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1. Obecné informace o organizaci 
 
Název účetní jednotky: TJ Sokol Brno I 
Sídlo: Kounicova 686/22, Brno 602 00 
IČ: 00557650 
DIČ: CZ00557650 
Právní forma: pobočný spolek 
Spisová značka: L 27588 vedená u Městského soudu v Praze 
 
 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 
 

Hlavní a vedlejší činnost organizace popisuje přiložená Zpráva starosty jednoty. 
Zpráva je samostatnou přílohou této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Zpráva starosty jednoty 
 

Činnost jednotlivých oddílů: 

 
Sportovní gymnastika 

Oddíl sportovní gymnastiky dlouhodobě pracuje s mládeží a má vytvořený systém od přípravek malých 
dětí až po dospělé reprezentanty ve sportovní gymnastice. Do systému jsou zařazeny následující věkové 
kategorie: cvičení rodičů s dětmi, přípravka, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, kadeti, juniorská 
kategorie a vrcholový sport dospělých. 
Závodní gymnastice se věnují již mladší žáci a žákyně jejichž soutěže vrcholí účastí v oblastní soutěži a 
účastní se převážně pohárových soutěží. Soutěže ostatních kategorií jsou završeny mistrovstvím České 
republiky, kde se naši závodníci umísťují na předních pozicích. Závodnice a závodníci juniorské 
kategorie se pravidelně zúčastňují mezinárodních soutěžích:ME juniorek  a juniorů. Dospělí sportovci 
se zúčastňují Světových pohárů, ME, MS a OH (2016 Rio de Janiero – David Jessen) 
Závodníci a závodnice se účastní plánovaných soustředění oddílových a soustředění  vypsaných 
sportovním svazem. 
Členové našeho oddílu br. Vlk a br.Vyzina působí ve významných funkcích ČOS. 

 
 
Všestrannost 

Celoroční zajištění všestranného pohybového programu pro všechny věkové skupiny včetně seniorů. 
Cvičební programy se uskutečňují v prostorách Sokola Brno I pod vedením 21 cvičitelů. 
Projekt je založen na zkušenostech 30 leté praxe. V současné době za používání nejmodernějších 
cvičebních pomůcek. 
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Kromě pravidelného cvičebního programu zajišťujeme víkendové pohybové aktivity, příměstské tábory 
a o prázdninách tábory. 
Cvičenci se zúčastňují závodů: 
- ve Sportovní všestrannosti jedná se o čtyřboj /sportovní gymnastika, šplh, plavání a atletika/ 
- v Malém teamgymu jedná se o dvojboj /akrobacie a skoky z malé trampolínky/ 
- v olympijském šplhu 
- účast cvičenců v soutěžích je jak na úrovni župní, oblastní tak i celorepublikové-Přebory ČOS 
- Současně se účastní vystoupení hromadných skladeb a to v župě, oblasti-kraji a Sletu. 
V říjnu 2017 plánujeme v rámci projektu Dětského centra otevření souboru nových tělocvičen ve 
zrekonstruované části Stadionu pro všestrannou pohybovou přípravu dětí v věku 2 - 12 let. 
 
 
Florbal 

Činnost florbalového oddílu TJ Sokola Brno I zahrnuje pravidelné tréninky jednotlivých družstev 
3 až 4x týdně a jejich účast v dlouhodobých ligových a pohárových soutěžích České florbalové unie a 
České obce sokolské. V kategorii dorost a junioři jsme letos zajistili nejtalentovanějším hráčům 
možnost trénovat 5x týdně. 
Cílem tohoto projektu je postupný rozvoj oddílu, zkvalitňování přípravy a zvyšování úrovně družstev 
především v mládežnických kategoriích. V mužské soutěži jdeme cestou výchovy vlastních odchovanců 
(hrajeme Národní ligu - třetí nejvyšší soutěž). Vzhledem k absenci vlastních větších tréninkových 
prostor (rozměry hřiště 40x20) jsou nájmy za tréninkové haly jednou z největších výdajových položek. 
V žákovské kategorii je rovněž jedním z cílů možnost komplexního sportovního vyžití (díky prostorám 
TJ Sokola Brno I) pro širokou skupinu dětí, která pravidelně trénuje a hraje v našich družstvech. 
V dorostenecké a juniorské kategorii patříme mezi sportovní oddíly, které si musely ty nejvyšší soutěže 
vybojovat od nejnižších lig. 
Pokrytím celého spektra věkových kategorií je zajištěna návaznost ve sportovní činnosti každého hráče 
od mládeže až po muže. 
Zkvalitňování přípravy a zvyšování úrovně s sebou nese zvýšené nároky a také náklady na: četnější 
tréninky ve vyhovujících halách, pořádání soutěžních utkání a také trenéry. V sezoně 2015/16 jsme 
rozšířili počty ligových mládežnických družstev o dva týmy elévů, v sezoně 2016/17 o druhý tým 
mladších žáků a další rozšiřování plánujeme na sezonu 2017-18 (druhý tým starších žáků). Celkově 
máme nyní ve strukturách České florbalové unie přihlášeno 11 mládežnických družstev. 
Kromě běžné činnosti florbalového oddílu (tréninky v ligové  sezoně v období září-duben + tréninky 
během letní přípravy v květnu, červnu a srpnu), jezdíme se všemi mládežnickými družstvy na různé 
celorepublikové a mezinárodní turnaje. Na těchto turnajích mají hráči možnost poměřit síly s týmy 
z jiných regionů a zemí. Další z činností florbalového oddílu je pak pořádání tří až šestidenních 
mimoměstských soustředění pro naše hráče a to od těch nejmenších elévů až po dorostence a juniory. 
Tato soustředění vnímáme jako nedílnou součást správného rozvoje sportovce. Zároveň mají velký vliv 
na formování kolektivu a zapojení jedinců do něj. 
V mužích máme dlouhodobý cíl postoupit do 1.ligy, čehož ale chceme dosáhnout především s našimi 
mladými odchovanci, kteří nám teprve dorůstají do juniorského a mužského věku. Z tohoto důvodu 
také investujeme do různých trenérských školení, zahraničních stáží, společných soustředění pro muže, 
juniory a dorostence a poradenství od trenérských špiček v rámci České republiky. 
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Horolezectví 

Mládežnická sportovní činnost - lezení na umělé stěně. 
Závodní činnost oblastní, republiková, mezinárodní. 
Metodická školící činnost - metodika lezení, jištění, pohybu ve skalách, práce s lezeckým materiálem, 
stavění cest, pohyb v horách, zdravověda - děti i dospělí. 
Pořádání soustředění - tuzemská i zahraniční / letní/ v průběhu školního roku. 
Víkendové výjezdy do skal. Pořádání závodů - oddílové, oblastní a celorepublikové . 
Propagace lezeckého sportu. 
 
 
Volejbal 

Oddíl volejbalu a plážového volejbalu je výkonnostní,což znamená,že se přednostně věnujeme výchově 
mladých hráčů a hráček,kteří se pravidelně zúčastňují letních i zimních turnajů v plážovém volejbalu. 
Nábor dětí probíhá prakticky celoročně. Ideální věk pro začátek s volejbalem je v 10 letech. Tyto děti 
(přípravka),mají trénink 2x v týdnu. Jsou rozděleny podle věku a výkonnosti,tréninky probíhají v 
menších  skupinách, což nám dovoluje se dětem více věnovat. Přes zimu hrajeme turnaje v 
minivolejbalu, kde se naši nejšikovnější umisťují na předních místech v kraji. 
Od kategorie žáků trénujeme a hrajeme obě formy volejbalu (plážový i šestkový). Hlavní zaměření 
máme na plážový volejbal, šestkový hrajeme především pro zlepšení výkonnosti našich hráčů a hráček. 
Mladší žáci a žákyně hrají ve smíšeném družstvu Jihomoravský pohár 7.tříd, kde pravidelně hrajeme v 
nejlepší skupině. 
Starší žáci a žákyně hrají v letní hlavní sezóně turnaje krajského přeboru a MČR U 16.Přes zimu jim 
jako příprava slouží turnaje KP a Českého poháru. 
Kadeti,kadetky,junioři a juniorky hrají přes zimu pravidelné šestkové soutěže (Extraliga kadetů, 
1.liga juniorů, 1.liga kadetek, ČP juniorek). 
Tyto soutěže jsou nejlepší přípravou na letní sezónu,kde hrajeme turnaje Českého poháru 
a MČR U 18,20. 
Nejlepší naši hráči a hráčky nás reprezentují na mezinárodních akcích ME, MS, MEVZA. 
Naším cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládeže, získat finanční zdroje na zaplacení 
mládežnických trenérů. Dále na materiální vybavení, cestovné, startovné na domácích i mezinárodních 
soutěžích. 
 
 
Šerm 

Oddíl šermu dlouhodobě pracuje s mládeží a má vytvořen systém od přípravek malých dětí až po 
dospělé reprezentanty ve sportovním šermu. Do systému jsou zařazeny následující věkové kategorie: 
přípravka, mini žactvo, mladší žáci a mladší žákyně, žáci a žákyně, kadeti a kadetky, junioři a juniorky, 
muži a ženy. 
Závodně šermují děti od kategorie mini žactvo. Závodníci všech kategorií absolvují za jednu 
tréninkovou sezonu domácí i zahraniční turnaje, které se bodují do Českého poháru. Soutěže ČP 
vrcholí na konci roční tréninkové sezony MČR ve všech kategoriích a zbraních. V minulém roce trenéři 
navštívili se svými mladými svěřenci mimo množství domácích turnajů také turnaje  v Polsku, 
Maďarsku, Německu, Rakousku, Anglii, Francii. 
V oddíle funguje Sportovní základna mládeže České obce sokolské a návazně Výkonnostní sport 
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dospělých ČOS. 
Výcvik svěřenců zabezpečují dva profesionální trenéři a tři smluvní trenéři. 
Snahou vedení oddílu je zajistit jednak vyšší počet trenérů a také vyšší počet rozhodčích. 
Oddíl tradičně pořádá několik domácích i mezinárodních šermířských turnajů. Jeden z nich je již 
zařazen do Evropského poháru, další na zařazení čeká. 
 

Stolní tenis 

Oddíl stolního tenisu disponuje malou tělocvičnou se třemi stoly a je spíše výkonnostní, což znamená, 
že se přednostně věnujeme výchově mladých hráčů a hráček, kteří se pravidelně zúčastňují jak turnajů 
svých věkových kategorií (krajských, celorepublikových i příp. sokolských), tak i dlouhodobých soutěží 
družstev žáků, dorostenců i dospělých. 
Nábor dětí probíhá každý rok v období září - říjen. Ideální věk pro začátek se stolním tenisem je 8-10 
roků. Tyto děti (přípravka), mají trénink 2-3x v týdnu. Starší kategorie trénují již 3-4x v týdnu a vybraní 
tři nejlepší sportovci jsou také členy Centra talentované mládeže (fungující na Moravské Slávii) 
z celkového počtu dvanácti nejlepších z Brna. Starší žáci se zúčastňují bodovacích turnajů jednotlivců a 
dlouhodobé soutěže družstev starších žáků, dorostenci hrají krajskou soutěž družstev dorostenců a 
nastupují i v soutěžích dospělých. Výcvik svěřenců zabezpečuje jeden profesionální trenér a dva 
smluvní trenéři. 
Dospělí se účastní dlouhodobých soutěží družstev od nejnižších v městském okresu až po nejvyšší 
krajské soutěže. V sezóně 2016/17 se podařilo postoupit šesti družstvům z celkových sedmi do vyšší 
soutěže, tzn. že naše A-družstvo bude hrát v nastávající sezóně celostátní třetí ligu. Současně vybraní 
jednotlivci reprezentují oddíl na turnajích od městského přeboru přes krajský, až po přebory ČR. 

Několik našich hráčů nad 40 roků reprezentuje Sokol Brno I. také na dlouhodobých veteránských 
soutěžích v ČR nebo i krátkodobých turnajů v zahraničí, případně na ME nebo MS veteránů.  

Naším cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládeže, získat finanční zdroje na zaplacení celoročního 
provozu herny, mládežnických trenérů, příp. materiálního vybavení, cestovného, startovného atd. 

 

 

Vodáctví 

Vodácký oddíl disponuje loděnicí na Sokolském koupališti. 
Činnost oddílu: 
- turistické a sportovní akce 
- pravidelné zahraniční zájezdy 
- každodenní sportování na Brněnské přehradě – kondiční plavby 
- osvětová činnost – besedy, přednášky 

 
 
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Brno I také vedlejší 
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy zejména z pronájmu 
sportovních i nesportovních zařízení a v drobné míře i z reklamních plnění vůči 
partnerům. 
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3) Struktura organizace 
 
Nejvyšším orgánem TJ Sokol Brno I je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je 
výbor TJ. TJ Sokol Brno I organizačně zahrnuje oddíly sportovní gymnastiky, volejbalu, 
florbal, šermu, horolezectví, všestrannosti, stolního tenisu a vodáctví.  
 
Statutárním orgánem je výbor. 
Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel: 
Ing. Martin Vlk, starosta 
MUDR. Marcel Štelcl, jednatel 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení 
statutárních orgánů. 
 
 
 

4) Členská základna 
 
TJ Sokol Brno 1 evidovala na konci sledovaného období 1949 členů v následující 
struktuře: 
 

Oddíl 
Děti a mládež 

(do 18 let) 
Dospělí 

(nad 18 let) 

Sportovní gymnastika 559 67 

Všestrannost 376 84 

Florbal 190 65 

Horolezectví 150 32 

Volejbal 154 42 

Šerm 83 46 

Stolní tenis 19 21 

Vodáctví 0 61 

CELKEM 1531 418 

 

 






