké škody na veslařské 

loděnici a na lodním materiálu. Díky obětavé práci domácích veslařů a obětavé pomoci řady 

podniků a také veslařů z Mělníka a z Bohemians Praha se podařilo škody během podzimu 

odstranit a oddíl mohl pokračovat ve své činnosti. Rok po katastrofální povodni chtěli veslaři 

obnovit pořádání veslařské regaty. Jelikoţ byly v řece Moravě spadlé stromy, zkusili 

uspořádat regatu na Štěrkovišti jako „Otrokovické sprinty“. Trať 450 metrů z „rohu do rohu“ 

s dostatečnou šířkou pro 5 lodí byla vybójkovaná po krajích. Po prvním ročníku v roce 1998 

zjistili, ţe i přes drobné problémy se tato regata na závěr sezóny setkala s příznivým ohlasem 
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všech zúčastněných, neboť prostor rekreačního střediska poskytoval dostatek prostoru na 

břehu i na vodě, včetně hospůdek pro občerstvení, a tak s pořádáním regaty se uţ nevrátili na 

řeku. [16] [32] 

 

3.1.4 Organizační struktura oddílu TJ Jiskra Otrokovice 

 

     Předseda oddílu - Milan Tomaštík 

Jeho úkolem je zabezpečit bezproblémový chod oddílu. Snaţí se získat nové sponzory  

a následně vyjednat výhodné podmínky, na jejichţ základě se bude odvíjet jejich budoucí 

spolupráce. V neposlední řadě dohlíţí na finanční prostředky oddílu. 

 

Místopředseda  - Ing. Jiří Kubíček 

Mezi jeho prvotní úkoly patří zabezpečení veslařů a vše okolo toho. Zajišťuje dopravu 

 na regaty, zimní soustředění a dohlíţí na chod oddílu. Organizuje posádky s cizími oddíly.  

 

Hospodář - Ing. Jiří Kubíček 

Plní funkci pokladníka. Jeho úkolem je dohlíţet na finanční prostředky oddílu jako vklady, 

náklady a výnosy oddílu. 

 

Sekretář - Ing. Jiří Kubíček 

Jeho úlohou je to, aby byly včas zaslané přihlášky na regaty, odhlášky závodníků, komunikuje 

se svazem, vyřizuje korespondenci. 

 

Správce - Jiří Pátek 

Má na starosti technickou stránku oddílu. Vše dokáţe opravit, seřídit, zdokonalit, aby samotná 

loď a vesla byla připravená k závodu.  

 

Hlavní trenér - Ing. Zuzana Atarsia (muţi, jři, jky, dci) 

Má přehled o všech trenérech a jejich svěřencích. Dohlíţí na ně, aby příprava probíhala  

na kvalitní úrovni, rozděluje lodě. Sám vede veslaře k tomu, aby jejich trénink byl kvalitní 

a intenzivní. 

 

Dílčí trenéři - Markéta Solařová (dky, ţcis, ţkys), Helena Kubíčková (ţcis, ţkys),  
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Bc. Vlastimil Čabla (trenér Petra Čabli) 

Hlavní úlohou trenéra je kvalitní příprava svých svěřenců. Musí být schopen připravit 

závodníky na nejlepší výkon na vodě. Řádným tréninkem zvyšovat a udrţovat formu veslařů. 

Dále by měl nalézt chyby, které dělají při tréninku a v samotném závodě a následně je 

odstranit. Na obr. 3.6 je vidět organizační struktura TJ Jiskra Otrokovice. 

 

Obr. 3.6 Organizační struktura TJ Jiskra Otrokovice 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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3.1.5 Orgány oddílu TJ Jiskra Otrokovice 

 

Valná hromada členů 

     Svolává ji minimálně 1x ročně předseda. Mimořádné zasedání musí být svoleno na základě 

ţádosti nadpoloviční většiny členů s rozhodujícím hlasem. Členem valné hromady můţe být 

kaţdý člen oddílu. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů s hlasem rozhodujícím. Hlas rozhodující znamená, ţe je členovi více neţ 15 let. Není-li 

nadpoloviční většina, činí čekací doba jednu hodinu a je-li přítomna alespoň 1/3 členů, je 

valná hromada usnášeníschopná.  

 

Výbor 

     V čele výboru je předseda oddílu. Je oprávněn jednat a podepisovat všechny dokumenty. 

Funkční období je čtyřleté. Jeho náplní je, ţe řídí činnost oddílu mezi zasedáními valné 

hromady ve všech oblastech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě. Zabezpečuje činnost 

v souladu s úkoly stanovenými valnou hromadou.  

 

3.1.6 Náklady5 a výnosy6 oddílu 

 

     Kaţdý oddíl, aby řádně fungoval, musí mít dostatečné finance a propagaci. I ve veslování 

je potřeba dostatek financí. Kdyţ jich oddíl má, můţe si poté koupit draţší lodě, lepší vesla  

a také mít moţnost starat se lépe o své svěřence, zajistit jim kvalitnější zázemí.  

Jedním z nejdůleţitějších úkolů v oddílu je to, aby pokladník sestavoval kaţdý měsíc a poté 

kaţdoročně rozpočty oddílu za daný rok. Rozpočty, které jsem získala od Ing. Jiřího Kubíčka 

jsou z roku 2010, 2011. Pro lepší přehlednost byly údaje zaokrouhleny na tisíce.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Peněţní částky, které podnik účelně vynaloţil na získání výnosů. 

6
 Peněţní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda 

v tomto období došlo k jejich inkasu. 
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Rok 2010 

 

Tab. 3.1 Náklady oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2010 

 

Náklady oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2010 Kč 

Spotřeba materiálu 175 000 

Sluţby 360 000 

Osobní náklady  41 000 

Daně a poplatky  13 000 

Jiné provozní náklady  14 000 

Mimořádné náklady    2 000 

Spotřeba materiálu - energie 122 000 

Náklady celkem 727 000 

 

Zdroj: místopředseda oddílu Ing. Jiří Kubíček 

 

Tab. 3.2 Výnosy oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2010 

 

Výnosy oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2010 Kč 

Trţby za vlastní výkony a zboţí  55 000 

Zúčtování rezerv a opravných poloţek           0 

Mimořádné výnosy 390 000 

Převodové účty 147 000 

Výnosy celkem 592 000 

 

Zdroj: místopředseda oddílu Ing. Jiří Kubíček 

 

     Roční náklady za rok 2010 byly v celkové hodnotě 727 000 Kč. Po odečtení výnosů  

se klub dostal do ztráty 135 000 Kč. Opět největší poloţkou se staly sluţby, dále pak spotřeba 

materiálu a spotřeba materiálu - energie. Nejmenší poloţkou za 2 000 Kč jsou mimořádné 

náklady. 
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     Na druhé straně celkové roční výnosy za rok 2010 jsou 592 000 Kč. 390 000 Kč patří 

mimořádným výnosům, 147 000 Kč činí za převodové účty a 55 000 Kč za trţby za vlastní 

výkony a zboţí. Zúčtování rezerv a opravných poloţek má zde nulovou hodnotu. 

Rok 2011 

 

Tab. 3.3 Náklady oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2011 

 

Náklady oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2011 Kč 

Spotřeba materiálu 170 000 

Sluţby 435 000 

Osobní náklady  40 000 

Daně a poplatky  13 000 

Jiné provozní náklady  13 000 

Mimořádné náklady    2 000 

Spotřeba materiálu - energie 122 000 

Náklady celkem  795 000 

 

Zdroj: místopředseda oddílu Ing. Jiří Kubíček 

 

Tab. 3.4 Výnosy oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2011 

 

Výnosy oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2011 Kč 

Trţby za vlastní výkony a zboţí  42 000 

Zúčtování rezerv a opravných poloţek   20 000 

Mimořádné výnosy 382 000 

Převodové účty 308 000 

Výnosy celkem 752 000 

 

Zdroj: místopředseda oddílu Ing. Jiří Kubíček 

 

     Celkové roční náklady za rok 2011 činily 795 000 Kč. Tím pádem klub dosáhl ztráty  

za rok 2011 ve výši 43 000 Kč. Největší poloţku představují náklady za sluţby. Částka je 

435 000 Kč. Do sluţeb patří: opravy a udrţování, nájem areálů, sluţby jako telefonování  
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a poštovné, soustředění, startovné, doprava na zájezdy, stravné na sportovních akcích. Druhou 

největší poloţkou je spotřeba materiálu v hodnotě 170 000 Kč. Do této poloţky lze zahrnout 

občerstvení a pitný reţim, kancelářské potřeby, pohonné hmoty, věcné odměny jako medaile  

a poháry, spotřeba sportovního materiálu. Třetí největší poloţkou je spotřeba materiálu - 

energie (plyn a elektrická energie) s částkou 122 000 Kč. Čtvrtou poloţkou jsou osobní 

náklady a to mzdy trenérské a mzdy provozní. Dále daně a poplatky, kam patří správní 

poplatky a jiné provozní náklady, kde jsou zákonná pojištění majetku, peněţní odměny 

rozhodčím a ostatní náklady. Naopak nejmenší poloţkou jsou mimořádné náklady  

za 2 000 Kč, kde patří registrační a svazové příspěvky.  

 

     Celkové roční výnosy jsou 752 000 Kč. Z toho 382 000 Kč tvoří mimořádné výnosy, kam 

patří oddílové příspěvky, členské příspěvky, příspěvky od svazů oddílům za činnost, dary  

od fyzických a právnických osob. Druhou největší poloţkou jsou převodové účty, dále pak 

trţby za vlastní výkony a zboţí v hodnotě 42 000 Kč - výchovné, reklama, startovné, trţby  

za tělovýchovné sluţby. Nejmenší poloţku 20 000 Kč tvoří zúčtování rezerv a opravných 

poloţek. Jsou tím myšleny trţby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

 

Srovnání rozpočtů za rok 2010 a 2011 v daném oddíle: 

 

Rok 2010 

Náklady - výnosy = 727 000 Kč - 592 000 Kč = 135 000 Kč je ztráta, protoţe výnosy jsou 

menší neţ náklady. 

 

Rok 2011  

Náklady - výnosy = 795 000 Kč - 752 000 Kč = 43 000 Kč je ztráta, protoţe výnosy jsou 

menší neţ náklady. 

 

V grafu 3.1 je srovnání rozpočtů oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2010 a 2011. 
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Graf 3.1 Srovnání rozpočtů oddílu TJ Jiskra Otrokovice za rok 2010 a 2011 

 

Zdroj: vlastní 

 

V grafu lze pozorovat, ţe rok 2011 byl pro klub lepší. Byla zde menší ztráta neţ v předchozím 

roce 2010. A celkové výnosy byly také větší, coţ nám ukazuje, ţe oddíl mohl získat více 

finančních prostředků.  

 

3.1.7 Rozhovor 

 

Rozhovor se členem oddílu Ing. Jiřím Kubíčkem 

 

     Ing. Jiří Kubíček se narodil ve Vsetíně. Má vystudovanou VUT v Brně. Nejdříve se 

věnoval lyţování a poté přešel k veslování. Sám vesluje od 15 let. Trenérství se věnuje od 25 

let. Má udělaný trenérský kurz II. třídy. Od roku 1970 byl předsedou oddílu, ale v roce 2005 

přenechal svou funkci a nyní je místopředsedou oddílu TJ Jiskra Otrokovice. 
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Otázka č. 1 Jakou funkci v oddíle zastáváte?  

„Místopředseda.“ 

 

Otázka č. 2 Jaká je náplň Vaší práce v oddíle?  

„Zajišťovat činnost oddílu.“ 

 

Otázka č. 3 V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR?  

„Nedovedu posoudit.“ 

 

Otázka č. 4 Jakým způsobem probíhá propagace veslování ve Vašem městě? 

„Propagace probíhá v Otrokovických novinách, které dochází občanům do schránek 1x 

měsíčně zdarma.“ 

 

Otázka č. 5 Jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se sponzory?  

„Máme stálé sponzory, kteří nám přispívají pravidelně a dále sponzory, které oslovujeme 

 při organizování regaty v Otrokovicích.“ 

 

Otázka č. 6 Kolik máte sponzorů a jaké?  

„Mezi naše stále sponzory patří SMO a samotné město Otrokovice.“ 

 

Otázka č. 7 Na jakých místech máte umístěnou reklamu? 

„Nemáme nikde umístěnou reklamu.“ 

 

Otázka č. 8 Co si myslíte o postavení veslování v České republice a financování tohoto sportu 

státem? 

„Vzhledem k úspěchům na olympiádě a mistrovství světa má celkem dobré postavení, i kdyţ 

je veslování „malý“ sport. Financování státem je obecně jako další sporty nic moc.“ 

 

Otázka č. 9 Jak vysoké máte příspěvky? 

„1000 Kč za půl roku.“ 

 

Otázka č. 10 Jak velký máte rozpočet? 

„Je to cca 500 tisíc korun.“ 
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Otázka č. 11 Je to dostatek peněz pro oddíl? 

„Není, nutno shánět sponzory. Stačí to tak na běţný provoz, ale uţ nemáme peníze na obnovu 

drahého veslařského materiálu (lodě - skif 50 - 100 tisíc, dle kategorií, čtyřka 200 aţ 300 tisíc 

Kč).“ 

 

Otázka č. 12 Jakým jiným způsobem dostáváte finance kromě sponzorství? 

„Dostáváme peníze dotacemi anebo ze svazu SCM.“ 

 

Otázka č. 13 Dostáváte dotace? Odkud? 

„Jak jsem jiţ řekl, dotace dostáváme od města a část od veslařského svazu pro Sportovní 

centrum mládeţe. Právě nyní se realizuje nový program dotace od MŠ, které je na podporu 

rozvoje veslování ţactva.“ 

 

Otázka č. 14 Projevila se ve veslování nějakým způsobem ekonomická krize? 

„Asi jako všude - všechno je draţší, nejvíc v souvislosti se závodní činností (doprava, 

ubytování, stravování).“ 

 

Otázka č. 15 Kolik máte registrovaných dětí a mládeţe a kolik dospělých veslařů? 

„Máme registrovaných 36 dětí a 40 dospělých členů oddílu. Aktivních dospělých veslařů je 

však jen 15.“ 

 

Otázka č. 16 Máte dostatek nových potenciálních dětí? 

„Počet nových dětí je nedostačující. Bohuţel se k nám dostávají jen „zbytky“ dětí, které  

se neuplatnily u jiných sportů.“ 

 

Otázka č. 17 Jste spokojený s trénující mládeţí? 

„U těch, co doopravdy trénují, jsme spokojení. Dokladem jsou kvalitní výsledky.“ 

 

Otázka č. 18 Máte kvalifikované trenéry? 

„Ano máme.“ 

 

Otázka č. 19 Jak velký máte management? Je potřeba více lidí? 

 „To je slovo z podnikání, to neznáme. Pro řízení oddílu stačí pár lidí, kteří se tomu věnují.“ 
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Otázka č. 20 Zajišťujete regeneraci veslařům? 

„Regeneraci nezajišťujeme, jen pro výkonnostní špičku SCM zajišťujeme masáţe.“ 

 

Otázka č. 21 Jaký je největší problém ve výkonu Vaší práce?  

„Zajistit dopravu na regaty - nutno mít autobus s moţností současně vézt vlek s loděmi.“ 

 

Otázka č. 22 Co je Vaším cílem v oddíle? Daří se vám vaše cíle naplňovat? 

„Zajistit průběţně činnost oddílu - střídavě lépe a hůře.“ 

 

3.1.8 Dotazník 

 

     Dotazník pro trénující veslaře z oddílu TJ Jiskra Otrokovice, kteří se aktivně účastní 

tréninků a regat. Dotazovanými jsou ţeny i muţi ve věku 13 - 23 let. Ţen bylo 6 a muţů také 

6. Celkem bylo 12 veslařů dotazovaných. Byly vybrány takové otázky, které by mi co nejvíce 

pomohly ke zhodnocení managementu oddílu.  

 

Otázka č. 1 Myslíte si, ţe je veslování dostatečně propagované? 

Většina respondentů mi napsala, ţe veslování je málo propagovaný sport oproti jiným 

sportům, jako je fotbal, hokej, atletika aj. Také mi napsali, ţe veslování začíná patřit mezi 

známé sporty. 

 

Otázka č. 2 Jak byste zvýšili propagaci veslování ve Vašem městě? 

Většina veslařů si myslí, ţe by propagace byla nejlepší mezi dětmi pomocí náborů na školách, 

přednáškách a letáků ve školách. Dále by byla vhodná propagace na veřejných místech, 

v novinách či dny otevřených dveří, kde by si děti spolu se svými rodiči mohli vyzkoušet, 

jaké to je sedět v lodi a drţet veslo. V grafu 3.2 lze pozorovat moţnosti zvýšení propagace 

veslování v procentech u celkového počtu dotazovaných veslařů. 
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Graf 3.2 Možnosti zvýšení propagace veslování v procentech u celkového počtu dotazovaných 

veslařů 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 3 Máte dostatek sponzorů? 

Všichni se shodli na jedné odpovědí a to na té, ţe je zde nedostatek sponzorů oproti např. 

praţským oddílům. Jeden si také myslí, ţe na fungování oddílu to stačí, ale na modernizaci jiţ 

ne. 

 

Otázka č. 4 Jakým způsobem byste sháněli sponzory? 

Jeden z podnětů zněl, ţe by se podal návrh, ţe sponzorům budeme dělat reklamu za to, ţe nás 

budou sponzorovat. Rozhodně neprosit firmy, protoţe by sponzorování odmítly. Jiní 

navrhovali nebát se oslovit firmy a hlavně známé lidi, kamarády. Firmám nabízet  

za sponzoring reklamu na lodích či autě. Také si myslí, ţe je potřeba mít světovou úroveň, 

aby propagace byla úspěšná. V grafu 3.3 lze vidět moţnosti získávání sponzorů v procentech 

u celkového počtu dotazovaných veslařů. 
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Graf 3.3 Možnosti získávání sponzorů v procentech u celkového počtu dotazovaných veslařů 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 5 Na jakých místech máte umístěnou reklamu? 

Reklama je umístěná na plotě a na nástěnce na loděnici, v novinách, na internetových 

stránkách. V grafu 3.4 lze pozorovat moţnosti umístění reklamy v procentech u celkového 

počtu odpovědí dotazovaných veslařů. 
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Graf  3.4 Možnosti umístění reklamy v procentech u celkového počtu odpovědí dotazovaných 

veslařů 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 6 Máte vysoké příspěvky? 

Veslaři napsali, ţe se jim nezdá, ţe by měli vysoké příspěvky. 

 

Otázka č. 7 Kromě příspěvků musíte ještě něco platit, kupovat si? 

Ano, musí si platit dopravu na regaty, stravu, ubytování. Jedná se jen o příspěvky - regata  

na Moravě činí dopravu za 50 Kč, regata v Račicích či v Praze je za 300 - 400 Kč. Dále je 

potřeba mít společné ošacení jako dresy, teplákovou soupravu, ponoţky. Také si veslaři musí 

hradit zimní soustředění na horách. 

 

Otázka č. 8 Reprezentujete ČR? 

Kromě jednoho veslaře nereprezentují ČR. 

 

Otázka č. 9 Dostáváte finanční odměnu? 

Ţádnou finanční odměnu nedostávají. 
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Otázka č. 10 Jste spokojení s vedením a přístupem oddílu? 

Většina veslařů s vedením a přístupem není spokojená, protoţe se v Otrokovicích 

upřednostňují rodinní příslušníci trenérů. Není zde velká moţnost prosadit se.  

 

Otázka č. 11 Máte vhodné tréninkové podmínky pro veslování? 

Co se týče podmínek umístění oddílu a vodních podmínek, tak mají jedny z nejlepších.  

Ale jinak vládne na loděnici napjatá atmosféra a nejsou tam příliš dobré vztahy. 

 

Otázka č. 12 Jste spokojeni s trenéry a s tréninky? 

Všichni jsou s trenéry a s tréninky spokojeni. 

 

Otázka č. 13 Máte stálého trenéra anebo se trenéři střídají? 

V kategorii ţáci se trenéři střídali, ale nyní se většinou ustálili. Občas se to prostřídá skrz 

špatné vztahy. 

 

Otázka č. 14 Kdyby Vám nabídli trénovat v Praze, přestoupili byste? 

Většina respondentů by nabídku přijala. Pár jich napsalo, ţe nyní ne a jeden mi odpověděl, ţe 

nabídky jiţ dostal, ale odmítl je, protoţe nedostával finance. 

 

Otázka č. 15 Probíhá ve Vašem oddíle regenerace? Jestli ano, tak jaká? 

Regenerace neprobíhá. 

 

Otázka č. 16 Jste spokojeni se zázemím oddílu? 

Většina je spokojená, ale vylepšila by sociální zařízení a šatny. 

 

Otázka č. 17 Máte moţnost se občerstvit, posedět na loděnici? 

Vedle loděnice se nachází bufet, který je pro širokou veřejnost a podávají se zde hlavně 

nezdravá jídla jako párek v rohlíku, hamburger. Ale posedět se zde smí. 

 

Otázka č. 18 Jaké jiné volnočasové aktivity můţete dělat poblíţ loděnice? 

Mohou hrát fotbal, volejbal, běhat, koupat se v Moravě, jezdit na kole a na kolečkových 

bruslích, protoţe se zde nachází nová cyklostezka.  

 

 



53  

Otázka č. 19 Jaká je dostupnost na loděnici? Jakým způsobem se dopravujete Vy? 

Dostupnost na loděnici je na dobré úrovni. Dostanete se tu na kole, na kolečkových bruslích, 

autem, pěšky, MHD a ČSAD se nachází přibliţně 10 minut pěší chůze. Většina veslařů 

dojíţdí na kolech.  

 

3.1.9 SWOT analýza 

 

S - Strenghts (silné stránky) 

 

- tradice - veslování se stává rodinnou tradicí. Kdyţ bude veslovat otec, tak syn to půjde také 

zkusit. 

 

- dostupná lokalita - na loděnici je moţné dojet na kole, pěšky, MHD přibliţně 10 minut 

chůze, na kolečkových bruslích, 

 

- pěkné prostředí - kolem loděnice je mnoho zeleně, travnatá plocha, les, 

 

- kvalita sluţeb - nově zrekonstruovaná stezka pro pěší, cyklisty a pro bruslaře, posilovna 

s veškerým vybavením, bazén pro vnitřní veslování, trenaţéry, 

- finanční podpora města - město pravidelně přispívá finanční hodnotou na regaty, 

 

- široká nabídka volnočasových aktivit - fotbalové hřiště, plavba lodí po Moravě, táborák, 

venkovní posezení, pingpongový stůl, 

 

- účast na regatách - velký zájem z řad dětí a mládeţe o účasti na regatách, 

 

- nízké příspěvky - oproti jiným oddílům a to hlavně oddílům z Prahy, veslaři platí nízké 

příspěvky, 

 

- kvalitní tréninky - trenéři píšou svým svěřencům takové tréninky, ţe jsou veslaři s nimi 

spokojení a mají zlepšující se tendenci, 

 

- kvalifikovaní trenéři - trenéři jsou zkušení a vzdělávají se, 
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- tréninkové podmínky - jedny z nejlepších podmínek pro veslování. 

 

W - Weaknesses (slabé stránky) 

 

- technické vybavení - neprobíhá modernizace veslařských zařízení - trenaţéry, lodě, vesla, 

činky, 

 

- intenzita a kvalita propagace - malá propagace veslování, 

 

- nedostatečná kvalifikace trenérů - trenér by měl mít licenci na trénování a kvalifikaci 

v oblasti veslování, 

 

- vedení - vedení by mělo být na takové úrovni, aby většina veslařů byla s nimi spokojená, 

 

- regenerace - v klubu se nikdo nezajímá o regeneraci dětí a mládeţe. Je to jedna z důleţitých 

stránek trénujících. Zanedbaná regenerace vede k zhoršení zdravotního stavu, k menší kvalitě 

dosahovaných výsledků. 

 

- příchod nových malých dětí - oddíl má málo zájemců z řad dětí, které by chtěly veslovat, 

 

- sponzoring - oddíl se potýká s nedostatkem sponzorů, 

 

- propagace - nedostatečná propagace veslování, 

 

- nedostatek dospělých aktivně trénujících veslařů - malý počet dospělých veslařů nad 18 let, 

kteří chtějí trénovat a závodit, 

 

- malá reklama - reklama ohledně veslování je umístěná na málo místech. 

 

O - Opportunities (příležitosti) 

 

- získání více sponzorů - bylo by vhodné, kdyby si oddíl našel více stálých sponzorů, 
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- větší zájem o samotný sport - nábor potenciálních nových veslařů z řad mládeţe, 

 

- masmedia - častější rozhovory a fotografie o veslařích, reprezentaci, 

 

- pravidelná školení pro trenéry - bylo by zapotřebí, kdyby trenéři jezdili pravidelně do Prahy 

na trenérská školení, kde by se dozvěděli nové informace ohledně tréninků, technice  

a vybavení, 

 

- odchod veslařů do reprezentace - ve veslování je zvykem, kdyţ veslař z jakéhokoliv oddílu 

vykazuje dobré výsledky na regatách na vodě i na trenaţérech, přestupuje do reprezentace. 

Většinou se přestupem myslí odchod do Prahy do oddílu Dukla. 

 

- zlepšit zázemí pro veslaře - vhodné podmínky pro veslaře, 

 

- vztahy - zlepšit vztahy mezi samotnými trenéry a vedením, 

 

- stálost trenérů - vynasnaţit se, aby mládeţ měla stálé trenéry po dobu tréninků. 

 

T - Threats (hrozby) 

 

- nedostatečná modernizace veslařských lodí a vesel - zhoršení a nebo nedokonalé vybavení 

pro trénující a závodní veslaře, 

 

- nezájem členů o aktivní činnost - hrozbou by bylo, kdyby do oddílu přestávalo chodit málo 

dětí a dospělých jedinců, 

 

- odchod kvalitních trenérů - odchod nadějných mladých trenérů od činnosti, 

 

- odchod veslařů do jiných oddílů - hrozbou by bylo, kdyby veslaři odcházeli do jiných oddílů 

skrz lepší zázemí, 

 

- nadměrná náročnost času - problémem by byl, kdyby veslaři upřednostňovali veslování před 

školou či prací a zanedbávali ji, 
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- nedostatek trénujících veslařů - je zde malý počet trenérů, kteří se věnují dětem, 

 

- vztahy - kdyby se horšily podmínky v komunikaci, mohlo by dojít k odchodu veslařů  

do jiných oddílů. 

 

Shrnutí výsledků SWOT analýzy byly vloţeny do následující tabulky 3.5. 
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Tab. 3.5 Shrnutí SWOT analýzy oddílu TJ Jiskra Otrokovice 

 

Vnější 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

 - tradice 

- dostupná lokalita 

- pěkné prostředí 

- kvalita sluţeb 

- finanční podpora města 

- široká nabídka volnočasových 

aktivit 

- účast na regatách 

- nízké příspěvky 

- kvalitní tréninky 

- kvalifikovaní trenéři 

- tréninkové podmínky 

- technické vybavení  

- intenzita a kvalita propagace 

- nedostatečná kvalifikace trenérů 

- vedení 

- regenerace 

- sponzoring 

- příchod nových malých dětí 

- propagace 

- nedostatek dospělých aktivně 

trénujících veslařů 

- malá reklama 

Vnitřní 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

 - získání více sponzorů 

- větší zájem o samotný sport 

- masmedia 

- pravidelná školení pro trenéry 

- odchod veslařů  

do reprezentace 

- zlepšit zázemí pro veslaře 

- vztahy 

- stálost trenérů 

- nedostatečná modernizace veslařských 

lodí a vesel 

- nezájem členů o aktivní činnost 

- odchod kvalitních trenérů 

- odchod veslařů do jiných oddílů 

- nadměrná náročnost času 

- nedostatek trénujících veslařů 

- vztahy 

 

Zdroj: vlastní 
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3.2 SVK Břeclav 

 

3.2.1 Město Břeclav 

 

     Břeclav je okresní město v Jihomoravském kraji, 52 km jihovýchodně od Brna na řece 

Dyji, poblíţ hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důleţitou ţelezniční křiţovatkou. 

[27] 

 

Informace o městě  

- počet obyvatel 25 098, 

- rozloha 77,11 km², 

- nadmořská výška 158 m, 

- části obce 3. [27] 

 

3.2.2 Základní informace o oddíle  

 

Název: Slovácký veslařský klub Břeclav 

Právní forma: občanské sdruţení. SVK má postavení právnické osoby.  

Adresa: Haškova 2760  

690 03 Břeclav  

Okres: Břeclav  

Kraj: Jihomoravský  

Rok zaloţení: 1924  

Největší úspěchy:  

- A. Malinkovič obsadil 1. místo v MSA v Berlíně roce 1951, 

- J. Švéda dojel 1. na ME na Bledu v roce 1956, 

- J Švéda, V. Pavkovič byli 3. na OH v Římě v 1960 na osmiveslici. 

Řeka: Morava 

Barva vesel: bílá. Barva břeclavských vesel je vidět na obr. 3.7. 
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Obr. 3.7 Barva břeclavských vesel 

 

 

 

Zdroj: Český veslařský svaz. TJ Jiskra Otrokovice [online]. [cit. 2012-04-23]. Dostupné  

z: http://www.veslo.cz/svk-břeclav 

 

Délka závodní tratě: 1500 metrů, 300 metrů 

 

V Břeclavi se dá veslovat na řece Dyji. Tato řeka je sjízdná pro veslaře v délce 2 km.  

Dá se i více, ale tam veslaři nejezdí. Proto veslaři vyuţívají kanálu, který je dlouhý cca 1750 

metrů. Trať je zde rovná (oproti trati na řece). Břeclavský oddíl se nachází nad splavem. 

Na kanálu je ta výhoda, ţe trenér můţe jet vedle svého svěřence na kole po hrázi a kdyţ 

hodně fouká, nejsou zde vlny.  

 

3.2.3 Historie oddílu 

 

     Veslování je historicky nejúspěšnějším sportem v Břeclavi. Slovácký veslařský klub, 

zaloţený roku 1924, je jedním z nejstarších kontinuálně fungujících sportovních oddílů 

nejenom v městě Břeclav, ale i v jeho širokém okolí. V roce 1874 byl v Břeclavi zaloţen jako 

jeden z prvních německých klubů Ruderverein v Čechách a na Moravě. Poté byl v roce 1903 

přejmenován na Lunderburger Ruderverein. 1924 - 20. května byl v klubu SK Břeclav 

vytvořen výbor pro pěstování vodních sportů. Veslování se osamostatnilo pod názvem 

Slovácký veslařský klub. V roce 1925 se veslaři zúčastnili první regaty v Hodoníně. 9. 8. 

1925 se konala první regata v Břeclavi. Rudolf Zaoral byl zvolen jako první předseda klubu. 

Politické změny v roce 1948 znamenaly komplikace - veslaři byli nejdříve v Sokole, pak  

ve Spartaku Poštorná, ve Slavoji a nakonec ve Slovanu. V roce 1990 obnoven samostatný 

Slovácký veslařský klub Břeclav (dříve pod Slovan Břeclav). [31] 
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3.2.4 Organizační struktura  

 

     Předseda oddílu - František Pafkovič 

Stará se o chod na loděnici. Jeho funkcí je hledání co nejvíce sponzorů v okolí. Zařizuje 

nejrůznější smlouvy, které poté podepisuje a je za ně zodpovědný.  

 

Místopředseda - Ing. Luboš Krátký 

Podílí se na spolupráci spolu s předsedou.  

 

Hospodář - Zdeněk Šil 

Stará se o rozbité lodě, o úpravu vesel a samotných lodí, vleku, trenaţéry a posilovnu. 

 

Pokladník - Mgr. Blanka Mikýsková 

Její funkcí je starost o finanční stránku oddílu a výběr příspěvků od veslařů. 

 

Trenéři - František Pavlovič (dci, ţcis), Josef Akai (dky, jky, jři, ţcim, ţkys, ţcis), Jan 

Michálek (trenér Aleše Suského) 

Trenéři mají za úkol to, aby se řádně starali o veslaře, pomáhali jim po psychické i fyzické 

stránce, dopřávali kvalitní tréninky a zároveň i regeneraci a odpočinek. 

Na obr. 3.8 lze pozorovat organizační strukturu oddílu SVK Břeclav. 
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Obr. 3.8 Organizační struktura 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

3.2.5 Orgány SVK Břeclav 

 

Valná hromada členů  

     Je nejvyšším orgánem SVK. Svolává ji minimálně 1x ročně předseda. Je tvořena členy 

SVK. Členem můţe být kaţdý člen. Rozhodující je věk 15 let. Schvaluje stanovy, schvaluje 

základní předpisy SVK, rozhoduje o vstupu do SVK, schvaluje zprávu  

o hospodaření, volí a odvolává předsedu, členy výboru SVK, členy revizní komise  

a hospodáře, rozhoduje o zrušení a způsobu likvidace SVK. Funkční období je čtyřleté. 
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Výbor - František Pavlovič, Ing. Luboš Krátký, Jaroslav Florus, Jan Michálek, Zdeněk Šil,  

Mgr. Blanka Mikýsková 

 

Revizní komise - Slávka Kouřilová, Miloslav Belga, Nikol Nováková, Ing. Radomír Obrtlík 

     Úkolem je zabezpečení a revizní činnosti ve smyslu platného čs. právního řádu. Komise 

pracuje se zájmy a potřebami SVK, kontroluje hospodaření, předkládá valné hromadě zprávu 

o své činnosti. Je to nezávislý orgán na dalších svazových strukturách. Je tříčlenná aţ 

pětičlenná a je volena na stejné období jako výbor SVK.  

  

Hospodář - Zdeněk Šil 

     Hospodář vede řádně evidenci movitého i nemovitého majetku, pečuje o svěřené hodnoty. 

Je odpovědný výboru a valné hromadě. Hospodaření se řídí ročním plánem a rozpočtem.  

 

V příloze č. 5 najdeme podrobněji Stanovy Slováckého veslařského oddílu Břeclav, které mi 

poskytl předseda oddílu František Pafkovič. 

 

3.2.6 Náklady a výnosy oddílu 

 

Rok 2010 

 

Tab. 3.6 Náklady oddílu SVK Břeclav za rok 2010 

 

Náklady oddílu SVK Břeclav za rok 2010 Kč 

Spotřeba materiálu 175 000 

Sluţby 330 000 

Osobní náklady  34 000 

Daně a poplatky  13 000 

Jiné provozní náklady  14 000 

Mimořádné náklady   10 000 

Spotřeba materiálu - energie  95 000 

Náklady celkem 671 000 

 

Zdroj: předseda oddílu František Pafkovič 
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Tab. 3.7 Výnosy oddílu SVK Břeclav za rok 2010 

 

Výnosy oddílu SVK Břeclav za rok 2010 Kč 

Trţby za vlastní výkony a zboţí  34 000 

Zúčtování rezerv a opravných poloţek           0 

Mimořádné výnosy 321 000 

Převodové účty 265 000 

Výnosy celkem 620 000 

 

Zdroj: předseda oddílu František Pafkovič 

 

     Roční náklady za rok 2010 byly v celkové hodnotě 671 000 Kč. Po odečtení výnosů  

se klub dostal do ztráty 51 000 Kč. Opět největší poloţkou se staly sluţby, dále pak spotřeba 

materiálu, spotřeba materiálu - energie, osobní náklady, jiné provozní náklady, daně 

 a poplatky a na závěr mimořádné náklady. 

 

     Roční výnosy jsou 620 000 Kč. Převodové účty jsou největší poloţkou, následují 

mimořádné výnosy a trţby za vlastní výkony a zboţí. 
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Rok 2011 

 

Tab. 3.8 Náklady oddílu SVK Břeclav za rok 2011 

 

Náklady oddílu SVK Břeclav za rok 2011 Kč 

Spotřeba materiálu 180 000 

Sluţby 390 000 

Osobní náklady  35 000 

Daně a poplatky  14 000 

Jiné provozní náklady  15 000 

Mimořádné náklady    24 000 

Spotřeba materiálu - energie 105 000 

Náklady celkem  763 000 

 

Zdroj: předseda oddílu František Pafkovič 

 

Tab. 3.9 Výnosy oddílu SVK Břeclav za rok 2011 

 

Výnosy oddílu SVK Břeclav za rok 2011 Kč 

Trţby za vlastní výkony a zboţí  44 000 

Zúčtování rezerv a opravných poloţek            0 

Mimořádné výnosy 390 000 

Převodové účty 329 000 

Výnosy celkem 763 000 

 

Zdroj: předseda oddílu František Pafkovič 

 

     Celkové roční náklady za rok 2011 činily 763 000 Kč. Tím pádem oddíl nedosáhl ani ztrát 

ani zisku za rok 2011, protoţe náklady a výdaje jsou shodné. Největší poloţku představují 

výdaje za sluţby (opravy, nájem areálů, sluţby jako telefonování a poštovné, soustředění, 

startovné, doprava na zájezdy, stravné na sportovních akcích a jiné). Druhou největší 

poloţkou je spotřeba materiálu (občerstvení a pitný reţim, kancelářské potřeby, pohonné 

hmoty, věcné odměny jako medaile a poháry, spotřeba sportovního materiálu) v hodnotě 
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180 000 Kč. Třetí největší poloţkou je spotřeba materiálu - energie (plyn a elektrická energie) 

v hodnotě 105 000 Kč. Osobní náklady jsou čtvrtou poloţkou, další mimořádné poloţky 

s 24 000 Kč, jiné provozní náklady s 15 000 Kč a daně poplatky se 14 000 Kč. 

 

     Celkové roční výnosy jsou 763 000 Kč. Převodové účty mají největší poloţku s hodnotou 

390 000 Kč, pak následují převodové účty a trţby za vlastní výkony a zboţí. 

 

Srovnání rozpočtů za rok 2010 a 2011 v daném oddíle: 

 

Rok 2010 

Náklady - výnosy = 671 000 Kč - 620 000 Kč = 51 000 Kč je ztráta, protoţe výnosy jsou 

menší neţ náklady. 

 

Rok 2011  

Náklady - výnosy = 763 000 Kč - 763 000 Kč = 0 Kč není ani ztráta ani zisk, protoţe výnosy 

se rovnají nákladům. 
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Graf 3.5 Srovnání rozpočtů oddílu SVK Břeclav za rok 2010 a 2011 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

V grafu lze pozorovat, ţe rok 2011 byl pro klub lepší. Nebyla zde ztráta ani zisk. O rok dříve 

jsou náklady a výnosy také téměř vyrovnané. Klub je vyrovnanější neţ TJ Jiskra Otrokovice, 

kde rozpočty měly větší ztráty. 

 

3.2.7 Rozhovor  

 

Rozhovor se členem oddílu - Františkem Pafkovičem 

 

     Pan František Pafkovič pochází z Valtic. Valtice jsou vzdálené od Břeclavi přibliţně 10 

kilometrů. Má vystudované gymnázium a poté ekonomickou nástavbu zakončenou maturitou. 

Sám se věnuje veslování od svých 15 let. Později si udělal trenérský kurz II. třídy a začal 

trénovat od roku 1985. Přibliţně roku 1995 se stal předsedou veslařského oddílu SVK 

Břeclav. 
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Otázka č. 1 Jakou funkci v klubu zastáváte?  

„Předseda oddílu.“ 

 

Otázka č. 2 Jaká je náplň Vaší práce v oddílu?  

„Starám se o veškerou činnost na loděnici. Zajišťuji regaty pro veslaře, vhodné zázemí, 

dopravu, nocleh a stavu na regatách, regeneraci. Snaţím se tento sport zpopularizovat.“ 

 

Otázka č. 3 V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR?  

„Největší problémy jsou hlavně ve financích.“ 

 

Otázka č. 4 Jakým způsobem probíhá propagace veslování ve Vašem městě? 

„Propagace probíhá v místním časopise, v televizi.“ 

 

Otázka č. 5 Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory?  

„Máme kladné poznatky.“ 

 

Otázka č. 6 Kolik máte sponzorů a jaké?  

„Jmenný seznam sponzorů je následující ALBA-METAL spol. s r.o., Ladná BENAPO s.r.o., 

čerpací stanice Kostice, Bicykle servis Sedlák Břeclav, Jihomoravský kraj, KOVI spol. s r.o. 

Břeclav, Lodní doprava Břeclav s.r.o., MERLIN PLUS s.r.o. Břeclav, Město Břeclav, Martina 

Bačíková - Bakara, Břeclav, RACIO s.r.o. Břeclav, Realitní kancelář Pro radost, RS ČSTV 

Břeclav, Sbor dobrovolných hasičů Poštovná, STILLUS s.r.o. Břeclav, Stolařství Jan Švrček, 

ŠVÉDA - QUALITY s.r.o., Stavba a údrţba silnic s. r. o. Břeclav, VEST SERVIS Stanislav 

Veverka, Ţelezářství Macoun. Mezi jednotlivé osoby patří pan Miloslav Balga, pan Josef 

Černý, MUDr. Ivana Krátká, pan Karel Michl, MUDr. Oldřich Ryšavý, paní Marie Straková, 

Ing. Pavel Suchánek, Mgr. Milan Vojta.“ 

 

Otázka č. 7 Na jakých místech máte umístěnou reklamu? 

„Reklamu máme na veslařských dresech, na webu a v prostorách oddílu.“ 

 

Otázka č. 8 Co si myslíte o postavení veslování v České republice a financování tohoto sportu 

státem? 

„Financování státem u nás bohuţel není. Veslování moc postavení v České republice nemá.“ 
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Otázka č. 9 Jak vysoké máte příspěvky? 

„1500 Kč na osobu za rok.“ 

 

Otázka č. 10 Jak velký máte rozpočet? 

„Přibliţně jeden milion korun.“ 

 

Otázka č. 11 Je to dostatek peněz pro oddíl? 

„Není.“ 

 

Otázka č. 12 Jakým jiným způsobem dostáváte finance kromě sponzorství? 

„Z vlastní podnikatelské činnosti, z dotací ČVS a města.“ 

 

Otázka č. 13 Dostáváte dotace? Odkud? 

„Dostáváme peníze od města a z Českého veslařského svazu.“ 

 

Otázka č. 14 Projevila se ve veslování nějakým způsobem ekonomická krize? 

„Ano, projevila se ohledně sponzorství.“ 

 

Otázka č. 15 Kolik máte registrovaných dětí a mládeţe a kolik dospělých veslařů? 

„Máme registrovaných 50 dětí a mládeţe a 20 dospělých.“ 

 

Otázka č. 16 Máte dostatek nových potenciálních dětí? 

„Na to, kolik máme trenérů, tak ano.“ 

 

Otázka č. 17 Jste spokojený s trénující mládeţí? 

„Tak z poloviny.“ 

 

Otázka č. 18 Máte kvalifikované trenéry? 

„Ano.“ 

 

Otázka č. 19 Jak velký máte management? Je potřeba více lidí? 

 „Máme 7 členů výboru a kontrolní komisi. Je to dostačující.“ 
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Otázka č. 20 Zajišťujete regeneraci veslařům? 

„Ano, zajišťujeme pravidelnou regeneraci veslařům ve formě lázní, výřivek, plavání.“ 

 

Otázka č. 21 Jaký je největší problém ve výkonu Vaší práce?  

„Lépe motivovat nové mladé lidi k tomu, aby začali veslovat a věnovat se sportu.“ 

 

Otázka č. 22 Co je Vaším cílem v oddíle? Daří se vám vaše cíle naplňovat? 

„Našim cílem je to, aby naši svěřenci dosahovali nejlepších výsledků. Kdyţ jich budou 

dosahovat, tak budou také větší finance.“ 

 

3.2.8 Dotazník 

 

     Dotazník pro trénující veslaře z oddílu SVK Břeclav, kteří se aktivně účastní tréninků  

a regat. Dotazovanými jsou ţeny i muţi ve věku 13 - 23 let. Ţen bylo 6 a muţů 10. Celkem 

bylo 16 dotazovaných veslařů. 

 

Otázka č. 1 Myslíte si, ţe je veslování dostatečně propagované? 

Někteří si myslí, ţe je veslování dostatečně propagované, jiní jsou opačného názoru. 

 

Otázka č. 2 Jak byste zvýšili propagaci veslování ve Vašem městě? 

Veslaři si myslí, ţe je v Břeclavi veslování dostatečně propagované. Ale i přesto by zvolili 

ještě letáky, propagační materiály anebo více regat konaných v tomto městě. V grafu 3.6 lze 

pozorovat zvýšení propagace veslování v procentech u celkového počtu dotazovaných 

veslařů. 
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Graf 3.6 Možnosti zvýšení propagace veslování v procentech u celkového počtu dotazovaných 

veslařů 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 3 Máte dostatek sponzorů? 

V oddíle je dostatek sponzorů, ale nikdy není dost. 

 

Otázka č. 4 Jakým způsobem byste sháněli sponzory? 

Veřejná akce s propagací veslování, dobré výsledky, promluvit si se starostou či ptát se. 

Takové byly odpovědi. V grafu 3.7 lze vidět moţnosti získávání sponzorů v procentech 

u celkového počtu dotazovaných veslařů. 
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Graf 3.7 Možnosti získávání sponzorů v procentech u celkového počtu dotazovaných veslařů 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 5 Na jakých místech máte umístěnou reklamu? 

Reklama je umístěná na dresech, na lodích, na internetových stránkách jako je Google  

či Facebook, na veslařských stránkách. Před regatou visí na frekventovaných místech 

billboard. V grafu 3.8 jsou moţnosti umístění reklamy v procentech u celkového počtu 

odpovědí dotazovaných veslařů. 
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Graf 3.8 Možnosti umístění reklamy v procentech u celkového počtu odpovědí dotazovaných 

veslařů 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 6 Máte vysoké příspěvky? 

Příspěvky jsou nízké. 

 

Otázka č. 7 Kromě příspěvků musíte ještě něco platit, kupovat si? 

Musí si platit příspěvky na dopravu, stravu, startovné a ubytování. Dále dresy, doplňky stravy. 

V Břeclavi na regaty na Moravě platí 50 Kč na jeden den. Regaty v Čechách platí kolem 100 

Kč a v Račicích za všechny dny se stravou, ubytováním, startovným a cestou platí 500 Kč. 

 

Otázka č. 8 Reprezentujete ČR? 

Někteří veslaři reprezentují ČR ve veslování. 

 

Otázka č. 9 Dostáváte finanční odměnu? 

Finanční odměnu nedostávají ani reprezentanti, protoţe nejsou ve Sportovním centru 

mládeţe. 

 

Otázka č. 10 Jste spokojení s vedením a přístupem oddílu? 

Veslaři jsou spokojení s vedením oddílu.  
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Otázka č. 11 Máte vhodné tréninkové podmínky pro veslování? 

Tréninkové podmínky jsou dostačující, ideální kromě délky vodního toku. Nelze trénovat 

dlouhé jízdy vcelku.  

 

Otázka č. 12. Jste spokojeni s trenéry a s tréninky? 

Je zde spokojenost s trenéry a s tréninky. 

 

Otázka č. 13 Máte stálého trenéra anebo se trenéři střídají? 

V oddíle kaţdý trenér má své stálé svěřence. 

 

Otázka č. 14 Kdyby Vám nabídli trénovat v Praze, přestoupili byste? 

Většina veslařů by přestoupila do Prahy. U některých záleţí na okolnostech přestupu. 

 

Otázka č. 15 Probíhá ve Vašem oddíle regenerace? Jestli ano, tak jaká? 

Regenerace probíhá ve formě bazénu, plavání, masáţe, sauny, spinningu a výřivek. 

 

Otázka č. 16 Jste spokojeni se zázemím oddílu? 

Zázemí je velmi kvalitní. 

 

Otázka č. 17 Máte moţnost se občerstvit, posedět na loděnici? 

Přímo nad oddílem se nachází hospoda Na Kovárně, kde se vaří. 

 

Otázka č. 18 Jaké jiné volnočasové aktivity můţete dělat poblíţ loděnice? 

Plavání v řece, běh, fotbal, volejbal, stolní tenis. 

 

Otázka č. 19 Jaká je dostupnost na loděnici? Jakým způsobem se dopravujete Vy? 

Veslařská loděnice je v trochu odlehlejší části města. Na jednu stranu je to dobře, ţe je  

na tréninku nikdo neruší a mají klid, ale na druhou stranu to můţe být nevýhoda  

pro dojíţdějící. Hodně veslařů je ale místních a přijíţdějí na kole. 
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3.2.9 SWOT analýza 

 

S - Strenghts (silné stránky) 

 

- tradice - veslování se stává rodinnou tradicí. Veslující rodiče se snaţí vést své děti také 

k veslování. 

 

- klidnější lokalita - klidnější prostředí je výborné pro samotné veslaře, 

 

- pěkné prostředí - travnatá plocha, les, 

 

- kvalita sluţeb - posilovna s veškerým vybavením, nově zrekonstruovaný bazén pro vnitřní 

veslování, trenaţéry, 

 

 - finanční podpora sponzorů - dostatečná nabídka sponzorů, 

 

- široká nabídka volnočasových aktivit - hřiště na fotbal, pingpongový stůl, venkovní i vnitřní 

posezení, vyhlídková plavba lodí po řece, 

 

- účast na regatách - zájem o účast na regatách vybraných oddílem, 

 

- nízké příspěvky - veslaři platí přiměřeně nízké roční příspěvky vůči jiným oddílům, 

 

- kvalitní tréninky - trenéři dávají svým svěřencům takové tréninky, ţe jsou jimi veslaři 

spokojení a podávají slušné výsledky, 

 

- regenerace - zajištění pravidelné regenerace pro veslaře, 

 

 - vedení - členové oddílu jsou spokojení s vedením, je stálé, nemění se, 

 

- sponzoring - oddíl má dostatečný počet sponzorů, 

 

- zázemí - výborné zázemí pro veslaře, 
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- stálost trenérů - výhodou je, kdyţ mládeţ má po celou dobu jednoho trenéra, který se mu 

intenzivně věnuje.  

 

W - Weaknesses (slabé stránky) 

 

- nedostatek veslařského příslušenství - oddíl vlastní málo trenaţérů, 

 

- intenzita a kvalita propagace - malá propagace veslování, 

 

- nedostatečná kvalifikace trenérů - trenér by měl mít licenci, ţe můţe trénovat a ţe  

se vzdělává v oblasti veslování, 

 

- nedostupná lokalita - pro veslaře, kteří nejsou přímo z Břeclavi, mají problémy  

s dojíţděním na loděnici.  

 

O - Opportunities (příležitosti) 

 

- větší zájem o samotný sport - nábor potenciálních veslařů z řad mládeţe, 

 

- masmedia - častější rozhovory s vedením a fotografie o veslařích a o reprezentantech, 

 

- pravidelná školení pro trenéry - trenéři by měli absolvovat pravidelná trenérská školení 

ohledně lepších tréninkových podmínek, technice a vybavení, 

 

- odchod veslařů do reprezentace - ve veslování je zvykem, jakmile je veslař vybrán 

 do reprezentace, přestupuje do Prahy do Dukly. 

 

T - Threats (hrozby) 

 

- nedostatečná modernizace veslařských lodí a vesel - nedostatečné vybavení loděnice 

veslařskými pomůckami jako jsou např. vesla, lodě, trenaţéry, 

 

- nezájem členů o aktivní činnost - stále méně dětí by se chtělo aktivně věnovat veslování, 
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- zanedbání regenerace - velmi důleţitou sloţkou u aktivního sportovce je regenerace. 

Nedostatečná regenerace vede ke zdravotním problémům, zhoršení fyzického i psychického 

stavu sportovce, 

 

- odchod kvalitních trenérů - odchod nadějných mladých trenérů od činnosti, 

 

- odchod veslařů do jiných oddílů - hrozbou by bylo, kdyby veslaři odcházeli do jiných oddílů 

skrz lepší zázemí. 

 

V tabulce 3.10 Shrnutí SWOT analýzy oddílu SVK Břeclav lze pozorovat shrnutí SWOT 

analýzy. 
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Tab. 3.10 Shrnutí SWOT analýzy oddílu SVK Břeclav 

 

Vnější 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

 - tradice 

- klidnější lokalita 

- pěkné prostředí 

- kvalita sluţeb 

- finanční podpora města 

- široká nabídka volnočasových 

aktivit 

- účast na regatách 

- nízké příspěvky 

- kvalitní tréninky 

- regenerace 

- vedení 

- sponzoring 

- zázemí 

- stálost trenérů 

- nedostatek veslařského příslušenství  

- intenzita a kvalita propagace 

- nedostatečná kvalifikace trenérů 

- nedostupná lokalita 

Vnitřní 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

 - větší zájem o samotný sport 

- masmedia 

- pravidelná školení pro trenéry 

- odchod veslařů  

do reprezentace 

- nedostatečná modernizace veslařských 

lodí a vesel 

- nezájem členů o aktivní činnost 

- zanedbání regenerace 

- odchod kvalitních trenérů 

- odchod veslařů do jiných oddílů 

 

Zdroj: vlastní 
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3.3 Komparace oddílů TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav 

  

     Z dotazníků, které byly rozdány aktivně veslujícím veslařům z obou oddílů a z rozhovoru, 

byly zjištěny následující informace. Následující výsledky byly znázorněny v grafické podobě.  

 

Management 

 

     V TJ Jiskra Otrokovice veslaři většinou nejsou s vedením spokojení. V tomto oddíle jsou 

upřednostňovaní jedinci, kteří mají lepší podmínky na veslování a kvalitnější lodě, neţ ti 

ostatní. V oddíle SVK Břeclav je většina veslařů s vedením spokojena a nevyměnila by je. 

V grafu 3.9 lze pozorovat spokojenost veslařů s vedením.  

     Veslaři v obou oddílech se shodli na tom, ţe jejich tréninky jsou kvalitní a přiměřeně 

náročné. Dokazuje to o tom, ţe v oddílech jsou trenéři, kteří se svým svěřencům řádně věnují. 

     V TJ Jiskra Otrokovice jsou trenéři, kteří se více střídají oproti druhému oddílu, kde jsou 

trenéři stálejší, coţ je určitě pro veslaře lepší. Trenér můţe pozorovat, jak se jeho svěřenec 

výkonnostně zlepšuje. 

     Management je v oddílech na dobré úrovni a je dostačující. V Otrokovicích se skládá  

z předsedy oddílu, místopředsedy, hospodáře, sekretáře, správce, hlavního trenéra a dílčích 

trenérů. V Břeclavi se tvoří organizační struktura z předsedy oddílu, místopředsedy, 

hospodáře, pokladníka a trenérů. 

     V Otrokovicích je registrovaných jen 36 dětí a 40 dospělých členů oddílu. V Břeclavi je 50 

dětí a mládeţe a 20 dospělých. Břeclav je rozhodně lepší v počtu registrovaných dětí, kde jich 

je o 14 více. Ale na druhou stranu v Otrokovicích je více registrovaných dospělých členů. 
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Graf. 3.9 Komparace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav z hlediska spokojenosti 

veslařů s vedením 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Propagace 

 

     Celková propagace veslování ve světě je na nízké úrovni, protoţe veslování je málo 

populární sport. To samé platí také pro Českou republiku. Jsou tu jiné sporty, které jsou více 

preferované. Veslování v Břeclavi je velmi známé. O oddíle ví mnoho lidí.  V Otrokovicích je 

to opačně. Zde by se měla zlepšit propagace veslování ve městě. Propagaci lze zvýšit v obou 

městech tím, ţe by se pořádaly přednášky a diskuze na školách ţákům. Dále by se mohla 

zvýšit propagace roznášením letáčků a plakátů ve veřejném prostranství. V následujícím grafu 

3.10 je vidět, zda-li si veslaři myslí, ţe je veslování dostatečně propagované. 
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Graf 3.10 Komparace úrovně propagace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Sponzorství 

 

     V oddíle TJ Jiskra Otrokovice je podstatně méně sponzorů neţ v oddíle SVK Břeclav. 

Protoţe je veslování v SVK Břeclav více propagované a známější v samotném městě, mohou 

se pyšnit více sponzory, kteří finančně přispívají. Mají dostatek sponzorů ze strany firem  

a také od jednotlivců. Veslaři si myslí, ţe by se sponzoři měli hledat obcházením firem  

a podniků a ústně je poţádat o sponzoring. Důleţité je firmy nepřemlouvat. Nabídkou  

pro sponzory by byla moţnost umístění jejich reklamy či loga na lodě, dresy. Veslaři musí mít 

ale kvalitní výsledky. Přestoţe většina veslařů z těchto dvou oddílů nereprezentuje Českou 

republiku, mají dostatek významných ocenění. Někteří veslaři měli dobrý nápad a to ten,  

ţe by nebylo špatné zkonzultovat sponzoring se starostou. Myslím si, ţe by mohl mít dobré 

nápady a mohl by poradit a pomoci. V grafu 3.11 je srovnán počet sponzorů. 
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Graf 3.11 Komparace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav z hlediska počtu sponzorů 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Příspěvky 

 

     V obou oddílech je výše příspěvků nízká či přiměřená. V TJ Jiskra Otrokovice se platí 

1000 Kč za půl roku a v SVK Břeclav 1500 Kč za rok. Protoţe jsou niţší příspěvky, musí 

veslaři doplácet příspěvky na dopravu na regaty, na stravu, na ubytování. Dále je potřeba 

kupovat si z vlastních zdrojů stejné ošacení jako veslařské dresy, trička a také iontové nápoje, 

výţivové doplňky a zimní a letní soustředění. V Otrokovicích veslaři přispívají na regaty  

na Moravě na jeden den 50 Kč. Na regaty v Praze a Račicích asi 300 - 400 Kč. V Břeclavi  

na regaty na Moravě platí také 50 Kč na jeden den. Regaty v Čechách stojí kolem 100 Kč 

a v Račicích za všechny dny se stravou, ubytováním, startovným a cestou platí 500 Kč. 

V grafu 3.12 lze pozorovat rozdíl v příspěvcích od veslařů. 
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Graf 3.12 Komparace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav z hlediska počtu příspěvků 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Rozpočet 

 

     Rozpočet se skládá z výnosů a nákladů. V roce 2010 byl u obou oddílů ve ztrátě. V TJ 

Jiskra Otrokovice to byla ztráta ve výši 135 000 Kč, v SVK Břeclav ztráta 51 000 Kč. Rok 

2011 byl povzbudivější pro oba oddíly, protoţe v Otrokovicích byla ztráta jen 43 000 Kč  

a v Břeclavi nebyla ani ztráta ani zisk. Následující graf 3.13 srovnává oddíly 

z hlediska rozpočtu. 
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Graf 3.13 Komparace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav z hlediska rozpočtu 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Reklama 

 

     Oddíly mají reklamu na různých místech. V TJ Jiskra Otrokovice je reklama umístěná  

na plotě a na nástěnce na loděnici, v novinách, na internetových stránkách. V Břeclavi je 

reklama na dresech, na lodích, na internetových stránkách jako je Google či Facebook, na 

veslařských stránkách. Před regatou visí na frekventovaných místech billboard. 

V následujícím grafu 3.14 je vidět, na kterých místech a kolik kusů lze spatřit reklamu.  
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Graf 3.14 Komparace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav z hlediska počtu reklamy 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Finance 

 

     Veslaři nepobírají ţádnou finanční odměnu. V oddíle SVK Břeclav jeden veslař dostává 

peníze z SCM, coţ je středisko, které podporuje nadějné veslaře. Do tohoto střediska se můţe 

dostat dorostenec či dorostenka, kteří splní dané časy na vodě, na trenaţéru a v běhu a mají 

optimální výšku. Ze svých zkušeností vím, ţe je to velmi náročné se tam dostat. Mnoho 

veslařů se snaţí a trénuje na splnění daného času. Graf 3.915znázorňuje, kolik veslařů pobírá 

finanční odměnu. 
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Graf 3.15 Komparace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav z hlediska počtu finanční 

odměny 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Zázemí a tréninkové podmínky 

 

     Se zázemím jsou oba oddíly spokojené. Jen v Otrokovicích by veslaři rádi zrekonstruovali 

sprchy a šatny, kde veslaři odpočívají a připravují se na trénink. 

     V Otrokovicích jsou výborné podmínky pro trénování. Veslaři mají moţnost veslovat  

na dlouhé vzdálenosti a to aţ 10 km, rybáři a výletní lodě jsou ohleduplní vůči veslařům. 

V Břeclavi jsou také dobré podmínky, ale mají kratší vzdálenost na veslování a to jen 

přibliţně 2 km, a proto se musí častěji otáčet, coţ je nevýhoda pro tréninky.  

     Veslaři z SVK Břeclav by více uvítali přestup do Prahy, protoţe jsou v Praze lepší 

podmínky na trénování, lepší podmínky pro vstup do reprezentace, více se věnují regeneraci 

 i zázemí mají kvalitnější. Graf 3.16 pojednává o počtu přestupujících mladých veslařů do 

Prahy. 

     Otázka ohledně regenerace měla jednoznačné odpovědi, ale lišily se v oddílech. Dokazuje 

to o tom, ţe v oddíle SVK Břeclav se trenéři a hlavně vedení více věnuje svým svěřencům  
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a dopřává jim pravidelnou regeneraci, která je velmi potřebná. Mezi regeneraci patří plavání, 

masáţe, výřivka, lázně, sauna. Na druhé straně v TJ Jiskra Otrokovice nikdo regeneraci 

nepodporuje. 

     V obou oddílech mají u loděnice posezení, kde si veslaři mohou sednout, pojíst  

a odpočinout si. 

     Jelikoţ je u loděnice v Otrokovicích nově postavená cyklostezka, vyuţívají toho děti  

i trenéři a často zde jezdí na kole, běhají anebo jezdí na kolečkových bruslích. Jinak je moţné 

hrát u obou loděnic míčové hry jako je volejbal, fotbal, stolní tenis.  

     O něco lepší dostupnost je v oddíle TJ Jiskra Otrokovice. Většina veslařů dojíţdí na kole. 

V druhém oddíle mají výhodu ti, kteří bydlí přímo v městě Břeclavi. Pokud dojíţdějí 

z okolních měst a vesnic, mají problémy s veřejnou dopravou. 

 

Graf 3.16 Komparace oddílu TJ Jiskra Otrokovice a SVK Břeclav z hlediska přestupu veslařů 

do Prahy 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývají následující shrnutí. 

 

     V TJ Jiskra Otrokovice neodpovídá vedení oddílu požadavkům, jak by mělo vedení 

vypadat. Veslaři by uvítali změnu osob, která by umoţnila pro všechny veslaře stejné 

podmínky. V oddíle TJ Jiskra Otrokovice mají propagaci na nedostatečné úrovni. Ta 

ovlivňuje celkové výsledky. Z důvodu špatné propagace vychází nutnost zajišťování sponzorů 

samotnými trenéry. Proto je v oddíle nedostatek financí a oddíl se dostává v rozpočtu do 

záporných hodnot. Díky tomu si veslaři musí platit dopravu, stravu, ubytování na regatách a 

doplňkové materiál. I přesto mají otrokovičtí veslaři vynikající podmínky pro veslování. 

Také zázemí je na kvalitní úrovni.  

 

     V SVK Břeclav je podle veslařů management na dobré úrovni, má dostatek členů, kteří 

se pravidelně věnují dětem a vytváří jim kvalitní podmínky pro veslování. Tyto podmínky 

umoţňují veslařům nejenom tréninkové zázemí, ale i regeneraci a relaxaci formou bazénu  

a masáţí a dalších moţností. V oddíle je propagace na vynikající úrovni, proto má oddíl 

dostatek sponzorů, kteří pravidelně přispívají finanční odměnou. Díky lepším financím se 

oddíl dostává i k nulovému rozpočtu. Přestoţe je zde lepší finanční stránka, musí veslaři 

přispívat na dopravu, stravu a ubytování na regatách.  

 

     Spokojenost: dílčím cílem práce bylo zjistit spokojenost veslařů s vedením, s trenérským 

zabezpečením, zázemím oddílů a regenerací. Z výzkumného šetření byly zjištěny rezervy u TJ 

Jiskra Otrokovice s vedením oddílu a regenerací. U oddílu SVK Břeclav by se daly vytknout 

špatné podmínky veslování. 

 

     Závěrem se dá říci, ţe nejdůleţitější pro chod oddílů jsou dobré vztahy mezi veslaři a 

trenéry a vzájemná spolupráce se sponzory.  
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5. NÁVRHY, DOPORUČENÍ, NÁMĚTY 
 

     V průběhu výzkumného šetření se podařilo získat mnoho zajímavých informací ohledně 

jejich činnosti. V rámci výzkumu se dospělo k několika závěrům, které by mohly prospět  

ke sportovnímu či ekonomickému rozvoji těchto oddílů. 

  

5.1 TJ Jiskra Otrokovice 

 

     Je to oddíl s mnohaletou tradicí, který vychovává a sportovně vzdělává děti a mládeţ  

od nejmladšího školního věku.  

     Veslují zde veslaři na amatérské úrovni, ale i ti, kteří trénují v Praze na Dukle, dojíţdějí  

do jiných oddílů skrz tréninky a poté nás reprezentují na regatách v zahraničí. Navrhuji, aby 

veslaři, kteří nás reprezentují anebo jsou v SCM, dostávali za své výkony odměny ve formě 

větší regenerace, iontových nápojů, sportovních pomůcek, coţ by se odrazilo v jejich 

motivaci, přístupu k tréninkům a snaze zůstat na nejvyšší příčce co nejdéle. 

     Ve vedení jsou lidé, kteří pro práci v oddíle obětovali svůj volný čas. Podle názorů veslařů 

bych pozměnila členy ve vedení. V tomto oddíle jsou členy hlavně rodinní příslušníci, kteří 

chtějí hlavně to nejlepší pro sebe a nejbliţší okolí. Získávání finančních prostředků pro oddíl 

je velmi obtíţné. Oddíl má několik stálých sponzorů, kteří pravidelně přispívají nějakou 

částkou ke zlepšení podmínek na loděnici.   

     Hlavní klady tohoto oddílu vidím v kvalitě tréninků, v nabídce volnočasových aktivit a 

kamarádských vztahů mezi veslaři.  

     Velkým nedostatkem, se kterým se oddíl potýká, je nedostatečná či dokonce nulová 

regenerace. Doporučuji denně do tréninků zařadit strečink a protaţení, na bolest svalů masáţe 

a výřivky, lázně, plavání a občas vystřídat aktivity, aby nebyly jednotvárné a nezatěţovaly 

jednu stranu sportovce. Nedaleko loděnice je nově zrekonstruované relaxační centrum pro 

sportovce a širokou veřejnost, kde tyto sluţby poskytují. Bylo by vhodné dohodnout se na 

společné spolupráci. 

     Apeluji na to, aby se pořádala pravidelná školení trenérů zabývající se problematikou 

veslování, tréninkovými metodami, zlepšení techniky. 
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5.2 SVK Břeclav 

 

     Tento oddíl se během několika let vylepšil tak, ţe jiţ vlastní také mnoho veslařů, kteří 

začínají reprezentovat Českou republiku. Je to jenom dobře pro ně, protoţe se více zviditelní.  

Většina veslařů je zde amatérů a veslují proto, ţe zde mají hodně přátel, zábavy  

a zároveň se věnují ve svém volném čase něčemu prospěšnému pro jejich zdraví. 

     Doporučuji vloţit finanční prostředky do nových trenaţérů, aby je mělo více veslařů 

moţnost pouţívat a zaveslovat si. Ale na druhé straně mají nově zrekonstruovaný veslařský 

bazén pro děti, aby se seznámily s drţením vesel a technikou veslování. 

     Chválím vedení, které je podle veslařů dobré. Také investovali mnoho strávených chvil 

veslováním a všechen svůj volný čas tráví na loděnici. Hlavně bych chtěla vyzdvihnout 

vedení proto, ţe dbají o pravidelnou regeneraci dětí a mládeţe. Je to vynikající, ţe se starají o 

všechny potřeby veslařů. Získávání financí je pro oddíl určitě také náročné, i kdyţ seznam 

sponzorů je velký. Ale nemohu posoudit, kdo sponzoruje pravidelně a jakou částkou. 

     Hlavní klady oddílu jsou opět v práci trenérů, kteří se věnují dětem a mládeţi a tím jim 

pomáhají k lepším výsledkům. Moţná bych tréninky navýšila anebo zpestřila v tom, ţe bych  

do tréninkové jednotky zařadila i jiné aktivity. Dále je také kladem dostupnost na loděnici  

a pěkné okolní prostředí.  

     Opět bych doporučila oddílu, aby se snaţil o to, ţe by se trenéři neustále vzdělávali 

v trenérské činnosti, v lepší technice veslování, získávali nové informace o lodích a veslech.  

     Dále bych apelovala na tom, aby oddíl zvýšil příspěvky pro veslaře. Doporučila bych 2000 

Kč za rok. Přispěje to k lepším podmínkám pro veslaře, ke zkvalitnění zázemí. Poté mohou 

veslaři méně platit za dopravu a ubytování na regaty. 
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6. ZÁVĚR 

 

    Obsahem diplomové práce byla komparace managementu veslařských oddílů, kdy byly 

oddíly srovnány po stránce managementu, marketingu, sponzorství a propagace. Hlavním 

cílem analýzy byl průzkum současné situace v oddílech pomocí rozhovoru, dotazníku, 

pozorování a SWOT analýzy, kde se srovnávaly silné a slabé stránky oddílů a současně jejich 

příleţitosti a hrozby a následné odhalení nedostatků či problémů, se kterými se oddíly 

potýkají.  

 

Diplomová práce je rozdělená do čtyř kapitol. 

     První kapitola, teoretická část práce, byla zaměřená na vymezení základních pojmů, 

 na základě kterých se čerpalo a vyuţívaly se i v dalších částech práce. Mezi základní pojmy 

patří definice sportu, veslování, managementu, marketingu, sponzoringu, marketingové 

komunikace a financování ve sportu. Také se zde uvádí metody a techniky, které byly vyuţity 

v praktické části.  

 

     Praktická část byla zaměřená na získávání základních informací o managementu  

a marketingu. Byly srovnány údaje ze dvou roků 2010 a 2011. S veslaři, kteří aktivně veslují  

a s vedením byl proveden dotazník a rozhovor, který se týkal financování marketingu  

a managementu oddílu. V závěru praktické části jsou shrnuty výsledky analýzy, které jsou 

prováděné pomocí SWOT analýzy, kde by se oddíly mohly ponaučit z jejich nedostatků.  

Oddíly Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice a Slovácký veslařský klub Břeclav jsou 

hodnoceny jako oddíly, které mají prosperující budoucnost v činnosti, kterou vykonávají  

a doufám, ţe v ní budou i nadále pokračovat. V dnešní době je jiţ málo lidí, kteří se tak 

intenzivně věnují dětem a mládeţi jako zmiňované dva oddíly.  

 

     V  kapitole č. 4 byly shrnuty hlavní výsledky výzkumného šetření. Také zde byly 

komparovány rozpočty sledovaných oddílů podle jejich rozpočtů, které mi byly nabídnuty k 

pozorování. 

 

     Poslední kapitola byla zaměřena na návrhy moţností pro další zkvalitnění a zefektivnění 

oddílů po stránce finanční a manaţerské. Byly definovány problémy, se kterými se oddíly 
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potýkají a které by se měly zlepšit. Dále jsou zde formulovány některé návrhy a doporučení 

pro zlepšení činnosti obou oddílů. 

 

     Celá tato práce mi umoţnila získat nové poznatky z oblasti managementu a vyzkoušet si je 

v praxi. Vytyčený cíl práce byl splněn. Proběhla i zpětná vazba v oddílech. Předsedům oddílů 

byly sděleny návrhy a doporučení ke zlepšení zázemí na loděnici a zkvalitnění nabízených 

sluţeb. Věřím, ţe tato diplomová práce bude pozitivním přínosem a poslouţí ke zlepšení 

současného stavu v oddílu.  
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ČSTV - Český svaz tělesné výchovy 

ČVS  - Český veslařský svaz 

FISA  - International Federation of Rowing Associations - Mezinárodní federace veslování 

SCM  - Sportovní centrum mládeţe 

SK     - Sportovní sklub 

SVK  - Slovácký veslařský klub 

TVS  - tělesná výchova a sport 

TJ      - Tělovýchovná jednota 
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