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Příloha 4: Podrobný popis silných a slabých stránek plynoucích ze SWOT analýzy pro 

VK Perun Ostrava 

 

Silné stránky 

 Více než stoletá tradice veslování na Ostravsku – tradice, jak je možné vidět i v 

historii, je zde opravdu silná a je nutné ji dále rozvíjet, 

 Klidné prostředí kousek od centra města – klub se nachází kousek od konečné 

zastávky tramvaje číslo jedenáct v Ostravě – Přívoze. Naproti přes řeku se rozléhá 

kopec Landek se svým hornickým muzeem, kde se pořádají různé společenské akce, 

 Rozvoj sociálních vazeb mezi jednotlivci – veslování je v České republice bráno spíše 

jako sport pro jednotlivce (skifaři specialisté), jde ale zejména o týmový sport, což 

dokazují závodníci jezdící ve velkých lodích (osma, čtyřka). Závodění ve větších 

posádkách pomáhá v rozvoji komunikace a utužování vazeb mezi jednotlivými 

sportovci a kvalitnější vycházení s různými typy lidí,  

 Týmový duch – podobně jako u předchozího bodu, veslaři drží při sobě a mnohdy se 

stává, že motivace a týmový duch kompenzují jiné nedostatky. Je známo, že sbírka 

vynikajících individualistů nikdy neutvoří skvělý tým. Naopak tým, ve kterém jsou 

slabší i silnější jedinci, kteří se dokáží ve správnou chvíli semknout dosáhnou na 

mnohem více. Velké posádky jsou proto velmi preferovány, 

 Cílevědomost, touha po úspěchu – tyto vlastnosti si sportovec přenáší i do civilního 

života, ve kterém je poté schopen se daleko lépe a úspěšněji prosazovat, 

 Poznávání veslařů na domácích i zahraničních regatách – poznávání nových, 

zajímavých lidí, které pojí společná láska k vodě a touha po vítězství, 

 Kvalitní vybavení zrekonstruované posilovny – dostatek sportovního materiálu 

(čínky, trenažéry, spinnigové kola, posilovací stroje, švédské bedny), čisté a 

udržované prostředí, 

 Možnost pořádání kulturně - společenských akcí – v prostorách klubovny se 

pořádají nejen valné hromady a schůze výboru, ale také oslavy narozenin, výročí 

klubu, veslařské plesy aj., 

 Prostřednictvím sportu vést mladé lidi ke správnému životnímu stylu a sebekázni – 

v dnešní době, kdy se mnohé děti téměř nehnou od televizí a počítačů je to výborná 

forma jak zaplnit jejich volný čas a vést je k úspěchům jak sportovním, tak i 

životním. Děti se naučí si organizovat dny dopředu a rozlišovat důležité a méně 
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důležité povinnosti. Jsou v kruhu svých přátel a rozvíjí tak i svou sociální pozici ve 

společnosti.  

 

Slabé stránky 

  Nedostatek počtu kvalifikovaných trenérů – příčina, kvůli které se klub nachází v 

současné době ve špatné situaci. Nedostatek kvalifikovaných lidí = nedostatek vedení 

a nabírání mládeže = nedostatek finanční podpory, 

 Částečně zastaralé vybavení lodního parku – z důvodu nízkých příjmů klubu je 

nutné opravovat starší lodě. Nákup nových probíhá pouze s výrazným přispěním 

sponzorů,  

  Nedostatečná marketingová propagace – je nutné zlepšit všechny kanály propagace 

veslování na ostravsku. Zejména podpora reklamy v masmédich a inovace webových 

stránek jsou prvními kroky ke zlepšení prezentace klubu v očích veřejnosti, 

 Hospodaření klubu – klub se nemůže bez dostatečných prostředků posunovat 

kupředu ve smyslu obnovy a nákupu nového sportovního a jiného vybavení. Postupně 

ztrácí kontakt s ostatními kluby, 

 Nejasné cíle klubu do budoucích let – v této době v klubu není zcela jasně dané, 

jakým způsobem chce vedení klubu řídit jeho činnost do budoucích let. Je nutné určit 

si prioritní úkoly, na které je potřeba se zaměřit ať už z hlediska dlouhodobého tak 

krátkodobého. Musí taktéž existovat zpětná kontrola v rámci činnosti revizní komise. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 5: Podrobný popis příležitostí a hrozeb plynoucích ze SWOT analýzy pro VK 

Perun Ostrava 

 

Příležitosti 

 Blížící se 120. oslavy výročí klubu a s tím spojený rozvoj propagace klubu v Ostravě 

– rozvoj propagace v rámci rozšířené reklamy v prostředcích městské hromadné 

dopravy, v lokálních televizích, v novinách a na internetu, poutače poblíž klubu 

umístěné u silnic, reklama v rádiu apod., 

 Inspirace úspěšnými sportovci vychovávanými v klubu – např. český špičkový 

reprezentant a olympionik Petr Vitásek, 

 Rostoucí význam zdravého životního stylu – rekreační veslování pro všechny věkové 

kategorie pro rozvoj zdraví a zlepšení kondice, 

 Výchova mladých jedinců (závodníci a trenéři) – jediná možnost do budoucna, jak 

udržet klub při životě a dále jej rozvíjet následujícími generacemi mladých lidí. Dát 

možnost mladým lidem působícím v klubu se vzdělávat a získávat trenérské licence, 

 Pořádání poháru základních a středních škol Moravskoslezského kraje ve veslování 

na trenažéru – v rámci inspirace je nutné pokusit se o zorganizování poháru ve 

veslování na trenažérech zaměřeného zejména na základní školy a střední školy, který 

by sloužil jako nábor nových členů, 

 Spojení se se silným partnerem z podnikatelské oblasti – navázání kontaktu se 

silným partnerem, který by mohl finanční podporou zaštítit výše uvedený pohár na 

trenažérech a motivovat děti prostřednictvím výhry kvalitních sportovních doplňků, 

popř. oblečení atd., 

  Rozvoj moderních metod řízení klubu – zodpovědný výběr kvalifikovaných 

pracovníků na jednotlivá místa ve vedení klubu, jasná koncepce klubu do budoucna, 

rozvoj a pozitivní motivace pracovníků, systém demokratického řízení klubu s 

možností zpětné kontroly činnosti. Hledání inspirace ve spřátelených klubech, 

neustálý rozvoj vzdělání v oblasti veslování. Snaha o maximální úspory a přitom 

zachování kvality činnosti. Hledání nových forem získávání finančních prostředků,  

 Určení sportovních i ekonomických cílů klubu – ze sportovního hlediska je nutné 

dbát na zlepšení tréninkových a cvičebních podmínek, podporování a motivování 

sportovců, uznávání výkonnostního sportu, zaměřit se na trénink dětí a mládeže a na 

podporu mladých talentů. Rozvíjet příslušnost jednotlivých členů vůči klubu 
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(klubismus). Z ekonomického je nutné zaměřit se na zlepšení účetní evidence, 

zvyšování doplňkových finančních zdrojů, úsporná opatření, posílení reklamy, 

získávání kvalifikovaných řídících pracovníků. Všechny tyto cíle je také nutné 

rozdělit podle hlavních priorit a časové náročnosti na krátkodobé a dlouhodobé.  

 

Hrozby 

 Odchod všech trenérů – odchodem trenérů by v podstatě klub zanikl během krátké 

doby. Ztráta podstaty fungování klubu, 

 Neexistující členská základna v mládežnických kategoriích – v tomto stádiu klub 

může jistou dobu fungovat. Spěje to ale k postupnému úpadku a zániku klubu, 

 Nezájem bývalých členů klubu o jeho činnost – nedostatek nadšenců, kteří by 

nalákali např. děti své nebo svých známých do klubu aby pokračovali ve veslařské 

tradici, 

 Zvyšování finančních výdajů na činnost – zdražování cen veškerých k provozu 

nutných složek jako jsou elektřina, topné materiály, voda apod., 

 Ztráta sponzorů – v dnešní době by se ztráta sponzorů rovnala katastrofě a 

obrovskému finančnímu propadu. Je proto nutné propagovat klub pomocí kvalitních 

výsledků pro získání co nejvíce sponzorů, 

 Nefungující činnost členů výboru klubu – situace, kdy se zodpovědné a pověřené 

osoby nestarají o úkoly, které mají plnit. Pozice ve výboru klubu je závazná a lidé, 

kteří jsou dosazeni do jednotlivých funkcí, jsou povinni je podle platných stanov 

klubu vykonávat. Pokud se toto nebude dít, není možné, aby klub prováděl svou 

činnost. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 6: Podrobný popis silných a slabých stránek plynoucích ze SWOT analýzy pro 

TJ Jiskra Otrokovice 

 

Silné stránky 

 Tradice veslování předávané z generace na generaci - veslování se stává rodinnou 

tradicí. Když bude veslovat otec, tak syn to půjde také zkusit, 

 Dostupná lokalita - na loděnici je možné dojet na kole, pěšky, MHD přibližně 10 

minut chůze, na kolečkových bruslích, 

 Velké množství veslařů v mladších kategoriích – v současnosti je klub se svými 75 

registrovanými dětmi jedním z nejrozšířenějších klubů co do počtu mládeže nejen 

v na Moravě ale také v ČR, 

 Kvalita nabízených služeb - nově zrekonstruovaná stezka pro pěší, cyklisty a pro 

bruslaře, posilovna s veškerým vybavením, bazén pro vnitřní veslování, trenažéry, 

 Finanční podpora města - město pravidelně finančně podporuje otrokovickou regatu 

i klub vysokými dotacemi, 

 Široká nabídka volnočasových aktivit - fotbalové hřiště, plavba lodí po Moravě, 

táborák, venkovní posezení, pingpongový stůl, 

 Účast na regatách – velký zájem z řad mladých veslařů o účasti na veškerých 

regatách, 

 Nízké příspěvky - oproti jiným klubům, veslaři platí velice nízké příspěvky, 

 Kvalifikovaní trenéři – trenéři jsou velmi zkušení a neustále se vzdělávají, 

 Dobré tréninkové podmínky – díky délce Baťova kanálu ideální podmínky pro 

trénování. 

Slabé stránky 

 Technické vybavení - neprobíhá modernizace veslařského materiálu - trenažéry, 

lodě, vesla, 

 Intenzita a kvalita propagace – nízká propagace veslování u veřejnosti, 

 Regenerace - v klubu se nikdo příliš nezajímá o regeneraci dětí a mládeže. Je to 

jedna z důležitých stránek která pomáhá zkvalitňovat trénink. Zanedbaná regenerace 

vede k zhoršení zdravotního stavu a k menší kvalitě dosahovaných výsledků. 

 Sponzoring – klub se potýká s poměrně malým počtem sponzorů  podnikatelského 

sektoru. 

 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha 7: Podrobný popis příležitostí a hrozeb plynoucích ze SWOT analýzy pro TJ Jiskra 

Otrokovice 

 

Příležitosti 

 Větší zájem nových veslařů o veslování v Otrokovicích – pořádat častější a intenzivnější 

nábory a přilákat tak větší množství potencionálních mladých veslařů, 

 Získání většího množství sponzorů – navázání spolupráce s více firmami, které by mohly 

klubu přispívat na jeho činnost. Snaha najít většího partnera, 

 Rozšíření komunikace skrze masmedia – Snaha o častější články v místních novinách, o 

rozhovory s úspěšnými veslaři vysílanými v místní televizi. Podpora formou reklamních 

bannerů a letáčků, 

 Pravidelné proškolování trenérů - bylo by zapotřebí aby trenéři jezdili pravidelněji na 

trenérská školení, kde se dozví nové informace ohledně tréninků, technice veslování a 

vybavení, 

 Výchova budoucích reprezentantů ČR a jejich přestup do pražské Dukly - ve veslování 

je zvykem, když veslař z jakéhokoliv klubu vykazuje dobré výsledky na regatách na vodě 

i na trenažérech, přestupuje do reprezentace. Většinou se přestupem myslí odchod do 

Prahy do oddílu Dukla, 

 Zkvalitnění vybavení a materiálu pro veslaře – každoroční nákup starších, ale stále velmi 

kvalitních lodí zahraničních značek, zejména z Itálie a Německa, jejichž cena se už 

nepohybuje tak vysoko jako při výrobě, ale jejich opotřebení je poměrně malé. 

 Rozšíření možnosti regenerace pro závodníky – nabídnout možnost regenerace formou 

masáží nebo sauny pro všechny své závodníky, nejen pro špičku. 

 

Hrozby 

 Nedostatečná modernizace veslařského vybavení (lodě, vesla, trenažéry) – nedostatečné 

vybavení pro veslaře, kteří mají dobrou výkonnost, ale kvůli špatnému vybavení se 

nemohou prosadit mezi konkurencí, 

 Nezájem členů o aktivní činnost – nezájem ze strany starších členů o klubové dění a 

odchod přílišného množství mladých veslařů, které by neměl kdo nahradit, 

 Odchod kvalifikovaných trenérů – odchod kvalifikovaných a úspěšných trenérů kvůli 

zaměstnání či jiným povinnostem, se kterými by se trenérská činnost v klubu nedala 

spojit, 
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 Odchod veslařů do jiných klubů – odchod úspěšných reprezentantů klubu nebo jejich 

přestup do jiného klubu kvůli vnitřním neshodám, 

 Nedostatek trénujících veslařů – nízká účast na regatách, špatné výsledky, neschopnost 

vyrovnání se s konkurencí, demotivace závodníků, nízká finanční podpora od sponzorů 

z důvodu neodpovídajících výsledků, 

 Vztahy mezi členy klubu – tak jako všude jinde je i tento faktor jedním z hlavních 

potencionálních zdrojů problémů. Klub může být kvalitně finančně zajištěn, pokud se 

však lidé v klubu nedokáží mezi sebou normálně bavit a dohodnout se na společné a 

koncepční práci, vše ostatní příjde vniveč. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


