
PLÁN ROZVOJE A ČINNOSTI  ČSB 
na období mezi VII. a VIII. Valnou hromadou - období let 2014 - 2018 

 

      Uvedené období bude v činnost Českého svazu biatlonu zaměřeno na jeho další rozvoj po úžasném 
předcházejícím OH cyklu a zúročení vynikajících výsledků reprezentace na OH2014 a MS2012 a 2013, včetně 
zúročení organizačních úspěchů ČSB spojené s pořádáním MSJ, EP, SP a MS2013 v Novém Městě na Moravě. Tyto 
úspěchy je potřeba zhodnotit  ve zvládnutém náboru malých dětí do klubů, včetně trenérů a pokračování 
v nastoleném trendu reprezentačních družstev s cílem získat 1. místo na OH 2018, které nám jako jediné ve sbírce 
úspěchů českého biatlonu chybí: 

 

1. SPORTOVNÍ REPREZENTACE  

 Hlavním úkolem reprezentace je vytvoření silných reprezentačních družstev všech věkových kategorií. A to 
jak v biatlonu, tak i v letním biatlonu. 

 Dořešit personální obsazení reprezentačních družstev ve všech věkových kategoriích v nové organizační 
struktuře reprezentace kde dominantní funkcí je nově zřízená funkce šéftrenéra reprezentace 

  Vytvořit optimální podmínky pro přípravu družstev dospělých, které by měli napomoci dosažení nejlepších 
výkonů na MS v biatlonu 2015-2017 a následně na ZOH 2018, na kterých bychom se měli pokusit 
zopakovat veleúspěšné ZOH2014, a pokusit se splnit tajný sen, kterým je zlatá medaile 

 V juniorských a dorosteneckých kategoriích se zaměřit na výchovu mladých závodníků a závodnic 
s perspektivou doplnění reprezentačního družstva dospělých 

 Pokusit se o každoroční umístění ČR v Poháru národů SP v biatlonu v kategoriích mužů i žen do 6. místa. 
Družstva mužů i žen jsou družstva perspektivní na dobu celého OH cyklu 2014-2018 

 Sestavit plnohodnotný reprezentační tým v letním biatlonu 

 Rozšířit počet našich započitatelných sportovců do hodnocení k výpočtu příspěvků od státních orgánů, tím, 
že na světové a evropské mistrovské soutěže v biatlonu a v letním biatlonu budeme vysílat sportovce 
s předpokladem dosažení potřebných umístění nejlépe do 8. resp. 16. místa. Některé roky se zejména 
v juniorských kategoriích nedaří plnit. 

 

2. OBLAST PROPAGAČNÍ ČINNOSTI A MÉDIA 

 Zužitkovat neuvěřitelný nárůst zájmu o biatlon jako celek, který je výsledkem vynikajících výsledků 
reprezentace na mezinárodním poli včetně OH a MS dospělých a organizačními úspěchy při pořádání 
mezinárodních soutěží v NMNM 

 Odprodat kompletně marketinková práva na reprezentace, za co možná nejvýhodnější cenu 

 Zvolit jednotný „brendink“ závodů pořádaných pod hlavičkou ČSB, hlavně u soutěží dospělých a to 
v letním, tak i zimním biatlonu 

 Zvolit jednotný vizuální styl ČSB (logo, www.stránky, propagační předměty, atd.) 

 Spolupracovat i nadále s biatlonu nakloněnými médií, uzavřít mediální partnerství s ČT, ČRo, atd. 

 Koordinovat mediální výstupy v rámci ČSB (Tomáš Herman) 

 Nejlepším propagačním nástrojem jsou, ale výsledky reprezentace 



 V rámci propagační činnosti na regionální úrovni uspořádat na široké základně náborové závody v biatlonu 
i letním biatlonu 

 Zapracovat na www.stránkách, které jsou výkladní skříní propagace naší federace, pokud možno je více 
oživit a častěji aktualizovat 

 Navrhuji zřízení komise na marketing, propagaci a média 

 

3. OBLAST SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY A ČINNOSTI  

 Zabezpečit každoroční provedení soutěže cyklů ČP a M ČR v biatlonu a letním biatlonu 

  Vyřešit systém organizování celostátních ČP,MČR a regionálních závodů stanovit hranici udržitelného 
počtu celostátních závodů. Dosáhnout toho, aby se každoročně uskutečnilo v biatlonu nejméně 10 -15 
soutěží (záleží na sněhových podmínkách) a v letním biatlonu pak 35-40 soutěží (ubývá počet 
pořadatelů). Bylo by vhodné, aby se v každém kraji uskutečnily nejméně 3 regionální akce včetně 
krajského přeboru. Rozhodnout nově o podílu na financování ze strany ČSB 

 Pokračovat v pravidelném pořádání M ČR v biatlonu na kolečkových lyžích, vytvořit seriál tří závodů na 
přelomu srpna a září v NMNM, Jablonci a Letohradě, pozvat na ně okolní státy (Německo, Polsko, 
Slovensko, Rakousko atd.) a tyto marketinkově prodat. Všechny tyto celostátní akce zařadit do 
sportovního kalendáře IBU a organizovat je jako mezinárodní.  

  Využívat ve zvýšené míře i k soutěžení na národní úrovni biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě a 
Jablonci nad Nisou, Letohradě.  

 Každý klub by měl uspořádat každoročně nejméně jeden náborový závod v biatlonu nebo letním biatlonu –  
mimo závody zařazené do seriálu ČP a spolu s tím by měl nejúspěšnějším účastníkům těchto akcí 
umožnit zapojení do systematické tréninkové přípravy v rámci klubu.  

 

4. POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH AKCÍ 

 Věnovat maximální úsilí organizačnímu zabezpečení a samotnému pořádání mezinárodních soutěží v 
NMNM SP 2015 a SP2017, MS v NMNM bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších v historii IBU 

 Organizovat nižší mezinárodní soutěže v Jablonci nad Nisou 

  Organizovat mezinárodní soutěže v letním biatlonu (Bystřice pod Hostýnem , případně Staré Město pod 
Landštejnem, Jablonec nad Nisou, Letohrad)., iniciovat znovu zavedení IBU CUP v krosu a na 
kolečkových. Podpořit činnost letního biatlonu jako celku 

 Podat kandidaturu na pořádání MS v biatlonu pro roky 2019-2022, tyto kandidatury musí být podány pro 
kongresy 2014 a 2016 

 

5. MLÁDEŽI 

 Zajištění a vyškolení nových trenérů mládeže na všech úrovních a zajistit možnosti spolufinancování těchto 
činností ze strany ČSB 

 Zajistit dostatečné množství materiálu pro tréninkové potřeby, je nutná obměna zbraní a nákup nových 
zbraní ze strany ČSB se spoluúčasti klubů (předpoklad je že ročně dokoupíme cca 75-100 zbraní, letos 25 
malorážek a 75 vzduchovek různé úrovně) 

 Věnovat potřebnou pozornost talentované mládeži od žactva, přes dorost a juniory s akcentem na 
budování potencionálu seniorských reprezentačních družstev v biatlonu.  



 Pracovat od nejnižších článků Sportovních středisek u jednotlivých klubů, dříve Sportovní třídy na ZŠ, přes 
Sportovní gymnázia, která zabezpečují sportovní přípravu pro biatlon a průběžně vyhodnocovat jejich 
úroveň a výslednost prováděné přípravy a zapojení do sportovní činnosti. Prohlubovat informovanost o 
možnostech studia na těchto školách a napomáhat získávání talentované mládeže ke studiu na nich. 

 Zkvalitňovat účinnost tréninkového procesu ve všech článcích ČSB, klubech v rámci přípravy talentované 
mládeže a SCM, pravidelným vyhodnocováním jejich výslednosti. Vytvářet podmínky pro event. 
možnost otevření dalšího nového SCM.  

 Metodiku tréninkového procesu konzultovat s brněnskou fakultou FSpS, pod dozorem trenérské rady, 
sportovního ředitele ČSB a šéftrenéra reprezentace. Co nejrychleji předávat nejnovější tréninkové 
trendy a metody do celého hnutí a to prostřední trenérských seminářů za účasti našich elitních trenérů 

 Zvážit a rozhodnout o pořádání výcvikových táborů a výcvikových srazů pro mládež mimo působnost SpS, 
SG a SCM, a to především na regionální úrovni. Účast na těchto výcvikových táborech a srazech 
umožňovat také osobním trenérům zúčastněných sportovců.  

 Postupné navyšování finančních příspěvků ze strany ČSB pro kluby na podporu financování trenérů na 
všech úrovních 

 

6. PERSONÁLNÍ OBLAST 

 Na jedné straně máme je velký boom biatlonu u malých dětí, z druhé strany nám stárne generace 
dobrovolných trenérů a organizátorů soutěží spolu s rozhodčími 

  Základním úkolem v této oblasti je věnovat zvýšenou pozornost základně - personální i klubové, tzn. 
především zamezit jejímu dalšímu snižování a pokusit se dosáhnout do konce období minim.stavu 2500 
členů, což předpokládá zvýšení počtu členů ve všech základních článcích a dále dosáhnout i zvýšení 
počtu aktivních klubů a takového jejich rozmístění, aby v každém kraji byly minimálně 3 kluby.  

 

7.  TRENEŘI, ROZHODČÍ, ORGANIZÁTOŘI A DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI 

 Zpracovat překlad doplňků a úprav pravidel, schválených kongresem IBU 2014 a tyto co nejrychleji 
vyvěsit na www.stránkách vydat do tří měsíců od konání kongresu. Doškolování rozhodčích k 
přijatým změnám pravidel provádět v rámci prováděných závodů prostřednictvím TD.  

 Uspořádat v rámci olympijské solidarity v roce 2015, ve spolupráci s ČOV, IBU a FSpS Brno, 
pracovní seminář k nejnovějším poznatkům z oblasti trenérské práce, za účasti některého z 
předních zahraničních lektorů.  

 Vytvářet podmínky, aby v průběhu období byl otevřen každoročně jeden ročník trenérského 
studia biatlonu na FTVS v Praze nebo na FSpS v Brně. Sjednotit podmínky zabezpečení studujících 
na obou těchto VŠ.  

 Zabezpečit uskutečnění v průběhu období kursu pro trenéry výkonnostního sportu k dosažení 
trenérské kvalifikace II.tř. a dále pracovní doškolovací semináře pro pracující trenéry 
výkonnostního sportu. Svaz získal nyní akreditaci pro udělování trenérů II. třídy na základě 
vlastního školení. 

 Vytvořit podmínky a zabezpečit zpracování a vydání studijní publikace pro trenéry biatlonu - k 
jejich školení, doškolování a samostudiu.  

 

 

 

http://www.stránkách/


8. IBU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY, MŠMT, ČOV, SDRUŽENÍ sportovních svazů a ostatní spolky, Kraje, Města 

 Na všech úrovních dále prohlubovat a zkvalitňovat činnost a aktivitu zástupců ČSB v jejich funkcích, 
zejména v rámci sportovních komisí jednotlivých územních orgánů a vytvářet tak podmínky pro další 
rozvoj biatlonu. Na celostátní úrovni - v jednáních ČOV, v komisích v rámci MŠMT, v Radě Sdružení 
sportovních svazů, na mezinárodní úrovni - v rámci IBU a na jeho Kongresech (2014,2016), v 
organizovaných aktivech a v jednání komisí prosazovat návrhy ČSB. Zpětně zástupci ČSB ve všech 
orgánech, organizacích a na všech úrovních musí získané poznatky z výkonu těchto funkcí využívat pro 
zkvalitnění činnosti ČSB. 

 Připravit pro Kongres IBU 2014 návrhy kandidátů pro volby do exekutivy IBU a na zařazení do jednotlivých 
komisí při předsednictvu IBU.  

 Zpracovat výhledovou představu na kandidáty pro volby do orgánů ČOV (r.2017), Sdružení (r.2014 a 2016) 

 Podat kandidatury na pořádání MS 2019-2022 a pokusit se získat každoročně SP v letech 2019-2022 do 
NMNM 

 Aktivně vystupovat, ve spojení s ostatními státy, v oblasti letního biatlonu a krosu na půdě IBU,  

 Vystupovat aktivně při realizaci projektu „Olympijského Národního sportovního centra pro biatlon“, které 
bylo přiděleno OV do NMNM 

 Aktivně začít jednat s panem ministrem vnitra ohledně spolupráce s „Centrem sportu MV“, kvůli zlepšení 
podmínek pro reprezentační družstva ČR 

 Aktivně jednat s panem ministrem školství ohledně dotací na činnost ČSB a investice do majetku ČSB a jeho 
spřátelených spolků  

 ČSB pomůže při vyjednávání se zástupci měst, krajů a obcí za účelem získávání prostředků na činnost a 
investice 

 

9. FINANCE 

 Soustavně sledovat a vyhodnocovat hospodárnost a efektivitu veškeré svazové činnosti - a to na všech 
úrovních a oblastech činnosti.  

 Odprodat reklamní práva prostřednictvím CZ biatlonu s.r.o. a  s ním spolupracujících společností na období 
2014-2018 (jednání budou uzavřena do konce června) 

 Dokončit obměnu vzduchových zbraní pro potřeby klubů, případně zvážit další rozšíření. Projednat s kluby 
a na jejich přání zahájit a po celé čtyřleté období realizovat obměnu malorážných zbraní pro 
talentovanou mládež do klubů biatlonu. Předpoklad je nakoupení cca 300-400ks zbraní za čtyřleté 
období 

 Pokračovat v další podpoře údržby a provozu v našich stávajících areálech pro zkvalitnění pořadatelství a 
přípravy talentů v NMNM, Jablonci n.N., Harrachově, Letohradu, Jáchymově, Bystřici pod Hostýnem, 
Břidličné a ve  Starém Městě p.L.  

 Podpořit obnovu terčového zařízení pro vzduchovou střelbu, zejména pro nejnižší články ČSB 

 Pokusit se zajistit reklamního partnera, nebo minimálně spolufinancovat, dodávku lyží pro kluby především 
pro žactvo 

 Navýšit zdroje pro ČSB a CZ Biatlon s.r.o. a to nejen jednáními se sponzory, ale i daleko aktivnějším 
vyjednáváním s MŠMT, MV a ČOV, předpoklad každoročního navýšení rozpočtu ČSB od roku 2015 do 
další valné hromady včetně investic je cca 10-20 mio, ročně, oproti stávajícímu stavu 

 



10. INVESTICE –  

 Dostavba areálu v Novém Městě n. M., kde jde o výstavbu zásobníku sněhu pro pořádání SP v prosinci 
(investice cca do 15 mil. korun.)  

 Výstavba areálu v Jilemnici, za úzké spolupráce s klubem, městem, krajem se pokusit o výstavbu nové 
střelnice, tratí a kolečkové dráhy v Jilemnici. Za aktivní účasti ČSB (investice cca 40 mil. korun) 

 Dokončení areálu v Letohradě, jde o zasněžovací systém, včetně pořízení rolby. Je předběžný příslib od 
MŠMT, že by se investice mohla realizovat ještě v letošním roce (investice cca 12 mil. korun) 

 Rekonstrukce, rozšíření areálu a ubytování v Jablonci, které slouží jako centrum reprezentace při 
Sportovním centru MV. Ve spolupráci s MŠMT a MV (investice cca 50-60 mil. korun) 

 Rekonstrukce areálu ve Starém Městě pod Landštejnem 

 Získávání drobných investic na opravu stávajících areálů prostřednictvím MŠMT 

 

ZÁVĚR 

 

Vážení kamarádi, 

Úkolů, jak vidíte, máme před s sebou mnoho, chtěl bych, abychom i přes nastalé problémy, které nás čekají, zůstali 
především kamarádi. Užívejme si, že se biatlon dostal na vrchol českých sportovních hitparád, ale nezapomínejme, 
že zase může být i hůř. Pracujme každý v rámci svých možností pro biatlon na 110%. Pokud budeme našim 
myšlenkám a touhám věřit, tak jsme se přesvědčili v nedávné době, že se výsledek dostaví. A řiďme se heslem: 

 

„POKUD SE POTKÁŠ s TRIUMFEM ČI KATASTROFOU, PŘIJMY OBA TYTO ŠEJDÍŘE STEJNĚ“ 

 


