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1. Úvod 

Fotbal je světový fenomén a patří jednoznačně k nejsledovanějším a nejvíce provozovaným 

sportům. Kouzlo fotbalu spočívá v tom, že se dá hrát téměř všude a může ho hrát téměř každý 

bez rozdílů věku, národnosti, vyznání, názorů a mimo dalších faktorů a bez rodílů pohlaví. 

Fotbal, je sportem, který provozují milióny lidí napříč celým světěm a tím pádam ovlivňuje 

řadu oblastí společenského života od mezilidských i partnerských vzathů až po politiku a 

ekonomiku. Během svého vývoje se stal jednoznačně nejrošířenějším a nejoblibenějším 

sportem na celé planetě. 

Nejen ve světě, ale i v České republice je fotbal nejrozšířenějším sportem vůbec a podle 

vývoje za posledních 20 let se zdá, že pozice fotbalu jakožto nejoblíbenějšího sportu je 

neotřesitelná. O fotbal je stále větší zájem a dokazuje to i fakt, že v roce 1990 bylo v České 

republice registrováno přes 300 000 fotbalistů a fotbalistek a za posledních 20 let tento počet 

vzrostl na více než 700 000. Z toho je zhruba 1 700 profesionálů, 426 000 amatérů, 280 000 

dětí a juniorů a 18 000 žen a dívek. U žádných jiných sportů k takovým výrazným změnám 

nedošlo. 

Hlavním důvodem pro výběr tématu týkající se ho organizování fotbalového turnaje pro 

mládež, bylo využití potenciálu fotbalu k rozšíření zájmu o sportování mezi dětmi. Fotbalový 

turnaj pro mládež byl pořádán za účelem vyhledat talenty z nespočetného množství mladých 

hráčů.  

Cílem bakalářské práce bylo nastínit organizaci fotbalového turnaje pro mládežnickou 

kategorii před, během a po turnaji. Připravit tak podklady pro další organizátory a 

uvést případná doporučení a náměty, které by napomohly ke zlepšení organizace 

turnaje v příštích letech.  

První kapitola práce byla zaměřena na teoretická východiska sportovní akce. Zaměření bylo 

hlavně na části jako management ve sportu, jeho definice a hlavní manažerské funkce. Dále 

pak na marketing a marketingový mix ve sportu a jeho nástroje. V závěru byly popsány 

metody výzkumu.  

Druhá kapitola byla zaměřena na charakteristiku organizace fotbalového turnaje a byla zde 

popsána jeho myšlenka a realizace. Bylo představeno plánování a ekonomické posouzení 

turnaje. 

V závěru práce byly shrnuty výsledky šetření, návrhy a doporučení. 
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2. Teoretický úvod do problematiky  

2.1. Management  

Anglickému výrazu „management“, tak často využívanému v odborné literatuře, nebo i 

běžném životě, terminologicky odpovídá český výraz „řízení“ a to především řízení 

podnikové ve smyslu řízení všech podnikových činností (výroba, prodej, výzkum, vývoj). 

Tímto se tento pojem odlišuje od užšího pojmu „řízení dílčích procesů“, zejména výrobních, 

technologických, aj. Anglická literatura zpravidla v tomto smyslu užívá termín „control“. (2) 

Definice výrazu „management“ je možné rozdělit přibližně do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: 

 vedení lidí 

management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, ale také proces 

vytváření a udržování určitého prostředí, ve kterém práce jednotlivců ve skupinách slouží 

k efektivnímu uskutečňování zvolených cílů. 

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky 

Kootz a Weihrich v roce 1983 uvedli pět základních manažerských funkcí, které jsou dodnes 

nejužívanější. V tomto směru neexistují žádné jiné myšlenky, závěry či výzkumy, které by 

nebylo možné přiřadit pomocí plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, 

vedení a kontrolování. 

Plánování (planning) 

Plánování je informačním procesem, vychází ze zajištění a využití informací k diagnóze 

výchozí situace, odhadu plánovaného rozvoje v prostoru a čase, kde stanovení cílů (jejich 

hierarchické a časové uspořádání), k výběru scénáře plánu k dosažení cílů, ke stanovení 

postupu realizace zvoleného plánu. 

Organizování (organizing) 

Organizování znamená časoprostorové uspořádání rolí lidí (jednotlivců i kolektivů), kteří mají 

realizací plánu zajistit (vymezit) potřebné činnosti a jejich vzájemné vazby, vymezit 

pravomoci a zodpovědnosti, sdružovat lidi do dílčích pracovních kolektivů – vytvářet 

formální organizační struktury. 
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Výběr a rozmístění pracovníků (staffing) 

Výběr a rozmístění pracovníků – personální zajištění řídících i řízených procesů. Důraz je 

kladen na profesní a kvalifikační předpoklady spolupracovníků (jejich schopnosti, znalosti, 

dovednosti) a jejich rozmisťování a přerozdělování. 

Vedení lidí (leading) 

Vedení lidí se týká procesů komunikačních mezi jednotlivci a kolektivy (vztahy nadřízenost, 

podřízenost, spolupráce), s cílem zajistit efektivnost v plnění úkolů pomocí způsobu přímého i 

nepřímého usměrňování. 

Kontrola (controlling) 

Kontrolování má charakter informačních procesů pro zhodnocení kvantity nebo kvality 

průběžných nebo konečných výsledků manažerských činností. (2) 

2.2. Sportovní management 

V americké a západoevropské literatuře se používá pojem „sportmanagement“, který je u nás 

často překládán jako „sportovní management“. Pokud ale chceme zachovat hledisko našich 

tradičních podmínek, je obsahově čistější termín „management tělesné výchovy a sportu“. (2) 

Jak říká Durdová (2002, s. 13): „Pojem management tělesné výchovy a sportu lze chápat jako 

způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, klubů, družstev, které alespoň 

z části realizují podnikatelsky orientované aktivity. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském 

sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných služeb. Vznik 

pojmu si vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe, především cílenou snahou po 

efektivním využívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují, uplatňováním 

komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním v prostředí sportovní konkurence, 

řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti zabezpečování 

sportovní administrativy“. 

Pojem „sportovní management“ se člení na dva základní póly: 

 sport 

 management 
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Komponenta managementu a komerce zahrnuje nejen manažerské řídící funkce jako 

plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu, ale i takové oblasti jako je účetnictví, 

marketing, ekonomie, finance a právo. (2) 

Komponenta sportu, z hlediska sportovního managementu, zahrnuje také oblast diváctví, 

která se soustřeďuje na konzumování zábavy a oblast zdatnosti, mající ve středu svého zájmu 

aktivní účast participantů na sportovních a tělovýchovných aktivitách. (2) 

Pro sportovní management jsou charakteristické tři jedinečné aspekty, které odlišují sportovní 

management od jiného řízení v podnikání: 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží. (2) 

2.2.1. Sportovní manažer 

Vedoucí pracovník v oblasti tělovýchovy a sportu je označován běžně za sportovního 

manažera: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců, specialista vyškolený pro řízení velkých sportovních akcí (mistrovství 

Evropy, světa, Olympijských her atp.), specialista zabývající se uplatněním sportu ve 

volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými atp.,  

 manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace – výkonných výborů sportovních 

a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních středisek řízených 

armádou a policií apod., 

 manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb – vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního 

nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou 

výchovu a sport apod.. (2) 

Rozlišení jednotlivých typů a orientace sportovních manažerů vyvolává tendenci jejich 

specializace. Pro zajištění efektivnosti jejich práce je především důležité mít přehled vazeb a 

fungování vrcholové, střední a základní roviny sportovního managementu, především pokud 

jde o cíle, organizační struktury a jejich personální vybavení (např. sportovní svazy – klub – 

manažer týmu). (1) 
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Jak uvádí Durdová (2002, s. 6): „cíle a úkoly managementu realizují lidé – manažeři. Velmi 

často je diskutována otázka, zda management je věda nebo umění. Odpovědi bývá názor, že 

manažerské práce je stejně vědou jako uměním. A manažer je především profese, jejíž nositel 

je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), 

včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom spolupracovníků“. 

2.3. Marketing 

Pojem marketing je v současnosti velmi užívaným termínem, často bývá ale jeho význam 

nesprávně vymezen. Marketing není pouze průzkumem trhu nebo jen propagace. Tyto 

součástí marketingu, jeho techniky, jsou častou příčinou zkreslení a nesprávné interpretace 

pojmu. (3) 

Jak uvádí Durdová (2010, s. 4): „Marketing tvoří jednotný vzájemně propojený komplex 

činností, jež vedou ve svém konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a 

požadavků zákazníků a následnému růstu zisků firmy.“ 

Kotler (1997) uvádí: „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

výrobků s ostatními. (Durdová 2010, s. 4) 

Americká marketingová asociace definuje marketing jako „proces plánování a uskutečňování 

koncepce, ocenění, stimulování a distribuce nápadů, zboží a služeb pro vytvoření výměny 

uspokojující cíle jednotlivce i firmy“. (Durdová 2010, s. 4) 

Dvojí pojetí marketingu: 

 koncepční teorie marketingu 

Zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje dlouhodobé strategické cíle podniku, od kterých 

se pak odvíjejí způsoby řízení a hlavní zásady jednání podniku.(3) 

 funkční pojetí marketingu 

Vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů rozhodujících v oblasti výroby, cen, 

distribuce a propagace. Všechny nástroje v jednotném komplexu slouží globálním cílům 

podniku, tvoří jeho marketingové řízení. (3) 
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V moderním chápání marketingu jsou obě teorie stejně významné. Je zdůrazňováno 

koncepční pojetí, současně s rozvíjením funkcí marketingu, jako systému nástrojů užívaných 

k uspokojování požadavků zákazníků. (3) 

2.4. Sportovní marketing 

Marketing, jako společenská věda, má mnoho odvětví a forem. S novými možnostmi vznikají 

unikátní platformy na podporu prodeje a zvyšování povědomí jednotlivých značek a jejich 

produktů mezi veřejnosti. Chápejme tedy sportovní marketing jako jakousi platformu účinné 

komunikace mezi firemním prostředím a cílovým zákazníkem. Sportovní marketing, tak jak 

je chápán v USA, je možné považovat za plnohodnotný marketingový nástroj současnosti, 

který svými atributy pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí pro rozvoj businessu 

uvnitř strany poptávky. (6) 

Jak říká Durdová (2010, s. 5): „Definovat pojem „sportovní marketing“, znamená postihnout 

v jednom oba komponenty, marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice 

marketingu“. 

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

činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly 

uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“. (Durdová 2010, s. 5) 

Sportovní marketing v současnosti postihuje dvě hlavní tendence: 

 marketing sportovních produktů a služeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli, 

 marketing jako sportovní reklama. (3) 

Abychom pochopili všestrannost využití sportovního marketingu, je třeba si uvědomit oblasti 

působení tohoto nástroje. Obrovskou výhodu sportu a sportovních projektů je jejich využití 

nejen v sektoru sportovním (sportovci, sportovní kluby, firmy a společnosti zaměřující se na 

výrobu sportovního vybavení, …), ale i v sektoru, který není se sportem tak úzce spjatý. 

Sportu využívají ke své propagaci a k propagaci vlastních produktů obrovské nadnárodní 

společnosti. Najdeme ale i malé firmy ve sportovním lékařství či jiném sportovním odvětví, 

které se profilují právě díky podpoře sportu. (6) 
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2.5. Marketingový mix ve sportu 

Kotler (1998, s. 94) definuje marketingový mix jako: „soubor marketingových nástrojů, které 

firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ 

Jak uvádí Durdová (2010, s. 38): „Marketingový mix je systém nástrojů vycházejících 

z prodejní politiky, které jsou ve vzájemné závislosti a mohou se navzájem doplňovat a 

ovlivňovat. Podnik nepoužívá marketingové nástroje jako souhrn jednotlivých opatření, ale 

jako sladěný celek, jehož úkolem je zajistit optimální výsledek na trhu.“ (3) 

Základní strategií marketingu je marketingový mix, který je často v odborné literatuře 

označován jako 4P  a kombinuje nástroje marketingu – produkt (product), cena (price), místo 

(place) a propagace (promotion). (1) 

 Produkt (product) 

Produktem rozumíme, jak výrobky spotřební a průmyslové, tak služby. Rozhodování o 

produktu znamená rozhodnutí o fyzickém vzhledu, o úrovni kvality, o značce, stylu, názvu, 

obalu, očekávané délce setrvání výrobku na trhu, ale také o možných inovacích, dodacích 

lhůtách, atd. Výrobek má mít především vlastnosti, které by po všech stránkách vyhovovaly 

požadavkům zákazníka. 

 Cena (price) 

Cena má být stanovena tak, aby umožňovala podniku realizovat nutný zisk, ale přitom byla co 

nepřijatelnější pro zákazníka. Diferenciace cen se děje podle času, místa, četnosti nákupů, 

loajality zákazníků apod. Cenová politika funguje především jako nástroj konkurence. 

 Místo (place) 

Místo neboli distribuce představuje vše související s dopravou a výběrem nejlepšího 

prodejního místa. Distribuční cesty zahrnují velkoobchod, maloobchod, různé 

zprostředkovatele, skladování zásob, dopravu apod. 

 Propagace (promotion) 

Propagace neboli marketingová komunikace znamená všechny aktivity spojené 

s informováním zákazníků, stimulováním ke koupi a s budováním důvěry a dobrých vztahů 

s veřejností. (3) 
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7P 

V dnešní době již někteří autoři uvádějí tzv. rozšířený marketingový mix, který je členěn do 

7P. K již zmíněným 4P (produkt, cena, místo, propagace) doporučují, využívají ještě další 

marketingové nástroje, jako jsou lidí (people), proces (process), a prezentace (presentation) 

jež jsou označována jako 3P. Ve sportu jsou tyto nástroje využívány především pro oblast 

sportovních služeb. (1) 

2.6. Sponzoring 

Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na jedné 

straně a sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jedná se o 

specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby 

se dávají k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu. (3) 

Pod pojmem „sponzoring“, který je často ve spojení se sportovním marketingem zmiňován, si 

velká většina dotázaných představuje finanční podporu, která vychází ze společenské 

odpovědnosti velkých korporací. Tuto formu podpory bychom mohli definovat jako „dar“. 

Rozdíl mezi sponzoringem a darem je ten, že v případě daru dárce (tj. strana poskytující 

podporu ve formě finančních či materiálních prostředků) neočekává žádnou protihodnotu od 

obdarovaného, která by mu posloužila při tvorbě nových obchodních příležitostí. Dárce tedy 

poskytuje podporu pouze ze své vůle a vlastního přesvědčení o podpoře přínosné věci. (6) 

Jak uvádí Durdová (2010, s. 55): „ Základním principem sponzoringu je vztah: služba x 

protislužba. Sponzor očekává za své peníze, věcné prostředky nebo služby, od 

sponzorovaného jasně formulované protislužby, například šíření reklamy týkající se jména 

podniku samotného nebo jeho produktů“. 

Jak uvádí Novotný (2009, s. 129): „Sponzoring je komunikační disciplína, jež využívá 

emocionálních vazeb a prožitků spotřebitele či zákazníka spojených se sportem k budování 

obchodních vazeb na daný produkt či společnost“. 

2.6.1. Typy sponzoringu ve sportu  

Podle podílů sponzora na celkovém objemu příspěvků hovoříme o těchto typech sponzoringu: 

 exkluzivní sponzor 
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spojený s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré 

protivýkony. 

 hlavní sponzor, vedlejší sponzor 

hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují 

méně atraktivní reklamní možnosti. 

 kooperační sponzor 

protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá využít rozličné 

doby platnosti sponzorských smluv. (3) 

2.6.2. Formy sponzoringu ve sportu 

Charakteristické formy sponzoringu ve sportu: 

 sponzorování jednotlivých sportovců 

jedná se o formu nejvíce rozšířenou ve vrcholovém sportu. Osobnosti sportovců jsou zároveň 

garanty kvality a úspěchu sportovního podniku. Sponzorská smlouva obsahuje, vedle práva 

provádět reklamu svých produktů za pomoci vyobrazení sportovce, také jiná opatření za 

účelem podpory prodeje – autogramiády, akce pro spotřebitele, předvádění výrobků apod. 

Sportovec dostává vedle finanční podpory často i určitou materiální pomoc – sportovní 

oblečení, náčiní, nářadí aj. 

 sponzorování sportovních týmů 

Tato forma sponzoringu přešla z vrcholového sportu i do sportu výkonnostního a také do 

sportu pro všechny. Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení (výzbroj, 

výstroj), ubytovací a jiné služby. Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, 

reklamu prostřednictvím inzerátů, opatření na podporu prodeje. 

 sponzorování sportovních akcí 

Tento typ sponzorování nabízí širokou škálu možností, které lze nabídnout sponzorovi – 

reklama v programovém sešitu, reklama na vstupenkách, na mantinelech stadionu, reklama o 

přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor akce“. 

 sponzorování sportovních klubů 
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Tato forma nabízí velké možností protivýkonů, neboť sportovní klub disponuje jak sportovci, 

tak sportovními družstvy a pořádá sportovní akce. 

 sponzorování sportovních institucí 

Sportovní instituce jsou zde myšleny svazy, federace, ale také například národní olympijské 

výbory. Také tento typ sponzoringu poskytuje sponzorovi širokou paletu možností propagace. 

(3) 

2.6.3. Sponzorské dary 

V praxi se často setkáváme s případy, kdy je sponzoring uplatňován pomocí darů. 

Charakteristické znaky daru jsou: bezplatnost a dobrovolnost. Předmětem daru může být 

prakticky cokoliv. Převážně to bývají peníze a movité věci, ale pouze ty, na které má dárce 

vlastnické právo. Bezplatností rozumíme, že obdarovaný se nezavazuje poskytnout dárci 

jakoukoliv protihodnotu vyjádřitelnou penězi. Dobrovolnost vystihuje situaci, kdy dárce 

poskytuje majetkové hodnoty ze své vůle, dobrovolně. V praxi je možné i vzájemné darování. 

(3) 

Jak uvádí Novotný (2009, s. 115). „Často slýcháme pojem „sponzorský dar“. Toto slovní 

spojení, z hlediska definice pojmu sponzoringu a dar, nelze vůbec použít. Sponzoring se 

vyznačuje oboustrannou spolupráci, dar pak jednostranným profitem. Zapomeňme tedy na 

léta přežitou představu žádosti o finanční podporu ze stran sportovních klubů, tělovýchovných 

jednot i samotných sportovců u místních podnikatelů. Ta byla a je častokrát podmíněna 

konexemi a známostí vysoce postavených manažerů či ředitelů. Z dlouhodobého hlediska 

nepřináší tížený profit pro společnost a nepracuje tak se základními pravidly kvalitního 

marketingu. Nelze v tomto případě mluvit o plnohodnotné formě spolupráce mezi sportovním 

prostředím a prostředím podnikatelským“. 

Legislativní vymezení daru, podmínky jeho přijetí i poskytnutí jsou v českém právním řádu 

vymezeny občanským zákoníkem – darovací smlouva. Důležité je, aby se obdarovaná strana 

v darovací smlouvě nezavazovala k žádnému protiplnění ve prospěch dárce. To však 

neznamená, že nemůže dobrovolně a na základě své vůle a svobodné úvahy obdarovaný 

nějaké protiplnění poskytnout (ale ne na základě právní povinnosti). Často tímto protiplněním 

bývá, že obdarovaný zveřejní jméno dárce a výši daru. Také daňové aspekty sponzoringu 
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vycházejí z faktu, že sponzoring není v našem právním řádu vymezen. Sponzoring je obecně 

posuzován jako poskytování darů dvou velkých skupin: 

 dary poskytované na základě zákona o daních z příjmů zohlednitelné v daňové 

povinnosti dárce, 

 dary ostatní bez omezení – z již zdaněných prostředků. (3) 

2.7. Organizace sportovní akce 

Armstrong definuje proces organizování jako „vytváření, rozvoj a udržení systému 

koordinovaných činností, v němž jedinci a skupiny lidí pracují kooperativně v zájmu společně 

pochopených a dohodnutých cílů.“ (Kosík a Pacut 2009, str. 4) 

Jak uvádí Kosík a Pacut (2009, s. 4): „Již francouzský ekonom Fayol zařadil organizování 

mezi „správy“, tj. mezi řídicí činnosti. V tomto významu je organizování jednou ze 

základních činností vykonávaných řídícími pracovníky. Jako takové je pak definováno jako 

funkce cyklu řízení, respektive jako (druhá) sekvenční manažerská funkce, která významným 

způsobem ovlivňuje a podmiňuje výkon ostatních (sekvenčních a paralelních) manažerských 

funkcí“. 

Posláním organizování je prostřednictvím členů organizace zabezpečit účelné a efektivní 

vykonávání všech činností vedoucích k dosažení cílů organizace, a to především 

prostřednictvím: 

 relativně trvalejších vnitřních struktur – tzv. organizační struktury, 

 naplňováním principů organizování, 

 vypracováním platných postupů (procedur) výkonu, 

 stanovením zodpovědnosti za výsledky.(4) 

Pojetí požadavků kladených na proces organizování je v souladu s vymezením amerického 

odborníka na organizování Ernesta Daleho z roku 1965, které je známé jako OSCAR, což je 

zkratka tvořená slovy: 

 objectives – cíle (kterých má být prostřednictvím organizování dosaženo), 

 specialization – specializace, 

 coordination – koordinace, 

 authority – pravomoc, 
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 responsibility – zodpovědnost. (4) 

Jak uvádí Novotný (2009, s. 98): „Sportovní akcí, pro tento termín nenalezneme žádnou 

definici ani v poslední vydané Encyklopedii tělesné kultury z r. 1988, ani na internetové 

Wikipedii, ač se termín běžně v češtině používá včetně již zmiňované Encyklopedie“. 

Pod pojmem sportovní akce, chápeme jednorázovou sportovní událost, která může trvat od 

hodiny, až po několik dní, na které se uskutečňuje soutěž jednoho nebo více sportovního 

odvětví a probíhá většinou na jednom místě. Soutěžit se může i ve více disciplínách jednoho 

sportovního odvětví. Sportovní akce může být zaměřena v soutěži na vítězství nebo jen na 

počet účastníků. Jedná-li se o více oborovou záležitost, tzn., participuje-li více sportovních 

odvětví a disciplín, hovoří se spíše o hrách jako například olympijské hry, hry britského 

společenství apod. (6) 

2.7.1. Hlediska konání sportovních akcí 

Sportovní akce se konají z různých důvodů nelze je zařadit do jedné kategorie. 

1. Hledisko působnosti: 

1.1. mezinárodní úroveň – sportovní akce, které pořádají mezinárodní sportovní federace 

a Mezinárodní olympijský výbor. Jednak mají podobu jednorázových akcí o mistra 

světa anebo mistra kontinentu anebo podobu pohárových soutěží. 

1.1.1. světové 

1.1.2. evropské  

1.2. národní úroveň – v kalendáři národních sportovních svazů, jedná se o mistrovství 

státu, republiky, království, další formou jsou národní pohárové soutěže. 

2. Hledisko otevřenosti: 

2.1. volně přístupné – organizují se v těch sportovních odvětvích, kde některé sportovní 

činnosti mohou provozovat široké vrstvy obyvatelstva, bez rozdílů věku a pohlaví a 

tyto akce patří do kategorie sportu pro všechny. 

2.2. přístupné na základě výkonnostních kvalifikací – podmínkou účasti je splnění určité 

výkonnostní úrovně. Soutěže mohou být rozděleny na náborové, bez výkonnostních 

limitů, dále pro nižší a střední výkonnostní úrovně. Soutěže o mistra republiky 

vyžadují již nejvyšší výkonnostní úroveň. 



17 

 

2.3. přístupné jen výběrově, pro pozvané – jedná se o uzavřené soutěže, organizované 

většinou jako exhibice pro diváky, může se týkat utkání bývalých vrcholových 

sportovců, na které se diváci přijdou podívat jako na legendy. 

3. Hledisko multi oborovosti: 

3.1. jedno oborové – soutěží se o jednoho vítěze – mistra – přeborníka celé sportovní 

akce. Souběžně mohou probíhat soutěže v kategoriích dle pohlaví, tzn. muži, ženy. 

3.2. více oborové – soutěží se současně v různých sportovních disciplínách jednoho 

sportovního odvětví nebo ve více sportovních odvětví. 

4. Hledisko cíle: 

4.1. nekomerčně – neziskově – zaměřené – takových sportovních akcí je rozhodující 

většina, prvotně nejsou zaměřeny na to, aby přinášely privátní osobě zisk, který je 

navíc nad pokrytím řádnými mzdami pořadatele, který pracuje.  

4.2. komerčně – ziskově – zaměřené – pro organizátora se jedná o jeho zdroj příjmů. 

Jedná se většinou o akce s charakterem novodobého cirkusu v pravém slova smyslu 

dle amerického „entertainment“ s vysokým podílem pasivních diváků. 

5. Hledisko prostředí: 

5.1. v uzavřeném umělém vnitřním prostředí – krytých sportovních hal, anglicky 

indoorové. Organizují se lépe, problémy bývají spíše s omezenou diváckou kapacitou 

hal, riziko zrušení akce je minimální. 

5.2. v otevřeném přírodním prostředí, anglicky outdoorové – hraje zde velkou roli 

rizikový faktor počasí. Organizace takové akce bývá náročnější, než je tomu 

v prostředí krytých sportovních hal.(6) 

2.8. Historie fotbalu  

Fotbal vznikl z míčových her, které jsou v každé historické etapě v různých změnách součástí 

kulturního vývoje lidstva. První zprávy jsou z období asi 3000 let př.n.l. Ve středověku prvé 

zprávy pocházejí z Francie, Itálie, ale především z Anglie (dekret z roku 1313 zakazující 

fotbal – boj o míč s cílem dopravit jej do některé městské brány). 

Pro přelom 18. A 19. Století v Anglii je charakteristický vznik a následně značný rozvoj 

„novodobého“ fotbalu. Původní pravidla vznikla v roce 1840. Football Association – sdružení 

11 zástupců škol a klubů vzniklo v roce 1863. Anglický pohár – nejstarší soutěž na světě 

zahájila v roce 1871. Z Anglie se fotbal šířil nejdříve do Evropy a pak do celého světa. V roce 
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1904 byla založena Mezinárodní fotbalová federace – FIFA. Prvé MS se konalo v roce 1930 

v Uruguayi.  

V Čechách a na Moravě se fotbal začal hrát koncem 19. století v cyklistických a veslařských 

klubech a dále ve studentských kroužcích. První fotbalové utkání proběhlo v roce 1887 

v Roudnici. V roce 1901 vznikl Český fotbalový svaz, v roce 1891 založena AC Sparta Praha 

a v roce 1892 založena SK Slavia Praha. První zmínka o fotbalu na Slovensku je z roku 1893 

z B. Bystrice a v Brně se první fotbalové utkání hrálo roku 1896. V roce 1922 dobudována a 

též přijatá za člena FIFA Československá asociace fotbalu (ČSAF). 

Československý fotbal má bohatou minulost. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří: 

 1934 – 2. místo MS v Itálii 

 1962 – 2. místo MS v Chile 

 1964 – 2. místo na OH v Japonsku 

1976 – 1. místo ME v Jugoslávii 

1980 – 1. místo na OH v Moskvě 

1980 – 3. místo ME v Itálii 

Československá fotbalová asociace zanikla k 1.1. 1993 s rozdělením Československé federace 

a vrcholným fotbalovým orgánem v České republice se stal Českomoravský fotbalový svaz 

(ČMFS). Od roku 2011 užívá název Fotbalová asociace České republiky (FAČR). 

2.9. Sportovní příprava mládeže 

2.9.1. Zvláštnosti sportovní přípravy dětí a mládeže 

Při plánování a vedení tréninkové jednotky i ve vztazích k hráčům mimo ni musí trenéři 

mužstev v dětských a mládežnických kategorií respektovat věkové zvláštnosti svých svěřenců 

dané vývojovými zákonitostmi. Tato specifika se odrážejí jak ve sféře psychiky, tak v oblasti 

tělesného rozvoje (pohybová soustava – kostra a svalstvo, funkční možnosti vyvíjejícího se 

organismu) a trenér musí volit k těmto věkových zvláštnostem odpovídající formy, metody a 

prostředky. Nerespektování těchto specifik může vést až k poškození organismu mladého 

hráče. (9) 
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2.9.2. Výchova mládeže 

Pro jakýkoliv sport, a to i pro fotbal, je důležitá výchova mladých nadějných hráčů. Toto 

může soustavněji probíhat již od 6 let věku dítěte. U nejmladších hráčů se začíná u snahy 

vytvářet základy v herní dokonalosti. Zejména pak při přípravě dětí je nutné brát v potaz řadu 

faktorů odlišných od přípravy dospělých, jelikož příprava mládeže má svá specifika. Příprava 

dětí je založena na jiné podstatě a má jiné priority. Důležité je zejména: 

 nepoškodit organismus, 

 vytvořit vztah ke sportu na celý život, 

 vytvořit základy pro pozdější trénink, 

 navodit u dítěte cílevědomost a ukázat mu jasné cíle. 

Přihlásit dítě na tréninky fotbalu dnes nečiní žádný problém. Talentovaným dětem je však 

nutné poskytnout velmi kvalitní zázemí, jelikož v současné konkurenci bohužel pouhý talent a 

snaha nestačí. 

Mezi obecné zásady tréninku mládeže patří: 

 ucelený postup vzdělání a výchovy, 

 upevňování zdraví, 

 všestrannost přípravy, sladění školské výchovy a sportovního tréninku, 

 zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti, 

 perspektivita. (7) 

2.9.3. Charakteristika žáků 6 – 10 let 

Charakteristické jsou dvě věkové periody: 

 vstup do školy, kdy se výrazně mění denní i pohybový režim, 

 období zpomaleného růstu, jako přípravy na pubertu. 

Jak tvrdí Votík (2005, s. 240): „V mladším školním věku lze zdravé dítě považovat za 

relativně dokonalý, vyrovnaný systém a z hlediska funkčních možností, při odpovídající 

zátěží, za poměrně velice zdatného jedince“. 

Z toho ale nelze vyvodit, že např. devítiletý žák je již nervově vyzrálý a nemůže nás tato 

situace vést ke kopírování tréninku dospělých. Jakákoliv činnost musí být u všech dětí 
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doplněna kompenzační aktivitou, aby nedošlo k jednostranné či neúměrně velké zatížení, 

které by mělo za následek jednostrannou či nadměrnou, poměrně rychlou, ale nefyziologickou 

adaptaci na tuto činnost. 

V mladším školním věku nervosvalová koordinace dosahuje vysoké úrovně, je však 

limitována psychicky. V sedmi až osmi letech nedělá potíže provedení pohybů bez zrakové 

kontroly, sedm až deset let – nejintenzivnější rozvoj koordinačních schopností (technika). Ve 

druhé polovině období se zpomaluje tempo růstu, zdokonaluje funkce srdečně – cévního 

systému a zvětšuje se vitální kapacita plic. Značné předpoklady pro motorické učení. Děti se 

snadno učí novým dovednostem, cvičení je však nutno vést dynamicky, bez dlouhých 

odpočinkových fází. Jsou schopny zvládnout i relativně náročná cvičení, která však musí mít 

rychlý spát a musí odpovídat možnosti krátké koncentrace pozornosti žáků. (8) 

Jak uvádí Votík (2005, s. 244): „Mladší školní věk je citlivým obdobím pro rozvoj 

koordinačních schopností, odrazové síly, obecné vytrvalosti frekvence pohybů“. 

Šestý a sedmý rok je obdobím herní činnosti, kdy nejúčinnější formou jsou krátce trvající 

jednoduché hry s velkým emočním účinkem. Postupně od osmého a devátého roku převládá 

konkrétní myšlení, rozvíjí se paměť, schopnost zevšeobecňovat a abstrahovat. Zlepšující se 

intelektuální úroveň umožňuje zařazovat i pohybové a průpravné hry se složitějšími pravidly. 

Nastupuje období postupné socializace, začátek osamostatňování, objevuje se impulsivnost a 

malá vůle.(9) 

Jak tvrdí Votík a Zalabák (2007, s. 123): „Charakteristická je nerovnoměrnost vývoje mezi 

jedinci, kterou musíme respektovat. Biologický věk se od kalendářního věku může lišit až o + 

- 2,7 roku“. 

2.9.4. Charakteristika žáků 10 - 14 let 

„Období 10-14 let je etapou přechodu od dětství k dospělosti. V organismu dítěte probíhají 

velké biologické změny, které se odrážejí i v jeho psychickém vývoji. Z hlediska 

psychofyziologickým zvláštností považujeme za vhodné odděleně charakterizovat období 10-

12 a 12-14 let“. (Votík a Zalabák 2007, s. 123). 

Věkové období přibližně od 10 do 12 let můžeme označit jako předpubertální etapu. 

Značného stupně rozvoje dosahuje pohybová koordinace. Mezi 9.-10. rokem, je možno 

dosáhnout poměrně značného přírůstku svalové síly, preferujeme rozvoj dynamické a 



21 

 

explozivní silové schopnosti. Po předpubertální etapě začíná u chlapců kolem 12 let puberta. 

Záporné hodnocení může vyvolat nedůvěru ve vlastní síly a naopak přehnaná pochvala 

přehnanou neodpovídající sebedůvěru. Pro věk 12-14 let je charakteristický rychlý, často až 

prudký růst, zejména končetin a vývoj svalstva. Nerovnoměrnost vývojových změn se 

projevuje špatnou pohybovou koordinací a psychickou nevyrovnaností. Nastupující rozvoj 

svalstva je předpokladem pro další rozvoj silových schopností včetně silové vytrvalosti. 

Maximálně do 14-15 roku narůstá rychlost frekvence pohybů, pak stagnuje nebo se 

zpomaluje. Zvyšuje se sebeuvědomění, ale časté přeceňování schopností a nadměrná ctižádost 

může vést až k nežádoucímu přetěžování. (8) 

Jak uvádí Votík (2005, s. 246). „Žáci mají tendenci k napodobování – vytváření idolů – a i 

toto je třeba využít při citlivém vedení a v každém případě je vhodné při jednání s nimi volit 

diferencovaný přístup“. 

2.9.5. Etapy sportovního tréninku 

Sportovní trénink je dlouhodobý proces a obecně lze říci, že časový úsek od zahájení řízeného 

tréninkového procesu k dosažení maximální sportovní výkonnosti odpovídá přibližně deseti 

letům. Věk vrcholové výkonnosti je dán především charakterem konkrétního sportovního 

odvětví. Ve fotbalu se období maximální sportovní výkonnosti pohybuje přibližně mezi 20-28 

rokem života. (8) 

Rozlišujeme čtyři etapy sportovního tréninku: 

 etapa sportovní předpřípravy (sportovní všestrannosti), 

 etapa základního tréninku (odvětvová všestrannost), 

 etapa specializovaného tréninku (odvětvová specializace), 

 etapa tréninku maximální sportovní výkonností (vrcholového tréninku). (8) 

Jak uvádí Votík (2005, s. 24): „Všechny etapy tvoří jediný celek, navzájem na sebe navazují, 

plynule přecházejí jedna v druhou. Při zahájení tréninku a potom zejména v žákovském a 

dorosteneckém věku musíme brát zřetel na zvláštnosti růstu a vývoje jedince. Jeho růst a 

vývoj nesmí být narušen. Přetíží-li se rostoucí organismus, často stagnuje i růst, objeví se 

poruchy v některých funkcích a ztrácí se i motivace pro sportování. Dalším faktorem je 

pohlaví“. 
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2.10. SWOT analýza  

SWOT analýza je metoda, pomocí které lze provést analýzu vnitřního a vnějšího prostředí 

spojeného s určitým podnikem, projektem, podnikatelským záměrem apod. (5) 

Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky 

podniku. Se silnými a slabými stránkami je možné dobře pracovat a dají se poměrně snadno 

změnit. Stránky podnik posuzuje vzhledem ke konkurenci. Oblasti, ve kterých je lepší, jsou 

silnými stránkami podniku. Naopak oblasti, ve kterých oproti konkurenci zaostává, jsou jeho 

slabými stránkami. Při posouzení silných a slabých stránek podniku je třeba brát v potaz také 

významnost jednotlivých aspektů. (5) 

Při analýze vnitřního prostředí je potřeba zaměřit se na: 

 postavení na trhu, 

 personální vybavení, 

 4P, 

 informační systém, 

 technickou a technologickou úroveň, 

 financování, 

 dodavatelé, 

 aj. (5) 

Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí se zabývá příležitostmi (opportunities) a hrozbami (threats) 

podniku. Cílem analýzy je zjištění příležitostí, které by mohly posloužit k rozvoji podniku a 

zároveň také identifikovat rizika, která by mohla rozvoji podniku zabraňovat. Příležitosti ani 

hrozby není možno minimalizovat, respektive maximalizovat. Může dojít pouze k snížení 

respektive zvýšení, vlivu podniku. (5) 

Vnější analýza by měla být zaměřena na: 

 potenciální konkurenci, 

 ekonomické faktory, 

 kulturní faktory, 
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 demografické vlivy, 

 politické a legislativní vlivy, 

 technické a technologické prostředí. (5) 

 

Tab. 2.1 SWOT analýza  

Vnitřní prostředí Silné stránky 

(Strengths) 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

 

Vnější prostředí  Příležitosti 

(Opportunities)  

Hrozby 

(Threats) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Výzkumné šetření  

3.1. Organizace turnaje  

Fotbalový turnaj pro mládež se uskutečnil v Ostravě a to konkrétně na Městském fotbalovém 

stadionu ve Vítkovicích. Turnaj byl pořádán prvoligovým fotbalovým klubem FC Baník 

Ostrava a proběhl na začátku fotbalové sezóny v září. Hlavním sponzorem a partnerem celého 

turnaje byla firma DOMINO s.r.o.  

3.2. Průběh turnaje a jeho plánování  

Fotbalový turnaj pro mládež byl odehrán na Městském fotbalovém stadionu ve Vítkovicích, 

kde se mezi sebou utkala družstva z České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky, 

proto bylo důležité, aby byl zabezpečen bezproblémový chod celého turnaj. Hlavní 

organizátor turnaje zodpovídal za bezpečnost a spokojenost nejen zúčastněných hráčů, ale i 

diváků a sponzorů turnaje. 

Průběh fotbalového turnaje a jeho plánování a organizování bylo sestaveno z těchto 

důležitých etap: 

 stanovení termínu, 

 zajištění místa turnaje, 

 účastníci turnaje, 

 lidské zdroje, 

 zajištění sponzora, 

 startovné, 

 doprava a ubytování, 

 stravování, 

 časový harmonogram, 

 realizace turnaje, 

 zajištění cen, 

 zajištění reklamy, 

 rozpočet turnaje, 

 zhodnocení turnaje. 
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3.2.1. Stanovení termínu 

Termín turnaje byl stanoven na začátek září. Hlavním důvodem tohoto načasování, byla 

příprava na novou fotbalovou sezónu. Hlavní fotbalová mládežnická sezóna se dělí na 

podzimní a jarní část a mezi nimi je zimní a letní příprava. Podzimní část probíhá od září do 

listopadu. Jarní část probíhá od března do května.  

3.2.2. Zajištění místa turnaje 

Zajištění místa pro uspořádání fotbalového turnaje bylo důležitým aspektem. Organizátoři 

museli brát v úvahu řadu podmínek, které vybrané místo muselo splňovat. Šlo například o 

dobrou dostupnost, cenu pronájmu, dostatek šaten, místo pro občerstvení atd. 

FC Baník Ostrava jako hlavní organizátor celého turnaje, vybral pro místo pořádání Městský 

fotbalový stadion ve Vítkovicích. Stadion disponoval jak travnatou plochou tak i umělou 

trávou 4. generace, která se mohla využít v případě nepříznivého počasí. Dalším plusem byla 

rekonstrukce, kterou prošel celý stadion před několika lety. 

I když Baník Ostrava odehrává domácí zápasy fotbalové ligy na stadionu Bazaly, nemohl se 

tam turnaj uskutečnit, z důvodů rozsáhlé rekonstrukce hrací plochy.  

3.2.3. Účastníci turnaje 

Důležité rozhodnutí, které musel organizátor udělat bylo, jaká fotbalová družstva se turnaje 

zúčastní. Pozvaná družstva určují, jakou bude mít turnaj prestiž. Čím větší bude mít turnaj 

prestiž, tím lépe se budou shánět sponzoři. 

Organizátoři turnaje zvažovali několik alternativ, jaká družstva na turnaj pozvat. Rozhodovalo 

se mezi fotbalovými družstvy z okolí Ostravy, prvoligová družstva z České republiky, nebo 

družstva ze zahraničí.  

Bylo rozhodnuto pozvat na turnaj, jak prvoligová družstva z České republiky, tak i ze 

Slovenské republiky a Polské republiky. 

Přihlášena družstva z České republiky: 

 FC Hradec Králové, SK Sigma Olomouc, FC Sparta Brno, AC Sparta Praha (červení), 

SK Prostějov (modří), AC Sparta Praha (žlutí), SK Kladno, SFC Opava, FC Baník 

Ostrava, 1. SC Znojmo, SŠK Bílovec, FK Jablonec, Fotbal Frýdek-Místek, SK 
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Prostějov (bílí), MFK Karviná, TJ Hradec nad Moravicí, MFK Vítkovice (bílí), MFK 

Vítkovice (modří) 

Přihlášena družstva ze Slovenské republiky: 

 AS Trenčín, Jupie Bánská Bystrice, MFK Ružomberok, FAMT Prešov 

Přihlášena družstva z Polské republiky: 

 MOSIR Jastrzebie, MKS Žory 

3.2.4. Lidské zdroje 

V přípravném období se podíleli na plánování a organizování členové organizačního výboru 

FC Baník Ostrava. Hlavním úkolem bylo stanovit časový harmonogram, vybrat místo pro 

uskutečnění turnaje, vybrat účastníky turnaje a další formality a úkoly, potřebné pro 

organizaci a záležitosti týkajících se sponzorů. 

Hlavním pořadatelem turnaje byl určen z řad členů FC Baník Ostrava pan Janík, který během 

konání turnaje zabezpečoval, jak plynulý chod turnaje, tak i pořádek na stadionu. Hlavní 

pořadatel měl k dispozici pořadatelskou službu z řad rodičů. V případě potřeby byla 

k dispozici zdravotnická služba. 

Každý zápas řídil jeden rozhodčí. Celkem bylo na turnaji 8 rozhodčích z Fotbalové asociace 

České republiky. Na turnaji byli přítomni dva zapisovatelé a časoměřiči, elektrikář a 

moderátor celého turnaje.  

3.2.5. Zajištění sponzora 

Hlavním sponzorem turnaje byla firma DOMINO, proto oficiální název turnaje DOMINO 

CUP. Dalším sponzorem fotbalového turnaje byla firma JOMA, která je oficiálním 

sponzorem prvoligového fotbalového týmu FC Baník Ostrava od roku 2012. Tato společnost 

byla založena v roce 1965.  

3.2.6. Startovné 

Hlavní organizátor rozhodl o výši startovného pro jedno družstvo na 2 000 Kč (75 EUR, 300 

PLN). Zúčastněná družstva, která přihlásila na turnaj dva týmy, platila startovné jen za jeden 
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tým. Z tohoto důvodů bylo vybráno startovné od 21 družstev místo 24. Družstva AC Sparta 

Praha, SK Prostějov a MFK Vítkovice platila startovné jen za jeden přihlášený tým.  

 Startovné pokrylo poplatky za nájem hřiště, pitný režim, kvalifikované rozhodčí a ceny pro 

hráče (medaile pro všechna zúčastněná družstva). Ve startovném byl zahrnut oběd pro hráče a 

trenéry v počtu 13+2. 

3.2.7. Doprava a ubytování 

Na turnaj se každé družstvo dopravovalo samo na vlastní náklady, buď autem, autobusem 

nebo vlakem. Pro družstva, která přijela do Ostravy vlakem, organizátoři zajistili autobus, 

který byl připraven družstva vyzvednout na hlavním nádraží v Ostravě a zavést je do místa 

konání turnaje na Městský fotbalový stadion ve Vítkovicích a po ukončení turnaje opět je 

zpátky zavést na hlavní nádraží.  

Účastníkům turnaje bylo nabídnuto, zejména těm ze zahraničí, dvě možnosti ubytování. 

Z těchto možností si sami mohli vybrat to, které jim bude nejvíce vyhovovat. Samotné 

ubytování, bylo hrazeno jen pro vítěze minulého ročníku (FC Hradec Králové). Ostatní 

družstva si ubytování hradila sama. 

 

První možnost ubytování byl hotel Clarion (****) za 600 Kč./osobu a druhou možností 

ubytování byl hotel Puls (***) za 400 Kč. /osobu. Oba hotely nabízely polopenzi (snídaně + 

večeře) 

 Hotel Clarion: 

Clarion Congress Hotel Ostrava je nově zrekonstruovaný čtyřhvězdičkový hotel, který nabízí 

největší hotelové kongresové centrum v Ostravě a na celé severní Moravě. 

Hotel Clarion nabízí svým hostům komfort čtyřhvězdičkového standardu ve 169. moderně 

zařízených pokojích a apartmá. Všechny pokoje a apartmány jsou plně klimatizovány a 

vybaveny mj. telefonem s přímou provolbou, koupelnou s vanou či sprchovým koutem, 

čajovým a kávovým servisem a Wi-Fi připojením zdarma. 

 

 

http://www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/kongresy-eventy-ostrava/
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Obr. 3.1. Hotel Clarion 

 

Zdroj: http://www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/ 

 Hotel Puls 

Hotel PULS byl uveden do provozu 1. 1. 2008 a nabízí příjemné a cenově dostupné ubytování 

v přímém sousedství ČEZ ARÉNY. Kapacita hotelu je 71 lůžek, součástí je také hotelová 

restaurace a klubovna s kapacitou 30 míst. Hotel má vlastní parkoviště. 

Obr. 3.2. Hotel Puls 

   

Zdroj: http://www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls/ 

3.2.8. Stravování 

Každé družstvo zaplatilo startovné ve výši 2 000 Kč (75 EUR, 300 PLN). Ve startovném byl 

zahrnut oběd pro hráče i trenéry (13+2). V areálu Městského fotbalového stadionu ve 

Vítkovicích se nacházela restaurace, která byla k dispozici, jak pro všechny přítomné, kteří se 
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přišli na turnaj podívat, tak i pro všechny, jenž se turnaje zúčastnili. V areálu byl bufet, jehož 

provoz zajišťoval přímo organizátor turnaje. 

 3.2.9. Časový harmonogram 

Příprava celého časového harmonogramu je důležitá u všech projektů, akcí, včetně 

fotbalového turnaje. Pouze důkladně propracovaný plán přípravy turnaje umožňuje vyhnout 

se nečekaným problémům. Z důvodů kompletního zabezpečení a sestavení pečlivého 

harmonogramu celého projektu, začaly první přípravy mnoho měsíců před samotným 

konáním turnaje. Organizaci turnaje v rámci fotbalového klubu FC Baník Ostrava zajišťuje u 

obdobných velkých turnajů šéftrenér mládeže, popřípadě jiný zaměstnanec. Časový 

harmonogram fotbalového turnaje pro mládež byl navržen podle počtu měsíců do startu 

následovně: 

 12 měsíců – docházelo k definitivnímu rozhodnutí o přesném místu a datu konání 

turnaje. Byla provedena rezervace celého areálu Městského stadionu ve Vítkovicích. 

Plánovaný počet družstev byl stanoven na 24. V tomto období docházelo k plánování 

celkového rozpočtu, hledali se vhodní potencionální sponzoři a partneři. Prvotní 

záměry turnaje pro mládež. 

 

 10 měsíců – byl sestaven organizační tým, který vytvořil nabídku spolupráce 

s potencionálními sponzory a partnery. Byly jim představeny možnosti propagace 

v průběhu celého konání turnaje. Hlavní organizátor turnaje rozeslal pozvánky všem 

vybraným družstvům. Byl vytvořen návrh názvu turnaje a logo, který celý turnaj 

doprovázelo. Upřesňoval se celkový rozpočet. 

 

 8 měsíců – prvotně byly zveřejněny informace o konání DOMINO CUPU v médiích 

v podobě tisku, letáku a rádia a došlo k prvotní propagaci celého turnaje. Byla 

podepsána smlouva s provozovateli Městského fotbalového stadionu ve Vítkovicích.  

 

 7 měsíců – přicházely první očekávané reakce zájemců a potencionálních účastníků. 

Proběhla komunikace se zájemci. 
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 5 měsíců – turnaj DOMINO CUP byl intenzivněji propagován. Proběhlo 

překontrolování a úprava rozpočtu podle zájmů sponzorů a partnerů. Došlo k podpisu 

smluv se sponzory a partnery celého turnaje. 

 

 4 měsíce – byl sestaven přesný časový harmonogram DOMINO CUPU. Vrcholilo 

jednání s organizačním týmem. Byly sestaveny konečné propozice. 

 

 3 měsíce – vyvrcholila celá propagace, kterou měl na starost organizační tým. Přišly 

potvrzení od všech oslovených družstev.  

 

 2 měsíce – po potvrzení spolupráce se sponzory, byly dokončeny objednávky cen a 

dalších materiálů. Byl kontrolován stanovený rozpočet a jeho dodržení, případně 

docházelo k jeho korekci. 

 

 6 týdnů – byly provedeny drobné úpravy realizace turnaje, distribuce plakátů a 

propagačních materiálů i do prostor konání DOMINO CUPU. Došlo k doladění 

celkové náplně a podrobné kontrole časového harmonogramu každého dne. 

 

 30 dní – probíhaly pravidelné schůze organizačního týmu, personálu hotelu a 

s dopravcem. Opakovaně se potvrdila účast všech 24 oslovených družstev. 

 

 10 dní – byla zkontrolována logistika celého DOMINO CUPU. Došlo ke konečnému 

potvrzení všech 24 oslovených družstev. Byly zajištěny počty pokojů, jak v hotelu 

Clarion, tak i v hotelu Puls. 

 

 5 dní – začaly přípravy na Městském stadionu ve Vítkovicích, bez omezení provozu. 

Proběhla poslední informační schůze organizačního týmu. Byla provedena komplexní 

revize všech detailů. 

 

 1 den – proběhla společná schůze v místě konání turnaje. Potvrzených 24 družstev 

bylo rozděleno do 4 skupin po 6 týmech. Řešily se poslední problémy, náměty a 

připomínky. Dokončily se přípravy místa konání DOMINO CUPU. 
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 1. den akce – příjezd všech potvrzených 24 družstev. Začátek fotbalového turnaje. 

3.2.10. Realizace turnaje  

Turnaj se uskutečnil 8. září. Začátek 8:00 a předpokládaný konec turnaje 16:30. Družstva byla 

rozdělena do 4 skupin po 6 týmech a každý hrál s každým. 

Tab. 3.1. Družstva ve skupině “A“ 

  Skupina “A“ 

    

A1. SK KLADNO 

A2. FC SPARTA BRNO 

A3. FK JABLONEC 

A4. ŠSK BÍLOVEC 

A5. FAMT PREŠOV 

A6. MKS ŽORY 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 3.2. Družstva ve skupině “B“ 

  Skupina “B“ 

    

B1. SK PROSTĚJOV MODŘÍ 

B2. AC SPARTA PRAHA ČERVENÁ 

B3. FC BANÍK OSTRAVA 

B4. JUPIE B. BYSTRICA 

B5. MFK KARVINÁ 

B6. TJ HRADEC n. MOR. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tab. 3.3. Družstva ve skupině “C“  

  Skupina “C“  

    

C1. AC SPARTA PRAHA ŽLUTÁ 

C2. SK SIGMA OLOMOUC 

C3. SC ZNOJMO 

C4. SFC OPAVA 

C5. SK PROSTĚJOV BÍLÍ 

C6. MFK VÍTKOVICE MODŘÍ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 3.4. Družstva ve skupině “D“ 

  Skupina “D“ 

    

D1. FC HRADEC KRÁLOVÉ 

D2. AS TRENČÍN 

D3. MFK RUŽOMBEROK 

D4. FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 

D5. MOSIR JASTRZEBIE 

D6. MFK VÍTKOVICE BÍLÍ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

První dvě družstva ze základních skupin postupovala do zlaté skupiny, třetí a čtvrtá družstva 

ze základních skupin hrála stříbrnou skupinu a poslední dvě družstva ze základních skupin 

hrála bronzovou skupinu. Zápasy ve zlaté, stříbrné a bronzové skupině se hrály systémem 

play off.  
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3.2.10.1 Výsledky a konečné pořadí v základních skupinách 

Obr. 3.3. Konečné pořadí v základní skupině “A“ 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 3.4. Konečné pořadí v základní skupině “B“ 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 3.5. Konečné pořadí v základní skupině “C“ 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obr. 3.6. Konečné pořadí v základní skupině “D“ 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Zlatá skupina: SK Kladno, FC Sparta Brno, SK Prostějov (modří), AC Sparta Praha 

(červení), AC Sparta Praha (žlutí), SK Sigma Olomouc, FC Hradec Králové, AS Trenčín. 

 

 Stříbrná skupina: SŠK Bílovec, FK Jablonec, FC Baník Ostrava, Jupie Bánská Bystrice, 

1. SC Znojmo, SFC Opava, MFK Ružomberok, Fotbal Frýdek-Místek. 
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 Bronzová skupina: FAMT Prešov, MKS Žory, MFK Karviná, TJ Hradec nad Moravicí, 

SK Prostějov (bílí), MFK Vítkovice (bílí), MFK Vítkovice (modří), MOSIR Jastrzebie. 

3.2.10.2. Celkové pořadí DOMINO CUPU 

Obr. 3.7. Celkové pořadí DOMINO CUPU 

    

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.10.3. Časový harmonogram DOMINO CUPU 

Turnaj DOMINO CUP byl zahájen v 8 hodin ráno, kdy probíhaly zápasy v základních 

skupinách. Každá skupina odehrála zápasy na svém hřišti (4 skupiny po 6 týmech na 4 

hřištích). Boje v základních skupinách končily ve 13:00. Poté mělo každé družstvo přestávku 

na oběd. Tato pauza byla organizátory turnaje využita k soutěži. Od 14:00 turnaj pokračoval 

zápasy ve zlaté, stříbrné a bronzové skupině. Velké finále DOMINO CUPU bylo zahájeno 

v 16:10. Utkala se nejlepší družstva turnaje FC Hradec Králové a AS Trenčín. Zápas vyhráli 

mladí talentovaní fotbalisté z FC Hradce Králové.  
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3.2.10.4 Doprovodná akce 

Při plánování a organizování DOMINO CUPU hlavní organizátor nezapomněl ani na 

doprovod hráčů. Součástí turnaje byla soutěž „Penalty pro maminky“, která se konala po 

ukončení bojů v základních skupinách. Do soutěže se přihlásilo přes 20 maminek, každá 

maminka kopala penaltu a soutěž probíhala vyřazovacím způsobem. Pro nejlepší tři maminky 

byly připraveny ceny od společnosti Tescoma.  

3.3. Výdaje a příjmy turnaje DOMINO CUP  

3.3.1 Výdaje 

Kapitola výdaje je zaměřena na jednotlivé výdaje turnaje DOMINO CUP rozdělených do 

několika oblasti podle struktury.  

 Výdaje na personál: 

Tab. 3.5. Výdaje personál 

Výdaje personál   

Elektrikář  1 000 Kč  

Rozhodčí  4 000 Kč  

Zdravotník  2 000 Kč  

Časoměřič 2x                     -   Kč  

Zvukař                     -   Kč  

Moderátor  3 000 Kč  

Pořadatel 3x                     -   Kč  

Oficiální fotograf turnaje  2 000 Kč  

Výdaje personál celkem   12 000 Kč  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V této části byly analyzovány výdaje na personál, kde největší část výdajů představovaly 

prostředky na rozhodčí. Celkem bylo na turnaji 8 rozhodčích z Fotbalové asociace České 

republiky. Druhou největší položkou byly výdaje na moderátora. Moderátor strávil na turnaji 

celý den a komentoval, jak začátek celého DOMINO CUPU, tak i doprovodný program a 

hlavně závěrečné vyhodnocení celého turnaje. Dalšími položkami byly výdaje na zdravotníka, 

který byl přítomen po celý turnaj a oficiálního fotografa turnaje. Fotograf měl za úkol nejen 

zhotovit fotografie, ale také vytvořit DVD. Další položkou byl elektrikář, který měl na starost 
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mikrofón, přípojky a ozvučení. Položka časoměřič a pořadatel byla obstarána dobrovolníky 

z řad rodičů. Položka zvukař byla v rámci práce elektrikáře.  

 Výdaje na ubytování a stravování: 

Tab. 3.6. Výdaje ubytování, stravování 

Výdaje na ubytování a stravování 

Ubytování pro TOP tým  6 000 Kč  

Tácky, kelímky, příbory atd.                      -   Kč  

Chleba + pečivo  1 000 Kč  

Káva + automat              500 Kč  

Drobný nákup potravin  4 000 Kč  

Dorta pro nejhravější mužstvo  1 000 Kč  

Obědy 24 x 15 osob x 40,- Kč  16 000 Kč  

Výdaje na ubytování a stravování celkem   28 500 Kč  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší část výdajů na ubytování a stravování představovaly prostředky vynaložené na obědy 

pro všechna zúčastněná družstva, včetně trenérů a dobrovolníků z řad rodičů. Obědy byly 

podávány v restauraci, přímo v areálu Městského fotbalového stadionu ve Vítkovicích. Další 

výdaje byly na ubytování pro TOP tým, tedy pro družstvo FC Hradec Králové. Další 

položkou byl drobný nákup potravin do sekce VIP. Do VIP prostoru patřily také výdaje na 

kávu, automat, chleba a další pečivo. Poslední výdaje byly na zajištění dorty pro nejhravější 

mužstvo. Tácky, kelímky, příbory atd., které byly zapotřebí v bufetu, dodal FC Baník 

Ostrava.  

 Výdaje na sportoviště: 

Tab. 3.7. Výdaje sportoviště  

Výdaje na sportoviště   

Pronájem hřiště  15 000 Kč  

Zapůjčení inventáře  3 000 Kč  

Výdaje na sportoviště celkem         18 000 Kč  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Největší část výdajů na sportoviště, představoval pronájem hřiště. Městský fotbalový stadion 

ve Vítkovicích byl pronajat hlavními organizátory od 7:00 do 17:00 hod. Položka zapůjčení 

inventáře zahrnovala půjčení stolů, lavic a židlí.  

 Výdaje na ceny: 

Tab. 3.8. Výdaje ceny  

Výdaje na ceny   

Poháry pro 3. mužstva  2 500 Kč  

Individuální ceny  1 500 Kč  

Medaile pro 3. mužstva  1 800 Kč  

Diplomy, plakáty + práce   3 000 Kč  

Medaile pro 21. mužstev  8 200 Kč  

Výdaje na ceny celkem  17 000 Kč  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší výdaje na ceny, byly medaile pro všechna zúčastněná družstva (21 sad po 13 kusech. 

Cena jedné medaile byla 30 Kč). Další položkou byly diplomy, plakáty, polepy medailí, 

pozvánky, tabulky. Dále výdaje na medaile pro nejlepší 3 družstva turnaje (3 sady po 13 

kusech. Cena jedné medaile byla 45 Kč). Poslední položkou byla individuální ocenění pro 

nejlepšího střelce turnaje, nejlepšího brankáře turnaje a pro nejlepšího hráče turnaje.  

 Výdaje na dopravu a doprovodný program: 

Tab. 3.9. Výdaje doprava, doprovodný program 

Výdaje na dopravu a doprovodný program   

Výdaje na dopravu  5 000 Kč  

Ceny pro maminky-penalty  1 500 Kč  

Výdaje na dopravu a doprovodný program celkem          6 500 Kč  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výdaje na dopravu zahrnovaly autobus, který byl připraven vyzvednout družstva, která přijela 

vlakem na hlavní nádraží v Ostravě a dovést je na místo konání turnaje, tedy na Městský 
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fotbalový stadion ve Vítkovicích. Po ukončení turnaje zavezl autobus družstva zpět na hlavní 

nádraží. Položka penalty pro maminky, představovala ceny od firmy Tescoma.  

 Výdaje celkem: 

Tab. 3.10. Výdaje celkem 

Výdaje celkem  

Výdaje personál celkem  12 000,00 Kč 14% 

Výdaje na ubytování a stravování celkem  28 500,00 Kč 35% 

Výdaje na sportoviště celkem  18 000,00 Kč 22% 

Výdaje na ceny celkem 17 000,00 Kč 21% 

Výdaje na dopravu a doprovodný program celkem 6 500,00 Kč 8% 

Výdaje celkem  82 000,00 Kč 100% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V poslední tabulce byly srovnány jednotlivé výdaje. Nejobjemnější část tvořily výdaje na 

ubytování a stravování, proto zde bylo nutné vynaložit velkou pozornost na zdroje 

financování. Druhým nejvyšším výdajem, byla položka sportoviště, tedy pronájem Městského 

fotbalového stadionu ve Vítkovicích. V počátečním rozpočtu tvořily celkové výdaje turnaje 

DOMINO CUP 82 000 Kč.  

Srovnání výdajů přehledně zobrazeno v následujícím grafu. 
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Graf: 3.1. Struktura výdajů  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.2. Příjmy 

Startovné na jedno družstvo bylo stanoveno na 2 000 Kč. Startovné na obyčejné regionální 

mládežnické turnaje se pohybuje v rozmezí 1 000 Kč do 1 500 Kč. Ve srovnání s těmito 

regionálními turnaji byla cena vyšší. Vzhledem k tomu, že na turnaj přijela prvoligová 

družstva z celé České republiky, ze Slovenské republiky a Polské republiky, tak bylo 

startovné na turnaj DOMINO CUP stanoveno přijatelně.  

Celkové příjmy ze startovného od 21 zúčastněných družstev byly 42 000 Kč. Jelikož se hlavní 

organizátor turnaje rozhodl, že družstva, která měla dva týmy, platila startovné jen za jeden 

přihlášený tým.  

K pokrytí celkových výdajů tedy organizátorům DOMINO CUPU chybělo 40 000 Kč. Tuto 

částku bylo zapotřebí zajistit formou sponzorských příspěvků. Mládežnický turnaj DOMINO 

CUP byl závislý na podpoře sponzorů.  

Konkrétní částky obdržené od sponzorů nebyly poskytnuty.  

 12 000,00 Kč ; 14% 

 28 500,00 Kč ; 35% 

 18 000,00 Kč ; 22% 

 17 000,00 Kč ; 21% 

 6 500,00 
Kč ; 8% 

Výdaje celkem 

Výdaje personál celkem  

Výdaje na ubytování a 
stravování celkem  

Výdaje na sportoviště celkem  

Výdaje na ceny celkem 

Výdaje na dopravu a 
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Graf 3.2. Porovnání příjmů k výdajům DOMINO CUPU  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.4. SWOT analýza turnaje DOMINO CUP 

Pro celkové zhodnocení turnaje DOMINO CUP, byla vybrána jako jedna z metod SWOT 

analýza, které byla použita při zhodnocení organizovaného projektu. SWOT analýza nám 

objasnila silné a slabé stránky turnaje. Dále nám určila potenciál, který se ukrýval 

v příležitostech a hrozby, které by mohly turnaj negativně ovlivnit. Byly zde určeny ty 

nejvýznamnější faktory, které charakterizovaly celý turnaj. Určeny byly, jak silné, tak i slabé 

stránky, které stanovily, zda byl turnaj považován za úspěšnou, či naopak neúspěšnou akci. 

Dále byly zachyceny možné hrozby a příležitosti, které by mohly v budoucnu organizování 

tohoto mládežnického turnaje postihnout.  

Obr. 3.8. SWOT analýza 

   

   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z provedené SWOT analýzy vyplynula celá řada slabých míst. Tato slabá místa mohou být 

v budoucnu problém pro pořádání dalších ročníků DOMINO CUPU a mohou také zabránit 

posunu na kvalitnější úroveň organizování mládežnického fotbalového turnaje. Zde jsou 

uvedeny nejvýznamnější překážky, které celý DOMINO CUP provázely. 

 

1. Nedostatek lidského faktoru – lidský faktor byl určitě nejvýznamnějším činitelem 

celého turnaje. Tento činitel určoval finální hodnotu celkového výsledku. Zda turnaj 

byl úspěšný nebo neúspěšný, záleželo na schopnostech organizátora turnaje. Nebylo 

žádoucí, aby hlavní organizátor turnaje zastával řadu dalších funkcí. Pokud se bude 

hlavní organizátor věnovat jedné nejdůležitější činnosti, může být výsledek, který tato 

změna přinese, jen a jen pozitivní.  

 

2. Vytíženost organizátorů – úzce souvisí s předešlým bodem. Pokud členové 

organizačního týmu, budou zatěžováni v různých sektorech, jako například finanční 

zajištění, propagace turnaje, tak se zákonitě nemohou věnovat všem složkám se 

stejným úsilím. Orientace pouze na jednu z těchto složek v organizační struktuře 

organizačního týmu by měla v pozitivním vývoji určitý význam.  

 

3. Ziskovost versus neziskovost turnaje – tento turnaj DOMINO CUP měl vyrovnanou 

finanční bilanci. Výdaje na tento turnaj se rovnaly finančním prostředkům, které 

organizátoři turnaje získali od sponzorů či od klubu. Pokud by se organizační tým více 

zaměřil na myšlenku profitu z tohoto turnaje, mohl by získat určité množství 

finančních prostředků a mohl byt tak zvýšit pozitivní postoj v budoucím pořádání 

DOMINO CUPU.  
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4. Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

FC Baník Ostrava jako hlavní organizátor DOMINO CUPU, chtěl dokázat, že uspořádat 

kvalitní mezinárodní mládežnický turnaj zvládne se ctí a v odpovídající kvalitě. Závěrečné 

zhodnocení celého DOMINO CUPU jako jednoho celku dopadlo úspěšně. Celý organizační 

tým byl pochválen za velmi úspěšnou organizaci a mohlo by se zdát, že zde již není další 

prostor ke zlepšení a posunu turnaje DOMINO CUP na vyšší úroveň.  

Díky možnosti pořádat turnaj, chtěl FC Baník Ostrava zvýšit povědomí o mládežnickém 

fotbale hlavně u dětí a jejich rodičů. Stejně tak chtěli organizátoři využít tohoto turnaje 

k propagaci klubu FC Baník Ostrava u všech jeho věkových kategorií. V této pozici 

organizátoři obstáli. To ostatně dokazovala spokojenost, jak zúčastněných družstev, tak 

rodičů, kteří přišli podpořit své děti.  

Provedená SWOT analýza poukázala na silné i slabé stránky turnaje. Silné stránky 

v organizaci DOMINO CUPU předčily všechny zbylé faktory. Za hlavní úspěch byl 

považován kvalitně zorganizovaný turnaj. Turnaj byl úspěšně zvládnut po stránce 

organizační. Harmonogram a úkoly byly rozvrženy téměř dokonale.  

K řešení otázky stadionů a jejich volby, by byla vhodná širší analýza stadionů a možnost 

volby z více alternativ, kde by se mohl pořádat mládežnický turnaj. Stadiony v Ostravě a 

v okolí byly nevyhovující především svým zázemím, prostředím a kvalitou. Většina stadionů 

v Ostravě a okolí jsou zastaralé a potřebovaly by rekonstrukci. 

K pozvednutí úrovně turnaje bych doporučil více doprovodných akcí. Během turnaje se 

uskutečnila pouze jediná soutěž. Pro větší zapojení diváků, by mohly probíhat soutěže nejen 

pro maminky, ale pro všechny diváky. Soutěžit by mohli mezi s sebou i samotní účastníci 

turnaje. Další možností by bylo zajištění taneční skupiny, mažoretek, nebo významného 

fotbalisty či trenéra. 

Nutná změna by měla nastat v doplnění organizačního týmu. Zástupci jednotlivých pozic 

zastávali několik funkcí najednou. Tato skutečnost by se měla eliminovat. Každý jednotlivý 

člen organizačního týmu by měl mít na starost pouze jednu funkci. Pokud má organizátor 

turnaje na starost více funkcí, není schopen z důvodů vytíženosti plnit všechny úkoly se 

stejným úsilím. 
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Jako řešení této situace bych doporučil pronajmout externí firmu, která provádí propagaci 

sportovních akcí. I když by byly náročnější finanční požadavky, zvýšení kvality turnaje ve 

směru propagace by bylo zřejmé.  

Další doporučení se týká neziskovosti turnaje. Organizátorům by neměla být lhostejná 

ziskovost a profit z této akce. I když bylo finanční zajištění hodnoceno jako kladné a bylo 

uvedeno v silných stránkách, neměla by se tato silná stránka zneužít. 

Sponzoři byli důležitým finančním zdrojem turnaje. Možnost práce se sponzory byla hlavní 

činnost, na které lze nejvíce pracovat. Získané finance by mohly směřovat k podpoře 

trenérských kurzů a to nejen pro trenéry FC Baníku Ostrava, ale i trenérů z okolních týmů. 

Také by se mohla zvýšit frekvence a počet seminářů pořádaných FC Baníkem Ostrava. 

Organizátorům turnaje bych doporučil, při pořádání velkého mezinárodního turnaje, zažádat o 

dotace na příslušném kraji, magistrátu, nebo městě. Doporučuji v rámci podpory tělovýchovy 

a sportu mládeže v Ostravě zažádat o dotace, na podporu sportovních činnosti mládeže. 

Získané dotace by organizátorům umožnily uspořádat ještě větší a kvalitnější turnaj. Mohlo 

by se pozvat více družstev jak z České republiky, tak ze zahraničí.  

Zdokonalení všech uvedených položek by vedlo ke zkvalitnění úrovně mládežnického fotbalu 

v našem regionu. V nastoleném trendu by se mělo pokračovat, pokud se budou postupně 

odstraňovat slabé stránky, je pravděpodobné, že turnaj DOMINO CUP bude i v příštích 

letech.  
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo nastínit organizaci fotbalového turnaje pro mládežnickou 

kategorii před, během a po turnaji. Připravit tak podklady pro další organizátory a uvést 

případná doporučení a náměty, které by napomohly ke zlepšení organizace turnaje v příštích 

letech.  

V úvodní části byla bakalářská práce zaměřena na teoretické uvedení do dané problematiky. 

Byly popsány pojmy jako, marketing a management a s nimi související sportovní marketing 

a sportovní management. Dále byl vysvětlen a popsán marketingový mix ve sportu. Součástí 

teoretické části bylo i objasnění pojmu sponzoring a s ním související typy sponzoringu ve 

sportu, formy sponzoringu ve sportu a sponzorské dary. Dále byla charakterizována sportovní 

příprava mládeže věkových kategorií mezi 6 – 14 lety. V závěru se teoretické část zabývala 

SWOT analýzou. 

Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na organizaci mládežnického fotbalového 

turnaje DOMINO CUP. Bylo popsáno plánování a průběh celého turnaje. Byly uvedeny 

důležité položky, jako určení místa pro konání turnaje, zajištění sponzora i družstev. Byl 

popsán celý časový harmonogram DOMINO CUPU, včetně konečných výsledků 

v základních skupinách i v závěrečných bojích.  

V poslední kapitole byly shrnuty výsledky výzkumu, z nich poté vyplynuly návrhy a 

doporučení pro organizaci mládežnického turnaje. Byla provedena SWOT analýza DOMINO 

CUPU, která objasnila silné a slabé stránky turnaje. Určila potenciál, který se ukrýval 

v příležitostech a hrozby, které by mohly turnaj negativně ovlivnit.  

Návrhy a doporučení uváděné v bakalářské práci, by mohly být návodem pro zkvalitnění 

organizace fotbalového turnaje, nejen pro FC Baník Ostrava, ale i pro jiné fotbalové kluby.  

Fotbalové turnaje pro mládež, by měly přispívat ke zlepšení kvality českého fotbalu, která se 

v posledních letech čím dál více zhoršuje. Mládežnické turnaje slouží nejen skautům, kteří 

hledají nové talenty, ale hlavně se pořádají pro děti, které fotbal baví a mohou porovnávat své 

fotbalové dovednosti na hřišti. 
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Seznam zkratek 

AC   Athletic club 

ČMFS   Českomoravský fotbalový svaz  

ČSAF   Československá asociace fotbalu 

DVD    Digital video disk 

FAČR   Fotbalová asociace České republiky  

FC   Football club 

FIFA    Fédération Internationale de Football Association 

FK   Fotbalový klub 

ME   Mistrovství Evropy 

MFK   Městský fotbalový klub 

MS   Mistrovství světa  

OH   Olympijské hry 

SC   Sport club 

SK   Sportovní lub 

s.r.o.     Společnost s ručením omezeným 

TJ   Tělovýchovná jednota 
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Příloha č. 1 

PROPOZICE TURNAJE 

KATEGORIE:           Přípravka ročník 2003 a mladší 

MÍSTO:                  Městský stadión Ostrava – Vítkovice, přírodní tráva hlavní fotbalové 

hřiště, nebo umělá tráva 4. generace vedlejší hřiště,  Závodní ulice, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 

tel.:+420 595 701 020,  

DATUM :               8. září 2013, začátek v neděli od 8.00 hodin, předpokládaný konec turnaje 

v 16.30 hodin 

STARTOVNÉ:            2 000,- Kč/mužstvo – (75 EUR, 300 PLN) - je určeno na nájem hřiště, 

pitný  režim, kvalifikované rozhodčí (FAČR) a ceny pro hráče (medaile pro všechny týmy). 

V ceně startovného je zahrnut oběd pro hráče a trenéry v počtu 13+2 

HRACÍ SYSTÉM:      4 skupiny po 6.-ti týmech, hraje se každý s každým. První 2 týmy z 

 každé skupiny postupují do zlaté skupiny, třetí a čtvrté týmy ze skupin hrají stříbrnou 

skupinu a poslední 2 týmy ze skupin hrají bronzovou skupinu. Zápasy ve zlaté, stříbrné a 

bronzové skupině se hrají systémem play off. Rozlosování a časový sled utkání bude 

dodatečně zaslán. 

HRACÍ DOBA:           1x16 minut, může být změněna dle počtu účastníků 

POČET HRÁČŮ:        6+1, střídání hokejovým způsobem. Na soupisce může být uvedeno 

max. 13 hráčů + 2 trenéři 

BRANKY, MÍČ:          2x5m, míč velikost 4 

HRACÍ PLOCHA:      55x30m, hraje se na čtyřech hřištích souběžně 

ROZHODČÍ:              zajistí pořadatel, platba za rozhodčí dle směrnic ČMFS 

PRAVIDLA:               Hraje se dle běžných pravidel FAČR  

HODNOCENÍ:          V základních skupinách – celkem vstřelené branky, vzájemný zápas, 

menší počet obdržených branek, penaltový rozstřel. Ve zlaté, stříbrné, bronzové skupině – 

zápasy play off, v případě nerozhodného výsledku následují 3 pokutové kopy, poté po 1 kopu 

každý tým až do rozhodnutí 

CENY:                        první 3 místa poháry, medaile, diplomy, ostatní medaile, diplomy. 

  SOUTĚŽE SPECIAL:  Penalty maminek o věcné  

OBČERSTVENÍ:        v místě bufet, restaurace 

DIREKTORIÁT:        ing. Pavel Sikora, GSM: +420 739 546 205  



 

 

Pozn. č.1:              Pro účastnické týmy máme sjednané ubytování v přilehlém hotelu Clarion 

(****) za 600,- Kč/osobu a v hotelu Puls (***) za 400,- Kč včetně polopenze (snídaně + 

večeře). Ať se vyhneme zdržování při check- in, žádáme tímto účastnické týmy o zaslání 

předběžné soupisky hráčů a realizačních týmů (data narození, čísla OP). 

Pozn.č.2:               Na předání cen a medailí přislíbili osobní účast známí sportovci z  

Ostravska, proto dopředu žádáme všechny účastníky, aby setrvali až do závěrečného 

vyhlášení výsledků. 

Pozn č.3                Platné registrační průkazy (kdo má), karta zdravotní pojišťovny s sebou. 

Za chování a bezpečnost hráčů v celém areálu a za veškeré osobní věci zodpovídá vedoucí 

mužstva!!! 

 

 

  



 

 

Příloha č. 2 

PRAVIDLA TURNAJE 

1. Pořadatel:             PVF 2003, o. s. ve  spolupráci s firmou Robert Marek – DOMINO 

2. Termín:                 8. 9. 2013 

3. Místo konání:        Městský stadión Ostrava-Vítkovice 

4. Účastníci:              24 mužstev rozdělených do 4 skupin po 6 týmech 

5. Zahájení:               sraz nejpozději 30 minut před prvním utkáním, zahajovací zápasy 

začínají v 8.00 hodin 

6. Závěr:                    Neděle 8.9.2013 16.30 – 17.00 vyhlášení výsledků 

Hřiště:                       55x30m, branky 5x2m 

Hrací doba:           1x16 minut, přestávka 3 minuty. Hraje se dle centrálního času na 

časomíře, utkání na všech hřištích začínají ve   stejný  čas po ukončení produkce hudby, která 

vyplňuje přestávku. 

Počet hráčů:            6+1, střídání hokejovým způsobem, střídající hráč může nastoupit, až 

jeho spoluhráč opustí plochu u své střídačky. Střídání mimo prostor střídaček potrestá 

rozhodčí napomenutím hráče, který pravidlo porušil 

Auty:                        se vhazují 

Volné kopy:              všechny přímé, pouze za výkop (výhoz) přes půl nepřímý, zeď 5m od 

míče 

Výstroj hráče:           dres, trenýrky, štulpny, kopačky, holenní chrániče       

Hra brankáře:         Míč z autu za brankou smí brankář vykopávat nebo vyhazovat 

z brankoviště, a to pouze na vlastní polovinu hřiště (míč       musí převzít nebo tečovat 

libovolný hráč z pole). Při porušení se nařizuje nepřímý kop z půli hřiště ve prospěch soupeře. 

Brankář smí hrát rukama pouze v brankovišti. Hra brankáře mimo brankoviště se trestá 

nařízením pokutového kopu. Osobní trest se neuděluje. Chytí-li do rukou brankář 

v brankovišti míč ze hry (mimo malou domů), může rovněž vyhazovat nebo vykopávat, a to 

opět na vlastní polovinu hřiště – může si však míč libovolně posunout mimo brankoviště a je 

posuzován jako hráč z pole. 

Malá domů:            Posuzuje se jako ve fotbale na velkém hřišti, tzn. že brankáři je možno 

přihrát. Avšak chytne-li brankář míč do rukou po úmyslné malé domů zahrané spoluhráčem 

nohou od kolena dolů, nařizuje rozhodčí pokutový kop.   



 

 

Pokutový kop:        Vzdálenost 7m od branky. Je nařízen za úmyslnou malou domů, dále pak 

za ruku brankáře mimo brankoviště a také    v případě, že v prostoru brankoviště dojde 

k přestupku hráče, za který se v poli nařídí přímý kop. 

Vyloučení:               Žlutá karta – 2 minuty s návratem po obdržené brance, pokud ŽK obdrží 

současně hráči obou mužstev, hraje se dále 5+1 a hráči nesmí zasáhnout do hry, i když padne 

branka Červená karta – hráč je vyloučen do konce zápasu, avšak mužstvo je oslabeno o 

jednoho hráče z pole podobu 2 minut. 

 

  



 

 

Příloha č. 3 

Vítězové turnaje DOMINO CUP  

 


