
                               
          
 

Příloha č. 1  zápisu z řádné schůze výboru Středočeského krajského sdružení ČSS, z.s. 
 

Návrh Středočeského krajského sdružení ČSS, z.s. - restrukturalizace 
(k projednání Prezidia ČSS, z.s. a Výkonného výboru ČSS, z.s.) 

 
 

1) V nastávajícím olympijském cyklu zrušit pracovní pozice sportovního ředitele ČSS, z.s. a 
státních trenérů a zřídit funkce manažerů jednotlivých sekcí - kulové a brokové (čl. XI stanov 
říká: …Prezidium dle potřeb schvaluje administrativní aparát, funkci sportovního ředitele a 
tajemníka). 
 

2) Vytvořit pozici manažera kulové sekce a manažera brokové sekce - oba členy KŘR. 
 
Navržený systém: 
 
Komise řízení reprezentace - KŘR 
Složení -   prezident, viceprezident, manažer pro kulové disciplíny, manažer pro brokové disciplíny,   
                  zástupce ASC Dukla - kulové disciplíny, zástupce ASC Dukla - brokové disciplíny,  zástupce 
                  Olymp CS MV - kulové disciplíny, zástupce Olymp CS MV - brokové disciplíny, lékař repre- 
                  zentace. 
 
Komise řízení reprezentace - sekce kulové disciplíny 
Složení -   dtto KŘR bez zástupců brokových disciplín. 
 
Komise řízení reprezentace - sekce brokové disciplíny 
Složení -   dtto KŘR bez zástupců kulových disciplín. 
 
Manažer pro kulové / brokové disciplíny 
 
Trenérská rada kulová / broková 
 
Funkčnost navrhovaného systému: 
 

a) Trenérská rada (kulová / broková) ve spolupráci s manažerem dané skupiny naplánuje před 
sezónou plán přípravy reprezentace, včetně konkrétních výjezdů, soustředění a navrhne 
nominační kritéria na uvedené akce a postupové a vrcholné soutěže. 

 
b) Manažer (kulových / brokových disciplín) vždy přednese návrh příslušné trenérské rady ke 

schválení komisi řízení (pro kulové / brokové disciplíny), která tento návrh posoudí a po 
případném schválení přednese komisi řízení reprezentace. 

 
c) Manažer dle schválených nominačních kritérií připravuje nominace, které konzultuje 

s trenérskou radou a následně přednáší ke schválení komisi řízení reprezentace (pro kulové/ 
brokové disciplíny). Po schválení připravuje jmenovité nominace, organizační záležitosti a 
podrobnosti k výjezdu, včetně optimalizace doprovodů dotčených trenérů. 
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Důvodem tohoto návrhu je: 
 

- přetěžování některých zaměstnanců ČSS, z.s., tím vznikající nesrovnalosti, pochybení, 
nejasnosti, nedostatečná komunikace atd. 

- lepší metodika vedení a přípravy reprezentace a maximální podpora v dané chvíli nejlepších 
sportovců 

- systematická příprava sportovců a jejich vedení, vše podřídit vytváření pro ně 
nejoptimálnějších podmínek 

- finanční stránka = úspora na mzdách 
   
 
Činnost státních trenérů je rovněž značně omezena počtem kvalitních sportovců mimo jiné i proto, že 
nemáme a nebudeme mít v tak malé zemi a pro média neatraktivním sportu na evropské a světové 
úrovni konkurenceschopné střelce ve větším množství. 
           
Dalším důvodem je problém množství kvalitních trenérů nejenom státních, ale hlavně osobních. 
Proto by bylo vhodné tyto kvalitní trenéry více zapojit do tréninku jednotlivých střelců v základnách a 
hlavně s talenty. 
 
 
 
 


