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1. ÚVOD 
 

Námětem bakalářské práce je sport, který má v České republice obrovský růstový 

potenciál a především jeho amatérská část je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím  

na českém trhu. Tento sport se jmenuje golf. Pro spoustu Čechů je toto sportovní odvětví stále 

ještě velmi vzdálené, ale také čím dál více obyvatel naší země začíná golf poznávat takříkajíc 

z druhé strany, a sice ze strany hráče a ne pouze diváka. 

Mým úkolem je přiblížit Vám golf jako sport, seznámit Vás s historií, stručnými 

pravidly hry ale především s organizováním golfových turnajů. Snahou práce je, aby  

se organizátoři, hráči, trenéři, diváci a široká veřejnost seznámili s přípravou golfových 

turnajů. Dozvěděli se, co je zapotřebí připravit před turnajem a jakými pravidly je třeba se 

řídit,  

co připravit pro hladký průběh samotného turnaje a také rady a doporučení do dalších let. 

Součástí práce je i výzkum, který se zabývá turnaji probíhajícími v sezóně 2009/2010  

ve vybraných golfových klubech Zlínského kraje. Hlavním úkolem mé práce je podrobně 

rozebrat technické náležitosti tvorby turnajů, ale především odborná prezentace 

ekonomických hledisek pořádání golfového turnaje.  

Výsledky mé práce mohou posloužit budoucím organizátorům, kteří s myšlenkou 

pořádání golfového turnaje váhají právě z důvodu nedostatku potřebných informací ať už 

technických, či ekonomických, které jsou s touto problematikou spjaty. Pro veřejnost přináší 

bakalářská práce jednak informace o golfu jako sportu, a také statistiky uspořádaných turnajů, 

které se ve většině případů pravidelně opakují každý rok ve shodných termínech. 

Cílem bakalářské práce je poukázat na organizační náležitosti golfového  

turnaje s důrazem na veškeré ekonomické aspekty, které jsou s výše uvedenou 

problematikou spojeny. 
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2. VYMEZENÍ KLÍ ČOVÝCH POJMŮ 
Nyní se pokusím vysvětlit základní terminologii, kterou budu hlouběji rozvádět 

v následujících podkapitolách. Na začátku proto bude představení golfu jako hry a především 

vymezení jeho historie nejdříve ve světě a posléze i u nás, a také vysvětlení pojmů jako je 

sport, management, sponzoring, propagace a sportovní reklama. 

 
2.1 Historie Golfu 

 
2.1.1. Historie golfu ve světě 

Za pravlast této hry je uznáváno Skotsko, kde se místní lidé trefovali do kulatého míčku 

holí, ale stále to bylo jen odpalování na cíl. Až někdy ve 14. století došlo k zásadní změně. 

Byl přidán další úder a každý hráč či družstvo začalo hrát jedním míčkem. Tento moment 

můžeme pokládat za základ novodobé hry. Zpočátku se nehrálo na hřišti, jak ho známe dnes, 

ale např. na písečném pobřeží moře, které bylo volně přístupné a sloužilo všemu lidu 

k procházkám. Tím samozřejmě vznikl další problém, jak zabránit případným zraněním. 

Každý, kdo se chtěl tomuto sportu věnovat, musel nosit červený kabátec. Díky tomu každý 

hned věděl, co může od takto oděného člověka očekávat. O tom, že se tato zábava za chvíli 

rozmohla do nevídaných rozměrů, svědčí výnos krále Jamese II. z roku 1457, který roztrpčen 

tím, že se jeho poddaný lid věnuje spíše hře, než nácviku lukostřelby důležité pro války  

a bitvy, zakázal hru pod trestem smrti oběšením. 

Jenže o půlstoletí později se hra zalíbila jednomu z jeho následníků Jamesi VI. tak,  

že hru nejen povolil, ale začal ji sám hrát. V roce 1744 už hra dostala jasný řád. Byla vydána 

první pravidla golfu, nazvaná Thirtheen Articles, z nichž mnoho platí dodnes. O sto let 

později, přesněji roku 1848 byla objevena gutta percha, což byl nejzásadnější bod historie 

golfu. Kaučuk umožnil průmyslovou výrobu levnějších golfových míčků, než do té doby 

drahých kožených vycpaných peřím. To napomohlo dalším lidem začít s golfovou hrou.  

O padesát let později byl míček z gutta perchy vylepšen omotáním gumové nitě, což mu dalo 

lepší vlastnosti. Mezitím v roce 1860 byl odehrán první velký golfový turnaj nazvaný British 

Open, který se pořádá dodnes. 

K největšímu rozmachu golfu došlo ke konci 20. století, kdy nastoupila televize, která 

dopomohla lidem vidět golf i v místech, kde se ještě nehrál. Nemalou zásluhu má i trojice 

skvělých golfistů, Američanů Arnolda Palmera, Jacka Nicklause a Jihoafričana Garyho 

Playera, jejichž výkony a souboje fascinovaly čím dál víc diváků. Na konci minulého století 

pak přišel ještě jeden impuls – Američan Tiger Woods, mladý golfista, který se objevil mezi 
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nejlepšími světovými hráči. Do golfu vstoupila reklama a marketing, v neposlední řadě pak  

i hotely a cestovní kanceláře. Dnes je golf průmysl vyrábějící golfové vybavení. Výstavba 

hřišť a golfová turistika je celosvětovým fenoménem s razantně stoupající tendencí. Golf 

zapustil kořeny i v zemích, kde nikdy předtím neměl historické kořeny. 

Dnes, v 21. století, je golf již plnohodnotným sportem a jeho obliba stále roste mezi 

lidmi všech věkových skupin, pohlaví, náboženství i barvy pleti. [10] 

 
2.1.2. Historie golfu v České republice 

Z historických záznamů vyplývá, že již v roce 1898 zkoušeli první golfové odpaly 

nadšenci v Praze na Císařské louce. Ale golf zapustil kořeny v naší zemi o šest let později, 

když bylo v roce 1904 otevřeno první golfové hřiště v Karlových Varech. Nacházelo se  

v Gejzír parku a mělo devět jamek. O rok později v roce 1905 došlo k velice významné 

události v Mariánských Lázních. Bylo zde otevřeno golfové hřiště na počest anglického krále 

Edwarda VII., který v té době jezdil do lázní a miloval golf. Že se jednalo o událost světového 

významu dokládá i fakt, že v roce 1909 píše o mariánskolázeňském hřišti časopis Golf 

Illustrated. O rok později byl uspořádán první oficiální turnaj v českých zemích právě 

v Karlových Varech. 

Nejstarším dodnes působícím klubem je Golf Club Praha v Motole. Jeho založení se 

datuje rokem 1926, o dva roky později byl založen Golfový klub Líšnice nedaleko Prahy a  

o další dva roky později se otevírá golfové hřiště ve Svratce. Mezitím došlo k prvními 

českému vydání Pravidel golfu (1929). 

V roce 1932 byl založen Golfový svaz ČSR, který je jedním ze zakladatelů, z některých 

pramenů i původcem myšlenky, založit Evropskou Golfovou Asociaci, známou pod zkratkou 

EGA, která do dnešních dnů zastřešuje všechny golfové asociace v Evropě. 

Na konci roku 1989 dochází ke vzkříšení golfu v Československu. Několik klubů a hřišť 

láká stále více zájemců a celosvětový golfový boom se tak nevyhýbá ani naši zemi. Dochází  

k zakládání nových klubů a výstavbě hřišť mimo části republiky spojené s lázeňstvím, které 

objevují golf. Dokladem toho je v současnosti cca 55 203 registrovaných golfistů a 140 

golfových klubů v České golfové federaci a z původních osmi hřišť v roce 1990 se dnes 

Česká republika může pochlubit již 124 golfovými oázami.1 Do tohoto počtu je zahrnuto i 35 

indoorových hřišť. [10]  

                                                 
1 Uvedené počty registrovaných golfistů, klubů a hřišť je aktuální k 21. 2. 2010. 



10 
 

2.1.3. Amatérský golfový status 

Pojem amatérský golfový status můžeme charakterizovat takto: „Amatérský golfista je 

ten, kdo hraje golf jako nevýdělečný a neziskový sport. V amatérském golfu by finanční 

motivy, které mohou vyvstat v důsledku sázení, mohly vést k obcházení pravidel jak při hře, 

tak při manipulaci s hendikepy, což by poškozovalo čestnost hry.“2 [9] 

1. Amatérský golfista – je ten, kdo hraje golf jako nevýdělečný sport bez nároku  

na odměnu a kdo nepožívá žádných odměn za výuku golfu, ani za jinou činnost, kdy 

by byla odměňována jeho golfová dovednost nebo věhlas, kromě případů povolených 

Pravidly. 

2. Čestné ocenění – je ocenění za pozoruhodný výkon nebo přínos golfu. Čestné ocenění 

není cenou v soutěži. Čestné ocenění nesmí být peněžité. 

3. Golfová dovednost nebo věhlas – zpravidla se amatérský golfista považuje za hráče 

s golfovou dovedností, pouze pokud se výrazným způsobem prosadil na krajské nebo 

národní úrovni. Golfový věhlas si lze vydobýt pouze na základě golfové dovednosti  

a nezahrnuje významné postavení získané ve službách golfu v roli organizátora. Je  

na řídícím orgánu, aby rozhodl, zda konkrétní amatérský golfista má „golfovou 

dovednost nebo věhlas“. 

4. Juniorský golfista – pokud řídící orgán neurčí jinou věkovou hranici, je „juniorský 

golfista“ takový amatérský golfista, který v roce předcházejícím příslušné události 

ještě nedosáhl svých 18. narozenin. 

5. Lekce – zahrnuje výuku fyzických aspektů golfové hry, tj. samotné mechaniky švihu 

golfovou holí a udeření míče. 

6. Maloobchodní hodnota – maloobchodní hodnota výhry odpovídá běžně doporučované 

prodejní ceně výhry, za jakou je pro kohokoli k dostání jako zboží v maloobchodě. 

7. Symbolická výhra – je památeční předmět ze zlata, stříbra, keramiky, skla apod. 

s trvalým a zřetelným označením. 

8. Výherní poukaz – je poukaz na nákup zboží v pro-shopu nebo jiném maloobchodu, 

vydaný Soutěžním výborem řídícím soutěž. [13] 

 

 

 

                                                 
2 Snažil jsem se uveřejnit nejdůležitější termíny, které jsou s amatérským statusem spojeny. Celé vymezení 
amatérského golfového statusu je velmi obsáhlé, ale pro potřeby bakalářské práce a pochopení problematiky 
podle mého názoru  tento výčet postačuje. 
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2.1.4. Pravidla golfu 

Předmětem této podkapitoly není podrobně vysvětlit golfová pravidla, která jsou 

nedílnou součástí hry. Na druhou stranu znalost pravidel svědčí o kvalitě hráče. Proto spíše 

než pravidla v pravém slova smyslu uvádím pár základních golfových zásad, které by měl 

znát každý, kdo vstupuje na golfové hřiště, ať už se jedná o samotné hráče nebo pouze jejich 

doprovod. 

1. Podstatou hry je dostat míč z odpaliště do jamky – vyhrává ten, kdo tohoto úkolu 

dosáhl s co nejmenším počtem úderů (jako úder se počítají i prošvihnutí, při kterých 

chtěl hráč míč trefit, ale minul ho). 

2. Hra začíná na odpališti – je označeno červenými (odpaliště pro ženy a děti) nebo 

žlutými značkami (pro muže). Dnes je většina odpališť společná pro muže i ženy. 

3. Hřiště má své hranice – obvykle jsou označeny bílými kolíky. Za nimi se již nesmí 

hrát. Musíte se vrátit na místo, odkud jste hráli naposled, než jste se dostali do autu, 

připočítat si jednu trestnou ránu a můžete pokračovat dál. 

4. Uměle vytvořené předměty – lavičky, hrábě, hadice, apod., které vám překáží ve hře, 

lze buď odsunout na jiné místo, a pokud to nelze (např. lavička, kryt ostřikovače, 

popisky jamek, atd.), pak můžete beztrestně míč zvednout a spustit na jiném místě 

poblíž tak, aby vám předmět nepřekážel. 

5. Nehratelný míč v poli – můžete prohlásit např. když vám vadí strom, míček je v keři, 

v hustém křoví nebo v nějaké terénní nerovnosti. Míč můžete zvednout, spustit poblíž 

na jiné místo, ale musíte si připočítat jednu trestnou ránu. 

6. Míček v pískové překážce – musíte míček hrát, jak leží, nelze jej z písku vytáhnout 

ven, a to ani s trestnou ránou. 

7. Vodní překážky – jsou značeny žlutými nebo červenými kolíky. Zde je s připočítáním 

jedné trestné rány povoleno z vodní překážky míč vytáhnout a spustit mimo překážku. 

Ale i zde můžete – bez trestné rány – hrát míč tak jak leží přímo z vodní překážky. Ale 

nezapomeňte, počítá se každá rána, i ta, kterou míček ve vodní překážce minete.  

8. Jamkoviště (green) – cílem je dopravit míček do jamky. Na green nepatří vozíky ani 

bagy. Tady je nutné opravit vzniklé důlky po dopadu míče. 

9. Golfová etiketa (nepsaná pravidla) – mezi ta nejzákladnější patří: při hře nekřičet, 

neběhat, neházet výstrojí, nikoho neohrožovat, nezdržovat hru, neprovádět cvičné 

švihy na odpališti, uhrabávat písek v překážkách, atd. Ke golfové etiketě patří také 

přiměřený oděv. Pro pány i dámy je to tričko s rukávy a límečkem (dámy mohou mít 
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tričko s límečkem bez rukávů), dlouhé kalhoty nebo šortky ke kolenům, dámy mohou 

nosit sukni. Nepřípustné jsou modré džíny. [12] 

2.2 Management 

V současné odborné literatuře lze najít celou řadu definic a slovních vysvětlení pojmu 

management, které se snaží co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit jeho obsluhovou náplň. 

Podle Drükera je výklad pojmu management zvláště nesnadný. Především jde o pojem 

specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků. Označuje nejen 

funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají a vyjadřuje nejen sociální postavení a jeho stupeň,  

ale také odbornou disciplínu a obor studia. Dále dodává, že management je funkcí, 

disciplínou, návodem, který je třeba zvládnout a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto 

disciplínu realizují, vykonávají funkce a z nich vyplývající povinnosti. [2] 

Definice pojmu management lze rozdělit zhruba do tří skupin, a to na definice zdůrazňující: 

1. vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, 

management je proces, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách, efektivně 

uskutečňují zvolené cíle (H. Koontz podle Durdové), 

2. specifické funkce vykonané vedoucími pracovníky – management jsou typické činnosti, 

které manažer vykonává jako rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, 

vedení lidí, koordinace, monitorování, atd. (F. P. Drucker podle Durdové), 

3. předmět studia a jeho účel – management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení, 

metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností, 

směřujících k dosažení soustavy cílů organizace (K. Müller podle Durdové). 

V souvislosti s pojmem management je třeba zmínit ještě jedno členění, a to historický 

vývoj managementu. V zásadě je vývoj managementu tříděn do vývojových proudů a etap, 

ale třídění těchto etap není zcela jednotné. Většina autorů se shoduje pouze na první etapě a to 

etapě klasického řízení, která je spojena s představiteli Wistnem Taylorem3 a Henri Fayolem4. 

Řada dalších autorů podle toho, jaké aspekty zdůrazňují, vytvářejí odlišné mapy vývoje 

organizačních a manažerských teorií. C. W. Stewart a G. D. Garson uvádějí následujících pět 

směrů a jejich hlavních reprezentantů: 

 

                                                 
3 Frederick Winslow Taylor (20.3. 1856 – 21.3. 1915) Američan, strojní inženýr v Midvale Steel Works. 
Zastupoval školu klasického řízení. Ve svém řízení používal technokratický přístup. Snažil se u dělníků v 
hromadné výrobě eliminovat všechny zbytné pohyby a nalézt ty nejefektivnější. 
4 Henri Fayol (29.7. 1841– 19.11. 1925) Francouz, důlní inženýr, nezávisle na teorii vědeckého řízení vyvinul 
teorii Bussiness Administrtion, známou také jako Fayolism. Byl jedním z nejvlivnějších představitelů moderního 
pojetí řízení 
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1. klasická teorie organizace (W. Taylor, H. Fayol), 

2. zaměření na mezilidské vztahy (Human relatins – F. Mayo, M. P. Follertová, H. C. 

Metcalf, L. Urwick), 

3. vyzvednutí otázek o rozhodování v organizaci, založených na adekvátních informacích 

(H. A. Simson, Ch. Argyris, Ch. E. Linblom), 

4. věnování pozornosti organizačnímu humanismu (A. Maslow, D. McGregor, A. 

Downs, R. Presthus, M. Maccoby), 

5. chování organizace jako složitého sociálního systému v interakci s okolím  

(J. Tompson, M. Harmmon, R. Noyerl). [5] 

2.2.1. Manažer 

V dnešní době je tento pojem definován především jako profese a její nositel je 

zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky s využitím kolektivu 

spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti, na stanovení cílů a jejich 

zajištění. Pracovník na základě jmenování, zmocnění nebo zvolení aktivně realizuje řídící 

činnost, pro které je vybaven příslušnými kompetencemi. Dobrý manažer musí mít řadu 

vlastností, aby mohl plnit úkoly spojené s výkonem jeho funkce. Tyto vlastnosti můžeme 

rozdělit na vlastnosti vrozené a získané. 

K vrozeným vlastnostem patří: 

1. touha po moci, 

2. schopnost organizovat, 

3. umění empatie, 

4. potřebná inteligence a vhodný temperament. 

K získaným vlastnostem patří především potřebné znalosti získané studiem  

a dovednosti získané praxí. [7] 

2.2.2. Sportovní management 

V roce 1957 vznikla v USA myšlenka zřídit studijní obor sportovní management. 

Odborníky z tohoto oboru si vyžádaly potřeby praxe. První program aplikovaného 

sportovního managementu vznikla na Ohio Univerzitě a vychovával uchazeče o tento obor  

na „master“ - sportovní administrátor. I další univerzity začaly posléze nabízet program pro 

profesionální přípravu na povolání ve sportovní administrativě. Některé programy měly 

v názvu sport (sports) management a jiní sport (sports) administration. V té době byl kladen 

důraz na rozdíl mezi administrativou a managementem. Administrátoři pracovali ve veřejném 
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a manažeři v soukromém sektoru. Tento rozdíl časem vymizel. Důraz byl kladen na kvalitu  

a obsah studia, které bylo zaměřeno na výchovu absolventů, kteří budou rozumět všeobecným 

úkolům managementu a budou je umět transformovat do různých oblastí managementu  

ve sportu. [2] 

2.2.3. Sportovní manažer 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, sportovní management vznikl v USA 

v šedesátých letech minulého století. Samozřejmě paralelně, s datem vzniku oboru, který  

se problematikou sportovního managementu začal zabývat, vznikl i termín sportovní manažer. 

 J. B. Parks zdůrazňuje, že: „dobrý sportovní manažer musí ovládat základy 

všeobecného managementu, které lze uplatnit v jakémkoliv zaměstnání spojeném s tělesnou 

výchovou a sportem (sportovní kluby, sportovní medicína, katedra tělesné výchovy atp.) 

Sportovní manažer se neobejde bez vědomostí z marketingu, prodeje, styku z veřejností atd.“ 

J. B. Parks dále uvádí celou řadu požadavků na sportovního manažera, na jeho vzdělání,  

a dále také profesionální jednání. [2] 

Tyto požadavky se týkají: 

1. organizačních činností – dobré organizační schopnosti, schopnost empatie, taktického 

jednání, pochopení psychologicko – sociologických aspektů, znalostí z oblasti 

rozpočtu, účetnictví, koordinace a řízení pracovníků, kontroly, 

2. informačních činností – dovednosti v písemném projevu a komunikační dovednosti. 

Získávání, třídění a vyhledávání a analyzování informací ze sportu, práce s počítačem, 

uchovávání údajů a jejich rešerše, práce s médii (interview, reklama, inzeráty), 

3. odborných znalostí – znalostí z různých oborů souvisejících se sportem, sportovní 

management a marketing, podnikání ve sportu a zaměstnání v průmyslu, který vyrábí 

sportovní výrobky, znalosti z oblasti financování a prodeje, z oblasti legislativy, 

z oblasti vedení, tréninku, testování, plánování tréninků, monitorování programů 

pohybových aktivit. [2] 

2.2.4. Sport 

Výraz sport je všeobecně velmi známý a rozšířený, a proto i definic vysvětlující tento 

pojem je celá řada. Obecně lze říct, že všechny definice postihují sport buď v užším smyslu 

jako výsledek tělocvičných aktivit nebo sport v širším slova smyslu, jako společenský faktor. 

Samotné slovo „sport“ vzniklo z latinského „disporate“, což v překladu znamená bavit se, 

trávit příjemně volný čas. Ve 14. století se začalo užívat v anglo-francouzštině pojmu 

„disport“, který označuje zábavu, uvolnění, věci nevážné povahy. [3] 
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Sport je považován za složku tělesné kultury a tělesná kultura je součástí kultury 

obecné. Vysvětlení pojmu kultura existuje celá řada, obecně lze ale kulturu chápat jako 

souhrn sociálně přijatých materiálních a nemateriálních, minulých i současných výsledků 

lidské činnosti, přijímaných jednou generací a předávaných dalším generacím formou 

kulturního dědictví. Jestliže vezmeme osobnost jako subjekt jednání, společnost jako soubor 

osobností a kulturu jako souhrn hodnot a norem, které jsou společností vytvářeny, pak lze 

zobrazit stálý vztah mezi osobností (O), společností (S) a kulturou (K), jako tzv. sociokulturní 

trojčlenku jak ukazuje obrázek 2.1. Sociokulturní trojčlenka.[1] 

Obr. 2.1 Sociokulturní trojčlenka [1]  

Definice základních pojmů: 

1. tělesná kultura: vychází z kultury obecné a je souhrnem a tvorbou norem a hodnot 

v oblasti pohybové činnosti lidského těla, v oblasti upevňování zdraví, tělesného  

a pohybového zdokonalování. Složky tělesné kultury jsou sport, tělesná výchova  

a pohybová rekreace, 

2. sport: je zaměřen na dosažení vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní specializaci  

a uplatnění v soutěžích. Podle výkonnostní úrovně se dále sport dělí na rekreační, 

výkonnostní a vrcholový, 

3. tělesná výchova: je součástí tělesné kultury i součástí výchovného systému a vzdělání. 

Je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti prostřednictvím tělesných cvičení,  

na tělocvičné vzdělávání a na utváření trvalého zájmu o kulturu. [2] 
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2.3. Marketing 

Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. 

Definice marketingu podle Kotllera zní: „Marketing je funkcí organizace a souborem procesů 

k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky 

takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií. Abychom  

si poradily se směnnými procesy, je třeba značného množství práce a obratnosti. 

K marketingovému managementu dochází tehdy, jestliže alespoň jedna strana potenciální 

obchodní směny přemýšlí o prostředích, jak dosáhnout žádaných reakcí dalších stran.“ [6] 

V zásadě existuje dvojí pojetí marketingu: 

1. koncepční teorie marketingu: klade důraz na podnikatelské aktivity, vymezuje 

dlouhodobé strategické cíle podniku, od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení  

a hlavní zásady jednání, 

2. funkční pojetí marketingu: definuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje 

v jednotném komplexu slouží globálním cílům podniku, tzn. tvoří jeho marketingové 

řízení. 

V moderním chápání marketingu jsou obě výše zmíněné teorie stejně významné. Je 

zdůrazňováno koncepční pojetí, současně s rozvíjením funkcí marketingu, jako systému 

nástrojů užívaných k uspokojování požadavků zákazníků. Systém nástrojů byl definován v r. 

1964 N. H. Bordnem5 a nazván marketingovým mixem. [3] 

Problematikou marketingového mixu, výčtem jeho nástrojů se zabývala celá řada odborníků, 

ovšem nejznámější a nejpopulárnější členění je členění podle profesora E. J. McCartyho 

nazvaná čtyři „P“: 

1. product (výrobek, služba), 

2. price (cena), 

3. place (místo, distribuce, prodej), 

4. promotion (marketingová propagace, komunikace). 

 

 

 

 

                                                 
5 Neil H. Borden (1895-1980) – Američan, profesor na Harvard Business School, který v roce publikoval článek 
The Concept of the Marketing Mix. Ten ale používal v marketingovém mixu čtrnáct různých marketingových 
nástrojů. 
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2.3.1. Sportovní marketing 

Přesné vymezení pojmu sportovní marketing, znamená postihnout v jednom oba 

komponenty a to marketing i sport a přitom vycházet z obecné definice marketingu. [3] 

B. G. Pitts a D. K. Stolar (1996) definují sportovní marketing jako: „proces navrhování 

a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu 

tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ (B. C. Pitts  

a D. K. Stolar podle Durdové) 

B. J. Mulin a S. Hardy (2000) tvrdí, že: „ sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, 

které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních 

spotřebitelů pomocí procesu výměny.“ (B. J. Mulin a S. Hardy podle Durdové) 

Marketing v současnosti postihuje dvě hlavní tendence: 

1. marketing sportovních produktů a služeb: produkty jsou směřovány přímo  

ke spotřebiteli, 

2. marketing jako sportovní reklama. 

2.4. Sponzoring 

Sponzoring je nedílnou součástí jakéhokoliv sportu a golf není v tomto směru žádnou 

výjimkou. Je také velmi důležitým zdrojem příjmů pro sportovní kluby. V zásadě existují tři 

typy sponzoringu, podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvků, které jsou uvedeny 

níže. 

Typy sponzoringu: 

1. exkluzivní sponzor (partner): spojený s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu 

přejímá sponzor veškeré protivýkony, 

2. hlavní a vedlejší sponzor (partner): hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější 

protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti, 

3. kooperační sponzor (partner): Protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých 

sponzorů, přičemž se dá využít rozličné doby splatnosti sponzorských smluv. [3] 

2.4.1. Formy sponzoringu ve sportu 

1. Sponzorování jednotlivců: forma sponzoringu, která je nejvíce rozšířena  

ve vrcholovém sportu. Mediálně známí sportovci jsou zároveň garanty kvality  

a úspěchu sportovního podniku (firmy). Sponzorská smlouva obsahuje vedle práva 

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

za účelem podpory prodej např. autogramiády, akce pro spotřebitele atd. 
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2. Sportovních týmů, oddílů: forma sponzoringu, která prošla z vrcholového sportu  

i do výkonnostního sportu a také do sportu pro všechny. Sponzor poskytuje především 

finance, sportovní vybavení, ubytovací a jiné služby. Sponzorovaný tým nabízí jako 

protislužbu především reklamu na dresu, reklamu na nebo kolem hrací plochy, 

reklamu prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje. 

3. Sportovních klubů: forma sponzoringu, která nabízí velké množství protislužeb, neboť 

sportovní klub disponuje jak sportovci, tak sportovními družstvy a v neposlední řadě 

také pořádá sportovní akce. 

4. Sportovních akcí: tato forma sponzoringu nabízí širokou škálu možností, které lze 

nabídnout sponzorovi – reklama v programovém sešitu, reklama na vstupenkách,  

na mantinelech, reklama o přestávkách, až po uvádění titulu hlavní sponzor akce. 

5. Sportovních institucí: jako sportovní instituce jsou zde myšleny federace, svazy,  

ale také olympijské výbory. I tento typ sponzoringu poskytuje sponzorovi širokou 

škálu možností propagace. [3] 

2.5. Propagace 

Marketingová propagace (komunikace), je podstatnou a nejvíce viditelnou částí 

marketingového mixu. Je často chybně zaměňována za marketing jako takový. Hlavním cílem 

propagace ve sportu je informovat potencionální zákazníky, oslovit cílovou skupinu,  

a podporovat jejich angažovanost ve sportu. [3] 

2.5.1. Propagační mix 

Metody propagace sportu zahrnují:6 

1. reklamu, 

2. sponzoring, 

3. přímý marketing, podporu prodeje, osobní prodej, 

4. předprodej, 

5. masmedia, tiskové konference, autogramiády, 

6. exhibice, sportovní utkání, soutěže, společenské akce, 

7. akce pro děti a mládež, výchovné akce (proti drogám,…), 

8. sportovní akce pro handicapované, 

9. semináře, školení trenérů apod., 

10. dny setkávání hráčů, členů klubu (i bývalých). 

                                                 
6 Z výčtu metod propagace se podrobněji zabývám sportovní reklamou a sponzoringem v samostatných 
podkapitolách. 
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2.5.2. Sportovní reklama 

Reklamu lze definovat jako neosobní prezentaci výrobků, služeb nebo myšlenek 

subjektu, instituce nebo organizace prostřednictvím medií. Reklama se stává v životě 

jednotlivých subjektů tělovýchovy a sportu stále důležitějším ekonomickým faktorem, 

protože příjmy z reklam tvoří velmi významnou a nezanedbatelnou položku všech příjmů 

sportovních organizací. Sportovní reklama může plnit řadu funkcí: informační, přesvědčovací 

(v konkurenčním prostředí), upomínací – v úzké návaznosti na nositele tj. média, která tuto 

reklamu zprostředkovávají. Mezi nejznámější a nejpoužívanější formy sportovní reklamy 

patří reklama na dresech a sportovních oděvech, reklama na startovních číslech,  

na mantinelech, na sportovním nářadí, na výsledkových tabulích a ukazatelích,  

na vstupenkách atd. [3] 

 

3. PROJEKT, ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ AKCE 

3.1 Projekt 

Termín projekt se dá charakterizovat jako jedinečnou soustavnou činnost směřující  

k předem stanovenému cíli, který má určitý začátek i konec. Vyžaduje spolupráci různých 

profesí, váže či spotřebovává jejich kapacity a využívá je pro vytvoření výstupu. [8] 

Existují čtyři typické znaky projektů, které, pokud se vyskytují společně, odlišují řízení 

projektu od jiných manažerských činností. Projekty mají trojrozměrný cíl, zahrnují zdroje  

a realizují se v rámci organizace. [8] 

Typické znaky projektů: 

1. cíl projektu: jak již bylo zmíněno výše, projekty mají trojrozměrný cíl, což znamená 

současné splnění požadavků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady,7 

2. jedinečnost: jedinečnost projektu spočívá v jeho podstatě a to, že každý projekt je 

jedinečný, protože se provádí jen jednou, je dočasný a (skoro pokaždé) na něm pracuje 

jiná forma lidí, 

3. zdroje: projekty se realizují ze zdrojů, a to jak lidských, tak i materiálních, 

4. organizace: každá organizace sleduje v daném okamžiku současně velký počet cílů, 

když ne z jiného důvodu, tak už jen proto, že se skládá z mnoha jednotlivců různých 

profesí, zájmů, předem udatelných reakcí atd. 

 

 

                                                 
7 Někdy bývá trojrozměrný cíl projektu označován pojmem „trojimperativ“. 
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3.2. Organizační struktura projektu 

3.2.1. Manažer projektu 

Manažer projektu je člověk, který musí mít znalosti klasického managementu, které 

jsou popsány výše v této bakalářské práci. Musí mít osvojeny základní manažerské schopnosti 

a dovednosti jako je vedení lidí, specifické funkce vykonané vedoucími pracovníky a také 

odborné znalosti. Manažer projektu má na starosti vedení projektového týmu a jeho 

koordinaci do takové míry, aby byl projekt zpracován, schválen a realizován v předem 

dohodnutých časových termínech. Do jeho kompetence však kromě řízení vlastního 

projektového týmu spadá i řízení externích pracovníků, kteří se na projektu podílí. Stupeň 

zapojení jednotlivých pracovníků a jejich účast na projektu bude podrobněji vysvětlena 

v následující kapitole. 

3.2.2. Projektový tým 

Projektový tým se skládá z lidí, kteří jsou organizačně podřízeni manažerovi projektu. 

Kolik pracovníků z které kategorie bude na projektu pracovat, to záleží na organizační formě 

(tj. funkční, projektové nebo maticové) dodavatele projektu a na velikosti projektu. Tabulka 

číslo 3.1. Projektový a podpůrný tým ukazuje osm kategorií přiřazení pracovníků 

k projektům. Vyplývají ze všech možných kombinací tří faktorů: (1) zda jsou pracovníci 

podřízeni přímo manažerovi projektu nebo jsou organizačně zařazeni někam jinam, (2) zda  

na projektu pracují každý den (týden nebo rok) na plný úvazek nebo na částečný úvazek, a (3) 

zda pracují na projektu od jeho počátku až do konce nebo jen po určitou část projektu. [8] 

Tab. č. 3.1. Projektový a podpůrný tým [8] 

Závěr, který vyplývá z tabulky č. 3.1. je, že manažer projektu musí při řízení uplatňovat 

osm různých způsobů přístupu k lidem, kteří na projektu pracují. Rosenau k tomu dodává:  

„U lidí, kteří na projektu pracují jen po část doby jeho trvání, je nutno zajistit, aby byli  

k dispozici, když je třeba; pak musí absolvovat instruktáž o projektu; a nakonec musí manažer 

projektu počítat s tím, že mohou být nespokojení a ztratit zájem o dosahované výsledky, když 
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musí odejít z projektu před jeho dokončením. Lidi, kteří mají ještě jiné úkoly, je třeba 

přesvědčit, že práce na projektu si zaslouží, aby jí věnovali pozornost každý den (nebo týden). 

Jestliže někdo pracuje na projektu jen na částečný úvazek, každá jiná práce působí rušivě. 

Protože jsou takoví pracovníci na projektu méně zainteresováni, vyžaduje lepší a silnější 

vedení. Lidé v podpůrných týmech musí být řízeni prostřednictvím jiných manažerů, což 

může vést ke zkreslování pracovních příkazů.“ [11] 

3.3. Cyklus projektu 

3.3.1. Plánování projektu 

Plány napomáhají koordinaci a komunikaci, poskytují základ pro sledování průběhu 

projektu, často jsou nutné pro splnění požadavků zadavatele a umožňují vyhnout  

se problémům. [8] 

Plány a s tím související plánování projektů jsou závislé na znalosti tří faktorů: 

1. kde nyní jste (nebo budete, až cokoli, co teď plánujete, začne), 

2. kam se chcete dostat, 

3. jakým způsobem se dostanete tam, kde chcete být. 

Tyto faktory jsou popsány na obrázku 3.1. Plánování projektu a platí staré přísloví: 

„Když nevíš, kam chceš jít, každá cesta tě tam dovede.“ Mnoho projektů zadávaných v rámci 

organizace se uskutečňuje na základě dlouhodobých plánů organizace. Plány jsou proto často 

hierarchické, tj. krátkodobé plány vznikají v kontextu s dlouhodobými. Kromě toho je 

plánování opakujícím se procesem, takže projektované plány se musí přepracovat, když  

se plány změní.  

   Obr. 3.1. Plánování projektu [8] 
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Efektivní projektový plán má následující vlastnosti: 

1. identifikuje vše, co je zapotřebí k úspěšnému dokončení projektu, 

2. obsahuje harmonogram pro načasování těchto úkolů a souvisejících milníků, 

3. definuje potřebné zdroje se zárukou jejich dostupnosti v patřičnou dobu a zohledňuje 

nasazení těchto zdrojů a jejich řízení, 

4. má rozpočet nákladů pro každý úkol, 

5. obsahuje odpovídající rezervu pro nepředvídatelné události, 

6. je věrohodný jak pro předpokládané realizátory, tak pro management. [8] 

3.3.2. Časový rozpis projektu 

V tabulce číslo 3.2. Srovnání metod časového plánování je uveden přehled metod 

časového plánování. Úsečkové diagramy znázorňují časový plán činností nebo úkolů  

a diagram milníků ukazuje vybrané klíčové události. Síťové grafy znázorňují činnosti, 

události nebo obojí a zřetelně zobrazují jejich vzájemnou souvislost s těmi, které jim 

předchází nebo po nich následují. [8] 

 

Tab. č. 3.2. Srovnání metod časového plánování [8] 
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Úsečkové grafy 

V mnoha literaturách a odborných textech označovány také jako úsečkové diagramy, 

často nazývané též Ganttovy diagramy podle H. L. Gantta, provozního inženýra, který je 

zavedl během I. světové války. Úsečkové diagramy, obrázek číslo 3.1 Úsečkový diagram, se 

dají snadno vytvořit, pochopit a změnit. Graficky znázorňují, které činnosti jsou v porovnání 

s plánem v předstihu nebo mají zpoždění viz obrázek číslo 3.2. Úsečková diagram.[8]  

 

Obr. č. 3.2. Úsečkový diagram [8] 

Milníky 

Milton D. Rosenau definuje milníky takto: „Časový plán milníků zaznamenává několik 

klíčových událostí, nazývanými milníky, na kalendářním úsečkovém diagramu. Existuje 

mnoho různých definic milníků, ale snad nejlepší je definovat je jako události, které jsou 

snadno ověřitelné jinými lidmi nebo které musí být před dalším postupem schváleny. Pokud 

jsou milníky takto definovány, nebude jich v projektu tolik, aby se dokončení každé činnosti 

stalo samo o sobě milníkem. [8] 

Síťové grafy 

Síťový graf bychom mohli definovat jako jakékoliv z několika grafických zobrazení, viz 

obrázek číslo 3.3. Jedna z možností uspořádání síťového grafu, které navzájem spojují 

projektové činnosti (úkoly) a události s cílem zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá 
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činnost nebo událost má vzájemné vazby s předcházejícími, souběžnými (paralelními) a 

následujícími činnostmi nebo událostmi. 

Existuje mnoho forem síťových grafů, ale mezi nejpoužívanější patří tzv. síťový graf 

logického sledu činností PERT (technika vyhodnocení a kontroly programu), uzlově 

orientovaný graf PMD a hranově orientovaný graf ADM. Síťové grafy jsou doporučenými 

postupy plánování časové dimenze pro jakýkoliv projekt. U každé činnosti vymezují 

předcházející podmínky a následující omezení. [8] 

 

Obr. č. 3.3. Jedna z možností uspořádání síťového grafu [8] 

3.3.3. Plánování rozpočtu 

Náklady mohou být uváděny pouze počtem potřebných pracovních hodin, což je situace 

celkem běžná u výzkumných skupin, v nichž je vždy určitý počet pracovních hodin přiřazen 

k určitému projektu. Náklady se ale častěji uvádí v dolarech (eurech), což vyžaduje převádění 

pracovních hodin na dolary. Obvykle existují různé hodinové sazby pro různé úrovně 

pracovního zařazení a náklady zahrnují i nepracovní výdaje (např. nákupy, cestovné). 

Odhady nákladů jsou samozřejmě nutné pro plánování projektu, k získání a k realizaci 

zakázky. Obecně platí, že bychom měli plánovat náklady do větších podrobností, než v jakých 

budete dostávat účetní výkazy o nákladech. Nemá smysl dělat plány nákladů po dnech, 

jestliže jsou výkazy nákladů organizace poskytovány po 14ti dnech nebo měsíčně. Plány 

nákladů bez ohledu na to, jak se k nim dopracujete, by obvykle měly být sumarizovány  

za období, která odpovídají výkazům nákladů. 
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Není příliš vhodné odhadovat rozpočet na činnost, dokud nebyla stanovena doba jejího 

trvání. Kromě toho bychom měli co nejvíce vědět o předcházejících a následujících 

činnostech, abychom mohli lépe definovat činnost, pro kterou odhadujeme náklady. Při 

odhadování postupujeme tak, že projekt rozložíte na úkoly a činnosti pomocí hierarchické 

struktury činností tzv. WBS a síťových grafů. Rozpočet pro jakoukoliv větší činnost je 

součtem menších úkolů, z nichž je tvořena. V praxi se proto doporučuje používat co nejvíce 

detailů. [8] 

3.3.4. Projektová kontrola 

Slovo kontrola vzbuzuje dojem slova hanlivého významu zahrnujícího moc, převahu 

nebo autoritu. Mnoho projektových manažerů má sklon vyhnout se nutnosti zavést a provádět 

kontroly projektů. Účelem projektových kontrol je zaměřit se nebo sledovat postup prací 

směrem k Vašim cílům, vyhodnotit, co je třeba pro dosažení těchto cílů udělat a přijmout 

opatření k nápravě, aby stanovené cíle byly skutečně dosaženy. Z tohoto důvodu je nutno 

kontroly provádět (zjišťováním a vyhodnocováním údajů), jinak hrozí riziko, že se projekt 

odchýlí od stanovené dráhy a  vůbec o tom nebudete vědět. [8] 

3.3.5. Uzavření projektu 

Projekt se dá ukončit mnoha různými způsoby. Mohou se odejmout zdroje,  

např. přeřazením personálu nebo potřebného zařízení. Projekty s vyšší prioritou se realizují  

na úkor projektů s nižší prioritou, které se nechají napospas osudu, a dříve nebo později 

zaniknou. Uvedené způsoby ukončení projektu nemají nic společného s řádným a pečlivě 

plánovaným ukončením. Pouze pečlivým plánováním ukončení projektu lze zajistit úspěch 

projektu. 

Fáze ukončení projektu: 

1. akceptace (přijetí) – cílem řízení projektu je dosáhnout, aby zákazník výsledek 

projektu přijal. To znamená, že zákazník souhlasí s tím, že byly splněny podmínky 

specifikované v dimenzi tzv. „trojimperativu“, 

2. dodávka – může a nemusí být považována za ukončení. Ukončení projektu často 

vyžaduje, aby produkt fungoval po jeho dodání na místo určené zákazníkem, 

3. dokumentace – současně s hmotným výstupem je požadováno dodání dokumentace. 

Kromě závěrečné zprávy může dokumentace zahrnovat např. náhradní díly, návody 

k použití, instruktážní příručky atd. [8] 

  



26 
 

4. VYBRANÉ METODIKY A TECHNIKY VÝZKUMU 

Výzkumnou metodou se rozumí systém pravidel a principů nebo systém operací 

vedoucích od výchozích podmínek k dosažení stanoveného cíle. Mezi výzkumné metody patří 

např.: statistická metoda, metoda terénního výzkumu, analytická metoda, aj.  

Výzkumná technika je pracovní nástroj pro danou metodu, jedná se o sběr dat  

a materiálu k další interpretaci. V bakalářské práci jsem použil jako výzkumnou techniku 

dotazník a rozhovor. 

4.1. Dotazník 

Durdová 1999 uvádí, že dotazník je jedna z nejrozšířenějších technik sociologického 

výzkumu. [4] 

Výhody dotazníku: 

1. relativně málo nákladný, 

2. postihne velký počet respondentů, 

3. vyžaduje poměrně málo času při jeho provádění i zpracování, 

4. je málo náročný na počet výzkumných pracovníků, 

5. dává respondentům možnost rozmyslet si odpověď, 

6. udržuje standardnost situace, za které šetření probíhá. 

Nevýhody dotazníku: 

1. je neosobní, 

2. existuje možnost nepochopení otázky, 

3. neúmyslné vynechání odpovědi na některou z otázek, 

4. úmyslné zkreslení odpovědi, 

5. nezájem se výzkumu účastnit, 

6. omezení ve výběru odpovědí. 

Všeobecné zásady konstrukce dotazníku: 

1. jasné vytyčení problémů (získat konkrétní údaje o konkrétních věcech), 

2. dobrá znalost prostředí sledovaného jevu, 

3. správnost a účelnost otázek (musí sloužit ke splnění cílů výzkumu). 

Stavba dotazníků: 

1. každá otázka se vztahuje k hlavnímu problému, 

2. otázky tvoří uzavřený celek, 

3. jednoduché otázky by se měly klást na začátek dotazníku, abychom vzbudili zájem  

o problematiku, 
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4. měli bychom počítat s momentem únavy (po 15 - 25 minutách), 

5. správně, jasně a srozumitelně stylizovat otázku, 

6. důležitá je jednoznačnost otázek. 

4.1.1. Typy otázek 

Durdová 1999 uvádí tři typy otázek. [4] 

1. Otevřené otázky 

Dotazovaný odpovídá svými slovy, volně se vyjadřuje k problému. Nevýhodou může 

být náročnost při zpracování. 

2. Uzavřené otázky 

Dávají dotazovanému určitý výčet možností (odpovědí), ze kterých si vybírá. 

Typy uzavřených otázek: 

- dichotomické (ano – ne), 

- polytomické, výběrové otázky (možnost výběru jedné z uváděných možností), 

- polytomické, výčtové otázky (možnost výběru více než jedné z uváděných možností), 

- polotomické, stupnicové otázky (respondent vybírá několik odpovědí a seřazuje je), 

- filtrační, stupnicové otázky (respondent vybírá několik odpovědí a seřazuje je), 

- kontrolní otázky (slouží k ověřování věrohodnosti odpovědí dotazovaného). 

3. Polootevřené otázky 

Vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost tzv. jiná odpověď, kterou může 

respondent využít v případě, že mu žádná z možností nevyhovuje. 

Při vytváření a formulaci otázek v dotazníku jsem použil uzavřené otázky různých typů. 

Výběr několika uzavřených otázek si je způsoben strukturováním dotazníku, ale především 

k zachování objektivnosti celého dotazníku. 

4.2. Rozhovor 

Jedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo skupinou 

za účelem shromáždění dat. 

Durdová 1999 uvádí tyto typy rozhovorů: [4] 

1. standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – má přísný řád, postupuje 

se přesně podle připraveného textu (formuláře), 

2. nestandardizovaný, volný rozhovor – musí být připravený předem, ale rozhovor  

se značně přibližuje běžnému rozhovoru, vede k bezprostřednímu projevu 

respondenta, 
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3. rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl své 

návštěvy, vyžádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává 

odpovědi, 

4. rozhovor skrytý – respondent nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru, 

Při vlastní aplikaci této výzkumné techniky jsem použil nestandardizovaný nebo-li 

volný typ rozhovoru. Tento typ rozhovoru jsem si vybral z důvodu mých největších sympatií, 

a také proto, že prezidenta Golfového klubu Holešov, pana Frýsu, znám osobně a náš vztah je 

v přátelské rovině. 
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5. ORGANIZOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ GOLFOVÉHO TURNAJE 

Následující kapitolu považuji za stěžejní. Pokusím se v ní popsat uspořádání 

konkrétního turnaje, který se uskutečnil v červnu roku 2009 a nesl jméno ,,O pohár Valašska“. 

Byl to první ročník golfového turnaje. Jen pro upřesnění uvedu, že o informace jsem požádal 

osobu nejpovolanější a to prezidenta klubu pana Libora Frýsu. V textu uvedené částky  

za roční poplatky, lekce golfu a další byly platné pro sezónu 2009, protože popisovaný turnaj 

se konal v témže roce. 

5.1. Zrod myšlenky uspořádání golfového turnaje „O pohár Valašska“ 

V zásadě můžeme říci, že golfové turnaje, které jsou pořádány golfovými kluby 

sdružující amatérské golfisty, tj. golfisty, kteří hrají golf pro zábavu, se dělí do třech 

základních skupin. 

Tou první jsou turnaje zaměřené na herní kvalitu hráčů. V této kategorii hraje každý 

sám za sebe a nejdůležitějším ukazatelem je ukázat vysoký herní standard. Ten samozřejmě 

jde do popředí spoluhráčských vztahů. Tyto typy turnajů se pořádají především z důvodu 

úpravy hendikepů hráčů a dost často jsou alespoň částečně dotovány z rozpočtů klubů, 

popřípadě ze zisků plynoucích z reklam. 

Druhým typem turnajů jsou turnaje zaměřené na tvorbu zisku. Tzn. primárním cílem je, 

aby výnosy z takto pořádané akce byly vyšší než náklady. Není zde žádná dotace na startovné. 

Hráč de facto uhradí přepočtenou průměrnou část nákladů na hráče a další zisky plynou 

klubům z reklamních ploch a prezentací firem, které jsou s golfem spojeny. Jedná se o velké 

typy turnajů, které pořádají největší kluby v České republice. 

Třetím typem turnajů jsou turnaje, které jsou pořádány především za účelem zábavy, 

získávání nových přátelských kontaktů mezi členy klubu i mezi kluby vzájemně. Jde 

především o spoluhráčskou pohodu. Hráči ve flajtu jsou samozřejmě do jisté míry pořád 

soupeři, ale není to prioritou. Hlavním cílem pořádání těchto turnajů je vytvořit příjemné 

prostředí a atmosféru. Turnaje tohoto typu jsou také dotovány z rozpočtu klubu a popřípadě 

příjmů z reklamy a pořádají je většinou malé a střední kluby. 

Turnaj,,O pohár Valašska“ se řadí svými propozicemi ke třetí skupině. Tato akce  

se uskutečnila především za účelem provázání vazeb mezi stávajícími členy, ale protože 

Golfový klub Holešov (dále jen GKHOL) vznikl v březnu roku 2009, také k seznámení  

se nových členů se členy zakládajícími a také pro alespoň částečné zviditelnění pozice klubu 

na golfové mapě České republiky. To ale neznamená, že by klub nesplňoval všechny 

náležitosti, které budou podrobně popsány v následujících podkapitolách. 
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Jedná se především o startovní listinu, akreditaci, čas startu jednotlivých flajtů, dozor 

rozhodčích, kteří splňují kritéria České golfové federace (dále jen ČGF), tzn. musí mít řádně 

vykonané zkoušky základní, tzv. III. třídy. Dále vyhlášení výsledkové listiny a předání cen 

hráčům, kteří se umístili na prvních 5-ti bodovaných místech. 

5.2. Termín a místo konání akce 

Termín akce ovlivňují dva základní atributy. Tím prvním je délka golfové sezóny  

a s tím související rozložení turnajů do co nejvyrovnanějších termínů během celého roku. 

Obecně lze ale říci, že golfová sezóna začíná ve druhé polovině měsíce dubna a končí koncem 

října, začátkem listopadu. Nejvíce turnajů se odehraje v květnu, kdy už je předpoklad 

stálejšího počasí bez dramatických výkyvů teplot, dále pak červnu a září. Letní měsíce jsou u 

většiny obyvatel České republiky spjaty s vybíráním dovolených a proto se během července a 

srpna neuskutečňuje takové množství turnajů. Tento počet se navyšuje opět v měsíci září, kdy 

už jsou teploty nižší a také procento dovolených se zmenšuje. Druhým a ne méně důležitým 

faktorem je načasování turnaje do termínu, kdy se nekryje s podobně nebo stejně zaměřenými 

turnaji v daném kraji, či regionu. 

Po akceptování těchto dvou faktorů (atributů), se první ročník uskutečnil v sobotu 13. 

června 2009 na golfovém hřišti ve Slušovicích, známého především díky dostihové dráze, 

v městečku poblíž krajského města Zlína. 

5.3. Předběžné sestavení projektu 

O sestavení projektu se postaral GKHOL pod vedením pana presidenta Libora Frýsi. 

V této souvislosti jen doplním, že jsem měl možnost s panem Frýsou udělat rozhovor  

a seznam otázek najdete v příloze č. 2. Technikou výzkumu a vyhodnocením výsledků 

výzkumu se budu blíže zabývat v kapitole číslo 6. 

Z rozhovoru s panem prezidentem klubu vyplynulo, že spouštěcím mechanizmem pro 

každý projekt a projekt uspořádání golfového turnaje není výjimkou, závisí v prvotní fázi  

na myšlence, na nápadu, který je originální. Touto vlastností nedisponuje každý z nás, a proto 

jsou takto vybavení lidé (v reklamních agenturách označováni jako ,,kreativci“) velmi ceněni. 

Za dobu strávenou s panem Frýsou se domnívám, že on touto vlastnosti disponuje,  

a proto v prvotní fázi sestavení projektu leželo vše na jeho bedrech. Samozřejmě jen nápad 

nestačí, musíte mít kolem sebe schopné pracovníky, kteří svou pracovitostí, pílí a vytrvalostí 

dotáhnou prvotní myšlenky až do fáze realizace. 
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Stěžejní je mít ve svém týmu zkušené a schopné spolupracovníky, kteří dokážou takto 

předběžně sestavený projekt dotáhnout až do finální podoby, která splňuje veškerá kritéria  

a takto vypracovaný projekt zrealizovat. 

Do těchto kritérií patří buď už výše popsané body, ať už termín nebo místo konání akce, 

ale především body, které teprve následovat budou. V současnosti asi je největší pozornost 

kladena na sestavení rozpočtu projektu. 

5.4. Předběžné sestavení rozpočtu 

V této podkapitole částečně navážu na hrací motor každého projektu a to je myšlenka 

nebo vize. Ovšem tady už jen samotná myšlenka nestačí. V kapitole dvě a tři jsem se snažil 

vystihnout stěžejní body financování, marketingu, managementu a řízení projektu jako celku. 

V této fázi se zaměřím na aplikaci těchto prvků, na projekt organizování golfového turnaje ,,O 

pohár Valašska“. Rozpočtová disciplína, business plán a vytvořené marketingové kanály jsou 

důležitým faktorem pro sestavování rozpočtu. Především se však musí zachovat základní 

bilanční princip, že náklady nesmí převyšovat výnosy. 

V předběžném sestavení rozpočtu by si měl projektový tým pokládat otázky typu: 

1. kolik finančních prostředků musí být vynaloženo na marketing, 

2. kolik finančních prostředků musí být vynaloženo na materiální zabezpečení, 

3. kolik bude stát pronájem hřiště, pokud klub nevlastní své vlastní, 

4. zajištění sponzorů podílejících se na spolufinancování, 

5. personální zabezpečení konané akce. 

Výše vyjmenovaný seznam patří k základním otázkám, které by si měl manažer 

projektu a celý projektový tým pokládat. Tyto otázky se pokusím jednotlivě podrobněji 

popsat v následujících podkapitolách. 

5.5. Pracovní team 

Pracovní tým byl tvořen členy výboru GKHOL, zástupci společností Mavex, Remax  

a restaurace u Rybky, která měla na starosti catering celé akce. Dalším významným článkem 

pracovního teamu byl zástupce ČGF, který dohlížel na dodržování pravidel při přípravě 

golfového turnaje8. Zároveň byl odborným konzultantem při sestavování herního systému, 

který je popsán v kapitole č. 5.10. Propozice turnaje. 

                                                 
8 Jednalo se o hlavního rozhodčího pana Jaroslava Uhlíře, který je akreditovaným rozhodčím ČGF. Podmínkou 
pro získání akreditace je úspěšné absolvování dvou denního kurzu rozhodčích, který se koná jednou ročně 
v každém golfovém regionu ČR. 
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Členové výboru GKHOL: 

1. Libor Frýsa – prezident klubu GKHOL, 

2. Magda Kašpárková – manažer klubu GKHOL, 

3. Martin Balajka – člen výboru klubu GKHOL. 

5.1.1. Pořadatelé 

Nositelem hlavní myšlenky byl prezident klubu pan. Libor Frýza, který se díky tomu 

stal i hlavním pořadatelem celé akce. Pro jediného člověka by to byl úkol přinejmenším 

nelehký, a proto kolem sebe vytvořil skupinu spolupracovníků, kteří mu pomáhali jak při 

sestavování celého projektu, tak i v den samotného turnaje. Jednalo se především o členy 

výboru občanského sdružení GKHOL. 

V této souvislosti bych měl zmínit ještě několik osob, které se na přípravně fázi, a také 

na fázi konečné realizace významně podíleli. Jedná se o hlavního rozhodčího celé soutěže 

pana Jaroslava Uhlíře a o jeho asistenty pány Martina Benka a Aleše Lyska. 

Metodiku, jak postupoval, jsem se snažil popsat na začátku kapitoly číslo 5.1. Zrození 

myšlenky uspořádání golfového turnaje „O přebor Valašska“. Proto se nebudu opakovat  

a přistoupím k jednomu ze stěžejních pilířů každého projektu, kterým je financování celé 

akce. 

5.6. Finanční zajištění pořádané akce 

Než začnu popisovat samotné finanční zajištění, musím upozornit, že si pořadatel akce, 

kterým je Golfový klub Holešov a pronajímatel hřiště ve Slušovicích, kterým je Derby golf 

klub Slušovice (dále jen DGCS) nepřejí uveřejnit částku, za kterou byla hrací plocha 

pronajata. 

Turnaj „O pohár Valašska“ byl malým regionálním turnajem a tomu také odpovídalo 

celé financování akce, které bylo v režii GKHOL. Samotný klub je občanským sdružením, 

které od svých členů vybírá roční členské příspěvky, část financí získá pronájmem drivingové 

cvičné louky a nejmenší obnos plyne z lekcí golfu pod vedením registrovaného cvičitele 

golfu. Kromě toho má klub výdaje peněžních prostředků, které jsou spojeny především  

s ročním pronájmem golfového hřiště ve Slušovicích, zaplacením pronájmu drivingové louky 

a také techniky na údržbu travnatých ploch. Další nákladovou položkou je placení mezd 

cvičiteli a obsluze drivingové louky a také úhrada nákladů spotřeby energií (el. proud, voda). 

Zbylé peněžní prostředky kryjí semináře odpovědných pracovníků klubu, služební cesty 

a také se z těchto finančních prostředků hradí pořádání golfových turnajů. V tabulce č. 5.1. 
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Ceník cvičné louky a doplňkových služeb uvádím platný ceník cvičné (drivingové) louky  

a doplňkových služeb na sezónu 2009.9 

Zapůjčení golfové hole  50,- Kč / 1 ks 
Základní cena pro pronájem míčů  1,50 Kč / 1 míč = 1 žeton 60,-Kč 
Cena pro členy klubu GKHOL  1,- Kč / 1 míč = 1 žeton 40,-Kč 
Cena pro reciproční kluby ( DGCSL, GCOVA )  1,- Kč / 1 míč = 1 žeton 40,-Kč 
Cena pro členy GCLKO  1,- Kč / 1 míč = 1 žeton 40,-Kč 
Výměna gripu na holi 70 Kč/1 ks 
Grip (dle vybraného typu) včetně výměny od 150 Kč/1 ks 
Výměna shaftu 300 Kč/1 ks 
Shaft (dle vybraného typu) včetně výměny od 900 Kč/1 ks 

Tabulka č. 5.1. Ceník cvičné louky a doplňkových služeb 

Ceník cvičitele golfu 

Jedna lekce golfu trvá 50 minut. 
� Cena pro členy klubu 549,- Kč 

� Cena pro jednotlivce 595,- Kč 

� Cena pro dvojici 695,- Kč 

� Cena za skupinovou výuku 795,- Kč 

� Cena kurzu pro jednotlivce 3600,- Kč /os 

� Cena kurzu pro dvojici 6800,- Kč /za oba 
 

Podmínky přijetí do klubu 

Roční členský poplatek: 
� dospělý 6 000,- 
� junior do ukončení studií 3 000,- 
� junior do 10 let 1 000,- 

Permanentka "A"  za 3000,-Kč 0,94Kč / 1míč (po vyčerpání 80 ks žetonů zdarma)  

Permanentka "B"  za 6000,-Kč 0,75Kč / 1míč (po vyčerpání 200 ks žetonů zdarma)  

Permanentka "Zlatá"  za 10 000,-Kč všechny míče zdarma (po celou sezónu v Žopech) 

Výše uvedené ceníky, byly platné v sezóně 2009. Ceny jsou záměrně uváděny z minulé 

sezóny, protože v termínu odevzdání bakalářské práce se ještě žádný turnaj pod záštitou 

GKHOL neuskutečnil. 

5.6.1. Sponzoring 

Hlavním partnerem celého turnaje byl GKHOL, který na svých bedrech nesl veškerou 

pořadatelskou tíhu, i tíhu celý turnaj financovat. Financován byl z kladného hospodářského 

výsledku, který vznikl po odečtení veškerých nákladů od výnosů a zbylé peněžní prostředky 

byly použity na financování akce. 

                                                 
9 Ceník byl platný do 1.3. 2010. 
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Největší nákladovou položkou byl pronájem golfového hřiště, dále se jednalo  

o náklady spojené s občerstvením hráčů (v ceně startovného byl zahrnut i oběd a raut 

v podobě švédských stolů), mzdu startéra, hlavního rozhodčího a také členů soutěžního 

výboru. Jména zúčastněných osob jsou uvedeny v tabulce číslo 5.1. Propozice turnaje. 

V následující tabulce č. 5.2. Náklady spojené s uspořádáním turnaje jsou uveřejněny 

náklady spojené s organizací turnaje „O pohár Valašska“. 

Nákladová položka Jednotková cena Cena celkem 
Občerstvení10 150 Kč/osoba 6600 Kč 
Pronájem párty stanu 5000 Kč 5000 Kč 
Instalace párty stanu 1000 Kč 1000 Kč 
Mzda startéra 1000 Kč 1000 Kč 
Mzda rozhodčího turnaje 1000 Kč 1500 Kč 
Členové soutěžního výboru11 1000 Kč 3000 Kč 
Věcné ceny12 1000 Kč 5000 Kč 
Náklady celkem - 23100 Kč 

Tabulka č. 5.2. Náklady spojené s uspořádáním turnaje 

Částka získaná ze startovného hráčů 

Podle startovní listiny, která je v seznam příloh uvedena pod číslem 4, jsem si zjistil 

přesné počty hráčů ze zúčastněných klubů a tyto počty jsem následně vynásobil cenou, která 

odpovídala jednotlivým klubům podle propozic zveřejněných na serveru ČGF.  

� GKHOL 20*500 = 25000,- Kč 

� DGCS 3*500 = 1500,- Kč 

� Ostatní kluby 19*700 = 13300,- Kč 

Cena celkem = 39800,- Kč 

5.6.2. Partneři 

Partnery pořádané akce bylo město Slušovice, DGCS a společnosti Mavex a Remax, 

jejichž zapojení do projektu je podrobněji popsáno v kapitole 5.8. Materiální zajištění. 

Posledním partner, který je s turnajem spojen, je samotná ČGF, která je zastřešujícím 

orgánem amatérského golfu v České republice. Ona na své valné hromadě každoročně přijímá 

nové členy a na jejím serveru se také uvádějí, archivují všechny turnaje odehrané v ČR 

v průběhu jedné golfové sezóny. V tomto ohledu fungují webové stránky federace jako jakýsi 

vyhledávač, který po zadání individuálních kritérií vyfiltruje uživateli přesně ten tip turnajů,  

                                                 
10 Celkem bylo přihlášeno 44 hráčů. 
11 Členové výboru byli tři: FRÝSA Libor, UHLÍŘ Jaroslav, LYSEK Aleš 
12 Věcné ceny obdrželo prvních pět hráčů, kteří se umístili na prvních 5 místech výsledkové listiny. 



35 
 

o které má zájem. I z tohoto důvodu je jedním z důvodů při pořádání golfových turnajů, aby 

byly propozice každého turnaje řádně evidovány v databázi federace. 

5.7. Technické zajištění 

Golfový klub Holešov doposud nevlastní své golfové hřiště, ale svým členům poskytuje 

bezplatný vstup na hřiště ve Slušovicích. Toto partnerství je řešeno formou bilaterální 

smlouvy mezi GKHOL a DGKS, kdy GKHOL platí za nájem hřiště paušální částku. Pro 

úplnost považuji za nutné uvést, že výše ceny ani obsah smlouvy si ani jeden ze subjektů 

nepřál publikovat. 

5.7.1. Pronájem golfového hřiště 

Z výše uvedeného důvodu se proto v následující podkapitole budu zabývat především 

technickými popisem hřiště. 

Golfové hřiště se nachází v obci Slušovice, která je vzdálena pouze 13 kilometrů  

od statutárního města Zlína. Samotné hřiště se rozprostírá na ploše 90 100 m² a je umístěno 

uvnitř oválu Slušovické dostihové dráhy. 

Hřiště samotné tvoří devět jamek a v blízkosti se nachází i klubovna tamního golfového 

klubu. V tabulce, č. 5.3. Technické propozice golfového turnaje, uvádím technické propozice 

golfového hřiště ve Slušovicích. Čísla, která jsou označena červenou a žlutou barvou 

představují odpaliště pro muže a ženy. Ženy mají odpaliště značeno červenou barvou a muži 

barvou žlutou čísla, která jsou uvedena ve sloupečku pod slovem par, označují počet úderů, 

kterými se dá jamka zahrát. Čísla ve sloupcích muži, ženy značí délku jamky v metrech. U 

mužů bývá jamka často delší, proto i z tohoto důvodu mají muži i ženy své vlastní odpaliště. 

Jamka Par Muži  Ženy HDC1 HDC2 
1/10 3 107 107 17 18 
2/11 3 172 146 11 12 
3/12 5 506 472 1 2 
4/13 4 259 237 7 8 
5/14 3 91 91 15 16 
6/15 3 159 129 3 4 
7/16 4 241 211 13 14 
8/17 3 197 173 5 6 
9/18 3 168 137 9 10 

Tabulka č. 5.3. Technické propozice golfového hřiště Slušovice 

5.7.2. Prostory pro odpočinek a sociální zařízení 

Prostory pro odpočinek byly zajištěny v zastřešeném párty stanu, který byl postaven 

přímo na ploše hřiště v prostoru mezi jamkami. V tomto stanu byla zajištěna také cateringová 



36 
 

služba, kterou zajišťovala firma Rybka. Kromě párty stanu měli účastníci turnaje k dispozici 

také prostory nedaleké klubovny, ve které se nachází pizzerie a rovněž sociální zařízení. 

5.8. Materiální zajištění 

Nejdůležitější prvek materiálního zajištění byl popsán v předcházející kapitole a tímto 

prvkem bylo bez pochyby golfové hřiště. Mezi další prvky patřil stan s občerstvením,  

ve kterém byly dále umístěny chladicí boxy na nápoje i potraviny, a také malé posezení. 

V pozadí na první pohled viditelného materiálního zázemí stojí v mnoha ohledech ještě 

důležitější zařízení, kterými jsou stroje zkonstruované k udržování a opečovávání trávníků  

na golfových hřištích. Výčet speciální techniky by byl až příliš obsáhlý a klidně by se mu 

mohla věnovat samostatná bakalářská práce, proto jen pro představu uvedu pouze pár 

základních tipů zahradní techniky. Jedná se především o: sekačky jamkovišť a odpališť, 

sekačky drah, sekačky rafů a semirafů, víceúčelová vozidla a vozidla na sběr golfových 

míčků. 

5.9. Propagace 

V tržním mechanizmu, který je v současné době nastaven, není prakticky možné 

uspořádat sportovní akci, ale i jinou společenskou akci bez určité formy propagace. 

Nemusí se cíleně jednat pouze o komerční turnaje. Kampaň v rádiu, na internetu nebo 

tištěnou, např. formou letáčků, si objednávají i pořadatelé akcí, které jako svou prioritu, 

tvorbu zisku nemají. Reklamu si zadávají z prostého důvodu, aby na danou událost přilákali 

co nejvíce zájemců, sportovců, posluchačů a tím zvýšili svůj kredit. 

Nedá se s jistotou určit, která forma reklamy (propagace) je nejúčinnější, protože každá 

věková skupina preferuje jiný typ média. V rámci pořádání golfového turnaje se zvolila 

propagace prostřednictví nejmladšího média, kterým je internet. 

Na webové stránky klubu se umístil reklamní banner, který při každém zobrazení 

internetové stránky odkazoval na blížící se událost. Banner byl na stránkách klubu umístěn 

dva měsíce před konáním akce. Pokud by se zachovala inzerce pouze na stránkách 

domovského klubu, tak by se o chystané akci dozvěděl pouze velmi úzký okruh lidí. Proto 

bylo dohodnuto partnerství na dalších dvou webových stránkách, a to na stránkách 

společností Mavex13 a Remax14, čímž bylo dosaženo širšího okruhu potencionálních 

účastníků. 

                                                 
13 Mavex spol. s.r.o. - společnost vedená v rejstříkovém soudu v Brně byla zapsána dne 15.11. 1991. Sídlo 
společnosti je: Zlín, Dlouhá ulice čp. 164, PSČ 76001. Společnost se zaměřuje na prodej, servis a poradenství 
v oboru prodej mobilních telekomunikačních a navigačních přístrojů. 
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Partnerství bylo dohodnuto na dobu dvou měsíců a spočívalo v umístění reklamního 

banneru GKHOL na stránky výše uvedených společností. Dohoda spočívala ve smluvní ceně 

u obou partnerů, která byla vyčíslena na 300,- Kč/měsíc bez dalšího navýšení. Této velmi 

přijatelné ceny bylo dosaženo pomocí barterového obchodu, který spočíval v umístění 

reklamních bannerů společností Mavex a Remax na webu GKHOL. 

Čtvrtou a zároveň poslední doménou, která inzerovala blížící se akci, byl server ČGF. 

Pořadatel turnaje má totiž povinnost vypsat propozice turnaje popsané jinde v této bakalářské 

práci na server ČGF, aby si návštěvník mohl v jím vybraném termínu prohlédnout všechny 

turnaje pořádané v rámci celé České republiky. 

Poslední formou propagace bylo rozeslání e-mailových dopisů. Tato forma však 

postihla pouze malou část zájemců, protože pozvánky formou e-mailu obdrželi pouze členové 

GKHOL. 

5.10. Propozice turnaje 

Než začnu popisovat jednotlivé části turnaje, chtěl bych upozornit, že veškeré níže 

uvedené tabulky se jmény organizátorů, trenérů, rozhodčích, tabulky s časy startů atd. jsem 

čerpal ze serveru ČGF. Na tomto serveru se zveřejňují veškeré turnaje konané po dobu celé 

sezóny na území celé ČR pod záštitou ČGF. Zároveň zde funguje i archiv akcí, kde si můžete 

jakoukoliv akci zpětně dohledat. 

V tabulce č. 5.4. Propozice turnaje, jsou uvedeny základní propozice golfového turnaje 

„O pohár Valašska“, na které budu v dalších fázích textu navazovat. 

Zkrácený název PVG 
Pořadatel Derby Golf Club Slušovice 
Spolupořadatel Golfový Klub Holešov 
Hřiště Slušovice 
Hlavní rozhodčí UHLÍŘ Jaroslav 
Rozhodčí BENKO Martin, LYSEK Aleš 
Ředitel soutěže FRÝSA Libor 
Soutěžní výbor FRÝSA Libor, UHLÍŘ Jaroslav, LYSEK Aleš 

Tabulka č. 5.4. Propozice turnaje 

5.10.1. Harmonogram akce 

Celý turnaj byl pojat jako jednodenní a jednokolový, jak ukazuje níže uvedená tabulka 

č. 5.5. Harmonogram akce. Čas startu byl stanoven na sobotu 13. 6. 2009 v 9:30 a startovalo 
                                                                                                                                                         
14 Remax – obchodní značka provozována společností Prague Top Estates, s.r.o., která je vedena u rejstříkového 
soudu v Praze byla zapsána dne 8. 9. 2004.  Sídlo společnosti je: Praha 8, Sokolovská ulice čp. 100/94, PSČ 
18000. Primárním cílem společnosti je poskytování poradenství, prodej a nákup v oblasti realit a finančních. 
služeb. 
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se systémem canon. To znamená, že všichni účastníci startují ve stejný okamžik a oproti 

postupnému startu nedochází k prodlevám na jednotlivých jamkách. Výhodou je i fakt,  

že všichni hráči se dostaví do prostoru cíle ve stejnou dobu. 

Čas ukončení byl stanoven na 16:30 a to z důvodu zveřejňování výsledků, rozdání cen, 

ale především kvůli zadání výsledkové listiny na server ČGF. 

Tabulka č. 5.5. Harmonogram akce 

5.10.2. Startovné a prezentace hráčů 

Startovné bylo stanoveno na částku 500,- Kč pro členy klubu GKHOL a DGCS a 700,- 

Kč pro všechny ostatní hráče. Tato částka vznikla kalkulací nákladů, které zahrnovaly 

pronájem hřiště, občerstvení, mzdu startéra, rozhodčího turnaje a členů výboru. Částka 500,- 

Kč byla stanovena pro členy klubu GKHOL a pro členy klubů, se kterými má GKHOL 

uzavřeny reciproční smlouvy. Tento systém využívají především malé a střední kluby v České 

republice, z důvodu menší vytíženosti svých hřišť a reciprocita je zde řešena určitou 

procentuální slevou z denního Fee. Výše této slevy je individuální klub od klubu, ale řádově 

se pohybuje mezi 30 až 50 % z ceny denního Fee. V tabulce, č. 5.6. Startovné, jsou uvedeny 

výše poplatků a zároveň jsou zde vypsány i reciproční kluby, v případě popisovaného turnaje 

se jedná o klub DGCS. 

Startovné: 

Poplatky Fee: členové GKHOL, DGCS 500,- Kč, Ostatní 700,- 
Stravování Vynikající a netradiční jídlo i nealko občerstvení v ceně startovného!! 

Tabulka č. 5.6. Startovné 

Prezentace hráčů 

Hráči měli na podání přihlášky přesně stanovený interval, který byl zveřejněn  

na serveru ČGF v dostatečném předstihu. Hráči se mohli do turnaje začít přihlašovat od 15. 

května 2009 od 8:00 hodin ráno a uzávěrka systému proběhla 12. června 2009 v 19:00 hodin 

večer, jak ukazuje tabulka č. 5.7. Termín přihlašování do turnaje. 

 

 

Způsob startu canon 
Datum zahájení 13. 06. 2009 
Čas zahájení 9:30 
Datum ukončení 13. 06. 2009 
Čas ukončení 16:30 
Počet kol 1 
Kapacita 44 
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Tabulka č. 5.7. Termín přihlašování do turnaje 

5.10.3. Systém hry 

Způsob hry byl jasně stanoven a definován při vypisování propozic na server České 

golfové federace. 

Hrálo se ve dvojicích, které určil los před startem turnaje. Hrál se výběrový drive a pak 

následovalo střídání hráčů až do jamky. Druhou ránu hrál vždy hráč, jehož nebyl míč. Každé 

dvojici se odečetlo od brutto výsledku 2/3 z 3/4 HCP horšího hráče a 5/6 z 9/10 lepšího hráče. 

Nesmím také opomenout fakt, že se hrálo podle pravidel České golfové federace a proto byl 

turnaj řádně vypsán na jejich serveru. Pokud se pořádá turnaj, který se podle pravidel ČGF 

nehraje, tato povinnost zaniká. 

5.10.4. Kategorie 

Kategorie, jako takové, v tomto turnaji určeny nebyly, protože se nejednalo o turnaj 

zaměřený na úpravu HCP. Bylo jediné rozlišení a to na hráče s HCP pod 36 a na hráče 

s hendikepem nad 36. Takto sestavená startovní listina se poté rozstřihla na dvě poloviny  

a tyto poloviny byly dále rozstřihány na jednotlivá jména účastníků. Tato jména se vhodila do 

klobouku a losem si hráč s vyšším hendikepem určil svého spoluhráče. Toto rozdělení mělo 

za cíl jediné a to co do nejvyšší míry vyrovnat hru, aby nedocházelo ke zdržování, ale také  

z důvodu, aby se méně zkušení hráči, kteří s golfem teprve začínají necítili znevýhodňováni 

oproti svým herně starším a zkušenějším kolegům. 

5.11. Doprovodný program 

V úvodu, organizování golfového turnaje „O pohár Valašska“, jsem se záměrně 

nezmínil o skutečnosti, kterou jsem se rozhodl vysvětlit právě v této části, která nese název 

doprovodný program. 

Už několikrát bylo zmíněno, že turnaj byl především o setkání přátel a kamarádů uvnitř 

klubu i mimo něj. To koneckonců vyplynulo i z rozhovoru, o který jsem požádal prezidenta 

klubu GKHOL pana Libora Frýsu a jeho přepis uvádím v seznamu příloh pod číslem 2. 

Dobrovolnou podmínkou pro přihlášení se na tento turnaj nebyl hendikep, ale 

podmínkou bylo, aby každý z účastníků měl na sobě alespoň určitou část hodového kroje 

například hučku, fěrtoch, gumáky, krpce, čižmy, valašku, fujaru, ovčí rouno. Kroj však 

Datum podání přihlášky 15. 05. 2009 
Čas podání přihlášky 8:00 
Uzávěrka přihlášek - datum 12. 06. 2009 
Uzávěrka přihlášek - čas 19:00 
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nemusel být výhradně valašský, jak by se z názvu turnaje mohlo zdát. A protože se turnaj 

konal ve Slušovicích, které jsou v sousedství Moravského Slovácka, o pestrobarevné kroje 

nebylo nouze. 

Proto se v rámci doprovodného programu uskutečnila volba nejzajímavějšího kroje, 

respektive nejzajímavějšího obleku hráče, kterou vyhrál hlavní pořadatel a prezident klubu 

GKHOL v jedné osobě pan Frýsa.15 

5.12. Výsledky turnaje 

Ve výše popsaných podkapitolách jsem uvedl propozice turnaje, systém hry, čas startu  

a také startovní listinu hráčů. Jediná věc, kterou doposud nezmínil, jsou výsledky turnaje. 

V tabulce, č. 5.8. Výsledky turnaje, je uvedeno pět hráčů, kteří se umístili na prvních pěti 

pozicích výsledkové listiny. 

Připomínám, že cílem turnaje nebylo zlepšení hendikepu, ani vidina vysoké finanční 

odměny, která by se stejně neslučovala s pravidly amatérského golfového statusu, ale 

primárně byla zaměřena na prohloubení a stmelení vztahů hráčů v golfovém klubu. 

Jméno Členské číslo Klu b HCP 
ONDRÁČEK Roman 1590055 Golfový Klub Holešov 11,2 
FRÝSA Libor 1590001 Golfový Klub Holešov 10,1 
GALLAS Aleš 1590050 Golfový Klub Holešov 30,5 
BALAJKA Martin 1590005 Golfový Klub Holešov 18,1 
DUDEŠEK Jaroslav 0410113 Golf & Country Club Svobodné Hamry 17,1 

Tabulka č. 5.8. Výsledky turnaje 

  

                                                 
15 V příloze pod číslem 1. je fotografie vítězného obleku hráče. 
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6. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠET ŘENÍ, NÁM ĚTY, DOPORUČENÍ 

V této kapitole se pokusím interpretovat výsledky, ke kterým jsem došel během psaní 

bakalářské práce. 

6.1. Technika výzkumu 

Pro co největší objektivnost jsem se rozhodl pro dvě výzkumné techniky. Tou první je 

dotazník, který byl zaměřen na průzkum návštěvnosti sportovních akcí, kdy jsem na začátku, 

respondentům pokládal otázky týkající se obecně návštěvnosti akcí. 

Druhá část již obsahovala otázky týkající se cíleně turnaje „O pohár Valašska“. I když 

jsem věděl, že se jedná o akci úzce profilovanou na určitou skupinu lidí, přesto mě zajímalo, 

do jaké míry se tato akce dostala do povědomí obyvatel Zlínského kraje. 

V závěrečné třetí části dotazníku jsem se zaměřil na otázky, které byly zaměřeny  

ke shromáždění statistických údajů. 

Druhou výzkumnou technikou byl rozhovor, o který jsem požádal prezidenta klubu 

GKHOL pana Frýsu. Zvolil jsem si dva okruhy otázek. 

V prvním jsem se zaměřil na otázky týkající se golfu obecně, ale druhý okruh už se 

týkal přímo pořádání turnaje se všemi svými aspekty. Bylo pro mě překvapením, že pro mou 

výzkumnou činnost měl mnohem větší přínos rozhovor, než dotazník. Při rozhovoru jsem se 

dozvěděl spoustu informací z prostředí pořádání sportovních akcí a v určitých pasážích 

bakalářské práce se na ně odvolávám. 

Na závěr jen doplním, že obě techniky výzkumu jsou uvedeny v příloze. 

6.2. Vymezení skupin respondentů 

Dotazník jsem se snažil rovnoměrně rozeslat mezi respondenty, o kterých vím, že golf 

sami aktivně hrají nebo se o něj alespoň zajímají a mezi takříkajíc úplné laiky. 

Tento přístup jsem zvolil, abych zajistil co největší objektivitu, ale především, abych 

zajistil co možná nejvyšší míru informovanosti obyvatel Zlínského kraje o golfu a především 

o golfových turnajích. 

6.3. Vyhodnocení výsledků výzkumu 

Jak již bylo uvedeno výše, snažil jsem se o co největší objektivitu vzorku respondentů, 

na kterém byl výzkum prováděn. Věřím, že se mi tento úkol povedl a uvádím výsledky svého 

šetření. 



 

6.3.1. Dotazník 

Dotazník jsem rozeslal v

skupiny ve Zlínském kraji, př

Kroměříž a Zlín. Z celkového po

vzorku byla interpretova následující 

1. Jak často navštěvujete sportovní akce

Následující graf ukazuje rozmanitost 

Myslím si, že je tento graf nemá p

rozesílal převážně lidem, o kte

respondenti, kteří označili odpov

sportovních akcí. 

Č

Obr. č

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šet

2. Odkud se nejčastěji dozvídáte o sportovních akcích?

Následující otázka jen potvrzuje sou

Televize a internet ovládají v

o sportovních akcích. Jenom dodám, že nikdo nevyužil kolonky jiný zdroj.

7,70%

Jednou do týdne

Vícekrát měsíčně

Ojediněle
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Dotazník jsem rozeslal v počtu 125 kusů mezi různé věkové kategorie i profesní 

skupiny ve Zlínském kraji, převážně však na území bývalých okresů Uherské Hradišt

celkového počtu 125 ti dotazníků se mi vrátilo zpět 9

interpretova následující šetření. 

portovní akce?  

Následující graf ukazuje rozmanitost české společnosti, ale pouze do ur

Myslím si, že je tento graf nemá příliš velkou vypovídající hodnotu, protože dotazník jsem 

 lidem, o kterých vím, že aktivně sport provozují. I přes tento fakt se našli 

ili odpověď číslo 8 – ojediněle. Viz obrázek číslo 6.1. 

Četnost návštěv sportovních akcí 

. č. 6.1. Četnost návštěv sportovních akcí 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 

ji dozvídáte o sportovních akcích? 

Následující otázka jen potvrzuje současnou situaci v České republice, ale i ve sv

Televize a internet ovládají většinu trhu, jak ukazuje obrázek číslo 6.2. Zdroj informací 

o sportovních akcích. Jenom dodám, že nikdo nevyužil kolonky jiný zdroj. 
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(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šet

3. Co Vás na sportovních akcích nejvíce p

Největší počet respondent

zábava a společenská událost. Myslím si, že je to trend, který v

a podle mého názoru ho není n

se v České republice najde poř

udává přesné procentuální vyjád

Obr

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šet

Adrenalinový 

zážitek; 3,3%

Obdiv k výkonům sportovců

Zábava
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Zdroj informací o sportovních akcích 

Obr. č. 6.2. Zdroj informací o sportovních akcích 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)

3. Co Vás na sportovních akcích nejvíce přitahuje? 

et respondentů na tuto otázku odpověděl, že sportovní akce jsou

enská událost. Myslím si, že je to trend, který v české spole

a podle mého názoru ho není nutné měnit. Sportovců, kteří si zaslouží náš obdiv a uznání, 

eské republice najde pořád hodně. Obrázek číslo 6.3 Důvod návštěvy sportovních akcí 

esné procentuální vyjádření odpovědí na jednotlivé možnosti. 

Důvod návštěvy sportovních akcí 

Obr. č. 6.3 Důvod návštěvy sportovních akcí 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)
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4. Co se Vám vybaví, když se 

Myslím, že k této otázce nemusím p

respondentů udává odpověď a její 

dneška, Američan Tiger Woods. 

přepočet výše uvedených odpov

Odpověď 
Tiger Woods 
Trávník 
Zelená barva 
Hra bohaté vrstvy 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šet

Obr.

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šet

5. Je golf olympijským sportem?

Přes 50 procent respondent

respondentů odpovědělo ano a 41,1 procent odpov

odpověď ne. Golf v současnosti není olympijským sportem, ale na Olympijských hrách v

2016 v Rio de Janeiru bude 

olympijským sportem vyjadřuje

Tiger Woods
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4. Co se Vám vybaví, když se řekne golf? 

této otázce nemusím příliš dodávat. Tabulka číslo 6.1. Odpov

ěď a její četnost. Jednoznačně vyhrál asi nejznám

an Tiger Woods. Obrázek číslo 6.4. Nejčastější odpovědi na slovo golf udává 

et výše uvedených odpovědí na procenta. 

Četnost 
33 
23 
18 
13 

Tab. č. 6.1. Odpovědi respondentů 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)

Nejčastější odpovědi na slovo golf 

Obr. č. 6.4. Nejčastější odpovědi na slovo golf 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)

5. Je golf olympijským sportem? 

es 50 procent respondentů na tuto otázku zaškrtla políčko nev

lo ano a 41,1 procent odpovědělo ne. Pravdu mě

asnosti není olympijským sportem, ale na Olympijských hrách v

bude jako olympijský sport zařazen. Obrázek 

řuje přesné procentuální vyjádření na tuto odpov

 

Tiger Woods; 

33

Trávník; 23

Zelená barva; 

18

Hra bohaté 

vrstvy; 16

Tiger Woods Trávník Zelená barva Hra bohaté vrstvy

číslo 6.1. Odpovědi 

 vyhrál asi nejznámější golfista 

ědi na slovo golf udává 

ření) 

 

ření) 

ko nevím. 5,6 procenta 

lo ne. Pravdu měli Ti, kteří onačili 

asnosti není olympijským sportem, ale na Olympijských hrách v roce 
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Obr. 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šet

6. Slyšel(a) jste někdy o golfovém turnaji „O pohár Valašska“?

Už jsem několikrát zmínil, že turnaj „O pohár Valašska“ nebyl komer

hendikepovým turnajem. Byl 

Celá polovina respondentů ozna

fakt dokazuje obrázek číslo 6.6. 

Povědomí o golfovém turnaji „O pohár Valašska“

Obr. č. 6.6. 

(zdroj: vlastní zp

Ano, zúčastnil(a) sem se jí

Ne, nikdy jsem o této akci neslyšel(a)
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Je golf olympijským sportem 

Obr. č. 6.5. Je golf olympijským sportem 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)

kdy o golfovém turnaji „O pohár Valašska“? 

kolikrát zmínil, že turnaj „O pohár Valašska“ nebyl komer

dikepovým turnajem. Byl to turnaj přátel a kamarádů a to se také ukázal

ů označila odpověď ne, nikdy jsem o této akci neslyšel(a). Tento 

6.6. Povědomí o golfovém turnaji „O pohár Valašska“.

ědomí o golfovém turnaji „O pohár Valašska“

. 6.6. Povědomí o golfovém turnaji „O pohár Valašska“

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)
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7. Byl jste spokojen s organizací turnaje „O pohár Valašska“?

Drtivá většina respondent

Našly se pouze dvě procenta respondent

ukazuje obrázek číslo 6.7. Spokojenost návšt

škoda, protože tyto připomínky se mohl

Spokojenost návšt

Obr. č. 6.7. Spokojenost návšt

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šet

8. Znáte nějaké jiné golfové turnaje?

Myslím, že obrázek číslo 6.8. Znalost golfových turnaj

televize o tento krásný sport. Pokud by m

obyvatel naší vlasti bylo mnohem lepší.

jednotlivých turnajů udává názvy turnaj

ano. 

Název turnaje 
Morava Cup 
Moravia Silesia Open 
NTGM16 

Tab. č. 6.2

(zdroj: vlastní 

                                                 
16 Národní golfová túra mládeže 
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organizací turnaje „O pohár Valašska“? 

tšina respondentů, která odpověděla na otázku číslo 7, odpov

 procenta respondentů, kteří odpověděli ne, ale neuvedli nedostatky, jak 

íslo 6.7. Spokojenost návštěvníků s turnajem „O pohár Valašska“. To je 

ipomínky se mohly zhodnotit v dalších ročnících.  

Spokojenost návštěvníků s turnajem „O pohár Valašska

. 6.7. Spokojenost návštěvníků s turnajem „O pohár Valašska“
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Znalost golfových turnajů v ČR 

Obr. č. 6.8. Znalost golfových turnajů v ČR 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)
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Atraktivnost golfu v ČR 

Obr. č. 6.9. Atraktivnost golfu v ČR 

(zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření)
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6.3.2. Rozhovor s prezidentem GKHOL 

V této části se budu snažit zhodnotit celý rozhovor, který se uskutečnil s prezidentem 

golfového klubu. Seznam otázek je uveřejněn na konci bakalářské práce v seznamu příloh pod 

číslem 2 a určité nepřímé citace z rozhovoru jsem použil při popisování dílčích kapitol 

bakalářské práce. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Frýsovi za ochotu projevenou při 

rozhovoru. 

1. Když řeknu slovo golf, co se Vám vybaví jako první? 

President klubu, kterého jsem požádal o rozhovoru, se o golf zajímá jako o celek. Není 

jenom hráčem, ale také manažerem a za svou letitou praxi si vyzkoušel spoustu golfových 

profesí. Z toho důvodu si myslím, že je to osoba nejvíce povolaná a osoba na svém místě. 

2. Jak dlouho hrajete golf a jakého jste za tu dobu dosáhl hendikepu? 

Pan Frýsa hraje golf už 16 let hendikep, se kterým nastoupil na začátku letošní sezóny, 

byl na hodnotě 9,6. 

3. V České Republice je golf považován za sport bohaté vrstvy obyvatel. Co si o tomto 

výroku myslíte? 

Pravdou je, že se u nás na hřištích stále pohybuje spousta snobů a tomuto sportu jen 

ubližuje. Spoustu lidí to jednoduše odradí. Sám za sebe jsem vděčný za každého snoba, který 

přestane hrát, protože jen tak se tento sport zbaví nelichotivé nálepky. 

4. Jak by jste si mi, jako osoba nejpovolanější charakterizoval golfový turnaj „O pohár 

Valašska“? 

Jednalo se o setkání přátel a kamarádů, členů klubu GKHOL, ale i dalších hráčů, které 

tento turnaj oslovil. Myslím, že je oslovil právě z důvodu jakési netradiční atmosféry a skvělé 

zábavy, která je s osobou pana Frýsi vždy spojena. 

6. Má turnaj nějaká omezení, nebo se jej mohou účastnit všichni hráči? 

Turnaj žádná omezení neměl. Nebyla stanovena žádná pravidla omezující start hráčů 

pouze s hendikepem určité výše, aby byl přístupný všem potencionálním zájemců. 
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7. Kdy a kde se pohár koná, a o který se jedná ročník? 

Pohár se uskutečnil na golfovém hřišti ve Slušovicích, které je zároveň i domovským 

hřištěm GKHOL až do doby, než bude vybudováno vlastní hřiště.17 Uskutečnil se v sobotu 

13. 6. 2009 a jednalo se o první ročník. 

8. Na čem záleží čas konání poháru? 

Z informací, které mi byly poskytnuty, bylo zřejmé, že volba termínu akce je ze dvou 

třetin ekonomická. Je důležité, aby měl turnaj načasování, aby se nekryl s podobnými nebo 

dokonce stejnými turnaji v daném termínu. Pak hrozí, že na turnaj dorazí málo hráčů. Myslím, 

si, že pokud má golfový turnaj svou osobitost, pak zájemce z řad amatérských golfistů  

na hřiště přiláká. 

9. Kdo akci pořádá? Kolik lidí se na tom podílí? 

Akci přádal GKHOL ve spolupráci s hřištěm a golfovým klubem ve Slušovicích. Loni 

se uskutečnil první ročník, ale v době psaní této bakalářské práce nebylo ještě o pořádání 

dalšího, tentokrát druhého ročníku rozhodnuto. Jako tzv. kreativce bych v tomto konkrétním 

případu označil pana Frýsu, který stál u zrodu myšlenky uspořádat turnaj tohoto zaměření  

a kategorie. Samozřejmě v další fázi sestavování projektu mu pomáhali vybraní členové 

klubu, kteří byli následně vybráni do pozic rozhodčích a členů komise a také aktivně 

pomáhali členové výboru klubu GKHOL. 

10. Kolik kategorií v turnaji je? 

Turnaj oficiálně žádnou kategorii neměl, ale aby byl zachován určitý herní standard, 

bylo rozhodnuto, že se startovní listina rozdělí na půl podle hendikepu. V horní polovině 

budou HCP nižší a v dolní polovině HCP vyšší. Poté se losem do flajtu určil vždy jeden hráč 

s nižším HCP a jeden s vyšším HCP. 

11. Jakou návštěvnost akce má? 

Nebyla mi poskytnuta žádná oficiální statistika návštěvnosti akce, ale i z fotografií je 

patrné, že si tento turnaje našel zájemce nejen z řad hráčů, a tím přímých účastníků, ale také 

z řad diváků. Ty sice převážně tvořili rodinní příslušníci a kamarádi hráčů, ale zavítali  

i náhodní kolemjdoucí. Podle slov pana Frýsi se mohl počet návštěvníků blížit číslu 100. 

 

                                                 
17 V současné době probíhá výběr vhodných lokalit na území Zlínského kraje, kde bude hřiště vybudováno. 
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12. Kdo jsou sponzoři turnaje? Jak je získáváte a z čeho je tedy turnaj financován? 

Sponzory akce byla společnost ART Golf s. r. o. a také ČGF jako zastřešující orgán 

golfu v České republice. V případě turnaje O pohár Valašska byla velká část nákladů kryta 

z vybraného startovného. Bohužel jsem v podkapitole 5.6.1. uvedl pouze známé výše 

výdajových položek, ale nepodařilo se mi zjistit výši nájmu za golfové hřiště. Proto  

se domnívám, že v konečném součtu byla akce v rámci bilančního principu financována 

z dotací společnosti ART Golf. 

13. Kolik peněz stojí propagace turnaje podobné kategorie? 

Opět jsem vycházel z údajů, které mi byly poskytnuty představiteli GKHOL. Přesné 

finanční vyčíslení jsem uvedl v podkapitolách č. 5.6.1. Sponzoring a 5.6.2. Partneři. Myslím 

si, že propagace turnaje podobné kategorie by byla finančně nákladnější. V konkrétním 

případě turnaje, který pořádal GKHOL byly částky na propagaci spíše symbolické – 

dohromady se za propagaci zaplatilo 1200,- Kč. Bylo to způsobeno především dobrými 

vztahy mezi zúčastněnými společnostmi, které se na propagaci podílely a také díky 

barterovým obchodům, které se při této příležitosti uskutečnily. 

14. Golfový klub Holešov doposud nemá vlastní hřiště, a proto si na takové akce musí 

plochu pronajmout. Kolik stojí pronájem hřiště pro uspořádání turnaje této kategorie? 

Tento údaj mi nebyl poskytnut. Bylo mi to zdůvodněno obchodním tajemstvím mezi 

zúčastněnými subjekt, kterými jsou: GKHOL a DGKS. 

15. Můžete jen pro orientaci uvést, kolik stojí základní golfové vybavení? 

Údaje, které mi byly poskytnuty, jsem seřadil do tabulky č. 18. Pro úplnost jenom uvedu, 

že jsem do ceny vybavení nezahrnoval náklady na oblečení hráče, protože není nutné kupovat 

speciální oblečení. V golfu existuje pouze jediné omezení týkající se ustrojení hráčů a to je 

zákaz nošení modrých jeanů. Golfista musí mít vždy kalhoty nebo šortky a triko s límečkem, 

tzv. polo. V tabulce číslo 6.4. Průměrné ceny golfového vybavení je uveden seznam 

nejnutnějšího vybavení, bez kterého se golfista neobejde. 

 

 

 

                                                 
18 Uvedené ceny jsou výsledkem aritmetického průměru a tyto ceny vznikly porovnáním nejlevnějšího a 
nejdražšího výrobku dané kategorie v golfovém eshopu: www.webgolf.cz. 
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Golfový set 14 holí [pánský; dámský] 7140,- Kč; 6835,- Kč 
Golfová obuv [pánská; dámská] 2865,- Kč; 2865,- Kč 
Golfový vozík19 3890,- Kč 
Golfová rukavice 414,- Kč 
Pravidla golfu 50,- Kč 
Příslušenství: tee (100 ks); vypichováno 100,- Kč; 280,- Kč 

Tab. č. 6.4. Průměrné ceny golfového vybavení 

6.4. Náměty, připomínky a další doporučení pro další ročník 

Ke každé pořádané akci se jistě najdou připomínky, náměty a další doporučení. Může se 

zdát, že to půjde o to snadněji, když se jedná o první ročník pořádané akce a do data 

odevzdání bakalářské práce nebylo zcela jasné, zda se na vzniklou tradici naváže. 

Měl jsem možnost hovořit s účastníky, diváky a také s pořadateli této akce a žádná 

ze zúčastněných stran neupozorňovala na zásadní nedostatky. Námětem ke zlepšení by mohlo 

být pořádání turnajů na svém vlastním domovském hřišti a hřiště si k takovýmto účelům 

nepronajímat. Zde je ovšem důležité upozornit na fakt, že výstavba a provoz vlastního hřiště 

je mnohem náročnější než vlastní pronájem především proto, že golfový klub Holešov zatím 

nemá dostatek finančních prostředků pro realizaci tak rozsáhlého projektu. 

Dalším námětem pro příští ročníky by mohlo být zkvalitnění propagace celé akce. Už 

nyní byla dle mého názoru odvedena práce na vysoké úrovni, ale domnívám se, že by nebylo 

na škodu propagační kampaň vést ve více rozličných mediích a ne jen pomocí internetu. 

Touto formou je sice možné zaujmout velkou masu lidí, ale volbou rozličných 

marketingových kanálů by se množství potencionálních zájemců mohlo ještě zvýšit. 

Proto bych jako doporučení do dalších ročníků navrhoval použití internetu jako 

primárního marketingového kanálu a jako sekundární doplněk tištěné letáky a billboardy. 

6.5. Celkové zhodnocení akce 

Pokud budu hodnotit tento turnaj podle propozic, které byly jasně stanoveny a myslím 

si, že i řádně popsány, tak akce jako celek splnila svůj primární účel, kterým bylo uspořádání 

zábavného, možná až netradičního golfového turnaje za účelem navázání nových kontaktů 

mezi nově příchozími členy a členy řekněme zakládajícími. 

Sekundárním přínosem celé akce bylo zviditelnění pozice nově vzniklého golfového 

klubu, který vstoupil do ČGF teprve na začátku loňské sezóny a zapsaní do většího povědomí 

obyvatel Zlínského kraje. 

  

                                                 
19 Průměrná cena je počítána z vozíků bez elektrického pohonu, tzn. pouze s ručním pohonem. 
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7. ZÁVĚR 

Vytvořil jsem práci, která se zabývala organizací golfového turnaje. V teoretické části 

jsem se snažil definovat základní pojmy, které jsou spojeny s managementem, marketingem a 

řízením projektu s důrazem na sportovní management a sportovní marketing. Tyto popsané 

pojmy jsem se následně snažil zhodnotit v praktické části bakalářské práce, ve které byl 

popisován konkrétní turnaj. 

Nedílnou a z mého pohledu velmi důležitou složkou mé práce byly techniky výzkumu. 

Já jsem zvolil dotazník a rozhovor. Obě techniky pro mě byly přínosné, ale rozhovor považuji 

za stěžejní z důvodu, že mi pootevřel dveře do zákulisí organizování sportovních akcí, 

turnajů. Informace, které jsem se pomocí této výzkumné techniky dozvěděl, byly velmi 

zajímavé a snažil jsem se je co nejvíce aplikovat v praktické části bakalářské práce. 

V úvodu praktické části byly formulovány základní náležitosti turnaje a organizační 

struktura golfového klubu. Postupně jsem se snažil danou problematiku více a více 

specifikovat a od obecné formy jsem postupoval ke stále užšímu okruhu, který vyústil 

v sestavení technických proporcí turnaje „O pohár Valašska“ a také v sestavení rozpočtu akce. 

Poslední částí je interpretace výsledků výzkumného šetření, kde jsem se snažil vysvětlit 

a popsat výsledky veřejného mínění, které vyplynuly z dotazníku a také zodpovězené otázky 

rozhovoru. 

Věřím, že mnou zpracovaná bakalářská práce na téma organizace golfového turnaje 

přinesla spoustu nových informací o této hře, ale především informace týkající se samotného 

uspořádání akce podobných propozic a zaměření. Věřím, že by mohla být nápomocna dalším 

organizátorům sportovních akcí, převážně však pořadatelům golfových turnajů. 

Domnívám se, vytyčený obsah bakalářské práce byl splněn a podařilo se mi vytyčené 

cíle dovést do úspěšného konce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Banker: písková překážka většinou umístěná před jamkovištěm. 

ČGF:   Česká golfová federace je zastřešující institucí pro amatérské hráče v České 

  Republice. Sídlem ČGF je Erpet golf centrum Praha. 

DGCS:  Derby Golf Club Slušovice  

Fee:   poplatek, který opravňuje hráče ke vstupu na hřiště 

Fervej: plocha golfového hřiště mezi odpalištěm a jamkovištěm 

Forgreen:  okrajová část jamkoviště 

Flajt:    skupina hráčů 

GKHOL:   Golfový klub Holešov 

Green:  jamkoviště 

HCP:  hendikep, číslo, které určuje výkonnost hráče 

R & A:   The Royal Ancient Golf Club of St. Andrews mezinárodní instituce se sídlem 

  v Anglickém Sant Andrews, která zastřešuje všechny národní svazy světa 

  s výjimkou  Severní Ameriky a Mexika. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Ilustrační fotografie golfový turnaj „O pohár Valašska“ 

 
obr. č. 1. Prezident klubu pan Libor Frýsa 

(zdroj: http://gkhol.rajce.idnes.cz/PREBOR_VALASSKA_V_GOLFOVANI/#100_6067.JPG) 
 

 

obr. č. 2. Prezentace hráčů 

(zdroj: http://gkhol.rajce.idnes.cz/PREBOR_VALASSKA_V_GOLFOVANI/#100_6090.JPG) 
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obr. č. 3. Hra na jamkovišti 

(zdroj: http://gkhol.rajce.idnes.cz/PREBOR_VALASSKA_V_GOLFOVANI/#100_6127.JPG) 

 

obr. č. 4. Golfové hřiště Slušovice 

(zdroj: http://www.volny.cz/dgcs/golf.html) 
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Příloha č. 2 Dotazník 

DOTAZNÍK 
 

MARKETINGOVÝ PR ŮZKUM: NÁVŠT ĚVNOST SPORTOVNÍCH AKCÍ 
 
Dobrý den, 
 
prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma: Organizace 
golfového turnaje. 
 
 
1. Jak často navštěvujete sportovní akce?  

 
1. Jedenkrát týdně 
2. Vícekrát týdně. Uveďte prosím četnost �………… 
3. Jedenkrát měsíčně 
4. Vícekrát měsíčně. Uveďte prosím četnost �………… 
5. Jedenkrát čtvrtletn ě 
6. Vícekrát čtvrtletn ě. Uveďte prosím četnost �………… 
7. Jednou za rok  
8. Ojediněle 

 
 
2. Odkud se nejčastěji dozvídáte o sportovních akcích? 

1. Z letáků 
2. Z televize, rádia 
3. Z internetu 
4. Od přátel 
5. Jiný zdroj 

����………………………….…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
3. Co Vás na sportovních akcích nejvíce přitahuje? 

1. Obdiv k výkonům sportovců 
2. Společenská událost 
3. Zábava 
4. Adrenalinový zážitek 

 
 
4. Co se Vám vybaví, když se řekne golf? 

�………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

5. Je golf olympijským sportem? 

1. Ano 
2. Ne 
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3. Nevím 
 
 

6. Slyšel(a) jste někdy o golfovém turnaji „O pohár Valašska“? 

1. Ano, zúčastnil(a) jsem se jí 
2. Ano, o této akci jsem slyšel(a) 
3. Nejsem si jistý(á) 
4. Ne, nikdy jsem o této akci neslyšel(a) 

 
 

7. Byl jste spokojen s organizací turnaje „O pohár Valašska“? 

1. Ano 
2. Ne 
3. Pokud ne, uveďte nedostatky 

 ����………………………….……………….
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. Znáte nějaké jiné golfové turnaje? 
1. Ano, který? 

����………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2. Ne 
 
 

9. Myslíte si, že je golf pro diváky v České Republice atraktivním sportem? 

1. Ano 

����………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2. Ne 
����………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

3. Nevím 
 
 

10. Myslíte si, že je golf cenově dostupný široké veřejnosti? 

1. Ano 
2. Ne 

����………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

3. Nevím 
Na závěr bych Vás rád požádal o několik údaj ů ke statistickým účelům. 

 
11. Jaký je Váš věk?  
Svou odpověď zařaďte do následujících variant. 

 

POZOR FILTR 
Odpovídejte jen pokud jste odpověděl(a) na 
otázku č. 6 „Ano, zúčastnil(a) jsem se jí“.  
Ostatní pokračují otázkou č. 8.  
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1. 16 - 29 let 
2. 30 - 44 let 
3. 45 - 59 let 
4. 60 let a více 

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

1. Bez vzdělání nebo základní  
2. Střední bez maturity - vyučen(a) 
3. Středoškolské s maturitou 
4. Vysokoškolské 
 

13. Ve kterém městě (obci) Zlínského kraje bydlíte - žijete? 
 
1. Uherské Hradiště  
2. Kroměříž 
3. Zlín 
4. Vsetín 
5. Jiné město (obec) prosím uveďte �……………………………. 

 
 
14. Respondent je: 
 

1. Muž 
2. Žena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
David Bruckner 
student 3. ročníku VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, Obor Sportovní management 
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Příloha č. 3 Rozhovor 
ROZHOVOR 

 
 
O rozhovor jsem požádal prezidenta Golfového klubu Holešov pana Libora Frýsu, který byl 
hlavním pořadatelem celého turnaje „O pohár Valašska“. 
 
 
1. Když řeknu slovo golf, co se Vám vybaví jako první? 

 
2. Jak dlouho hrajete golf a jakého jste za tu dobu dosáhl hendikepu? 

 

3. V České Republice je golf považován za sport bohaté vrstvy obyvatel. Co si o tomto 
výroku myslíte? 

 
4. Jak byste si mi, jako osoba nejpovolanější charakterizoval golfový turnaj „O pohár 
Valašska“? 

 
6. Má turnaj nějaká omezení, nebo se jej mohou účastnit všichni hráči? 

 
7. Kdy a kde se pohár koná, a o který se jedná ročník? 

 
8. Na čem záleží čas konání poháru? 

 
9. Kdo akci pořádá? Kolik lidí se na tom podílí? 

 
10. Kolik kategorií v turnaji je? 

 
11. Jakou návštěvnost akce má? 

 
12. Kdo jsou sponzoři turnaje? Jak je získáváte a z čeho je tedy turnaj financován? 

 
13. Kolik peněz stojí propagace turnaje podobné kategorie? 

 
14. Golfový klub Holešov doposud nemá vlastní hřiště, a proto si na takové akce musí 
plochu pronajmout. Kolik stojí pronájem hřiště pro uspořádání turnaje této kategorie? 

 
15. Můžete jen pro orientaci uvést, kolik stojí základní golfové vybavení? 

 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
David Bruckner 
student 3. ročníku VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, Obor sportovní management 
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Příloha č. 4 Startovní listina 

Jméno ▲  Členské číslo Klub  HCP 
  

BALAJKA Martin 1590005 Golfový Klub Holešov 18,1  

BALAJKOVÁ Hana 1590004 Golfový Klub Holešov 54  

BONAVENTURA David 0410109 Golf & Country Club Svobodné Hamry 16,2  

BRUCKNEROVÁ Andrea 0790341 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 54  

BUČEK Petr 1280011 Golf Club Uherské Hradiště 12,3  

BUJÁK Josef 1590028 Golfový Klub Holešov 24,1  

BUJÁKOVÁ - PUKMANOVÁ Petra 1590029 Golfový Klub Holešov BEZ  

CALTOVÁ Blanka 0410119 Golf & Country Club Svobodné Hamry 34,2  

DOBEŠ David 1590040 Golfový Klub Holešov 28,5  

DOLEŽEL Milan 1590038 Golfový Klub Holešov 28,0  

DOLEŽELOVÁ Hana 1590039 Golfový Klub Holešov 54  

DUDEŠEK Jaroslav 0410113 Golf & Country Club Svobodné Hamry 17,1  

FRÝSA Libor 1590001 Golfový Klub Holešov 10,1  

GALLAS Aleš 1590050 Golfový Klub Holešov 30,5  

HUŇOVÁ Vladimíra 0790113 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 34,2  

JAVOŘÍK Pavel 0790446 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 22,9  

KAŠPÁRKOVÁ Magda 1590002 Golfový Klub Holešov 29,9  

KLEIN Jiří 1320027 Golf Club Horal Velké Karlovice 26,7 
 

KOBORA Tomáš 0410623 Golf & Country Club Svobodné Hamry 16,7 
 

KŘIVÁNEK Jiří 0790488 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 26,0  

KŘIVÁNKOVÁ Anna 0790493 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 54  

KUBÁT Josef 0790300 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 39  

KUBÁT Michal 0790078 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 28,7  

KUBATA Karel 1590067 Golfový Klub Holešov BEZ  

MALÍKOVÁ Sylvia 1590046 Golfový Klub Holešov 54  

MAŠLÁŇOVÁ Jaroslava 1590069 Golfový Klub Holešov BEZ  

NAGY Milan 1590042 Golfový Klub Holešov 32,4  

NAGYOVÁ Libuše 1590043 Golfový Klub Holešov 54  

ONDRÁČEK Roman 1590055 Golfový Klub Holešov 11,2  

OTÉPKOVÁ Marie 0790200 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 40  

POSPÍŠILOVÁ Alena 1590068 Golfový Klub Holešov 54  

ROZSYPAL Dan 0790287 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 18,4  

RYBNÍČEK Ladislav 0200126 Derby Golf Club Slušovice 21,8  

SÍLEŠ Petr 0480829 Sokrates Golf & Country Club 33,6  

SÍLEŠ Radek 0790363 Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 51  

SLEZÁKOVÁ Marie 0200158 Derby Golf Club Slušovice 47  
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SÝKORA Martin 0180286 Golf Sport Club Zlín  33,5  

SÝS Jakub 0410124 Golf & Country Club Svobodné Hamry 4,0  

ŠEJBA Filip 1590022 Golfový Klub Holešov 40  

VALA Otto 1590062 Golfový Klub Holešov 37  

VÍTEK Aleš 0200131 Derby Golf Club Slušovice 21,8  

ZAKOPALOVÁ Nikola 1590012 Golfový Klub Holešov 45 
 

 


