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1 ÚVOD 

Sport se v posledních letech stal nedílnou součástí každého z nás, byl a je součástí 

člověka. Přitahuje stále více lidí všech věkových kategorií. Nejde už jen o pasivní formu 

sportování, jak tomu bylo v minulosti. Jde zejména o aktivní formu. V dnešní 

uspěchané době se najde málo příležitostí, při kterých se člověk dokonale odreaguje. 

Ideální prostředek pro odreagování je právě sport. Motivací ke sportu může být udržení 

či zlepšení zdravotního i psychického stavu a kondice. Není sporu o tom, že sport 

přispívá ke zdravému stylu života. 

 

Je důležité vést člověka ke sportu od jeho ranného dětství. Člověk, který od útlého 

věku sportuje, si obvykle uchová kladný vztah ke sportu jako takovému a věnuje          

se mu po celý život. Zejména rodiče mají vliv na rozvoj dítěte, a to i po sportovní 

stránce. U sportu obvykle vydrží děti rodičů, kteří se zajímají o to, jak jejich dítě trénuje             

a podporují ho po všech stránkách. Není vždy jednoduché vybrat pro dítě sport, který  

by ho bavil, naplňoval a zůstal u něj po celý život. Jednou z možností, jak pomoci dítěti 

vydat přebytečnou energii a naopak získat energii novou, plynoucí ze samotné radosti 

z pohybu, je tenis. Právě tenis se může stát celoživotní pohybovou aktivitou.            

Díky tenisu může dítě získat celkovou fyzickou kondici formou hry. Při hře nechybí 

napětí ani porovnání s ostatními, a to bývá vhodnou motivací k lepším a vyšším 

výkonům. Tenis není neorganizovaná hra. Pod vedením profesionálního trenéra dítě 

nezíská jen dobrou fyzickou kondici, ale hra má pak i jiné přednosti. Je kombinací 

fyzické a duševní činnosti. Dítě hraje samo za sebe, je odpovědné za své chyby              

i úspěchy. U tenisu je důležité být ve střehu, odhadovat, promýšlet a neukvapovat se.  

To všechno jsou požadavky, které se dítěti hodí i v ostatních oblastech života.   

 

Pro rodiče a děti, kteří se chtějí věnovat tenisu pod vedením profesionálních 

trenérů, jsou zde tenisové kluby. Úkolem tenisových klubů je nejen přispívat k rozvoji 

osobnosti dítěte, získání nových znalostí a dovedností, ale také pořádat sportovní akce. 

Právě takové akce děti a mládež motivují díky možnosti srovnání s ostatními hráči 

stejné věkové kategorie. Získávání cen, pohárů a medailí je dalším motivačním 

činitelem.  
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Tématem mé diplomové práce je Příprava a organizační zabezpečení sportovní 

akce. Hlavním cílem diplomové práce je rozbor plánované sportovní akce, který 

pořádá Tenisový klub Opava. Dílčím cílem je vytvoření návrhů a doporučení          

pro zlepšení realizace sportovní akce.  

 

V diplomové práci budu vycházet z teoretických poznatků týkající se plánování    

a organizování sportovní akce. V praktické části budu vycházet z primárních informací, 

které jsem načerpala jako pomocný asistent při konání předchozích ročníků. Diplomová 

práce vyústí do návrhů na zlepšení plánované sportovní akce.  



8 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Cílem této kapitoly je nashromáždit teoretické poznatky týkající se plánování         

a organizování sportovní akce. Pojem akce bude nahrazován termínem projekt, kterým 

jednorázová sportovní akce bezesporu je. Tento termín lépe vystihuje problematiku     

ve všech jeho fázích. 

2. 1 Projekt 

Projekt je způsob práce, způsob řízení úkolů a také způsob organizování lidí.        

Je to styl řízení prací a koordinace. Od jiných způsobů řízení ho odlišuje to,                  

že je zaměřen na určitý výsledek a je-li toho výsledku dosaženo, přestává být potřebný  

a je ukončen. Projekt začíná v určitém časovém okamžiku. Je uzavřen, když je dosaženo 

výsledku. Aby bylo požadovaného výsledku dosaženo, jsou vymezeny zdroje, nejčastěji 

se jedná o finanční prostředky a také čas lidí. Různé projekty mohou mít některé 

vlastnosti společné. Každý projekt je jedinečný a obsahuje určité aktivity [7]. 

 

Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, který je založen             

na strategickém plánu. Je navržený, organizovaný a realizovaný pod vedením někoho 

v zájmu vlastníka nebo zadavatele. Projekt je aktivita omezená v čase. Je realizovaná 

pouze jednou bez opakování s množstvím charakteristických rysů, ke kterým patří: 

• Výsledek musí sloužit užívání po celou dobu určenou zadavatelem projektu. 

• Úspěch projektu při startu není zřejmý. 

• Trvání je časově omezeno. 

• Zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány. 

• Projekt má jen jeden výsledek [1]. 

 

Projekt je jednorázový proces, který směřuje k dosažení stanovených cílů. Během 

procesu prochází řadou etap a fází. S etapami se mění úkoly, organizace a zdroje. 

Projekt je prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně 

souvisejících činností. Účelem je dosažení stanoveného cíle při zadaném čase, zdrojích, 

nákladech a v neposlední řadě také kvalitě. 

 

Činnost je časově omezená transformace vstupů činnosti, jako lidské zdroje, 

finanční zdroje, technologie, zařízení, suroviny, materiál, energie a podobně na výstupy 
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činnosti, a to buď výrobky nebo služby. Technologické vazby jsou vyvolány 

návazností jednotlivých činností na sebe. Organizační vazby jsou dány časovým          

a prostorovým uspořádáním zdrojů [1]. 

 

Projekt je charakterizován čtyřmi typickými rysy: 

1. Trojrozměrným cílem. 

2. Jedinečností. 

3. Zapojením zdrojů. 

4. Součinností s kmenovou organizací [13]. 

 

Trojrozměrným cílem se rozumí současné splnění požadavků na: 

• Věcné provedení. 

• Rozpočtové náklady. 

• Časový plán [13]. 

 

Jedinečnost znamená, že každý projekt se provádí pouze jednou, je dočasný            

a s jistou pravděpodobností na něm pracuje jiná skupina lidí. Je nezbytné vytvořit 

organizační strukturu a sestavit organizační tým.  

 

Zapojení zdrojů je také nedílnou součástí. Jen těžko si můžeme projekt představit 

bez zapojení zdrojů, a to jak lidských tak materiálních. Manažer projektu musí vhodně 

zapojit zdroje lidské, aby bylo možné optimálně využít zdroje materiální. Nejobtížnější 

stránkou projektu je mnohdy vedení lidí. 

 

Součinnost s kmenovou organizací je představována řadou vazeb a problémů 

z nich vyplývajících. Každá organizace sleduje více cílů v daném okamžiku, a to se týká 

také sportovní oblasti. Sledováním více směrů může být manažer projektu frustrován 

[13]. 
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2. 1. 1 Zákazníci 
 

Každý projekt je někomu určen a tím máme na mysli zákazníky. Zákazník              

je subjekt, jedinec či organizace, kterému jsou určeny výstupy projektu. Vztah mezi 

projektovými manažery a jejich zákazníky by měl být jasný a jednoznačný.  

 

Zákazník může mít některou ze tří následujících charakteristik: 

1. bude legitimně předkládat požadavky v rámci projektu, 

2. bude těžit z přínosů projektu, jakmile je naplněn, 

3. má formální roli v posuzování úspěšnosti projektu v okamžiku, kdy je projekt 

ukončen [7]. 

 

Projektový manažer by měl rozumět tomu, že zákazník má požadavky, které jsou 

základem poptávky a ty musí být pochopeny a na jejich základě je vlastně projekt 

realizován. Zákazníků je více, může existovat i několik úrovní zákazníků. Projekt také 

vyžaduje, aby byl stanoven obecný soubor požadavků, které jsou dokumentovány          

a odsouhlaseny zákazníkem a které musejí být zahrnuty do projektu a existují také 

požadavky, které mohou být ignorovány. Projektový manažer musí také myslet na to,  

že zákazníkovy potřeby a pohledy se mohou v průběhu života projektu měnit. 

 

Zákazníky projektu můžeme rozdělit do několika kategorií: 

• sponzor – role sponzora se v jednotlivých projektech liší. Sponzor je osoba, 

která práce řídí a chová se jako vyšší styčný bod projektového manažera. Často 

má sponzor největší odpovědnost k realizaci projektu a také nejvyšší autoritu. 

Každodenně se chová jako by byl primárním zákazníkem projektu. Sponzor     

by měl být zdrojem, ke kterému se projektový manažer může obrátit s žádostí    

o pomoc. 

• plátce – je osoba, která produkt financuje. Tato osoba může být také sponzorem 

projektu. Je vhodné, aby byl součástí řízení projektu. Pokud není v projektu 

angažován a nemá na jeho realizaci zájem, může kdykoliv zastavit příděl fondů. 

• uživatel přínosů – osoba nebo skupina osob, která bude získávat na přínosech    

z projektu. Může to být přímo sponzor nebo úplně jiná skupina lidí. Pokud 

nejsou spokojeni, projekt neuspěje.  



11 
 

• konečný uživatel – tato osoba nebo osoby nejsou skutečnými příjemci přínosů, 

ale přitom nejsou spokojeni s výsledkem nebo nejsou schopny projekt užívat, 

pokud se projekt nepodaří.  

• konečný zákazník – skupina osob nebo jednotlivci, pro které se projekt 

připravuje [7]. 

2. 2 Projektový manažer 
 

Projektový manažer je nejdůležitější osobou. Je to člověk, který odpovídá za předání 

všech částí daného projektu. Může pracovat na plný úvazek, nebo může plnit pouze roli 

v dané situaci. Práce projektového manažera se liší v různých projektech. Ve své 

podstatě je ale manažer projektu odpovědný za vymezení práce, její plánování, 

stanovení rozsahu potřebných zdrojů a zajištění těchto zdrojů. Plánuje, organizuje         

a kontroluje samotný projekt, také ho vede a je odpovědný za výběr pracovní skupiny, 

jedná s vyšším a středním managementem o uvolnění potřebných osob do týmu.       

Mezi jeho další odpovědnosti patří také splnění úkolů, které jsou vyžadovány. 

V neposlední řadě musí zabezpečit řešení případného problému, který může způsobit 

zpoždění nebo dokonce zastavení projektu. Projektový manažer pracuje v souladu 

s přístupy projektového managementu. Ke své práci používá soubor schopností 

komunikace a práce s lidmi. Profesionální projektový manažer je ten, jehož plným 

pracovním úvazkem je být projektovým manažerem, a  který je obvykle školen 

v procesech a nástrojích projektového managementu. Projektový management              

je formální disciplína, která byla vyvinuta za účelem řízení projektů [7]. Volba vhodné 

osoby do role projektového manažera je základem úspěšnosti projektu. Vhodná            

je ta osoba, která je ochotna to dělat a umí věci dotáhnout do konce, která má znalosti 

s řízením projektů a má zkušenosti člena projektového týmu [4]. 

 

Rozhodujícím faktorem úspěchu manažera projektu je jeho autorita. Schopnost 

přimět lidi ke spolupráci a k tomu, aby brali svou úlohu v projekčním týmu vážně          

a plnili dobře svou práci a všechny vznášené požadavky. Autorita manažera projektu 

spočívá téměř výhradně v jeho osobním vlivu. Význam autority spočívá zejména v tom, 

že mu poskytuje určitou schopnost ovlivňovat jednání všech účastníků procesu 

zpracování projektu.  
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Autorita manažera obecně vzniká působením dvou jejích základních složek: 

• Formální, spojené s postavením v organizaci. 

• Osobního vlivu, který je založen na intelektuálních schopnostech                  

a charismatu osobnosti manažera [10]. 

 

Manažer projektu nejedná pouze se členy projektového týmu, ale také i s dalšími lidmi 

z organizace či dokonce z jejího okolí. Představu o všech aktérech projektu ukazuje   

obr. 2.1.  

 

Obr. 2.1 Působnost a role jednotlivých aktérů projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [10] 

 

Vedení organizace dohlíží většinou na projekty nepřímo. Přesto má významný vliv 

na projekty prostřednictvím politiky sledování a hodnocení výsledků. Tam, kde panuje 

příjemná atmosféra a oboustranná komunikace, je pravděpodobné, že manažeři projektu 

budou hovořit nejen o svých úspěších, ale také neúspěších. V případě, kdy je organizace 

netolerantní vůči prohrám a neúspěchům, se může stát, že manažeři budou určité 
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informace zatajovat, zejména ty negativní a může docházet ke zbytečným 

nedorozuměním. 

Přímý nadřízený ovlivňuje průběh projektu tím, že rozhoduje o přidělování zdrojů 

pro jeho realizaci. Například kdo bude zařazen do projektového týmu, jaké materiální 

prostředky budou poskytnuty apod. 

Působení sociálního klimatu je důsledkem vztahů. Vztahy jsou buď přátelské     

nebo panuje rivalita mezi členy projektového týmu či mezi manažery projektu. Rivalita 

může být důsledkem souboje o omezené zdroje nebo také může být způsobena 

osobními konflikty díky tomu, že lidé usilují o další postup v žebříčku profesní kariéry. 

Členové projektového týmu podrobněji rozebírány v kapitole 1.3.  

Manažeři disponibilních zdrojů přispívají k formování sociálního klimatu. Pokud 

zaujmou odmítavé stanovisku k manažerovi projektu, mohou zhatit projekt jako celek.  

Interní uživatelé jsou jednotlivci nebo skupiny, kterým jsou určeny výsledky 

projektu, jde o zákazníky. Podrobněji rozebíráno v kapitole 1.1.1. 

Externí uživatelé jsou organizace, v jejichž prostředí budou implementovány 

výsledky projektu. 

Legislativní autorita správních orgánů se projevuje tím, že manažeři projektu musí 

respektovat platné právní normy a pravidla v dané zemi. Legislativní pravidla se často 

vyvíjejí a manažer je ve vlastním zájmu musí neustále sledovat. 

Spolupracující organizace jsou dodavateli zdrojů, které nemá manažer projektu 

k dispozici. Spolupráce se realizuje na podkladě kontraktu, jehož právní aspekty          

by měl manažer projektu dobře znát a před uzavřením kontraktu se poradit s právníkem. 

Máli manažer projektu zajistit jeho úspěch, musí být dobrým politikem             

v tom smyslu, že musí umět ovlivnit ostatní ve prospěch určitého zájmu [10]. 

2. 2. 1 Motivace a stimulace 
 

Motivace, stimulace i tvořivost jsou nedílnou součástí práce projektového manažera. 

Každý člověk si uvědomuje či pociťuje potřebu. Potřeba je nedostatek něčeho                

a to ho nutí k činnostem, kterými se pokouší tuto potřebu odstranit. Americký 

psycholog Abraham Herold Maslow definoval hierarchii lidských potřeb. Podle         

této teorie má člověk 5 základních potřeb od nejnižších po nejvyšší. Společně pak tvoří 

pyramidu (obr. 2.2). 
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Obr. 2.2 Maslowova teorie potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [16] 

 

Potřebu vyvolává pocit a ten je příčinou určitého chování, můžeme tedy hovořit      

o motivu. Motivem lidského chování je tedy naplňování potřeb. Motiv je vnitřní 

pohnutka. Základní složkou je odstraňování negativních a navozování pozitivních 

pocitů [11]. Motivace usměrňuje naše chování a jednání k dosažení určitého cíle. 

Vyjadřuje souhrn skutečností jako je radost, zvídavost, příjemný pocit, radostné 

očekávání, které podněcují a podporují jedince, aby něco konal nebo naopak nekonal. 

Projektový manažer by měl vědět, co motivuje jeho samotného, měl by se umět sám 

motivovat a teprve pak může motivovat a inspirovat ostatní členy projektového týmu. 

Motivace lidí není technika, je to spíše umění. Motivace není pouze otázka logiky,      

ale i citu. 

 

Schopný manažer se musí umět rozhodnout mezi motivací a stimulací. Stimul         

je vnější podnět, je to pobídka, která přichází z okolí. Má kratší trvání než motivace. 

Pokud dáme člověku stimul ve formě finanční odměny, bude tato stimulace účinná jen 

po tu dobu, dokud bude působit jako podnět. Činnost se brzy zastaví, pokud přestaneme 

do tohoto člověka investovat. Důležité je, aby stimuly nepůsobily proti motivům            

a naopak [11]. 
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2. 2. 2 Tvořivost 
 

Projektový manažer musí také často podněcovat tvořivost. Tvořivost požaduje 

každý projekt. Nejjednodušší metodou stimulace tvůrčích schopností je povzbuzení 

formou uznání a ocenění. Také je potřeba navodit příjemnou atmosféru.  

 

V praxi se často na podpoření tvořivosti používá brainstorming. Je to metoda,    

která se používá v přípravné fázi projektu nebo při řešení nově vzniklých problémů. 

Jedná se o skupinovou techniku zaměřenou na generování co nejvíce nápadů na dané 

téma. Tato metoda je založena na předpokladu, že lidé ve skupině vymyslí více          

než jednotlivec. Patří mezi nejčastěji používané kreativní techniky. Technika vychází  

ze dvou základních principů. První princip je dodatečné posouzení nápadů, které 

umožňuje soustředit se na tvořivé myšlení a potlačit při tomto procesu hodnocení. 

Druhým principem je zásada, že kvantita plodí kvalitu. To znamená, že čím více           

je nápadů, tím je větší možnost nalezení vhodného řešení [4].  

 

Brainstorming je organizačně rozdělen do tří fází. Jedná se o přípravnou fázi, vlastní 

sezení a hodnocení a implementaci výsledků. V přípravné fázi si musíme odpovědět    

na otázky typu: kolik lidí se bude brainstormingu účastnit, kdy a kde a v neposlední 

řadě co je účelem sezení. U druhé fáze, což je vlastní sezení, se používají čtyři základní 

pravidla vedení brainstormingu: 

1. Kritika je vyloučena – toto je nejdůležitější pravidlo. Diskriminační poznámky 

ostatních účastníků jsou zakázány. Ohodnocení nápadů se provádí až po sezení. 

2. Čím více návrhů zazní, tím je sezení lepší – toto pravidlo by mělo povzbudit 

účastníky, aby navrhli každý nápad, který je napadne, bez obav, že bude 

kritizován. Pokud je nápad divočejší, je jednodušší ho „zkrotit“ než vymyslet. 

3. Kvantita je žádoucí – čím větší je počet nápadů, tím je větší pravděpodobnost,   

že je mezi nimi skutečně dobrý a použitelný nápad.  

4. Kombinace a zlepšení předchozích návrhů je žádoucí – vedle vlastních nápadů 

je žádoucí, aby účastníci spojovali několik nápadů do jiného, aby navrhovali 

zlepšení návrhů ostatních účastníků [4]. 
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Brainstorming probíhá v určitých krocích: 

• je vybrána skupina 5 až 12 expertů, 

• skupině je předložen dobře definovaný problém minimálně týden před vlastním 

sezením, aby měli účastníci možnost si předem problém rozmyslet a připravit 

návrhy, 

• před vlastním sezením se uskuteční setkání s účastníky, 

• vlastní sezení začíná zapsáním problému na tabuli, aby byl viditelný pro celou 

skupinu, 

• vedoucí skupiny připomene účastníkům čtyři základní pravidla brainstormingu, 

• účastníci postupně uvádějí svoje nápady, vedoucí je zapisuje na tabuli,           

aby byly na očích, 

• vedoucí může po určité době znovu přečíst nápady jako stimulaci pro nové 

nápady, 

• doba celého sezení by neměla překročit předem stanovenou dobu, obvykle        

je to méně než jedna hodina [4]. 

 

Mezi přednosti brainstormingu patří  zejména to, že tvořivá spolupráce ve skupině  

je lepší než generování nápadů jednotlivci a dále také, že je vyprodukován velký počet 

nápadů v relativně krátkém čase. Naopak nedostatkem může být, že někteří členové     

se mohou nechat ovlivnit názorem vedoucího a skupina bývá zaměřena na dosažení 

souladu, místo aby se zaměřila na vymýšlení dobrých nápadů [4]. 

 

Alternativní metodou je použít pomocníka, který se individuálně sejde s několika 

lidmi, pohovoří si s nimi a požádá je o jejich názor na řešení problému. Poté bude      

mít k dispozici seznam nápadů pro zahájení brainstormingu. Tato alternativní metoda 

přináší ve většině případů lepší výsledky [13]. 
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2. 3 Projektový tým 
 

Každodenní komunikace projektového manažera se odehrává v okruhu 

projektového týmu. Projektový manažer musí komunikovat se všemi členy týmu, musí 

jim vysvětlit, jaké úkoly mají být vykonány a  musí jejich práci řídit [7]. Do každého 

týmu se musí hledat takové osoby, které budou vykonávat i týmovou i funkční úlohu. 

Aby tým pracoval efektivně, bude třeba někoho, kdo bude vůdce týmu, někoho,         

kdo bude zastávat roli koordinátora, mozku, budovatele týmu apod. Většina členů týmu 

se bude hodit pro jednu nebo více z těchto úloh. Potřebují se všechny, jestliže někdo 

chybí, měl by tuto roli vzít na sebe manažer projektu. V týmu se musí povzbuzovat 

členové navzájem a hlavně se musí vybudovat jedna z nejdůležitějších vlastností týmu  

a tou je týmový duch. Základní myšlenkou je, že tým dosahuje cílů projektu [1]. 

Obvykle malé týmy pracují lépe než velké. Malé týmy totiž dosahují vyššího efektu. 

 

Pro fungování skupiny pracovníků jako úspěšného projektového týmu je nutné 

dodržovat určité zásady: 

• Zajistit, aby projektový tým rozuměl cíli projektu. 

• Poskytnout prostor pro názory všech členů týmu. 

• Vytvořit vhodnou atmosféru založenou na důvěře a odhodlání. 

• Určit efektivní úvazky členů týmu. 

• Zajistit informovanost všech členů týmu. 

• Plánovat, monitorovat, koordinovat a kontrolovat práci všech členů týmu. 

• Rozptýlit obavy plynoucí z nejistoty co bude po dokončení projektu. 

• Vysvětlit vztahy mezi týmem a ostatní částí organizace. 

• Zajistit, aby všichni věděli co mají dělat a kdy to mají dělat. 

• Týmově řešit všechny problémy [4]. 

 

Skupina se stává týmem buď za podpory manažera nebo spontánně.                         

U všech úspěšných týmů se nacházejí určité znaky. Prvním z nich jsou sdílené cíle, 

protože skutečným cílem k nastartování spolupráce je sdílení. Čím větší průnik mají 

hodnoty, myšlenky a cíle lidí ve skupině, tím lépe. Společné se může stát sdílení         

jen tehdy, pokud spolu členové komunikují. Dalším znakem je tedy kvalitní 

komunikace. Čím efektivnější je komunikace, tím lepší podmínky pro všechny 
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zúčastněné vznikají. Co platí pro cíle, to platí i pro způsoby vedoucí k jejich dosažení. 

Třetím znakem jsou tedy sdílené cesty. Metody práce nemohou být stejné pro všechny 

členy týmu, jsou ale založeny na sdílené soustavě hodnot a pravidel. Významným 

rysem jsou kvalitní vztahy mezi členy týmu. Rozdělení rolí umožňuje vzájemný respekt. 

Členové týmu by se měli respektovat nejen jako odborníci, ale také jako lidé. Rozvíjet 

by se měla ochota sdílet mimopracovní problémy a někdy i volný čas. Kvalitní tým      

je dynamický. Rozvíjí se, učí se ze svých výsledků a umožňuje svým členům osobní 

rozvoj. Dalším znakem jsou tedy možnosti rozvoje. Prožití společného úspěchu             

a společné poučení z chyb a neúspěchu je nejlepší známkou dynamické zralosti týmu. 

V neposlední řadě je známkou také rozdělení rolí v týmu. Může jít např. o myslitele, 

který je kreativní a má nápady, všestranného a univerzálního lídra, diktátora,            

který je problémový typ, ale v případě krize může tým obratně vyvést z problému, 

pečovatele, jehož úlohou je starat se zejména o pohodu v týmu  a také dotazovatele, 

který se stará aby se na nic nezapomnělo apod. [11]. 

 

2. 4 Řízení projektu 
 
Řízení projektů je soubor modelů, metod, postupů, technik a nástrojů pro plánování 

a řízení celkové realizace projektů. Řízení projektů má některé specifické rysy: 

• Projekt má definovaný začátek i konec. 

• Existuje vysoká míra nejistoty. 

• Používají se pružné organizační struktury. 

• Složení projektového týmu je proměnlivé [4]. 

 

Pro řízení projektů je vyžadováno pět manažerských činností. Tyto činnosti, 

navzájem odlišné, lze uspořádat do struktury jako proces složený z pěti kroků: 

1. Definování projektových cílů – definice by měly být měřitelné a dosažitelné.    

To znamená, že by měly být jasné, konkrétní, přesné a dosažitelné                   

pro projektový tým.  

2. Plánování – naplánování jak projektový manažer a jeho tým splní podmínky 

trojrozměrnosti cíle. 
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3. Vedení – uplatňování manažerského stylu vedení a řízení lidských zdrojů,       

tyto lidské zdroje musí být vedeny k tomu, že svou práci vykonávají včas                  

a efektivně.  

4. Sledování – tzv. monitoring, jde o sledování postupu projektových prací             

a kontrola stavu tak, aby se včas zjistily odchylky od žádoucího stavu a případně 

byly odstraněny. 

5. Ukončení – ověření toho, že hotový úkol odpovídá definici a uzavření 

nedokončených prací např. účetnictví [13]. 

 

Při řízení projektů se sledují důležité charakteristiky projektu. Jedná se o rozsah, 

čas, náklady, kvalita, zdroje, rizika projektu atd.  Je nutno brát v úvahu čas ve srovnání 

s plánem, náklady ve srovnání se stanoveným rozpočtem a kvalitu projektu. Kvalita 

projektu měří stupeň dosažení požadovaných cílů. Čas, náklady a kvalita jsou tři 

základní ukazatele, které jsou navzájem propojeny a je nutno hledat jejich vyvážené 

řešení. Tuto situaci znázorňuje tzv. projektový trojúhelník (obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Projektový trojúhelník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [4] 

 

Tento projektový trojúhelník ukazuje, jak jsou tyto tři ukazatele pevně svázány. 

Pokud bude potřeba zkrátit termín, automaticky se navýší náklady nebo sníží kvalita. 

Při snaze zvýšit kvalitu se opět zvýší náklady nebo prodloužit termín apod. 
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2. 4. 1 Rizika projektu 
 

Riziko je jedním z ukazatelů spojeným s řízením projektu, který vyplývá z faktu,   

že každý projekt je jednorázovou záležitostí. Riziko je možné měřit pravděpodobností, 

že se projekt nepodaří realizovat podle daných parametrů [4]. S ohledem                       

na tři parametry, které projekt ovlivňují – čas, zdroje a výstupy, tzv. trojimperativ,             

jsou spojena právě rizika každého projektu. Projekt bez rizik vlastně neexistuje. 

Z charakteru konkrétního projektu vyplývá identifikace různých rizik. Existuje několik 

možností, jak členit základní projektová rizika. Jednou z možností dělení jsou: 

• Komunikační rizika – nedorozumění, velká nebo malá zainteresovanost           

při spolupráci. 

• Sociální rizika – neodpovídající kvalifikace pracovníků, problémy s motivací 

apod. 

• Technologická rizika – ztráta nebo poškození dokumentů a dat. 

• Interní rizika – např. podniková strategie, změna bonity, likvidity. 

• Externí rizika – inflace, daňové a politické změny [7]. 

 

Mezi všeobecná projektová rizika patří zejména volba nevhodných členů týmu. 

Manažer projektu musí počítat s odstoupením některého člena týmu např. z osobních 

důvodů, z důvodu nemoci, výpovědí pracovníka. Dalším rizikem může být špatná 

komunikace mezi členy týmu, proto by měly být jasně vymezené způsoby a techniky 

nejen interní komunikace, ale také externí komunikace, díky tomu můžeme předejít 

problémům s nedostatečnou komunikací co se týče uživatelů projektu, sponzory apod. 

Dalším problémem, díky kterému může vzniknout riziko, je nesprávné vymezení 

odpovědnosti a pravomoci členů projektového týmu. Toto riziko můžeme zmírnit 

popřípadě úplně zamezit jasným nastavením odpovědností v plánu. Se špatnou motivací 

pracovníků souvisí nezájem členů týmu na výsledku projektu. Riziko může být dáno 

špatným nastavením pravidel hodnocení nebo neschopností manažera projektu, který 

nemá dostatečné manažerské nebo vůdcovské dovednosti. V neposlední řadě se jedná 

také o nedostatečnou zkušenost lidí na projektu, neprofesionální postupy a nedostatečný 

důraz na strategické cíle projektu. To vše jsou rizika, která projekt mohou významně 

narušit. Dalším rizikem je také časový harmonogram. Problémy s časovým 

harmonogramem mohou vznikat z několika příčin. Nejdůležitější je nadměrný důraz   
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na kvalitu provedených prací na úkor vyváženosti trojimperativu. Dalším důvodem 

může být to, že zdroje nejsou k dispozici, když jsou potřeba. Může se jednat jak o lidské 

zdroje, tak o vybavení. Jestliže se projekt dostane do potíží s časem, obvykle                

se neobejde bez problémů s náklady. Zdroje totiž nejsou využívány tak efektivně,       

jak počítal plán. Zdroj problému s náklady vzniká také proto, že počáteční odhady 

nákladů jsou příliš optimistické. Při plánování zdrojů se nepočítá s tím, že práci budou 

například vykonávat méně kvalifikovaní lidé a že také může dojít ke snížení výkonnosti 

zdrojů. Občas se také vyskytnou chyby při kalkulaci nákladů, ale tomu lze předejít 

důslednou kontrolou.  

 

Nejpodstatnější je, aby se všechna potencionální rizika, která jsou s projektem 

spojená, podařilo identifikovat. Pokud se riziko identifikuje, projektový tým si vytvoří 

tzv. plán rizik a díky tomu se na rizika dokáže připravit a minimalizovat jejich následky 

nebo se jim zcela vyhnout. Při identifikaci rizik dochází k rozdělení na interní rizika       

a externí rizika. Interní rizika souvisí s činností na projektu a dají se lépe ovlivnit i řídit. 

Naopak rizika externí jsou neovlivnitelná. Může k nim docházet na začátku i v průběhu 

projektu. Ve většině projektů nelze odhalit veškerá rizika, ale mohou se významně 

minimalizovat díky již zmiňovanému plánu rizik. Plán rizik by měl být součástí 

každého projektu. Je nutné zde identifikovat všechna potencionální i reálná rizika. Musí 

se určit pravděpodobnost a závažnost každého rizika a navrhnout řešení v případě      

jeho vzniku. Plán rizik také určuje odpovědné osoby, které jsou spojené s plněním 

krizových opatření.  

2. 5 Plánování projektu 
 

Plánování je pro projekt zcela zásadní. Pokud manažer nepřemýšlí v rozmezích 

plánu a pokud nedokáže říci, že projekt probíhá podle předpokladu, je pozadu          

nebo naopak napřed, čerpá předpokládané náklady, přečerpá je nebo je nečerpá 

dostatečně, není plánování smysluplné. Projektový manažer by měl strávit až třicet 

procent svého času tím, že plánuje projekt a sestavuje zadání. Všechny osoby,         

které budou na projektu spolupracovat, by měly být do plánování zapojeny, protože pak 

pro ně bude jednodušší své úkoly plnit. Plánování můžeme definovat jako stanovení 

cílů, prostředků a postupů před vlastním zahájením těchto činností. Plánování               

je zaměřeno do budoucnosti. Můžeme říci, že vytváří spojení mezi současnou situací     
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a budoucností. Můžeme ho označit za výchozí bod, který předchází všem ostatním 

činnostem. Také zajišťuje základ pro hodnocení a kontrolu cíle. Dobré plánování začíná 

celkovému porozumění zadání projektu. Plán se často mění, úspěch projektového 

manažera nespočívá v tom, že vytvoří plán, který se nemění, ale pokud splní cíle 

projektu a přitom pracuje podle plánu, který se mění dle potřeby. Měřítkem úspěchu 

tedy není neměnný plán, ale to, že se naplní cíle projektu v prostředí neustálé změny 

[7].  

 

Význam plánování je především: 

• ve zvyšování efektivity, 

• ve snižování rizika, 

• v realizaci organizačních změn, 

• v integraci úsilí, 

• ve vytvoření standardů výkonnosti, 

• v lepší koordinaci všech druhů činností. 

 

2. 5. 1 Zajiš ťování zdroj ů 

V praxi musí být zajišťování zdrojů s plánováním pevně propojena. Dobrý 

projektový manažer dokáže rychle přecházet mezi plánováním a zajišťováním 

potřebných zdrojů a provádět potřebná upřesnění. Při realizaci činností se čerpají právě 

zdroje, mezi které patří např. lidské zdroje, suroviny, materiály, výrobky, finanční 

prostředky, věci atd. Co se týče věcí, může se jednat o jakýkoli druh zařízení                  

a  prostory, které slouží projektu. Nejdůležitějším zdrojem při realizaci projektu jsou 

zdroje lidské. Jedná se o pracovníky různých profesí. V daném čase a prostoru máme 

omezené množství pracovníků dané profese. Jde vlastně o rozvržení lidských zdrojů      

a řízení celých pracovních týmů při realizaci činnosti a celého projektu [4]. Lidské 

zdroje mohou zahrnovat kohokoli v určité organizační jednotce. Za zdroj se nepovažuje 

člověk jako takový, ale jeho vlastnosti, schopnosti a postoje. Obrázek 1.4 znázorňuje 

typy lidských zdrojů. 
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Obr. 1.4 Typy lidských zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [11] 

 

Vlastnosti – je to jediný typ lidského zdroje, který nelze měnit. Vlastnosti jsou rysy 

člověka, které tvoří temperament člověka. Není nijak snadné pochopit vlastnosti 

člověka a je prakticky nemožné je cíleně ovlivňovat.  

 

Schopnosti – jsou takové vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné 

vykonávání určité činnosti. Jsou to znalosti  a dovednosti, tedy to, co člověk umí           

a co ví. Schopnosti se postupně vytvářejí učením, hrou, zkušenostmi a lze je také 

rozvíjet vhodnými vzdělávacími programy. Je velice důležité, aby člověk schopnosti 

využíval efektivně, a to ovlivňuje další kategorie lidských zdrojů – postoje.  

 

Postoje - úzce souvisí s charakterem osobnosti a také s hodnotovou orientací. Postoj 

je během života relativně ustálený pozitivních nebo negativních hodnocení určitých 

předmětů, jevů, osob, situací atd. Postoj se promítá do jednání a chování člověka tak,   

že dopředu předurčí kladnou nebo zápornou reakci na určité podněty. Když člověk 

nemá dané schopnosti tak příznivé postoje moc nezmůžou. S postoji se dá pracovat 

nebo je ovlivňovat vhodnými motivačními programy [11]. 

 

Obsazování zdrojů je stejně jako plánování založeno na odhadech. Zdroje přiděluje 

projektový manažer k jednotlivým úkolům tak, aby odpovědnost za předání dílčího 
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výstupu byla jasná a ležela na jednotlivcích případně na jedné skupině. Každý lidský 

zdroj musí vědět jaký je jeho úkol a musí za něj být odpovědný [7]. 

 

2. 5. 2 Sestavování rozpo čtu 

Sestavení rozpočtu a sledování jeho čerpání je často nejslabší částí projektového 

manažera, někteří ho zcela ignorují. Jedním z důvodů je fakt, že je menší problém, 

pokud se řeší přečerpání prostředků, než když se řeší zpoždění celého projektu. 

Nejdůležitější pro projekt je to, že manažer projektu musí vědět jak sestavit rozpočet, 

řídit náklady a jak udržovat rovnováhu mezi náklady, časem, kvalitou a požadovanou 

funkčností [7].  

 

Rozpočet projektu se skládá z nákladů a výnosů.  Součástí rozpočtu je tedy 

plánování jak nákladů, tak výnosů. U ziskových projektů výnosy převyšují náklady,      

u neziskových by měly být alespoň shodné. Rozpočet na jakoukoli větší činnost            

je součet menších úkolů, z kterých je vytvořena. Pro každý úkol hierarchické struktury 

by měl existovat samotný odhad. Tento odhad by měl být zpracován zodpovědným 

vedoucím úkolu. V rámci plánování nákladů oceňujeme zejména čas strávený              

na projektu a využití lidských, materiálních nebo finančních zdrojů. Náklady je možné 

členit z různých hledisek. Pro sestavování plánu rozpočtu je důležité si nejprve stanovit 

přímé náklady, které přímo souvisí s realizací projektu. Do těchto nákladů řadíme   

např. osobní náklady na lidské zdroje, nákup služeb, náklady na materiál, cestovné 

pracovníků projektu, pronájem, náklady na subdodávky apod. Dále se určí nepřímé 

náklady. To jsou takové, které nelze jednoznačně přiřadit k určitému projektu. Jedná    

se např. o provoz budov a nákladů na vytápění, spotřebu energií, úklid, dále náklady   

na marketing, vedení účetnictví atd. [3]. 

 

Do rozpočtu by mělo být zahrnuto mnoho druhů nákladů. Mezi nejdůležitější patří: 

• položky, které se musí pořídit pro projekt. 

• položky, které se musí zaplatit pro projekt a které v rámci projektu figurují. 

• náklady na pořízení externích zdrojů – jsou uvedeny např. v denních sazbách, 

cestovné apod. 

• náklady interních zdrojů -  např. čas pracovníků apod. [7]. 
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Nejjednodušší podobou je součet výše uvedených položek. Při sestavování rozpočtu 

je ale důležité brát v úvahu další skutečnosti. Mezi nejdůležitější patří např. jak            

se přijme případné přečerpání rozpočtu. Je třeba si uvědomit, jestli je lepší předpovědět 

nízký rozpočet a riskovat jeho překročení, nebo je lepší navrhnout rozpočet vyšší           

a na konci projektu ho mít nedočerpaný. Dále také je důležité, jak je rozpočet členěn     

a jakým způsobem je schvalováno jeho čerpání. Okamžité čerpání totiž může podléhat 

postupnému schvalování i tehdy, když je celkový rozpočet projednán a potvrzen. 

 

V praxi existuje celá řada způsobů, jak provést předběžný odhad nákladů. Výběr 

metody vždy závisí na typu projektu, jeho rozsahu a míře složitosti. Jako hlavní vstup 

slouží seznam aktivit a odhad doby jejich trvání, zpracovaný při plánování času. Hojně 

se využívají historické informace, např. konečné rozpočty předchozích projektů. Tento 

postup, také zvaný „odhadování shora dolů“ je založen na informacích o minulých 

činnostech. Bere za základ náklady předešlých uskutečněných projektů. Přitom bere 

v úvahu rozsah a velikost současného projektu. Není to časově náročné ale méně přesné. 

U tohoto odhadu nákladů se používají historické údaje, které se týkají mnoha faktorů: 

• velikost projektu a cena, 

• charakter projektu, 

• kolik nové práce je zapotřebí, 

• kdo bude práci provádět, 

• jaká jsou omezení technického vybavení, 

• jaké problémové faktory existují v projektu [7]. 

 

Jakmile se jednou vytvoří rozpočet a stanoví se finanční omezení ve vztahu            

ke zdrojům a plánu, téměř jistě se bude muset znovu přehodnotit jak plán, tak zdroje. 

Odhady se často dělají předčasně, a proto se musejí přepracovávat nebo přizpůsobovat 

poté, co se pevně stanoví harmonogram prací a jeho specifikace. Často se stává,           

že předchozí odhad nákladů působí nakonec jako limit, ve kterém se rozpočet může 

pohybovat [7]. 
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2. 5. 3 Úvahy o rizicích a rezervách 

Na rizika do plánu je velmi důležité mít zabudovanou rezervu. Kritickým faktorem 

je pak to, jak velká tato rezerva je a jak je řízena. Skutečnosti by měly vycházet 

z konkrétních rizik daného projektu. Než se do konce dovedou všechny plány, musí     

se zvážit všechny stupně rizika daného projektu. Schopnost porozumět rizikům              

a dokázat je řídit je zásadní schopnost nejen projektového manažera ale celého 

managementu. Provází projekt už v plánovací fázi. Rezerva je odpovědí právě             

na potencionální rizika. Zabudování rezervy do plánu je nezbytně důležité, v žádném 

případě není známkou slabosti projektového týmu. Důležitý je stupeň zajištěnosti,    

který se od plánu zabuduje a také to, jak se rezerva alokuje.  

 

Existuje několik důvodů, proč jsou plány neurčité. Klíčové důvody mohou být 

zejména tyto: 

• věci se mění – může jít např. o špatně formulované požadavky                      

nebo nepochopené zadání projektu, 

• některá rizika nelze předvídat, 

• odhady mohou být špatné, 

• určité typy rizika závisejí na typu projektu – jedná se zejména o technická rizika, 

manažerská rizika, rizika odvozená od požadavků a rizika prostředí [7].  

 

Riziko se skládá ze dvou složek, a to psychologické a hmotné (např. finanční). 

Psychologická složka je často závažnější, protože lidé si obvykle nepřipustí hmotné 

riziko. Mnozí pracovníci, kteří jsou technicky vzdělaní, jsou zvyklí pracovat s přesnými 

čísly a nemají rádi numerické odhady (např. času nebo peněz), které se později mohou 

ukázat jako chybné. Mají proto nízkou psychologickou toleranci pro tvorbu 

optimistických odhadů času a nákladů. Tato psychologická bariéra je vede k tomu dělat 

pesimistické odhady, aby ve skutečnosti vypadaly lépe.  

 

Rezervu lze chápat jako protiváhu rizika. Každá ze tří dimenzí trojimperativu         

by měla mít svoji rezervu. Nejčastěji se týká dimenze času a nákladů, protože tady 

naráží projekty na problémy. Může se vyskytnout mnoho věcí, které budou vyžadovat 

více peněz a času než bylo původně v plánu.   
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Nejčastější důvody pro zabudování časové a nákladové rezervy: 

• motivace, 

• dostupnost a použitelnost zdrojů, 

• konflikty zdrojů, 

• něco jiného se stane vyšší prioritou, 

• zajistit podporu jiných skupin, 

• poruchy komunikace, 

• zpoždění dodavatelů, 

• vzájemná souhra a komunikace s ostatními, 

• reagovat na stávky pracovníků, 

• získat povolení k tajným informacím, 

• zajistit zařízení a informace poskytované zákazníkem, 

• vyrovnat se se zpožděním na cestách, 

• řešit prostoje počítače, 

• neefektivnost, 

• školení pracovníků, 

• chyby v práci, 

• nahrazení personálu na dovolené, na neschopence apod., 

• práce na místě vzdáleném od organizace, 

• změny režijních a jiných sazeb, 

• být ve shodě s postupy zákazníka, 

• vývoj současného stavu techniky, 

• objednat nákupy a hlavní subdodávky [13]. 

 

Prvním krokem v zabudování rezervy do plánu je zvážit, jakým způsobem se 

odhaduje délka trvání úkolu. Závisí to na typu úkolu, které se plánují. Lidé obvykle 

nadsazují představy o tom, jak dlouho má práce trvat. Nejčastěji se stanoví odhad trvání 

úkolu tak, aby všichni měli jistotu, že se splní. To znamená, že pak jsou všechny úkoly 

delší, než průměrně trvají. Celková délka plánu je pak nepřiměřeně velká. Nejlepší je 

odhadovat délku trvání úkolu v průměrných hodnotách. Projektový manažer by měl 

zabudovat bloky rezervního času a uvolnit je tehdy, kdy je to nezbytně nutné a některé 

úkoly potřebují delší časový interval. Výhodou tohoto postupu je to, že téměř všechny 

úkoly budou předány včas a trvání projektu je kratší. Celou řadu odlišností lze řešit 
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v centrálně udržované rezervě. Rezerva se uvolňuje ze společného balíku.               

Takto budovaná kultura udržuje rovnováhu v jejich potřebách a musí ji spravovat 

s vážností a jako krajní řešení. Rezerva není pouze otázkou času,                                  

ale měla by se vztahovat také k rozpočtu a zdrojům [7].  

 

Nejlepším způsobem, jak snížit nejistotu, je rozdělit projekt do více menších fází. 

První fáze má za úkol provést úvodní studii nebo definici projektu. Cílem této první 

fáze je pak snížit nejistotu zbývajících částí projektu. Všechny projekty                        

by měly obsahovat rezervu, kterou je pravděpodobnější vložit do plánu ve formě 

dodatečných úkolů. Rezervy by měly být umístěny poblíž konce projektu,                

nebo ji rozdělit do každého úkolu [13]. 

 

2. 6 Průběh projektu 

Důležitým krokem v průběhu projektu je monitorovací proces. Kontroly jsou nutné 

k sledování skutečného postupu prací na projektu oproti plánu projektu. Účelem 

projektových kontrol je změřit nebo sledovat postup prací směrem k cílům.              

Také vyhodnotit, co je třeba pro dosažení těchto cílů udělat, a přijmout opatření 

k nápravě, aby stanovené cíle byly skutečně dosaženy. Proto se musí kontroly provádět 

zjišťováním a vyhodnocením údajů. Mnoho projektových manažerů má sklon vyhnout 

se nutnosti zavést a provádět kontroly projektů. Kontrola je ale velice důležitá, protože 

projekt se může vychýlit od stanovené dráhy a bez kontroly se o tom vůbec nemusí 

vědět. 

 

První a v mnoha směrech nejdůležitější kontrolou je plán pro všechny dimenze 

trojimperativu. Hierarchická struktura činností, síťový graf, obsahuje každý prvek      

této struktury a také odhad nákladů pro každou činnost. Ukazuje, jak by měla realizace 

projektu probíhat. Jakákoli odchylka od trojrozměrného plánu vyžaduje opravnou akci. 

Odchylek bývá obvykle více. Bez takového plánu je kontrola nemožná. Kontrolami      

se zjistí, zda se plán dodržuje. Existuje několik omezujících kontrolních nástrojů.        

Jde například o pozastavení zdrojů nebo práva nakládat s financemi dle vlastního 

uvážení. Pokud manažer projektu tyto metody použije, tak má jistotu, že členové 

projektového týmu musí o použití zdrojů nebo finančních prostředků požádat. Tím získá 

větší přehled. Manažer projektu může požadovat, aby pro každý výdaj přesahující 
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určitou částku, kterou si sám zvolí, byl nutný jeho souhlas. Běžně je tento typ kontroly 

vhodný pro malé projekty nebo nezkušený tým. Jinou metodou kontroly projektu         

je vložit veškerou důvěru do člověka, který provádí konkrétní úkol. Tato metoda          

je vhodná, pokud jde o člověka schopného rozpoznat odchylky od plánu a uvědomuje 

si, že je to třeba okamžitě nahlásit manažerovi projektu. Tento člověk musí být také 

schopen problém jasně formulovat. Jelikož jsou tyto podmínky málokdy splněny, nelze 

tento druh kontroly používat běžně. Nejlepším způsobem kontroly je zjišťovat stav 

projektových úkolů. Tato metoda vychází z předpokladu teorie Y. Lidé pracující           

na projektových úkolech se budou snažit odvést dobrou práci, často je to předpověď, 

která se sama splní. Předpoklad teorie X je ten, že lidé neodvedou dobrou práci. 

Informace o průběhu činností lze získat čtením zpráv nebo organizováním kontrolních 

schůzek. Zprávy se dělí do tří kategorií: 

1. zprávy týkající se výsledků provedení, 

2. zprávy týkající se časového postupu prací, 

3. zprávy týkající se nákladů [13]. 

 

Tyto zprávy mohou být ve formě souhrnů, aby se získal celkový přehled o stavu 

projektu a nebo mohou podrobně informovat o určité činnosti nebo jiném prvku 

projektových prací. Zprávy nemusí být určeny pouze pro manažery projektu,               

ale také pro lidi mimo organizaci, např. pro zákazníka, dodavatele apod. Zprávy          

by měly být vždy co nejkratší. 

 

Je výhodné rozdělit projekt na malé úkoly, tím se sníží nejistota ohledně skutečného 

stavu plnění plánovaných termínů. Jestliže hierarchická struktura činností rozdělí 

projekt na malé úkoly, manažer může každý z nich posoudit individuálně a rozhodovat, 

jestli je splněn. Za splněné lze považovat jen ty úkoly, u kterých byly všechny práce 

dokončeny. Žádný jiný úkol hotov není, bez ohledu na množství dosud spotřebované 

práce. Úkol, který je dokončen z 80 nebo 90, procent není splněn. Mnoho menších 

úkolů poskytuje větší jistotu o celkovém stavu projektu než větší úkoly. Pro použití 

menších úkolů jsou jisté výhody: 

• je v nich obsaženo menší riziko, 

• umožňuje lépe vidět cíl, 

• jejich dokončení urychluje proces pozitivního posilování, 
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• vyvolají větší pocit naléhavosti, termín dokončení je kratší, 

• dříve upozorní na potíže [13]. 

 

Nezbytné v průběhu projektu je pořádat kontrolní schůzky. Nepotřebují se,         

když jde všechno podle plánu. Jejich účelem je zjistit odchylky a opravit je. Zkušení 

projektoví manažeři ví, že projekt nebude postupovat podle plánu, ale neví o kolik         

a jak se od plánu odchýlí. Pouze naivní a nezkušení manažeři projektu si myslí,            

že jim postačí plán k dosažení konečného cíle trojimperativu a další kroky směřující 

k navigaci nejsou nutné. Lidé, kteří pracují na projektu si také přejí, aby se čas od času 

konaly kontrolní schůzky, které by hodnotily celý projekt. Právě jejich prostřednictvím 

se dozví, zda bude třeba jejich práci upravit, nebo zda vše probíhá podle plánu. 

Kontrolní schůzky za účasti všech lidí, kteří se na projektu podílejí, jsou prostředkem 

pro zvýšení motivace a podporují vzájemnou komunikaci [13]. 

 

2. 7 Ukončení projektu 

Každý projekt má svůj životní cyklus. Existence různých fází projektu podtrhuje, 

že požadavky na cokoli se v průběhu cyklu mění. Životní cyklus projektu má tři fáze 

(obr. 2.5). Uvedené rozdělení na tři fáze je subjektivní, ale stačí k tomu, aby ukázalo 

místo, kde se projektové činnosti mění v průběhu jakéhokoli projektu.  

Obr.2.5 Životní cyklus projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [13] 
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Projekt se dá ukončit mnoha způsoby. Mohou se odejmout zdroje, např. přeřazením 

potřebného personálu. Úspěch projektu lze zajistit jen s pečlivě naplánovaným 

ukončením, tzn. splnění podmínek trojimperativu. Cílem řízení projektů je dosáhnout 

toho, aby zákazník výsledek projektu přijal. Zákazník musí souhlasit s tím,                   

že byly splněny podmínky specifikované v dimenzi provedení. Pokud jsou nedostatky 

ve smlouvě, zákazník bude obvykle požadovat více a dodavatel se bude snažit vyhádat 

méně. Projekt by proto neměl obsahovat služby, které ve smlouvě nejsou uvedeny   

nebo nebyl definován jejich rozsah. Fáze akceptace neboli přijetí musí začít                 

už počáteční smluvní nebo jinou písemnou definicí práce, která se má vykonat. 

V průběhu projektu může samozřejmě dojít ke změnám, které vyžadují úpravu          

nebo vyjasnění akceptačních kritérií.  

 

Ukončení vyžaduje, aby byla splněna objektivní a měřitelná kritéria. Tato kritéria 

ideálním způsobem řeší potřeby zákazníka. Objektivně měřitelná kritéria dokončení 

jsou nejlepší. Subjektivní kritéria jsou riskantní. U těchto subjektivních kritérií totiž 

hrozí, že zákazník a dodavatel budou mít odlišné představy. Subjektivní poskytují       

jen malý nebo žádný prostor pro nesprávné pochopení. Dodávka může a nemusí          

být považována za ukončení. Ukončení projektu často vyžaduje, aby produkt fungoval 

po dodání na místo určené zákazníkem. Může to vyžadovat poskytnutá záruka.            

Už na začátku projektu se musí věnovat pozornost této zodpovědnosti. Není vůbec 

neobvyklé, pokud současně s nějakým hmotným výstupem je požadováno dodání 

dokumentace. Dokumentace by se měla ve smlouvě definovat jako samostatně 

dodávaná položka. Manažer projektu si musí být vědom toho, že ukončení projektu 

možná nebude všemi zainteresovanými stranami vnímáno příznivě. V dostatečném 

předstihu by měl naplánovat postupné kroky k jeho uzavření. I když životní cyklus 

projektu začíná fází definování a končí fází ukončení, ukončení projektu a jeho přijetí 

zákazníkem závisí na dohodách, které se uzavírají během fáze definování. Nejlepším 

důvodem pro ukončení projektu je splnění všech dimenzí trojimperativu. Po ukončení 

projektu by měly manažeři zaslat děkovný dopis všem členům projektového týmu         

a všem, kteří se na projektu podíleli [13]. 
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2. 7. 1 Úspěch projektu 

Každý projekt obsahuje soubor prvků, které mohou být použity jako měřítka 

úspěchu. Prvky mohou být označeny jako kritické faktory úspěchu nebo mohou         

být jednoduše a mlčky předpokládány mezi projektovými manažery a kýmkoli,          

kdo projekt vyvolává nebo sponzoruje. Jedním z prvních úkolů a klíčových schopností 

dobrého projektového manažera, který řídí dobře fungující projekt, je vyjasnit si faktory 

úspěchu a vyloučit ty skryté. Teorie předpokládá, že člověk, který projekt inicioval,      

na jeho konci porovná, co získal, s tím jak byla formulována úvodní kritéria úspěchu. 

Podle toho se dá rozhodnout, zda bylo očekávaného výsledku dosaženo.  

 

Jednoduché podmínky pro stanovení všech typů úspěchu mohou být popsány         

ve třech kategoriích: 

• předání výstupu – znamená to jednoduché naplnění a předání takových výstupů, 

které byly na začátku prací plánovány, 

• dosažení souvisejících přínosů – obvykle osoba nebo organizace, která projekt 

iniciovala, chtěla získat výsledky z konkrétních důvodů, které jí přináší 

prospěch. Může jít také o zviditelnění. Výsledku musí být dosaženo v určeném 

čase, s náklady schválenými při zahájení projektu, při sjednaných vlastnostech    

a potřebné kvalitě, 

• zákazníkova spokojenost – úspěch projektu závisí na tom, jak jsou tito lidé 

spokojeni [7]. 

 

Projekty s vysokou prioritou dosahují obvykle lepších výsledků než projekty s nižší 

prioritou. Mají totiž větší šanci zvítězit v soutěži o získání materiálních a lidských 

zdrojů. Projekty s nižší prioritou jsou v relativní nevýhodě. Nemají takovou podporu 

vrcholového vedení organizace. Vedení si samozřejmě přeje, aby byly úspěšné všechny 

projekty ale ne každému věnuje stejnou pozornost. K úspěchu projektu přispívá dobrý 

vedoucí, vyvážený tým, odpovídající velikost pracovních úkolů, pečlivá aktualizace 

plánu a správný postup ukončení. Stabilní cíle projektu jsou velkým plus pro úspěch 

projektu [13]. 
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2. 8 Sport jako ve řejný statek 

V předchozích kapitolách byly uvedeny teoretické poznatky k řízení projektů,  

které jsou uplatňovány pro ekonomiku v typickém prostředí. Sport je však velmi 

rozporuplný. Lze u něj rozlišit všechny typy statků: 

• Čistý veřejný statek, 

• Smíšený statek, 

• Statek pod ochranou 

• Privátní statek [8]. 

 

 Zařazení produktů sportu mezi statky není jednoduchou záležitostí. Tyto produkty 

lze považovat za smíšené kolektivní statky z ekonomického hlediska. Lze to přiblížit 

tak, že se člověk zamyslí nad spotřebou sportovní metodiky, hřišť, stadionů, 

turistických, lyžařských cest apod. Ze spotřeby se může jedinec částečně vyloučit,       

ale nastane-li vlastní spotřeba, je většinou nedělitelná. Těžko se dá např. část lyžařské 

cesty jednotlivcům [9]. 

 

V České republice jsou sport a tělovýchova významným způsobem podporovány 

veřejným sektorem. Ten je specifikován v šesti blocích, které mají zabezpečovat určité 

skupiny činnosti, jsou to zejména: 

1. blok společenských potřeb – jež rozlišuje veřejnou správu, policii, justici            

a armádu, 

2. blok odvětví rozvoje člověka – školství, kultura, tělesná kultura – sport, 

zdravotnictví, sociální služby, 

3. blok poznání a informací – tj. vědu a výzkum, informace a informační 

technologie včetně masmédií, 

4. blok technické infrastruktury – doprava, spoje, energetika, voda, odpady atd., 

5. blok privátních statků – bydlení, ostatní privátní statky, 

6. blok existenčních jistot – zaměstnanost, sociální zabezpečení [8]. 

 

Oblast tělesné výchovy a sportu je obsažena zejména v bloku odvětví rozvoje 

člověka – tělesná kultura, kde participuje v oblasti školství, zdravotnictví i kultury. 

Odtud také plyne zahrnutí tělovýchovy a sportu v kapitole státního rozpočtu 

v rozpočtovém určení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
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Sport je z hlediska ekonomické klasifikace velmi diferencovaný                                

a také  jeho jednotlivé části jsou odlišně ekonomicky posuzovány. Specifické oblasti 

tělesné výchovy, pohybové rekreace i sportu mají znaky veřejného sektoru                     

a to jak posláním, funkcí, činností i cíli. Je však nutno přesně určit o jakou část sportu  

se jedná. Sport může svým charakterem diferencovaně plnit soustavu funkcí,                 

a to jak funkce ekonomické, sociální, politické tak i etické. Hodně však záleží              

na konkrétní nabídce a formě služby, kterou sport nabízí [8].  

 

U statků a služeb sportu z hlediska financování lze nalézt znaky nečistého tržního 

statku. Uplatňují se zde diskriminační opatření státu, a to zejména fiskálního charakteru. 

Tato praxe je uplatňována v celé Evropě. Rozdíly jsou v podílech na veřejném rozpočtu 

jednotlivých států. Důvody těchto opatření jsou jak politického, tak sociálního rázu. 

Státy si dobře uvědomují přínos a celkově význam sportu z hlediska zdravotního, 

výchovného ale také reklamního [9]. Zejména významné události mohou podnítit rozvoj 

turistického ruchu a pomoci podnítit infrastrukturu. Přesně dané časové termíny, 

politický zájem a celkově podpora občanů dané země přispívají k urychlení rozvoje        

a provádění změn, které jinak trvají i desetiletí. Velké sportovní akce podporují 

spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, občany dané země, zvyšují efektivitu 

vlády a například inspirují k novým nápadům v oblasti ekologické udržitelnosti             

a aktivně zapojuje občany do veřejného dění. Jestli sport patří do veřejného sektoru       

je otázkou. Teorie říká, že veřejný sektor nastupuje tam, kde selhávají klasické tržní 

mechanismy, které zabezpečují efektivní alokaci zdrojů. Klasická tržní regulace funguje 

za předpokladu, že: 

• Neexistují externality. 

• Neexistují kolektivní statky. 

• Neexistují monopoly. 

• Je zabezpečená plná informovanost. 

• Všechny trhy jsou komplexní [9]. 

 

V případě, že není splněna jen jedna z těchto podmínek, uvedených výše, tržní 

regulace selhává. Ve sportu existuje celá řada kolektivních statků, to lze z praxe 

jednoduše odvodit. Jde například o školní tělesnou výchovu, některé druhy 

tělovýchovných zařízení apod. Ve sportovním odvětví se objevují také externality.   
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Tyto dvě skutečnosti stačí k tomu, aby klasická tržní regulace byla narušena. Ve sportu 

můžeme prokázat i přítomnost nedokonalé konkurence a tím monopolu. Vlastník           

a provozovatel sportovního zařízení v naší zemi nemá absolutní kontrolu nad cenou. 

Existuje totiž možnost využití vzdálenějšího zařízení či zařízení nevyužít vůbec             

a aktivitu neprovádět. V tomto případě se jedná o potřebu nepostradatelnou. Nelze 

dovolit volnou tvorbu cen v tomto prostředí většinou kvůli veřejnému zájmu. 

 

Moderní sport je velmi široký pojem, který se prolíná základními sektory 

ekonomiky, jak veřejným, tak soukromým. Do soukromého sektoru lze jednoznačně 

zahrnout nově vznikající fitcentra a pohybová studia menšího rozsahu, provozovaná     

za účelem zisku zejména pro neorganizovanou dobrovolnou sportovní klientelu. 

Zajímavá z pohledu veřejných financí je ta část sportu, kterou by bylo možno zařadit  

do veřejného sektoru a financovat z veřejných zdrojů. Z tohoto hlediska se jako jediná 

bezproblémová jeví tělesná výchova v rámci školních osnov. Ostatní produkty jsou 

rozporuplnější. Ani v případě profesionálních sportu nelze jednoznačně určit,                

že jde o soukromý statek. Velké množství klubů využívá v naší republice městské 

stadiony postavené a financované z veřejných rozpočtů.  

 

Celá sféra dobrovolně organizované tělovýchovy a sportu spadá do sektoru 

soukromého při respektování původu zdrojů [9]. Ve sportu vedle sebe existují             

obě formy a to jak ziskový tak i neziskový sektor. Podíl ziskového sektoru je menší, 

jeho význam je však neustále vyšší, což se mj. projevuje na makroekonomických 

ukazatelích podílu tohoto odvětví na HDP. Vztah ziskové a neziskové části subjektů 

sportu je komplementární, vzájemně se doplňují a vzájemně se také podmiňují [8]. 

Většina organizací působící na sportovním trhu má formu občanského sdružení. 

Občanská sdružení jsou příkladem organizací s veřejně prospěšnou činností a takové 

jsou obecně označovány jako „neziskové organizace“ [9]. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍ AKCE 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou sportovních akcí, neboli turnajů,            

které pořádá Tenisový klub Opava. Většina organizací působící na sportovním trhu,    

má formu občanského sdružení. Tenisový klub Opava, který pravidelně pořádá 

sportovní akce pro hráče všech věkových kategorií, není výjimkou. Občanská sdružení 

jsou příkladem organizací s veřejně prospěšnou činností a jsou obecně označovány    

jako „neziskové organizace“. Občanské sdružení registruje Ministerstvo vnitra.            

Je samostatnou právnickou osobou s přiděleným identifikačním číslem od Českého 

statistického úřadu. Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor,     

ve kterém alespoň jedna osoba musí být starší 18 let.  

 

3. 1 Tenisový klub Opava 

Tenisový klub Opava je neziskovou organizací  na sportovním trhu a má formu 

občanského sdružení. Je zaregistrován u Ministerstva vnitra a splňuje všechny potřebné 

požadavky. Tento sportovní klub byla založen roku 1999. Má tedy více než desetiletou 

tradici a zkušenosti s pořádáním sportovních akcí. Největší část zdrojů financování tvoří 

vlastní příspěvky hrazené sportujícími. Tenisový klub Opava spadá pod Český tenisový 

svaz (dále jen ČTS). Svaz vznikl v roce 1990 a organizuje fyzické a právnické osoby    

na území České republiky s cílem organizovat tenisové aktivity.  

 

Tenisový klub Opava má k dispozici v letní sezoně 7 dvorců. Tenisové dvorce       

se nacházejí na ulici Nerudova 25a v Opavě. Součástí areálu je bar s vnitřním                 

i venkovním posezením a restaurace U Antona, také s prostorným venkovním 

posezením. Tato posezení často využívají rodiče čekající na děti, které právě trénují. 

Tréninková jednotka trvá hodinu. Posledních 5 minut je vymezeno na sbírání míčků       

a celkový úklid dvorce. Rodiče tak během tréninkové hodiny ocení příjemné venkovní 

posezení s výhledem na dvorce. V zimní sezoně vedení tenisového klubu využívá 

vnitřní kurty Tenis centra Opava. Areál se nachází v příjemném prostředí městských 

sadů na ulici Karlovecká 1b. Výhodou tenisového centra je, že se přímo v areálu 

nachází neplacené parkoviště pro klienty. V areálu se nachází 3 vnitřní tenisové kurty    

a Tenisový klub Opava má rezervovány určité hodiny po celou zimní sezonu.  
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Mezi hlavní motivy pořádaní sportovních akcí Tenisového klubu Opava je zejména 

poskytnout mládeži možnost realizace ve sportu, kterému se věnují ve svém volném 

čase. U tenisu nechybí napětí i porovnání sportovního výkonu s ostatními hráči,         

tedy konkurencí v dané kategorii, což je vhodnou motivací k lepším výkonům                

a také motiv pro klub pořádat turnaje díky stimulace kladného vztahu dítěte ke sportu. 

Další hlavním motivem hráčů je získávání bodového hodnocení a získávání cen. 

V neposlední řadě je to také navázání hráčských vztahů a celkově utváření kladných 

vlastností pro život. Tenis totiž nelze hrát bez „duše“, musí se zapojit nejen tělo,          

ale také hlava. Hra se musí promýšlet a také odhadovat. Hráč musí být ve střehu            

a neukvapovat se. Všechno to jsou požadavky, které se  hodí i v ostatních oblastech 

života. Tenis se může stát celoživotní pohybovou aktivitou a významně přispívat           

ke zdravému životnímu stylu.  
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3. 2 Sportovní akce 

Každý tenisový klub se při pořádání sportovních akcí řídí soutěžním řádem Českého 

tenisového svazu (výňatek ze soutěžního řádu příloha č. 1). Soutěžní řád je zde proto, 

aby byl zajištěn hladký a regulérní průběh soutěží. V plné míře musí být uplatněna 

zásada, že o vítězství rozhoduje výsledek na hřišti. Tenisové soutěže jsou organizovány 

jako soutěže družstev a jednotlivců. Při jejich pořádání se funkcionáři řídí Řády             

a pravidly ČTS (výňatek v příloze č. 2). Základním obdobím, v nichž se soutěže 

pořádají, je tenisová sezóna. Ta začíná 1. 10. předchozího roku a končí 30. 9. běžného 

roku.  Tenisový klub Opava pořádá tenisové turnaje každoročně již od svého vzniku. 

Turnaje jsou začleněny do termínové listiny ČTS (výňatek v příloze č. 3). 

 

Každoročně Tenisový klub Opava pořádá v pěti kategoriích cca 11 turnajů: 

• 2x babytenis (8 – 9 let), 

• 2x mladší žactvo (10 – 12 let), 

• 2x starší žactvo (13 – 14 let), 

• 2x dorost (15 – 18 let), 

• 3 – 4x neregistrovaní hráči (amatérské turnaje). 

 

Získávání finančních zdrojů na tyto sportovní akce je velice problémové. Hlavním 

garantem financování je Tenisový klub Opava. Mezi hlavní finanční zdroje turnajů patří 

startovné, které hradí účastníci turnaje. Toto startovné většinou pokrývá náklady          

na ceny a pracovní sílu. Mezi ceny se zahrnují náklady zejména na diplomy, medaile      

a poháry. Při průměrné účasti je rozpočet vyrovnaný, při vyšší účasti je možnost,          

že se akce stává ziskovou. Další způsoby financování sportu jsou sponzorství a dary. 

Nachází se málo mecenášů, kteří turnaje pro děti a mládež podporují. Sponzoři obvykle 

zajišťují věcné ceny pro účastníky sportovní akce. Tyto sponzorské dary jsou spojené 

s propagací firmy. V případě Tenisového klubu Opava je důležitým sponzorem firma 

InSPORTline a také Mgr. Jiří Šulák, který provozuje tenisovou školu jako fyzická 

osoba a zároveň je prezidentem Tenisového klubu Opava. Je provozovatelem dvorců    

na Nerudově ulici 25a, které Tenisový klub využívá na trénování v letních měsících      

a koná zde veškeré turnaje. Klub neplatí pronájem dvorců při pořádání sportovních akcí. 

Tenisový Klub Opava tedy ušetří za nájem těchto dvorců a platí nájem pouze za další 

dvorce, které využívá při velké obsazenosti turnajů.  
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3. 3 Organizace sportovní akce  

Organizace sportovní akce zahrnuje tři fáze. Jedná se o:  

• přípravnou fázi,  

• realizační fázi, 

• závěrečnou fázi.  

 

3. 3. 1 Přípravná fáze 

Jako první bod přípravné fáze sportovní akce, tedy tenisového turnaje,                

patří vyplnění přihlášky do letní termínové listiny v průběhu ledna běžného roku. 

Nejposlednější termín je 31. ledna. Přihlášku vyplňuje ředitel turnaje. Přihlašování 

hráčů pak probíhá na internetových stránkách v informačním systému Českého 

tenisového svazu. Ředitel turnaje má povinnost vyplnit nejpozději 6 týdnů před 

konáním soutěže potřebné informace o turnaji v informačním systému Českého 

tenisového svazu. Pokud tuto povinnost nesplní, může to být důvodem k udělení 

pořádkové pokuty až do výše dvojnásobku turnajových vkladů. Tato skutečnost vyplývá 

ze stanov ČTS. Do přípravné fáze patří dále zajištění dvorců. Musí se brát ohled na 

roční dobu, tedy na počasí a také na dostatečnou kapacitu dle počtu přihlášených 

sportovců. Důležitá je také kvalita dvorců a před samotnou akcí jejich úklid. Kvalitu      

a úklid dvorců můžeme zařadit do tzv. přípravy technické. O kvalitu a úklid dvorců      

se starají správci, kteří jsou také členy realizačního týmu. Mezi materiální přípravu 

řadíme koupi míčů, cen a v neposlední řadě také občerstvení pro hráče. Velmi důležité 

jsou lidské zdroje, tedy personální zajištění. Lidské zdroje musí zahrnovat přinejmenším 

ředitele soutěže, vrchního rozhodčího a zdravotníka. Členy realizačního týmu vybírá 

ředitel turnaje. Je hlavním organizátorem celé sportovní akce. Obsazení dalších funkcí 

je v pravomoci ředitele turnaje, také podle jeho personálních  a technických možností. 

Popis realizačního týmu kap. 4.4 

 

Přípravnou fázi projektu lze také využít ke stanovení cílů. Každý projekt totiž       

má tzv. trojrozměrný cíl a ten se týká požadavků na:  

• Věcné provedení, 

• Časový plán, 

• Rozpočtové náklady. 
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Věcné provedení znamená skutečně proběhlou akci, která bude mít výbornou 

organizaci a dobré početní zastoupení dětí a mládeže. Jelikož na dvorcích,                

které Tenisový klub využívá během letní sezony a kde se sportovní akce během léta 

uskutečňují je 7 dvorců, tudíž maximální počet dětí a mládeže, kterou by kapacita 

dvorců unesla, je přibližně 60 hráčů. Pro velkou účast na turnaji se využívají 4 dvorce 

v jiném areálu, za které se zaplatí symbolická částka. S počtem 80 hráčů je ředitel 

turnaje spokojen. 

 

Časový plán je jednoznačně stanoven datem uskutečnění sportovní akce,            

tedy tenisového turnaje. Termín konání sportovní akce je většinou dán na víkendové 

dny. Soboty a neděle mají volno nejen děti a mládež ale také jejich rodiče,                

kteří přicházejí povzbudit své ratolesti a je to pro ně také nevšední sportovní zážitek. 

Nevýhodou konání takových sportovních akcí během léta je počasí. V případě nepřízně 

počasí, z důvodu časové tísně nebo také z technických příčin má ředitel turnaje právo 

prodloužit konání sportovní akce o jeden den. Jestliže ani po tomto prodloužení nedojde 

k dokončení této akce, posuzuje se soutěž jako nedohraná, pokud se všichni účastníci, 

včetně pořadatele turnaje nedohodnou na termínu dohrávky. S tím jsou samozřejmě 

nepříjemnosti, jak pro realizační tým, tak pro děti a jejich rodiče.  

 

Rozpočtové náklady jsou zcela rozlišné u neziskového a ziskového sektoru.          

Je nutné si uvědomit, že se pohybujeme v neziskovém sektoru a hlavním cílem zde bývá 

veřejně prospěšná činnost. Je důležité snažit se o minimální ceny jak pronájmu 

sportoviště, tak koupí věcných cen, zajištění občerstvení apod.  
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3. 3. 2 Realizační fáze 

Každý tenisový turnaj začíná ranní prezentací. Začátek prezentace bývá obvykle     

v 8 hodin a končí 8.50. V této době musí hráči předložit registrační průkazy a uhradit 

startovné. Ředitel turnaje je povinen vypracovat rozpis soutěže, který musí obsahovat 

všechna nezbytná všeobecná i technická ustanovení akce. Rozpis musí být pak 

k dispozici všem účastníkům soutěže už před ukončením prezentace alespoň formou 

vyvěšení na viditelném místě v areálu dvorců. Dále je na řadě losování a určení 

jednotlivých utkání. Losování je vždy veřejné a provádí se v místě, termínu a hodině 

podle rozpisu soutěže. Losování se provádí vždy po ukončené prezentaci. Ředitel 

turnaje spolu s realizačním týmem se musí postarat o hladký průběh celého turnaje. 

Celkově se musí řídit soutěžním řádem ČTS. Musí se také dbát na to, aby se předešlo 

časovým ztrátám. Důležitá je dobrá organizace mezi organizátory turnaje a technickým 

zabezpečením celé akce.  

 

Během celého sportovní akce se rozehrávají 4 turnaje: 

• Dvojhra chlapci – začátek cca v 9 hodin, 

• Dvojhra dívky – v časovém rozmezí 11 – 12 hodin, 

• Čtyřhra chlapci – v časovém rozmezí 13 – 14 hodin, 

• Čtyřhra dívky – v časovém rozmezí 14 – 15 hodin. 

 

Všechny tenisové soutěže se hrají dle pravidel tenisu, soutěžního řádu ČTS           

a rozpisu dané soutěže. V soutěžích všech věkových kategorií se hrají všechny zápasy 

na dvě vyhrané sady ze tří. Je-li v kterékoliv sadě zápasu stav 6:6, hraje se třináctá hra, 

jako hra rozhodující v této sadě. Soutěž se hraje vyřazovacím způsobem na jednu 

porážku. Hrací plán pro soutěž hranou vyřazovacím způsobem (příloha č. 4). Výsledky 

se paralelně zapisují do rozpisu, který je na viditelném místě poblíž dvorců                    

a také do informačního systému ČTS. Realizační fáze je podrobně zpracována 

v kapitole 4.1.  

 

 Po dokončení závěrečných finálových kol je na řadě vyhodnocení a předání cen 

vítězům každé kategorie, jak dvouher, tak čtyřher chlapců a dívek. V turnajích dětí 

mládeže je povoleno kromě odměňování věcnými cenami v odpovídající hodnotě 
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poskytovat rodičům i dotace na sportovní činnost dětí. Tuto skutečnost Tenisový klub 

Opava příliš nevyužívá.  

3. 3. 3 Závěrečná fáze 

Do této fáze projektu patří vše, co souvisí s projektem a uskutečňuje                     

se po realizaci akce. Začíná tedy již jeden den po skončení celé sportovní akce. Je třeba 

vyřešit mnoho věcí, např. úklid dvorců a celého areálu do původního stavu,             

neboť během celé sportovní akce se v areálu pohybuje více než 120 osob. Organizátoři 

vyhodnotí sportovní akci a vypracují zhodnocení. Ředitel turnaje je povinen                

do 48 hodin po skončení turnaje zadat hrací plány s výsledky do informačního systému 

Českého tenisového svazu. 
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4 PROJEKT PLÁNOVANÉ SPORTOVNÍ AKCE 

Tato kapitola se věnuje podrobnému rozboru plánované sportovní akce. Jedná      

se o turnaj mladších žáků, který pravidelně pořádá Tenisový klub Opava a je realizován 

každoročně. V této kapitole bude popsán vlastní průběh celé akce z pohledu 

organizátorů a hráčů. Závěr kapitoly bude patřit realizačnímu týmu a rozpočtu 

plánované akce.  

 

4.1 Rozbor plánované sportovní akce 

K rozboru přípravy sportovní akce byl vybrán turnaj mladších žáků, který pořádá 

Tenisový klub Opava. Třídenní turnaj se bude konat v období 11. – 13. září 2010. 

Turnaj mladších žáků je obvykle jedním z nejpovedenějších dle slov Mgr. Jiřího Šuláka, 

prezidenta Tenisového klubu Opava. V loňském roce jsem se turnaje účastnila          

jako pomocný asistent. Mou prací byla např. administrativní činnost, vypisování 

daňových dokladů, přebírání vkladů od hráčů, pomoc při zapisování výsledků utkání    

na tabuli apod. Hlavním důvodem mé účasti na této akci byl sběr primárních dat.          

O turnaj v této kategorii, mladších žáků, je každoročně velký zájem. Ani loňský ročník 

nebyl výjimkou. To lze vypozorovat zejména z počtu přihlášených hráčů. Bohužel 

kapacita dvorců, které Tenisový klub Opava využívá, není tak velký, aby pojal všechny 

hráče, kteří se na turnaj přihlásili. I přesto se snaží vedení klubu hráčům vyhovět           

a využívá dvorce jiných areálů, zejména na začátku celého turnaje pro hladší průběh 

akce. O transfer z jednoho areálu do druhého se samozřejmě stará zodpovědná osoba 

pověřená ředitelem turnaje, tzv. koordinátor.  

 

Datum:  11. – 13. 9. 2010 

Místo konání:  Opava, Nerudova 25a 

Pořadatel:  TK Opava (třída C) 

Dvorců + povrch:  11, antuka 

Počet účastníků:  48 chlapců, 31 dívek 

Prezentace:  So 11. 9.     - chlapci 8.00 

         - dívky 10.00 
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Turnaj spadá do třídy C (tabulka příloha č. 2). Vklad hráčů činní 250 Kč. 

V minulém ročníku to bylo 200 Kč, letošní ročník je vklad o 50 Kč vyšší. Rozmezí    

200 až 300 Kč, ve kterém se vklad pro tuto třídu turnaje pohybuje, určil ČTS.  Ředitel 

turnaje pak určí přesnou částku vkladů, která je dána tímto rozmezím. Hráči                 

se přihlašují v IS ČTS. Uzávěrka přihlášek je 10 dní před datem zahájení samotného 

turnaje, dle ČTS, v našem případě se jedná o datum 1. 9. 2010. Hráč má možnost          

se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu nejpozději 6 dní před termínem konání. 

Pokud se hráč z turnaje odhlásí později nebo se k turnaji nedostaví, nesmí se zúčastnit 

žádné další sportovní akce tohoto typu započítávané do klasifikace po dobu 8 dní         

od data zahájení turnaje. Jedná se o automatickou penalizaci. Turnaje mladších žáků 

v termínu 11. – 13. 9. se v konečném výsledku může účastnit až 48 chlapců a 32 dívek. 

V minulém ročníku, který se konal 12. – 14. 9. 2009, to bylo 48 chlapců a 31 dívek.   

 

V ČR je stanoven jednotný celostátní žebříček hráčů. Celostátní žebříček (CŽ) 

obsahuje jméno a příjmení hráče, pořadí celostátního žebříčku, datum narození, 

klubovou příslušnost, bodový zisk a bonusovou hodnotu hráče. Obsahuje všechny 

hráče, kteří v dané věkové kategorii zaznamenali bodový zisk z turnajů. Hráči jsou 

hodnoceni podle bodů získaných v soutěžích jednotlivců. Výpočet se provádí              

dle vzorce: 

CSB = A + B 

 

CSB – celkový součet bodů 

A – body získané ve dvouhře v turnajích jednotlivců 

B – body získané ve čtyřhře v turnajích jednotlivců 

 

Jednotlivci a dvojice získávají za umístění v turnaji body podle toho, v kterém 

kole turnaje skončili svoji účast. Všem hráčům v CŽ je dána bonusová hodnota,        

která vyjadřuje kvalitu hráče danou jeho umístěním. Podle bonusové hodnoty jsou hráči 

rozděleni do 13ti bonusových skupin. Právě bonusová hodnota hráčů slouží                  

ke stanovení kategorií turnajů v ČR. Veškeré turnaje se dělí do 21 kategorií. Kategorie 

vlastně vyjadřuje kvalitu turnaje, která je určena kvalitou bodové hodnoty hráčů. 

Kategorie se vypočítává podle tabulky, kde se dohromady spočítá bodová hodnota 

nejlepších 8 hráčů (tabulka 4.1). 
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Tab. 4.1  Kategorie turnajů v ČR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

 

V případě turnaje mladších žáků u chlapců v loňském ročníku jsme např. 

vypočítali kategorii č. 5 (tabulka 4.2). Na turnaji bylo celkem 16 nasazených hráčů, ale 

podle pravidel počítáme pouze s osmi nasazenými a podle součtu bodových hodnot 

vypočítáme kategorii turnaje.  

 

Tab. 4.2 Výpočet kategorie turnaje 2009 chlapci dvouhra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

Kategorie turnajů Součet BH nejlepších 8 hráčů 

1 8 – 15 

2 16 – 36 

3 37 – 57 

4 58 – 78 

5 79 - 108 

6 109 – 138 

7 139 – 168 

8 169 – 198 

9 199 – 228 

10 229 – 258 

Hráč CŽ BH 
Borunský Adam 158 15 

Darmovzal Dominik 235 12 

Bartoněk Lukáš 273 12 

Pajor Ondřej 353 9 

Komrska Mikuláš 365 9 

Selzer Tomáš 409 9 

Dušek Marco 414 9 

Havel Dominik 442 9 

Kategorie 5 Součet BH 84 
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4.1.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze tenisového turnaje začala již v průběhu ledna tohoto roku. Ředitel 

turnaje vyplnil přihlášku do letní termínové listiny. Nejposlednější termín přihlásit 

turnaj do této listiny byl 31. ledna 2010. Hráči se od 1. února 2010 mohou přihlásit 

k turnaji na internetových stránkách v informačním systému ČTS. Systém přihlašování 

je dán právě ČTS. Přípravná fáze dále pokračuje během července a srpna. Ředitel 

turnaje má povinnost vyplnit nejpozději do konce července potřebné informace o turnaji 

v informačním systému Českého tenisového svazu.  

 

Během měsíce dubna ředitel turnaje jednal s firmou PRINCE. Tato firma 

souhlasila s promo akcí, kterou zorganizuje během turnaje. Rodiče a hráči budou tak mít 

možnost vyzkoušet produkty této firmy. Půjde zejména o testovací rámy a nové druhy 

výpletů, které si hráči mohou vyzkoušet při hře. Na ukázku bude také tenisové oblečení 

a doplňky. Obě strany budou mít z této promo akce prospěch. Firma se zviditelní           

a turnaj bude obohacen.  

 

Do přípravné fáze patří také zajištění dvorců. Musí se brát ohled na roční dobu,     

tedy na počasí. Sportovní akce je plánována na měsíc září, kdy ještě nehrozí příliš 

chladné počasí a proto se celá akce odehrává na venkovních dvorcích. Důležitá              

je také kvalita dvorců a před samotnou akcí jejich úklid. Toto mají na starost správci, 

kteří jsou také důležitými členy realizačního týmu. 

 

O koupi míčů, diplomů, medailí a pohárů se stará asistent ředitele turnaje v průběhu 

měsíce srpna. Dodavatel má 14 denní lhůtu na dodání zboží. Míče, medaile a poháry     

se tudíž budou objednávat s měsíčním předstihem. V případě selhání dodavatele           

by měl asistent čas na objednání míčů a odměn u jiného dodavatele. Cena míčů, 

medailí, pohárů a tisk diplomů stojí celkem 7 000 Kč (viz. rozpočet kap. 4.2).  

 

4.1.2 Realizační fáze 

Velmi důležité v realizační fázi připravované akce je zajistit realizační tým. Členy 

realizačního týmu vybírá ředitel turnaje. Je hlavním organizátorem celé sportovní akce. 

Obsazení dalších funkcí je právě v jeho pravomoci. Popis vybraného realizačního týmu 

kap. 4.4. V této fázi má na ředitel turnaje na starost podepsat smlouvy s jednotlivými 
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členy realizačního týmu. S většinou členů se podepisují dohody o provedené práci. 

Podepíší se také smlouvy s firmou PRINCE a s firmou InSPORTline. S touto firmou    

se ředitel turnaje domluví na nákupu věcných cen, které firma klubu poskytuje          

jako sponzorský dar. V této fázi se také určí datum informační schůzky, kde se sejde 

celý realizační tým a proberou se všechny podrobnosti připravované akce. Každému 

členu týmu se vysvětlí jaké jsou jeho úkoly, aby připravovaná akce proběhla              

bez problémů.  

 

4.1.3 Závěrečná fáze 

V této fázi přípravy je již sestaven realizační tým celé sportovní akce,               

jsou nakoupeny věcné ceny, míče, poháry, medaile a natištěné diplomy. Ředitel turnaje 

by měl napsat článek o tenise a o plánovaném turnaji do regionálního tisku. Má zde 

totiž možnost vyzdvihnout výchovu mládeže ke sportu, zvýšit masovost tohoto sportu    

a přilákat mnoho zájemců na turnaj. Domluvit by měl také fotografa, který bude celý 

průběh sportovní akce dokumentovat a fotografie použít, jak na internetových stránkách 

klubu, tak poté opět napsat článek do regionálního tisku.  V této fázi, která předchází 

turnaji a je poslední fází celé přípravy na akci, je důležitá činnost správců. Ti mají       

za úkol připravit dvorce a areál na připravovanou akci. Pomáhá jim samozřejmě celý 

realizační tým. Jejich úkolem je připravit nejen povrch dvorců, ale také areál 

přizpůsobit většímu počtu návštěvníků, tzn. připravit větší množství stolů, židlí, upravit 

vzhled areálu, vytvořit prostor, kde se bude konat promo akce apod. 
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4.1.4 Popis pr ůběhu akce 

Prezentace chlapců je stanovena do 8 hodin. Maximálně může trvat do 8.15,     

poté by se celý turnaj mohl dostat do skluzu a to by nechtěli, jak realizační tým,          

tak hráči ani rodiče. Jakýkoliv skluz by totiž nemusel být dohnán po celé trvání 

sportovní akce. Po ukončení prezentace se teprve zjistí skutečný počet hráčů. Oficiální 

počet přítomných hráčů na turnaji se může lišit od počtu přihlášených hráčů.               

Dle pravidel nelze počítat v průběhu turnaje s hráčem, který se neprezentoval. Mnoho 

hráčů se to snaží obejít. Ani nasazení hráči si nemohou dovolit neprezentovat               

se a dostavit se až na dobu, kdy je stanoveno hraní. Takový hráč, který se na prezentaci 

nedostaví spadá do seznamu odstraněných hráčů. Ředitel turnaje, v tomto případě     

Mgr. Jiří Šulák, při prezentaci kontroluje registrační průkazy hráčů a odškrtává příchozí 

hráče v seznamu přihlášených. V této začáteční fázi turnaje bylo v loňském ročníku 

mou úlohou vybírání vkladu od hráčů, který byl stanoven 200 Kč a vypisování 

daňových dokladů. 

 

Podle počtu přihlášených a počtu nasazených hráčů se určí hrací plán. Hracímu 

plánu se mezi hráči hovorově říká „pavouk“. To je opět úkol ředitele turnaje. 

Nasazování hráčů v hracím plánu se musí řídit přesnými pravidly ČTS. První a druhý 

hráč jsou nasazeni fixně. Třetí a čtvrtý hráč pak losují mezi sebou. Následuje losování 

pátého až osmého a devátého až šestnáctého hráče v hracím plánu. Nasazení hráči         

se do hracího plánu zapisují červenou barvou. Zbývající hráči v seznamu, v loňském 

ročníku se jednalo o 31 hráčů mezi chlapci, losují hromadně svou pozici v hracím 

plánu. V případě, že by vznikla chyba, ať už při nesprávném nasazení hráče,             

nebo při jakémkoliv jiném problému v hracím plánu, musel by se celý hrací plán 

přepracovat. Po vypracování hracího plánu a rozlosování hráčů, ředitel turnaje vyhlásí 

první nasazené utkání a v tomto okamžiku se rozebíhá turnaj chlapců. Po nasazení 

prvních utkání je vypracován další plán pořadí nasazovaných utkání tzv. „příprava“,    

dle které každý hráč ví, kdy přibližně a v jakém pořadí nastupuje na další utkání. Hráč 

přizpůsobí svůj celodenní režim a přípravu na tenisová utkání, tzn. rozcvičení, 

rozehrání, sledování potencionálních soupeřů, popř. klubových spoluhráčů a kamarádů. 

7 dvojic zůstane na domácích dvorcích Tenisového klubu Opava a zbývajících 5 dvojic 

odjede na dvorce jiného areálu, pro hladký průběh celého turnaje. Samozřejmě           

dle účasti. To se bude řešit flexibilně po ukončení prezentace. Úkolem pomocného 
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asistenta bude dopravit mládež na předem domluvené dvorce, kde odjede určitý počet 

dvojic. Vždy se musí dbát na pečlivé nahlášení výsledku, každého proběhlého utkání,   

na domácí dvorce. Vítěz utkání bere z dvorce míče a jeho povinností je nahlásit svůj 

výsledek utkání. Následně na dvorec nastoupí servisní četa, která má za úkol uklidit 

dvorec. Na úklid dvorců je vyhrazeno 5 minut. Po úklidu je na řadě další zápas           

dle pořadí v hracím plánu shora dolů. Hrací plán visí na viditelném místě poblíž dvorců, 

aby do něj mohl kdokoliv nahlédnout.  

 

V 10 hodin začne prezentace dívek, která trvá 30 minut. Průběh bude obdobný 

jako u chlapců. Každá hráčka se musí prezentovat, předložit registrační průkaz a zaplatit 

250 Kč vklad. Až po dokončení prezentace se zjistí plný počet hráček, protože se může 

stát, že se některá z hráček nedostaví. Ředitel turnaje podle počtu nasazených hráček 

určí hrací plán. Průběh rozlosování bude opět stejný jako u chlapců. Minulého ročníku 

se zúčastnilo 31 hráček, z toho nasazených bylo 8. Turnaj dívek, jak dvouhry,             

tak čtyřhry spadaly v minulém ročníku do kategorie 4 (tab. 4.3). Letošní ročník se bude 

vypočítávat naprosto stejně. Podle součtu bodových hodnot 8 nasazených hráček          

se spočítá kategorie turnaje ročníku 2010. 

 

Tab. 4.3 Výpočet kategorie turnaje 2009 dívky dvouhra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

 

V 11 hodin začne samotné utkání dvouher dívek. Vítězky utkání vždy musí 

nahlásit výsledek, který se zapíše na tabuli do hracího plánu.  

Hráčka CŽ BH 
Holušová Dominika 233 9 

Hluchá Vendula 249 9 

Valentová Natálie 259 9 

Andrysíková Simona 281 6 

Volkmerová Veronika 292 6 

Wybitulová Barbora 296 6 

Schrommová Tereza 298 6 

Zubková Lenka 302 6 

Kategorie 4 Součet BH 57 
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Během hrací doby dvouher chlapců a dívek budou na dvorcích formuláře 

s přihláškami do čtyřher. Přihlášení do čtyřher není v žádném případě povinné. Hráči     

a hráčky se domlouvají mezi sebou pokud chtějí nastoupit do tohoto turnaje.               

Na přihlášku se zapíší jména hráčů, bodové hodnoty a součet bodových hodnot. 

Nasazení hráčů bude dle jejich bodových hodnot. Kategorie turnaje se určí dle součtu 

bodových hodnot nasazených hráčů. V minulém ročníku se jednalo o kategorii              

5 u chlapců a kategorii 4 u dívek (tab. 4.4 a 4.5). V letošním ročníku se kategorie 

turnaje opět spočítá podle součtu bodových hodnot osmi nasazených hráčů.  

 

Tab. 4.4 Výpočet kategorie turnaje 2009 chlapci čtyřhra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

 

Tab. 4.5 Výpočet kategorie turnaje 2009 dívky čtyřhra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

Hráč CŽ BH 
Borunský Adam 158 15 

Darmovzal Dominik 235 12 

Bartoněk Lukáš 273 12 

Pajor Ondřej 353 9 

Komrska Mikuláš 365 9 

Dušek Marco 414 9 

Havel Dominik 442 9 

Novák Jakub 572 6 

Kategorie 5 Součet BH 81 

Hráčka CŽ BH 
Holušová Dominika 233 9 

Andrysíková Simona 281 6 

Volkmerová Veronika 292 6 

Wybitulová Barbora 296 6 

Schrommová Tereza 298 6 

Zubková Lenka 302 6 

Sommerová Alice 312 6 

Havlová Laura 318 6 

Kategorie 4 Součet BH 51 
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Ve 13 hodin se bude konat prezentace čtyřher chlapců a ve 14 hodin dívek.         

Po skončení prezentace bude následovat losování. Stačí když se losování zúčastní jeden 

z dvojice hráčů nebo rodič. Poté bude následovat zapsání dvojic do hracího plánu,    

který se opět vyvěsí na viditelné místo a začne samotné utkání hráčů. Během jednoho 

dne může každý hráč odehrát nejvíce dvě utkání dvouher a dvě utkání čtyřher. 

V druhém dni celého turnaje je na programu semifinále a čtvrtfinále dvouher a čtyřher. 

Začíná se hrát v 8 hodin. V průběhu druhého dne se hraje také finále čtyřher dívek         

i chlapců. Druhý hrací den se hraje do 7 až 8 hodiny večerní. Třetí den                        

jsou na programu finálová utkání dvouher. Čas utkání se domlouvá s rodiči. Pokud       

se rodiče neumí dohodnout, určí čas těchto utkání ředitel turnaje. Po finálových utkání 

je na řadě vyhodnocení celého turnaje a předání cen vítězům.  

 

Největším motivačním činitelem pro mládež je získávaní bodů v turnajích. Body 

za umístění v turnaji jednotlivců jsou dány klasifikačním řádem ČTS. Záleží                

na kategorii daného turnaje a na konečném umístění hráče. Body za dané umístění      

tab. 4.6. Z tabulky je zřejmé, že vítěz turnaje chlapců, který spadá do kategorie 5, získá 

40 bodů a dívka, jejichž turnaj spadá do kategorie 4, získá 30 bodů. Finalisté chlapci 

získají 27 bodů a dívky 20 bodů atd.  

 

Tab. 4.6 Body za umístění v turnaji jednotlivců 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

 

V letošním připravovaném ročníku získají výherci nejen bodové hodnocení dané 

klasifikačním řádem ČTS ale také diplomy, medaile, poháry a věcné ceny, které zajistí 

firma InSPORTline. Jedná se o dětské batohy, potítka, čelenky, držáky na tenisové 

míčky, kšiltovky a omotávky. Všechny dárky jsou velkou motivací pro hráče. Po celou 

dobu turnaje jsou vystavené na viditelném místě. Stejně tak poháry a medaile.          

Kategorie Výhra Finále Semifinále Osmifinále 

1 10 7 5 3 

2 15 10 7 5 

3 20 15 10 7 

4 30 20 15 10 

5 40 27 20 15 
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Jako dárek dostanou všichni účastníci turnaje od firmy InSPORTline gumový náramek 

značky Wilson. Od Tenisového klubu Opava dostanou účastníci turnaje dárky v podobě 

omotávek, vibrastopů, klíčenek apod. V turnajích mládeže je povoleno, kromě 

odměňování věcnými cenami, poskytovat rodičům i dotace na sportovní činnost dětí. 

Tenisový klub Opava dotace příliš nevyužívá, díky nedostatku sponzorských darů         

a velké finanční náročnosti, kdy si musí většinu financí obstarávat sami.  

 

Během celého konání turnaje mladších žáků bude v areálu poblíž dvorců probíhat 

doprovodná akce firmy PRINCE. Jde o promo akci, kde budou mít rodiče a hráči 

možnost vyzkoušet produkty této firmy. Jedná se o značkové zboží, které je vyhlášeno 

svou kvalitou a je užíváno známými osobnostmi a sportovci po celém světě. Půjde 

zejména o testovací rámy a nové druhy výpletů, které si hráči mohou vyzkoušet při hře. 

Na ukázku zde bude také tenisové oblečení a doplňky.  
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4.2 Rozpočet plánované sportovní akce 

Rozpočet každého projektu se skládá z nákladů a výnosů. Součástí rozpočtu          

je tedy plánování jak nákladů, tak výnosů. Jelikož Tenisový klub Opava je neziskovou 

organizací, měly by být náklady a výnosy alespoň shodné. Pro sestavování plánu 

rozpočtu je důležité si nejprve stanovit přímé náklady, které přímo souvisí s realizací 

projektu. Do těchto nákladů řadíme např. osobní náklady na lidské zdroje, nákup cen, 

náklady na materiál, cestovné, pronájem dvorců apod. Dále se určí nepřímé náklady. 

Jedná se např. o spotřebu energií, úklid, dále náklady na marketing a propagaci, vedení 

účetnictví atd. 

 

Pro zjištění rozpočtu plánované sportovní akce byly využity historické informace, 

tzn. rozpočet předchozí sportovní akce uskutečněné dne 12. – 14. 9. 2009. Za základ     

se tedy berou náklady již uskutečněného turnaje mladších žáků. Rozsah a velikost 

letošního plánovaného turnaje bude obdobný jako předchozí ročník. Očekává se opět 

plný počet účastníků. Odhad nákladů na plánovanou sportovní akci vlastně působí     

jako limit, ve kterém se rozpočet může pohybovat. Je nutné si uvědomit,                       

že se pohybujeme v neziskovém sektoru a hlavním cílem zde bývá veřejně prospěšná 

činnost. Je důležité snažit se o minimální ceny jak pronájmu sportoviště, tak koupí 

věcných cen apod.  

 
Největším nákladem plánované sportovní akce by byl pronájem areálu. Jednalo   

by se o částku 22 680 Kč. Pronájem jednoho dvorce stojí na hodinu 120 Kč. Hraje        

se na 7 dvorcích. Během tří hracích dnů je to celkově 27 hodin. Tudíž celková částka    

je právě 22 680 Kč. Pronájem dvorců ale Tenisový klub Opava neplatí, jelikož 

provozovatelem těchto dvorců je fyzická osoba Mgr. Jiří Šulák, provozující tenisovou 

školu. Dvorce Tenisovému klubu Opava poskytne zdarma. To je pro tento klub velkou 

výhodou. Další položkou, kterou se Tenisový klub Opava nemusí zabývat, jsou věcné 

ceny. Ty věnuje firma InSPORTline v hodnotě 5 000 Kč. Jedná se o dětské batohy, 

potítka, čelenky, držáky na tenisové míčky, kšiltovky a omotávky. Všechny dárky jsou 

velkou motivací pro hráče. Po celou dobu turnaje jsou vystavené na viditelném místě. 

Stejně tak poháry a medaile. Jako dárek dostanou všichni účastníci turnaje od firmy 

InSPORTline gumový náramek značky Wilson.  
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První položkou, se kterou musí Tenisový klub, počítat je 600 Kč poplatek            

za turnaj, který se platí Českému tenisovému svazu s předstihem. Hned druhou 

položkou jsou náklady na lidské zdroje, tedy mzdové náklady realizačního týmu. Částky 

nejsou příliš vysoké a všichni členové týmu s tím počítají. Jde spíše o symbolické 

částky. Většina členů realizačního týmu jsou dobrovolníci z řad Tenisového klubu 

Opava. Ředitel turnaje, jakož i hlavní rozhodčí s licencí B, dostane 1 000 Kč. Vrchní 

rozhodčí dostane shodnou částku 1 000 Kč. Bude mu náležet také proplacení 

cestovného. Správci, neboli servisní četa dostane 1 000 Kč každý, takže dohromady jde 

o částku 2 000 Kč. Pomocný asistent a koordinátor  budou odměněni částkou 500 Kč. 

Oba dobrovolníci z řad starší mládeže Tenisového klubu Opava dostanou symbolickou 

částku za jejich drobnou pomoc při konání tohoto turnajového ročníku a to 500 Kč. 

Zdravotníkovi, který bude po celou dobu konání sportovní akce vykonávat lékařský 

dozor, bude náležet částka 1 000 Kč. Tenisový klub Opava využívá služeb externí 

účetní po celý rok. Proto za vyúčtování téhle sportovní akce účetní vyplatí částku 300 

Kč. Bude se jednat zejména o zaúčtování příjmových pokladních dokladů apod. 

V neposlední řadě se také musí zaplatit obsluha bistra, která je po celou dobu konání 

sportovní akce přítomna a je k službám všem sportovcům, členům realizačního týmu, 

rodičům i návštěvníkům tenisového turnaje. Tomuto členu týmu bude náležet odměna 

ve výši 1 200 Kč.  

 

Jelikož kapacita dvorců není dostatečně velká pro daný počet účastníků, využívá 

klub dvorců jiného areálu. Za  tyto dvorce zaplatí symbolickou částku 500 Kč, jelikož 

se využívají jen na první kola, pro hladký průběh sportovní akce. Tato částka je opět 

symbolická protože areály si navzájem pomáhají když je potřeba v případě, že jejich 

dvorce na danou akci nestačí.  

 

Další položkou je materiální vybavení na sportovní akci. Zde patří např. nákup 

medailí, diplomů a pohárů. Částka za tyto ceny je naprosto stejná jako v předchozím 

ročníku tohoto turnaje, díky stejným dodavatelům. Jedná se o částku 3 000 Kč. Důležitý 

je nákup míčů pro hráče. Vyhrazena je částka 4 000 Kč. V některém z minulých ročníků 

se vyskytly náklady na ubytování hráčů. Toto se ale stávalo velmi zřídka a nebylo        

na to dost finančních prostředků. Pokud se takový případ vyskytne tak si hráči a jejich 

rodiče ubytování hradí sami. Dále zde patří náklady za dopravu a cestovné. Jedná         

se o částku  1 000 Kč, která v minulých ročnících byla dostatečně vysoká. Částka        
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za cestovné se vyplácí vrchnímu rozhodčímu, který působí v jiném klubu                        

a na tuto sportovní akci je přizván. Náklady za dopravu jsou poté vyhrazeny zejména    

na cesty hráčů na dvorce druhého areálu.  

 

V minulých ročnících nemysleli realizátoři akce na žádnou propagaci těchto 

turnajů. V letošním ročníku se vyhradila částka 1 000 Kč. Hlavním cílem propagace      

je informování široké veřejnosti. Pro potřeby zviditelnění kluby mohou používat mnoho 

druhů reklamy. Může se jednat o místní tisk, rádio, vylepené plakáty, letáčky, reklamu 

na internetových stránkách apod. Pro Tenisový klub Opava je reklama v médiích,      

jako jsou televize, rozhlas a tisk v novinách  vysokonákladová, a proto tyto formy 

reklamy nejsou pro klub příliš vhodné a prozatím je nevyužívalo. Pro klub je, dle mého 

názoru, vhodná reklama formou letáčků, které mohou přímo hráči rozdávat ve svých 

školách spolužákům, kamarádům, rodičům kamarádů apod. Také plakáty vylepené 

v centru města přilákají děti a jejich rodiče na sportovní akci a je zde i možnost,            

že se dětem tento druh sportu a zábavy zalíbí a Tenisový klub získá nové členy.          

Jak už bylo zmíněno je na tento druh propagace vyhrazena částka 1 000 Kč. Pokud 

sečteme všechny výše uvedené položky, zjistíme že náklady jsou ve výši 18 600 Kč. 

Souhrn nákladů připravované akce tab. 4.7. 

 
Tab. 4.7 Rozpočet nákladů připravované akce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady Částka 
Poplatek ČTS 600 Kč 
Ředitel turnaje 1 000 Kč 

Vrchní rozhodčí 1 000 Kč 

2 správci  2 000 Kč 

Pomocný asistent, koordinátor 1 000 Kč 

2 dobrovolníci 1 000 Kč 

Lékařský dozor 1 000 Kč 

Účetní 300 Kč 

Obsluha bistra  1 200 Kč 
Mzdové náklady, dohody o provedení práce 8 500 Kč 
Náklady na nákup odměn 3 000 Kč 

Náklady na nákup míčů 4 000 Kč 
Spot řeba materiálu 7 000 Kč 
Doprava, cestovné 1 000 Kč 

Platba za dvorce 500 Kč 

Propagace akce 1 000 Kč 
Ostatní služby 2 500 Kč 

Náklady celkem 18 600 Kč 
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Výnosem jsou vklady hráčů. Na letošním ročníku turnaje mladších žáků,         

který se bude konat v období 11. – 13. 9. 2010, předpokládáme plnou účast,                

tzn. 80 hráčů. Každý hráč při prezentaci musí zaplatit stanovenou částku, v letošním 

plánovaném ročníku je to 250 Kč. Výše výnosů je tedy 20 000 Kč. 

 

Výnosy – 20 000 Kč 

Náklady – 18 600 Kč 

 

Rozdíl mezi výnosy a náklady je 1 400 Kč. Tato částka ze startovného                  

je ponechána na nákup dárků pro startující hráče. Jde o drobné předměty                   

např. vibrastopy, omotávky, klíčenky apod. Dárky mládež vždy potěší. Rozdíl mezi 

výnosy    a náklady je tedy 0. 

 

4. 3 Realizační tým 

Je potřeba určitého počtu lidí, tzv. realizačního týmu, aby se celá akce konala     

bez problémů a dle pravidel a pokynů. Do realizačního týmu plánované sportovní akce 

patří: 

• Ředitel turnaje, 

• 2 správci, 

• 2 rozhodčí, 

• Koordinátor, 

• Pomocný asistent, 

• 2 dobrovolníci, 

• Lékařský dozor, 

• Účetní, 

• Obsluha bistra. 

 

Na hladký průběh tenisového turnaje bude dohlížet zejména ředitel celé akce    

Mgr. Jiří Šulák. Ředitel turnaje je vlastně projektovým manažerem. Bude na turnaji 

přítomen po celé tři dny a v případě problému musí být připraven jej okamžitě řešit.    

Má pod sebou celý realizační tým. Důležitými články v realizačním týmu je přítomnost 

správců, kteří zastanou funkci servisní čety. Správci budou mít za úkol již v přípravné 
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fázi úklid dvorců tak, aby dvorce odpovídaly herním podmínkám a také přibližné 

kategorii turnaje. Během celé sportovní akce se budou starat o úklid dvorců po každém 

utkání a večer musí připravit dvorce na druhý hrací den. Po skončení celé třídenní 

sportovní akce, tzn. v závěrečné fázi, se musí dvorce uklidit do původního stavu.        

To je stále úkol správců, neboli servisní čety. Další důležitou úlohu v  týmu hrají 

rozhodčí. Technickou funkcí rozhodčího je řízení turnaje či utkání. Rozhodčí musí 

disponovat licencí B. Tohoto tenisového turnaje mladších žáků se budou účastnit dva 

rozhodčí, vrchní a hlavní. Hlavní rozhodčí bude z řad Tenisového klubu Opava a vrchní 

rozhodčí z jiného klubu, kterému se zaplatí určitá částka i za cestovné. Koordinátor       

je také důležitým článkem v průběhu celé sportovní akce. Zejména při využití dvorců 

jiného areálu dohlíží na včasnou dopravu hráčů. Pomocný asistent plní neméně 

důležitou roli. Jeho úkolem je zejména při prezentaci vypisování daňových dokladů, 

přebírání vkladů od hráčů a další administrativní činnost, dále pomoc při zapisování 

výsledků na tabuli apod. Funkci pomocného asistenta splním i v letošním plánovaném 

ročníku, stejně jako v tom předchozím. Dalšími členy týmu budou 2 dobrovolníci z řad 

tenistů Tenisového klubu Opava. Půjde zejména o starší mládež, která bere účast         

při pořádání tenisového turnaje jako zkušenost a zároveň pomáhá svým mladším 

spoluhráčům a celému klubu. Jejich prací bude pomáhat např. s úklidem dvorců, pomoc 

při zapisování utkání na tabuli, pomoc při včasné přípravě hráčů na utkání apod. Měli 

by být po ruce řediteli turnaje při jakékoli příležitosti. Dalšími členy týmu bude účetní   

a v neposlední řadě také lékařský dozor, který je nutný dle pravidel ČTS.  

 

V areálu, kde se bude plánovaná sportovní akce konat, je možnost vnitřního           

i venkovního posezení. Součástí je bistro, kde si mohou členové projektového týmu, 

mladí sportovci i jejich rodiče zakoupit hotová jídla, pití, sladkosti, tyčinky, brambůrky 

apod. Do realizačního týmu tak můžeme zařadit i obsluhu bistra, která se stará         

nejen o návštěvníky areálu, rodiče sportovců, sportovce ale také o ostatní členy týmu. 
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5 VLASTNÍ DOPORUČENÍ PRO REALIZACI SPORTOVNÍ 

AKCE 

Hlavním cílem diplomové práce byl rozbor plánované sportovní akce.               

Tato kapitola se bude zabývat shrnutím, vlastním doporučením a návrhy na zlepšení    

této akce. Cílem je vytvoření návrhů a doporučení pro zlepšení realizace celého 

projektu.  

 

5. 1 Shrnutí 

Plánovanou sportovní akcí je třídenní turnaj mladších žáků, který se bude konat 

v období 11. – 13. 9. 2010. Předpokládaná účast je 80 hráčů z různých klubů 

v Moravskoslezském kraji. Plná účast je předpokládaná díky zkušenosti s realizovanými 

ročníky v minulých letech. Turnaj mladších žáků je mezi hráči v této věkové kategorii 

velmi oblíben.  

 

 Do přípravné fáze sportovní akce, tedy tenisového turnaje, patří vyplnění 

přihlášky do letní termínové listiny nejpozději do 31. ledna. Přihlašování probíhá          

na internetových stránkách v informačním systému ČTS. Ředitel turnaje má povinnost 

vyplnit nejpozději 6 týdnů před konáním soutěže potřebné informace o turnaji opět    

v IS ČTS. Do přípravné fáze patří dále zajištění dvorců. Tenisový klub Opava využívá 

dvorce na ulici Nerudova 25a zdarma. Má k dispozici 7 dvorců. Tento počet dvorců    

ale nestačí, a proto klub při tomto turnaji využívá 4 dvorce jiného areálu, zejména při 

počátečních kolech pro hladký průběh celé akce. Důležitá je také kvalita dvorců            

a před samotnou akcí jejich úklid. Kvalitu a úklid dvorců můžeme zařadit                    

do tzv. přípravy technické. Tato příprava je v kompetenci správců. Mezi materiální 

přípravu, o kterou se stará asistent ředitele, řadíme koupi míčů a odměn. Velmi důležité 

v přípravné fázi akce je zajistit realizační tým celé sportovní akce. Členy realizačního 

týmu vybírá ředitel turnaje. Je hlavním organizátorem celé sportovní akce. Obsazení 

dalších funkcí je právě v jeho pravomoci. Do realizačního týmu plánované sportovní 

akce patří: 

• Ředitel turnaje, 

• 2 správci, 



59 
 

• 2 rozhodčí, 

• Koordinátor, 

• Pomocný asistent, 

• 2 dobrovolníci, 

• Lékařský dozor, 

• Účetní, 

• Obsluha bistra. 

 

Realizační fáze je nejnáročnější etapa. Musí se sladit práce realizačního týmu        

a dbát na to, aby se tenisová soutěž hrála dle pravidel soutěžního řádu ČTS a rozpisu 

dané soutěže. První den celého turnaje jsou je na programu rozehrání dvouher a čtyřher. 

Druhý den se hrají čtvrtfinále a semifinále dvouher a čtyřher. Uskuteční se také finálová 

utkání čtyřher. Třetí den se rozehrají finálová kola dvouher chlapců i dívek.                 

Po dokončení závěrečných finálových kol je na řadě vyhodnocení a předání cen vítězům 

každé kategorie. Během celého konání turnaje bude v areálu probíhat doprovodná akce 

firmy PRINCE. Jedná se o promo akci, kde si hráči mohou vyzkoušet při hře testovací 

rámy a nové druhy výpletů. Na ukázku zde bude také tenisové oblečení a doplňky.  

 

Závěrečná fáze začíná den po skončení celé sportovní akce. Je třeba vyřešit úklid 

dvorců a celý areálu uvést do původního stavu, neboť během celé sportovní akce          

se v areálu bude pohybovat více než 120 osob. Ředitel turnaje vyhodnotí sportovní akci 

a vypracuje zhodnocení. Je povinen do 48 hodin po skončení turnaje zadat hrací plány 

s výsledky do informačního systému Českého tenisového svazu. 

 

Co se týče rozpočtu je nutné si uvědomit, že se pohybujeme v neziskovém sektoru    

a hlavním cílem zde bývá veřejně prospěšná činnost. Proto se Tenisový klub Opava 

snaží o minimální ceny jak pronájmu sportoviště, tak vyplácení mezd, koupi věcných 

cen apod. Celkový rozpočet se skládá z výnosů a nákladů. Výnosy, které se skládají 

z vkladů hráčů, jsou 20 000 Kč a náklady dohromady tvoří částku také 20 000 Kč. Mezi 

hlavní sponzory plánované sportovní akce patří firma InSPORTline a Mgr. Jiří Šulák, 

který poskytuje zdarma tenisové dvorce.  
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5. 2 Vlastní doporu čení a návrhy na zlepšení sportovní akce 

Jelikož jsem se účastnila předchozího ročníku turnaje mladších žáků, který pořádá 

Tenisový klub Opava můžu říci, že organizační zabezpečení této akce je dobré. Ředitel 

turnaje Mgr. Jiří Šulák má mnohaleté zkušenosti s pořádáním těchto sportovních 

turnajů.  

 

V dnešní době je velkou nevýhodou, že Tenisový klub Opava nemá                    

své internetové stránky. Doporučuji vytvoření těchto stránek. Internetové stránky         

by měly obsahovat celkové informace o Tenisovém klubu Opava, o nabídce služeb, 

trenérech a trénincích i sportovních akcích, které pořádá. Děti, jejich rodiče i potenciální 

tenisté z řad dětí a mládeže by se bez problémů dověděli všechny potřebné informace.  

 

Letos klub poprvé vyčlenil částku 1 000 Kč na propagaci turnaje. Jelikož částka 

není vysoká je pro klub, dle mého názoru, vhodná reklama formou letáčků a plakátů. 

Navrhuji vytvořit letáčky, které mohou přímo hráči rozdávat ve svých školách 

spolužákům, kamarádům, rodičům kamarádů apod. Plakáty vylepené v centru města 

přilákají děti a jejich rodiče na sportovní akci. Je to příležitost, při které Tenisový klub 

může získat nové členy. Jednou z velice efektivních způsobů jak propagovat                  

a zviditelnit, jak tenis jako sport, tak i tento plánovaný turnaj, je psát recenze, články     

či postřehy z těchto konaných akcí. Doporučuji řediteli turnaje napsat článek o tenise     

a o plánovaném turnaji do regionálního tisku. Má zde možnost vyzdvihnout výchovu 

mládeže ke sportu, zvýšit masovost tohoto sportu a přilákat mnoho zájemců na turnaj. 

Navrhuji také přizvat na turnaj fotografa, který bude dokumentovat celý průběh turnaje. 

Fotografie ředitel turnaje může použít při psaní článku s postřehy konané akce             

do regionálního tisku po skončení celého turnaje.  

 

Velkou nevýhodou při konání tohoto turnaje je nedostatečná kapacita dvorců, 

které Tenisový klub Opava využívá. Pro velkou účast hráčů na tomto turnaji využívá 

dvorce jiného areálu, který je vzdálen několik km. O hladký průběh přesunu hráčů        

se stará koordinátor ale dopravit hráče si musí rodiče sami. Klub pak rodičům vyplácí 

určitou částku za dopravu. Podle mého názoru by bylo lepší objednat minibus,              

do kterého by se vešli všichni hráči najednou a nemuseli by je rodiče auty složitě 

převážet. Pro děti by to bylo zajímavější a v minibuse by  měli možnost stmelit kolektiv. 
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Náklady na dopravu to rozhodně nezvýší naopak sníží. Navrhuji na první den konání 

sportovní akce objednat minibus pro hráče, které je třeba přepravit na dvorce do jiného 

areálu.  

Na dvorcích druhého areálu při utkání chybí rozhodčí. Je to hlavně díky tomu,     

že hlavní rozhodčí a ředitel turnaje jsou jedna a tatáž osoba. Ředitel turnaje má mnoho 

věcí na starost a tak se nemůže příliš věnovat činnosti rozhodčího. Oba rozhodčí, vrchní 

i hlavní, zůstávají na domácích dvorcích. S hráči na druhých dvorcích je pouze 

koordinátor, který hlásí na domácí dvorce výsledky utkání. Doporučuji do realizačního 

týmu přidat jednoho rozhodčího, který bude po celou dobu hostování na dvorcích jiného 

areálu, popřípadě navrhuji vrchního rozhodčího, který zůstává na domácích dvorcích 

přeložit do jiného areálu. O utkání na domácích dvorcích by se staral hlavní rozhodčí, 

který by na určitou dobu pověřil např. pomocného asistenta, aby ho zastoupil v jeho 

činnostech. Nezvýšily by se tak náklady na dalšího člena realizačního týmu, a průběh 

celé akce by byl v pořádku.  

 

Výhodou areálu je vnitřní i venkovní posezení s bistrem, kde si mohou návštěvníci 

sportovní akce, hráči i rodiče zakoupit hotová jídla, pití, cukrovinky apod. Hráči 

nedostanou od pořádajícího klubu občerstvení zdarma. Při rozhovoru s ředitelem turnaje 

jsem se dověděla, že klub má na výběr, zda využije část peněz z vkladů hráčů na nákup 

občerstvení pro hráče nebo drobné dárky pro všechny zúčastněné. V letošním ročníku 

bylo rozhodnuto zakoupit dárky pro hráče, protože mládež má z těchto dárků větší 

radost. I rodiče dárky pro své ratolesti ocení více. Kdyby měl Tenisový klub možnost 

většího množství finančních prostředků, zakoupil by, jak dárky pro děti, tak občerstvení. 

Doporučuji klubu být aktivnější v hledání sponzorů. Oslovovat firmy a dohodnout        

se se sponzory tak, aby došlo k uspokojení obou stran. Jako protislužbu sponzorského 

daru může umístit Tenisový klub Opava v době konání sportovní akce reklamu 

sponzora přímo na dvorcích. Navrhuji oslovit např. Tenisové centrum Opava kde klub 

přes zimu trénuje a další firmy, které by mohly mít něco společného s tenisem          

nebo sportovními aktivitami. Klub by také mohl oslovit firmy, které s tenisem nemají 

nic společného, ale při potenciálním sponzoringu by se zviditelnily. Může jít o firmy 

např. jeanswearové a streetové módy, které mohou nalézt potenciální zákazníky           

ve sportovcích a příznivcích tohoto sportu. 
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Během celého konání turnaje mladších žáků bude v areálu probíhat doprovodná 

akce firmy PRINCE. Jde o promo akci, kde budou mít rodiče a hráči možnost vyzkoušet 

produkty této firmy. Tuto doprovodnou akci hodnotím kladně a pro zpestření celého 

turnaje navrhuji zrealizovat doprovodnou akci firmy InSPORTline, která je sponzorem 

a věnuje klubu věcné ceny pro vítěze turnaje. Mezi produkty této firmy patří např. 

skákací boty, rotopedy, běžecké pásy, vibromasážní pásy, trampolíny, koloběžky     

apod. Všechny produkty jsou velice zajímavé. Mládež, rodiče i návštěvníci turnaje                

by jistě ocenili zkoušku těchto produktů na vlastní kůži s profesionálním výkladem 

odborníků.  

 

 

 



63 
 

6 ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce byla příprava a organizační zabezpečení sportovní 

akce. Hlavním cílem byl rozbor plánované akce a dílčím cílem vytvoření návrhů            

a doporučení pro zlepšení realizace projektu.  

 
V diplomové práci bylo vycházeno z teoretických poznatků týkající se plánování    

a organizování projektu. V praktické části se vycházelo z primárních informací,         

které byly načerpány při práci pomocného asistenta u konání předchozích ročníků.    

Tato část práce obsahuje obecnou charakteristiku Tenisového klubu a organizaci 

sportovní akce. Součástí praktické části je také rozbor plánovaného projektu včetně 

rozpočtu a popis realizačního týmu. Praktická část je ukončena vytvořením návrhů        

a doporučení pro zlepšení realizace celého projektu.  

 

Úkolem tenisových klubů je nejen přispívat k rozvoji osobnosti dítěte, získání 

nových znalostí a dovedností, ale také pořádat sportovní akce. Mezi hlavní motivy 

pořádaní sportovních akcí Tenisového klubu Opava je poskytnout mládeži možnost 

realizace ve sportu, kterému se věnují ve svém volném čase. Takové akce děti a mládež 

motivují díky možnosti srovnání s ostatními hráči stejné věkové kategorie.                

Také získávání bodového hodnocení do celostátního žebříčku, věcné ceny, poháry          

a medaile jsou důležitým motivačním činitelem. Kluby se při pořádání tenisových 

turnajů řídí soutěžním řádem Českého tenisového svazu. Musí zajistit hladký a regulérní 

průběh těchto akcí. V plné míře musí být uplatněna zásada, že o vítězství rozhoduje 

výsledek na hřišti. Klub se musí postarat, aby sportovní akce nebyla jen soutěží           

ale také zábavou, jak pro mládež, tak rodiče a veřejnost. Letošní plánovaný ročník 

turnaje mladších žáků předpokládá plnou účast hráčů a větší počet návštěvníků z řad 

veřejnosti než tomu bylo v předchozích ročnících. V tomto roce poprvé věnuje 

Tenisový klub finanční prostředky na propagaci této akce.  

 

Doporučení a návrhy pro zlepšení realizace sportovní akce v závěru diplomové 

práce mohou být užitečným zdrojem nápadů pro vedení Tenisového klubu Opava. 
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Příloha č. 1, str. 1 

Příloha č. 1 Soutěžní řád ČTS     

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České 

republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí jiná pravidla. 

 

Článek 2 

Ustanovení tohoto soutěžního řádu musí být užívána tak, aby byl zajištěn pořádek         

v soutěžích a jejich hladký a regulérní průběh. Aby se v plné míře uplatnila zásada,      

že o vítězství v zápase i utkání má rozhodovat výsledek na hřišti. Všichni účastníci 

soutěží a funkcionáři, zajišťující jejich řádný průběh jsou povinni vždy jednat tak,     

aby to bylo v souladu se zásadami čestného sportovního zápolení. 

 

II. ORGANIZACE SOUT ĚŽÍ 

ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ 

Článek 3 

Tenisové soutěže jsou organizovány jako soutěže družstev a jednotlivců. Veškeré 

soutěže jsou součástí žebříčkového hodnocení hráčů a hráček (dále jen „hráči“)              

a z tohoto důvodu jsou soutěžemi mistrovskými. Výjimku tvoří pouze klubové turnaje  

a přátelská utkání družstev, které se považují za soutěže nemistrovské. 

 

Soutěže se dělí na: 

– přebory (mistrovství ČR a přebory nižších územních celků), 

– turnaje. 

 

Základním herním obdobím, v němž se soutěže pořádají, je tenisová sezóna,             

která začíná  1. 10. předcházejícího a končí 30. 9. běžného roku. 

 

 



 

     Příloha č. 1, str. 2 

 

Článek 4 

Soutěže jednotlivců i družstev organizuje a řídí, v souladu se svými stanovami, Český 

tenisový svaz (dále jen „ČTS“) a jeho nižší svazové orgány. Nižší svazové orgány       

se dělí na orgány základního (tj. nejnižšího) článku řízení a středního článku řízení. 

Orgány středního článku řízení jsou všechny svazové orgány mezi základními články  

na straně jedné a ČTS na straně druhé. 

 

Článek 5 

Počet hráčů nebo družstev v soutěžích a podmínky pro účast v nich stanovuje rozpis 

soutěže, který musí být v souladu se soutěžním řádem a který vydává řídící orgán        

(v případě přeborů) nebo pořadatel soutěže (v případě turnajů). 

 
Soutěžní řád ČTS je platný od 1. 10. 2007. 

 
Zdroj: www.cztenis.cz 
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Příloha č. 2  Řády a pravidla ČTS  

 

VĚKOVÉ KATEGORIE 

 

Článek 6 

Soutěže se hrají v těchto věkových kategoriích: 

– minitenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 6 – 7 let 

– babytenis (děti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8 – 9 let 

– mladší žactvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 – 12 let 

– starší žactvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 13 – 14 let 

– dorost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. 15 – 18 let 

– dospělí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 a více let 

 

Soutěže minitenisu a babytenisu se hrají podle vlastního soutěžního řádu. 

 

Článek 7 

Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie je rozhodující věk, jehož dosáhne v tom 

kalendářním roce, v němž končí příslušná tenisová sezóna. Přechod do vyšší věkové 

kategorie se uskutečňuje vždy ke dni začátku příslušné tenisové sezóny. 

 

Článek 8 

Hráč může startovat v té věkové kategorii, která odpovídá jeho věku a také ve všech 

vyšších věkových kategoriích bez jakéhokoliv souhlasu tenisových                           

nebo zdravotnických orgánů. Za způsobilost ke startu v soutěži po zdravotní stránce 

zodpovídá každý hráč sám, u hráče mladšího 18ti let také jeho zákonní zástupci. 

Pořadatelé soutěží ani rozhodčí kontrolu zdravotní způsobilosti neprovádějí. 

 

Článek 9 

Příprava mládeže na budoucí závodní činnost se uskutečňuje v kategoriích minitenisu   

a babytenisu (dětí). Soutěže pro tyto kategorie jsou nemistrovské a nesestavují             

se žebříčky. Děti se nemohou zúčastnit soutěží ve vyšších věkových kategoriích. 
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Článek 10 

Uspořádání každé soutěže musí být předem schváleno. Pořadatelem přeborů je řídící 

svazový orgán, který je povinen vydat rozpis soutěže. Přitom vlastním technickým 

uspořádáním pověřuje některý tenisový klub, oddíl nebo spolek. Pořadatelem turnajů 

jsou kluby. Uspořádání turnajů schvaluje ČTS a jeho nižší svazové orgány. Turnaje 

mohou být pořádány formou okruhů se závěrečným turnajem (Masters). ČTS                

je majitelem práv k pořádání všech mezinárodních turnajů mládeže i dospělých            

na území České republiky, zařazených do termínových listin Tennis Europe (dále       

jen „TE“) a International Tennis Federation (dále jen“ITF“). Každý klub, případně i jiný 

subjekt musí předem v termínech uveřejněných v oficiálním tisku ČTS, požádat svaz    

o povolení k uspořádání mezinárodního turnaje. Poplatky za zařazení turnaje               

do mezinárodní termínové listiny uhradí ČTS za všechny jím schválené a povolené 

mezinárodní turnaje řídícím mezinárodním institucím ve stanoveném termínu.             

Za schválení a souhlas se zařazením turnaje dospělých do mezinárodní termínové listiny 

zaplatí pořádající kluby na účet ČTS 60 % z poplatku pro mezinárodní federaci. 

Poplatek je splatný nejpozději 3 měsíce před termínem konání turnaje. 

 

Článek 11 

Turnaje se dělí do několika tříd podle kritérií, která stanovuje ČTS v předpisu 

souvisejícím s tímto řádem. Vedle podmínek, které musí pořadatel, s ohledem na třídu 

turnaje splnit, je v tomto předpisu specifikováno, které turnaje podléhají schválení ČTS 

(mezinárodní turnaje A*, turnaje vyšších tříd A a B) a které nižšího svazového orgánu 

(turnaje nižších tříd C a D). Turnajů vyšších tříd mládeže je omezený počet, jejich 

množství určí každoročně sportovně technický úsek ČTS. Za zařazení těchto turnajů   

do termínové listiny se platí administrativní poplatek ve výši 1000,- Kč (turnaje A)        

a 600,- Kč (turnaje B). Poplatky za turnaje A se hradí na účet ČTS, poplatky za turnaje 

B a turnaje nižších tříd C a D ve výši 300,- Kč se hradí na účty příslušných oblastních 

svazů. 
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Prováděcí předpis k čl. 11 

ROZDĚLENÍ TENISOVÝCH TURNAJ Ů JEDNOTLIVC Ů V ČR 

 

Článek 1 

Tento předpis navazuje na článek 11 a specifikuje kritéria, která jsou směrodatná       

pro rozdělení turnajů jednotlivců v ČR do jednotlivých tříd. Předpis je závazný          

pro pořadatele všech turnajů. 

 

Článek 2 

Turnaje v ČR se dělí do 5 tříd. Třídy C a D jsou považovány za „nižší třídy“, třídy A     

a B za „vyšší třídy“. 

 

Článek 3 

Rozdělení turnajů do tříd se provádí na základě těchto kritérií: 

1. výkonnostní okruh účastníků 

2. minimální výše výher 

3. maximální výše vkladů 

4. potřebná kvalifikace vrchního rozhodčího 

5. zásady obsazení zápasů hlavními rozhodčími 

6. zabezpečení účastníků 

7. zajištění úpravy dvorců 

8. regule pro použití míčů 

 

Podmínky odpovídající konkrétním třídám turnajů jsou uvedeny v níže přiložené 

tabulce (tab. rozdělení tenisových turnajů jednotlivců v ČR). 

 

Článek 4 

Pořádající klub na základě svých záměrů a možností uvede již v přihlášce do termínové 

listiny třídu turnaje. Schvalující orgán má právo turnaj přeřadit do nižší třídy, pokud 

pořadatel neskýtá záruky, že je pro třídu schopen dodržet vypsané podmínky. Třída 

turnaje musí být uvedena u každé akce v termínové listině. 
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Článek 5 

Pořadatel je povinen splnit podmínky odpovídající třídě, do které byl turnaj zařazen.  

 

Článek 6 

Výkonnostní vymezení okruhu účastníků (kriterium č. l) maximální bonusovou hodnotu 

startujících hráčů může pořadatel při přijímání startujících do turnaje porušit pouze       

u hráčů startujících na volnou kartu. 

 

Článek 7 

Hodnoty dané tabulkou v kriteriu č. 2 (výše výher) představují minimální souhrnnou 

výši výher v kategorii dospělých pro dvouhru a čtyřhru. V soutěžích mládeže musí 

pořadatel poskytnout vítězi, finalistovi a semifinalistům jednotlivých disciplín věcné 

ceny odpovídající hodnotám v tabulce. V soutěži dospělých se optimálním ziskem         

z vkladů pro tyto účely rozumí celková částka, kterou pořadatel vybere v případě,        

že všichni skutečně hrající účastníci hlavní soutěže uhradí vklad ve výši dané rozpisem 

turnaje. Pokud se hraje pouze dvouhra, získá vítěz 52 %, finalista 24 % a semifinalisté 

po l2 % výherní částky. Hraje-li se dvouhra i čtyřhra, rozdělují se výherní částky podle 

určitého klíče. Stanovené výhry jsou minimální. Pokud pořadatel věnuje na výhry vyšší 

částku, než je dána tabulkou, má právo k rozdělení výher použít vlastního klíče, přičemž 

umístěným na 1. až 3. místě musí být zaručeny alespoň výše uvedeným výpočtem 

stanovené minimální výhry. V turnajích mládeže je povoleno kromě odměňování 

věcnými cenami v odpovídající hodnotě poskytovat rodičům dotace na sportovní 

činnost dětí. 

 

Článek 8 

Kritérium č. 3 (maximální výše vkladu) se netýká věkové kategorie dospělých.             

U turnajů dospělých všech tříd má pořadatel právo stanovit výši vkladu libovolně. 

Překročí-li pořadatel turnaje mládeže maximální povolenou výši vkladu, je řídící orgán 

oprávněn v příští sezóně schválit všechny turnaje tohoto pořadatele pouze v případě,    

že současně s přihláškou do termínové listiny bude složen poplatek ve výši částky, která 

byla při výběru vkladů od účastníků vyinkasována neoprávněně nad hranici stanovenou 

řádem. U kritérií č. 5 až 8 může pořadatel splnit i podmínky z lepších tříd. Nesmí však  

v žádném případě plnit pouze podmínku třídy horší, než je vypsaná třída turnaje. 
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Článek 9 

Neplnění podmínek daných tímto předpisem může být kontrolováno delegátem              

a postihováno řídícím svazovým orgánem. 

 

Článek 10 

Zařazení turnajů do kategorií pro potřeby klasifikace nijak nesouvisí s třídou turnaje. 

  

 

Zdroj: www.cztenis.cz 
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Příloha č. 3 Termínová listina 

 

TVORBA TERMÍNOVÝCH LISTIN 

 

Článek 12 

ČTS sestaví a vydá termínovou listinu mezinárodních a republikových přebornických 

soutěží včetně závazných termínů konání halových přeborů nižších územních celků, 

letních přeborů nižších územních celků a termínů turnajů vyšších tříd mládeže: 

– pro soutěže pořádané v období listopad až březen do 31. srpna běžného roku, 

– pro soutěže pořádané v období duben až říjen do 10. prosince předchozího roku. 

 

Článek 13 

Kluby, které mají zájem o pořádání turnajů třídy A, zašlou přihlášku turnaje                 

do termínové listiny přímo na ČTS, zájemci o pořádání turnajů B zašlou přihlášky       

na příslušné oblastní svazy a to: 

– do 15. září pro zimní soutěže, 

– do 31. prosince pro letní soutěže. 

 

ČTS vydá termínovou listinu turnajů vyšších tříd: 

– do 30. září pro zimní soutěže, 

– do 15. ledna pro letní soutěže. 

 

Článek 14 

Kluby, které mají zájem o pořádání turnajů nižších tříd, vytvoří přihlášku 

prostřednictvím kontaktní osoby klubu v IS ČTS do: 

– do 15. října pro zimní soutěže, 

– do 31. ledna pro letní soutěže, 

 

Nižší svazové orgány posoudí vytvořené přihlášky v IS ČTS: 

– do 25. října pro zimní soutěže, 

– do 15. února pro letní soutěže. 
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Článek 15 

ČTS vydá kompletní termínovou listinu včetně turnajů nižších tříd v rámci celé ČR: 

– do 15. listopadu pro zimní soutěže, 

– do 15. března pro letní soutěže. 

 

Článek 16 

Přihlášky turnajů nižších tříd tvoří kontaktní osoba klubu v IS ČTS. Dodatečné zařazení 

turnaje do termínové listiny není možné. Svazové orgány jsou povinny při tvorbě 

termínové listiny respektovat formou konzultací s pořádajícími kluby požadavek 

územní i časové koordinace akcí. Naopak mají právo pozměnit ohlášenou třídu turnaje. 

V období od   1. 10. do 30. 11. nelze zahajovat a pořádat žádné turnaje mládeže. 

 

Článek 17 

Turnaje zařazené do termínové listiny se považují za schválené a budou brány v úvahu 

při sestavování žebříčku. Pořadatel je povinen ve svém rozpise respektovat všechny 

údaje tak, jak byly zveřejněny v termínové listině. Za nesplnění této povinnosti je řídící 

orgán oprávněn udělit pořadateli pořádkovou pokutu až do výše dvojnásobku 

turnajových vkladů.  

 

Článek 18 

Zařazením do termínové listiny vzniká pořadateli povinnost turnaj uspořádat                

ve stanoveném termínu. Pokud se tak nestane, s výjimkou případů, které nastanou bez 

jeho zavinění, je pořadatel povinen zaplatit řídícímu svazovému orgánu pořádkovou 

pokutu a to ve výši dvojnásobku turnajových vkladů. 

 

Zdroj: www.cztenis.cz 
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Příloha č. 4 Hrací plán pro sout ěž hranou vy řazovacím zp ůsobem 

 

Základní hrací plány jsou pro 8, 16 a 32 účastníků. Hrací plány pro jiný počet 

účastníků se tvoří ze základního hracího plánu určitým následujícím způsobem.           

Za základ se vezme vždy základní hrací plán nejblíže nižší danému počtu účastníků       

a očísluje se shora dolů 1-8, 1-16, 1-32, 1-64. Potřebný počet předkol pro daný počet 

účastníků se vytvoří ze základního hracího plánu jejich přidáním u řádků podle 

následujících tabulek. Pro potřeby losování se musí však takto vytvořený hrací plán 

vždy přečíslovat. 

 

9 - 16 účastníků - základní hrací plán pro 8 účastníků 

 

 

 

17 - 32 účastníků - základní hrací plán pro 16 účastníků (2x8) 

 

 

 

 

 

33 - 64 účastníků - základní hrací plán pro 32 účastníků (4x8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.cztenis.cz 

Počet účastníků 9 10 11 12 13 14 15 16 
Předkola u řádků 2 7 5 4 3 6 8 1 

Počet účastníků 17 18 19 20 21 22 23 24 
Předkola u řádků 2 15 11 6 7 10 14 3 
Počet účastníků 25 26 27 28 29 30 31 32 
Předkola u řádků 4 13 9 8 5 12 16 1 

Počet účastníků 33 34 35 36 37 38 39 40 
Předkola u řádků 2 31 23 10 15 18 26 7 
Počet účastníků 41 42 43 44 45 46 47 48 
Předkola u řádků 6 27 19 14 11 22 30 3 
Počet účastníků 49 50 51 52 53 54 55 56 
Předkola u řádků 4 29 21 12 13 20 28 5 
Počet účastníků 57 58 59 60 61 62 63 64 
Předkola u řádků 8 25 17 16 9 24 32 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


