
1. ÚVOD
 

V současnosti se stále více lidí snaží sportovat nejen proto, aby udělali něco pro své tělo a zdraví, 

ale také pro své obveselení, regeneraci sil od práce. To představuje útěk od povinností k zábavě. 

Někteří lidé jsou naopak pasivní, nechávají se bavit jako diváci sportovních turnajů, sledují sport 

v televizi a nebo čtou výsledky zápasů v novinách a časopisech. V České republice se rozrůstá 

zájem o nové sporty, které k nám přicházejí z ciziny. Patří zde squash, snowboarding, frisbee, jóga, 

pilates a jiné. Mezi jednoznačně preferované sporty patří fotbal a hokej. Každý malý kluk by se 

chtěl stát fotbalistou Panenkou nebo hokejistou Jágrem a v dospělosti si rád zahraje nějakou 

sportovní hru.

 

Já osobně se od svých 12 let věnuji závodně veslování. Proto mám k tomuto sportu blízko a je pro 
mé oči velmi atraktivní. Veslování je klasický, zajímavý sport, ale pro diváky nemusí být příliš 
poutavý. Pořadatelé častěji organizují regaty, kdy diváci vidí závod od startu do cíle, např. sprinty 
na 500 metrů. Veslování v současné podobě vzniklo na univerzitách, tradiční závod osmiveslic 
mezi Oxfordem a Cambridge se jezdí od roku 1829 dodnes. I když veslování patří mezi méně 
preferované sporty, máme spousty známých a slavných sportovců. Velmi těžce se shánějí sponzoři, 
kteří by se chtěli prezentovat prostřednictvím veslařského sportu.

 

Veslování patří mezi vodní sporty, loď je při něm poháněna lidskou silou pomocí vesel. Veslařské 
lodě se odpradávna používají k převážení zboží, materiálu a osob. Od starověku až do počátku 19. 
století se vesluje i na větších lodích, tzv. galejích, kde veslují otroci. Vikingové využívají veslování 
ve válkách, bojují na obrovských vyzdobených lodích. V 16. století využívá šlechta lodě pro zábavu 
a v 19. století se veslování stává specializovaným sportovním odvětvím. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zpracovat doporučení pořadateli veslařské regaty „Otrokovických 
sprintů“, které by mu mohlo pomoci zefektivnit organizaci akce.

 

Naplnění cíle bakalářské práce dosáhnu prostřednictvím výzkumných metod obsahové analýzy a 
SWOT analýzy.

Ve své práci bych chtěla pomoci veslařskému oddílu TJ Jiskra Otrokovice zefektivnit organizaci 
veslařských závodů. Chtěla bych, aby se „Otrokovických sprintů“ zúčastnilo více posádek a 
závodníků, aby tento sport přitáhl nové diváky a nové zájemce o veslařský sport, jak už z řad 
fanoušků, tak budoucích nástupců. A dále také, aby veslování přilákalo sponzory a stalo se tak více 
oblíbenějším sportem.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Galeje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD


 

2. TEORETICKÁ ČÁST, VYMEZENÍ 
POJMU
 

V teoretické části bych se zaměřuji na pojmy, které budu využívat ve své práci. Myslím si, že by se 
měly vysvětlit a zviditelnit.

 

2.1 SPORT
 

2.1.1 Definice sportu

 

Existuje mnoho definic sportu, které ho zkoumají:

- sportovní soutěž, která dále vymezuje sport vrcholový, výkonnostní a rekreační

- kolektivní a individuální sporty

- amatérský a profesionální sport

- riziko ve sportu

- vymezení tělocvičných aktivit

- sport součástí životního stylu[1]

- funkce: rozvoj jedince, uspokojování potřeb, soutěživost

- sportovní disciplína

- sportovní trénink

 

S. Titl (1963) chápe sport jako „formu tělesné výchovy, jejímiž specifickými rysy jsou snaha po 
dosažení maximálního výkonu, specializace, soutěžení, závodění, trénink“. [22]

 



Fred Cibulka, sportovní žurnalista, definuje sport jako fyzickou zátěž dobrovolně podstoupenou s 
použitím jistého důvtipu k získání harmonického vývinu svalů i jiných orgánů, sloužící k dosažení 
nejvyšších met na závodišti. [26]

 

Podle Choutky a Dovalila je sport účinným prostředníkem výchovy a vzdělání lidí, prostředkem 
sjednocujícím potřeby a zájmy jedince a společnosti. Jádrem sportu je soubor konkrétních 
sportovních činností, jejichž pestrý charakter poskytuje sportovcům, divákům širokou možnost 
k uspokojení jejich potřeb a zájmů podle jejich možností a předpokladů. [11]

 

Podle Hodáně je sport organizovaná činnost tělocvičného i jiného charakteru, kde je dominantou 
výkonová motivace, která se realizuje v dosahování absolutně či relativně maximálního výkonu 
v pravidly vymezených podmínkách soutěže. [10]

 

Tělesná výchova a sport poskytují potřebný oddech a rekreaci, zároveň zvyšují fyzickou a 
psychickou zdatnost člověka a stávají se významnou složkou přípravy k plnění dalších pracovních 
úkolů. Historie sportu je dlouhá. V dějinách lidstva se setkáváme s nesčetnými fyzickými aktivitami 
člověka, které mají řadu společných prvků, ale současně množství specifických forem. Fyzické 
aktivity jsou jedním ze stabilních fenoménů lidského vývoje.

 

Sport je pohybová činnost prováděná zpravidla soutěživou formou nebo-li činnost provozovaná ze 
záliby, pro zábavu. Sportem se původně označovala jakákoliv zábavná činnost, jejímž smyslem 
bylo příjemné vyplnění volného času po práci. V dnešní době je velmi významným jevem, bez 
něhož si nelze každodenní život představit. Jeho vliv na veřejnost je stále širší, neboť počet lidí, 
kteří se věnují sportu, ať již aktivně či pasivně, se neustále zvětšuje. Na vzniku a vývoji sportu se 
významně podílely kluby. V Anglii jsou střediskem společenského života. Sportovní kluby vznikají 
na bázi třídních zájmů a také jako výraz zájmu místních, skupinových a jiných. Jádro sportu, tj. 
vlastní sportovní činnosti, lze charakterizovat těmito znaky:

-         výsledkem sportovních činností nejsou materiální hodnoty.

-         podstatou sportovních činností je řešení úkolů přesně vymezených pravidly daného 
odvětví či disciplíny. Je důležité je dodržovat.

-         nejvýraznějším znakem je dosažení nejlepších výkonů. Projevuje se v boji mezi 
soupeřícími jednotlivci i kolektivy. Diváky i samotné sportovce přitahují očekávané 
výsledky.

 

Sport výkonnostní - představuje zázemí sportu vrcholového. Je to podávání výkonů v soutěžích, 
kdy sport není hlavní profesí. Sociologické aspekty výkonnostního sportu: úloha v socializačním 
procesu jedince. Pomáhá k vytváření sociální identity, vede ke kladné adaptabilitě, usnadňuje 
zařazení jedince do společnosti. Výchova mladého jedince je součástí celého výchovného procesu, 
který probíhá v rodině, ve škole, ve sportovním oddíle a na jiných místech. Významnou roli hraje 
učitel i trenér. Na jeho kvalitách se objeví celá sportovní kariéra jedince. K nápomoci je mu i řada 



lidí. Často se výkonnostnímu sportu věnují ti sportovci, kteří již ukončili vrcholovou kariéru.

 

Sport vrcholový – snahou je docílení maximálních výkonů a výsledků v soutěžích. Sport je na 
chvíli hlavní profesí jedince. Sociologické aspekty vrcholového sportu: provozuje se s úpravou 
v životním stylu. Patří zde změna stylu, jiné vzdělání, ale i rodinný život. Sportovec má kolem sebe 
odborné trenéry a metodiky.

 

Sport rekreační – pohybové aktivity, které jedinec koná ve svém volném čase. To znamená 
dobrovolně s cílem regenerace sil a relaxace. Synonymem je pojem „tělocvičná rekreace“. 
Sociologické aspekty rekreačního sportu: pojem „rekreace“ znamená kompenzaci pracovního 
zatížení každého jedince, a to od pasivního nicnedělání, až po nejrůznější sportovní aktivity, které 
jsou náplní tělocvičné rekreace. Často vyžadují vyšší kalorický výdej, než samotná práce na 
pracovištích. 

 

2.1.2 Pojem sport

 

Slovo sport pochází z latinského „disportare“ a starofrancouzského „se désporter“, což znamená 
bavit se, trávit vlastní volný čas. Postupně se sport začal vztahovat na pohybové činnosti, které jsou 
charakterizované zvláštní formou a dále jsou vymezeny pravidly a prováděny závodně. Ve druhé 
polovině 15. století se do slova sport dostal výraz z francouzštiny „desporter“ - oddávat se zábavě, 
hrát hry pro zábavu. Během 16. století byly v tomto duchu vnímány všechny aktivní činnosti. Až 
v 18. století v Anglii vznikl sport, který známe nyní.

 

 

 

 

2.2 MARKETING
 

2.2.1 Definice marketingu

 



P. Kotler (1992) uvádí: „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 
získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 
s ostatními“. [13]

 

2.2.2 Definice sportovní marketing

 

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“. [16]

 

B. G. Pitts a D. K. Stotlar definují sportovní marketing jako „proces naplňování a zdokonalování 
činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se 
uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“. [19]

 

2.3 MANAGEMENT
 

2.3.1 Definice managementu

 

P. F. Drucker (1973) uvádí: „Výklad pojmu „management“ je zvláště nesnadný. Především jde o 
pojem specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do 
britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají a vyjadřuje nejen sociální 
postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia.“ [6]

 

Podle Václava Lednického je management „proces systematického provádění všech manažerských 
funkcí a efektivního využívání všech zdrojů podniku k dosažení stanovených podnikových cílů. Je 
to proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně a účinně dosahují 
předem určených cílů organizace při optimálním využívání poskytnutých zdrojů.“ [15]

 

2.3.2 Pojem management

 



Slovo management pochází z anglického slova „to manage“, což v překladu znamená vést, řídit, mít 
vedoucí funkci, vědět si rady, mít úspěch, zdolat, dosáhnout cíle a znamená v podstatě umění řídit. 

 

Čáslavová Eva říká, že pojem „management“ odpovídá českému pojmu „řízení“ a to především 
řízení podnikové ve smyslu uceleného řízení všech podnikových činností (prodej, výrobní, 
vývojová činnost). [2]

 

Historie managementu první etapy sahá do konce 19. a 20. století, kdy si potřeby praxe vynutily 
vznik teoretické disciplíny. S růstem velikosti podniků se zvyšují nároky na řídící práci, vznikají 
první odborníci na marketing, vznikají i první manažeři. Zakladatelem byla trojice Frederic 
Winslow Tailor, Henry Fazol a Max Weber. Druhá etapa začala zhruba za druhé světové války, kdy 
mluvíme o manažerské revoluci. Na začátku byly firmy vedeny většinou jedním člověkem, což byla 
většinou výrazná osobnost, ale později se oddělovala funkce manažera a funkce vlastníka hlavně 
z důvodu zastupitelnosti. Vznikají manažeři první a druhé linie a manažeři vrcholoví. Ve třetí etapě 
na konci sedmdesátých let se začínají  projevovat snahy o spoluúčast zaměstnanců na řízení a 
partnerské vztahy. Empirické přístupy se projevují tím, že management je chápán jako umění řídit a 
je upřednostňována intuice zkušenosti jiných manažerů. Čtvrtá etapa je od devadesátých let a je 
charakterizována rychlým vývojem managementu. Zaměstnanci se podílejí na zisku, řízení i na 
majetku podniku, vydávání zaměstnaneckých akcií, silnou vazbou na podnik. Řízení je působení na 
určitou soustavu a ovládání její činnosti (pohyb, funkce). Věda, která se zabývá řízením je 
kybernetika. Řídící činnost vykonává buď jednotlivec nebo skupina lidí uvědoměle. Úlohou 
manažera je využít znalostí odborníků, motivovat je a „donutit“ pracovat tak, aby společně dosáhli 
určitého cíle. Manažerské znalosti a zkušenosti se dají přenášet z oblasti do oblasti. Manažer je 
typické povolání pro práci s lidmi. Má k tomu dostatek finančních prostředků, které by měl umět 
použít. 

 

Zásady Analýzy „4E“:

Účelnost – dělání správných věcí

Účinnost – provádění věcí správným způsobem

Hospodárnost – realizace věcí s minimálními náklady

Odpovědnost – provádění věcí spravedlivě a podle práva

 

2.3.3 Definice sportovní management

 

Sportovní management je podle Ireny Durdové vedení lidí (vykonávání úkolů), specifická 

manažerská funkce (typické činnosti, které manažer provádí) a předmět studia a jeho účel. Vedení 



lidí může být přímé nebo nepřímé působení. Přímé působení je ukládání úkolů -  přímý dohled. 

Nepřímé působení je motivace – pohnutka k něčemu. Motivace vychází z  Maslowovy[2] teorie 

potřeb. Patří zde fyziologické potřeby, potřeby jistoty a bezpečí, potřeby přátelského přijetí, potřeby 

seberealizace a potřeby prožívat úctu a vážnost.

 

Viz Příloha 1 Maslowova teorie potřeb

 

2.3.4 Pojem sportovní management

 

Pojem sportovní management můžeme chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a 
sportovních svazů, spolků, klubů, družstev, tělovýchovných jednot, které zdůrazňují podnikatelsky 
orientované chování. Dále jde přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru  výroby sportovního 
zboží či sportovních služeb a aktivit.

 

Viz Příloha 2 Systém tělesné výchovy a sportu v ČR (1998)

 

 

 

Charakteristické rysy managementu: 

- management je obecnou disciplínou se širokým aplikačním záběrem

- management můžeme aplikovat na různých organizačních úrovních

- vykonavateli managementu jsou lidé

- základem je dosažení úspěšnosti uvažované jednotky nebo procesu

 

Mezi další pojmy patří „sportmanagement“, který se člení: sport x management a komerce. 
Komponenty managementu a komerce obsahují nejen manažerské řídící funkce jako plánování, 
organizování, vedení lidí a kontrolu, ale i účetnictví, marketing, právo, finance, ekonomie. 
Komponenta sportu zahrnuje oblast diváctví.

 



2.3.5 Metodologický aparát oboru sportovní management

 

Charakter oboru je interdisciplinární. Využívá metodologického aparátu různých disciplín, jako je 
ekonomie, management, psychologie, sociologie a jiné. 

 

Metodologický aparát zahrnuje:

- kvantitativní metody – matematické modely

- psychologicko - sociální metody – chování lidí, motivace, komunikace

- systémové metody – systémová analýza a syntéza

- procesní přístupy – ucelené zkoumání zvolených organizačních jednotek

- empirické přístupy – poznatky ze zkušeností z manažerské praxe [2]

 

2.4 REKLAMA
 

2.4.1 Definice reklama

 

Philips Kotler říká, že „reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace 
myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií, jako 
jsou noviny, časopisy, televize či rádio.“ [14]

 

Eva Čáslavová definuje pojem reklama jako: „Placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb 
nebo myšlenek určitého subjektu prostřednictvím komunikačních médií.“ [2]

 

2.4.2 Pojem reklama

 

Vznikl z latinského slova „reclamare“, což v překladu znamená znovu křičet, opakovaně křičeti. Je 
to forma komunikace s komerčním záměrem.



 

2.4.3 Pojem sportovní reklama

 

Sportovní reklama je vztahována k reklamě se sportovními motivy. Dále se jedná o reklamu, která 
využívá specifických médií komunikace sportu.

Sportovní reklama využívá specifických forem komunikace v oblasti sportu. Sport a televizní 

reklama patří k sobě zcela neodmyslitelně. Ať je sportovní prostředí pouze kulisou pro prezentaci 

zboží a nebo reklama propaguje sport jako takový či ve spotech alespoň hrají slavní sportovci.[3]

 

2.4.4 Formy reklamy

 

Reklama na dresech a sportovních oděvech

 

- Seznámení s novou firmou, výrobkem či službou nebo usilování o zvýšení povědomí a 
informovanosti mezi veřejností. Funkce je totožná pro všechny druhy sportovní reklamy. Výhodou 
je způsob prezentace při každém vystoupeni na veřejnosti.

 

 

 

 

Reklama na startovních číslech

 

- Rozhodují o ní sami pořadatelé sportovní akce. Je možné ji použít pouze v některých sportech 
využívajících startovní čísla.

 

Reklama na mantinelu (na pásu), na palubovce, ledové ploše

 



- Velice využívaná je zejména v ledním hokeji a fotbale, ale i na tenisových turnajích. Moderní 
technika umožňuje průběžnou změnu zobrazované reklamy během sportovního utkáni. Účinnost 
působení na potencionálního zákazníka prudce vzrůstá s televizním přenosem akce.

 

Reklama na sportovním nářadí

 

- Výrobce využívá divákova podvědomého i vědomého spojováni úspěchů sportovců s jejich 
náčiním a nářadím. Příkladem jsou tenisové rakety, sportovní obuv, oblečení.

 

Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích

 

- Formu prezentace využívají často výrobci těchto zařízení. Na moderních výsledkových tabulích je 
možná prezentace pomocí animovaných reklamních spotů.

 

Reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem

 

-Častá a velmi účinná forma propagace sponzora, která umožňuje působeni na veřejnost.

 

Reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, bulletiny, ročenky apod.)

 

- Forma reklamy, která účinně pomáhá zájemci o reklamu (podnik, firma) vstoupit do podvědomí 
širokého okruhu budoucích zákazníků a seznámit je s podnikem a jeho výrobky.

 

 

 

 

Reklama na videozáznamech, fotografiích apod.

 

- Využít videozáznamy, šoty ze sportovních utkání či ze života klubu a jeho sportovců k propagaci 



sponzora.

 

Reklama na billboardech, videotabulích, poutačích

 

- Možnost delšího časového působení propagovaného zboží či firmy.

 

Internet

 

- Využiti moderní výpočetní techniky zasáhlo i sportovní reklamu. Její účinnost lze odvodit od 
návštěvnosti jednotlivých serverů uživateli internetu.

 

Televizní přenos, média

 

- Nejdražší a přitom nejvyhledávanější jsou televizní přenosy, ale svoji důležitou roli hraje také 
rozhlas a tisk, ať celostátní či regionální.

 

Virtuální reklama

 

- Moderní technika a technologie přináší stále nové efekty a možnosti propagace i do oblasti 
sportovní reklamy. 

 

Viz Příloha 3 Reklamní plochy na ledové ploše

 

Viz Příloha 4 Reklamní plochy na mantinelu

 

Viz Příloha 5 Reklama na výstroji mužstva

 

 



 

2.4.5 Výběr reklamních médií

 

Při výběru médií jsou nejdůležitější tyto rozhodovací kroky: 

- rozhodování o dosahu, frekvenci a účinku

- výběr z hlavních typů médií

- výběr konkrétních mediálních nosičů

- rozhodnutí o mediálním načasování

 

Rozhodnutí o dosahu, frekvenci a účinku – při výběru médií je potřeba rozhodnutí dosahu a 
frekvence k dosažení cílů. Dosah je procentuální měřítko lidí na cílovém trhu během určitého 
časového období, kteří jsou vystaveni sdělení. Frekvence je měřítko toho, kolikrát je průměrná 
osoba vystavena sdělení. Dopad je kvalitativní hodnota, kterou má přinést vystavení reklamnímu 
sdělení v určitém médiu.

 

Výběr z hlavních typů médií – hlavní typy médií jsou noviny, časopisy, rádio, internet. Volbu 
média ovlivní mediální zvyklosti cílových spotřebitelů a lidé hledají média, při kterých by dosáhli 
nejefektivnějších cílů. 

 

Viz Příloha 6 Profily hlavních forem médií 

 

Výběr konkrétních mediálních nosičů – konkrétní média v rámci jednotlivých obecných 
mediálních typů, jako jsou konkrétní časopisy, televizní pořady nebo rádiové programy. Musí se 
zjistit kvalita a pozornost publika.

 

Rozhodnutí o načasování médií – naplánovat, ve kterém průběhu roku bude nejlépe využita 
reklama. Rozvržení reklamy může být – kontinuita – rovnoměrné rozplánování reklamy v rámci 
daného období

                                                                     - pulzování – nerovnoměrné rozvržení v čase

 

 



 

 

2.4.6 Funkce reklamy

 

Mezi funkce reklamy patří:

- funkce informační: je důležitá v počátcích produktu, kde stimuluje primární poptávku. Informuje o 
novém produktu, změně ceny, nových službách, způsobu užívání produktu

- funkce přesvědčovací: má význam v prostředí intenzivní konkurence. Působí na vytváření 
poptávky a smyslem je změna image produktu, tlak na okamžitý nákup, posílení image firmy, 
posílení preference zboží

- funkce upomínací: je ve zralosti produktu. Úkolem je připomenout zákazníkovi výrobek či službu, 
kterou zná

 

Viz Příloha 7 Funkce a vlastnosti sportovní reklamy 1. část

 

Viz Příloha 8 Funkce a vlastnosti sportovní reklamy 2. část

 

2.5 SPONZORING
 

2.5.1 Definice sponzoringu

 

Podle Ireny Durdové rozumíme sportovním sponzoringem vztah mezi službou a protislužbou. 
Sponzor očekává službu či prostředky. Sponzoring není zároveň dárcovstvím ani mecenášstvím. 

 

Sponzorování je specifický prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, které slouží 
k realizaci kulturních, vědeckých, charitativních a jiných aktivit ve sférách života společnosti.

 

Sponzorování je stále výraznější součástí činnosti jednotlivých subjektů v tělovýchovném a 



sportovním hnutí, před nímž stojí tři eventuality:

a) zúžit činnost a připravit se o možnosti pro vývoj subjektů 

b) fungovat v neměnném rozsahu a možnost i ohrozit existenci sportovních aktivit 

c) využít sponzorování jako možnosti opatřování dodatečných finančních zdrojů a zabezpečit rozvoj 
činnosti

 

2.5.2 Definice sportovní sponzoring

 

Je to partnerský vztah mezi firmou či podnikem a sportem. Dochází k uspokojování zájmů na obou 
stranách.. Sponzorovaný vyžaduje od sponzora různých prostředků a služeb k vysněnému cíli. 

 

2.5.3 Formy sponzoringu

 

Sponzorování jednotlivých sportovců: je ve vrcholovém sportu. Osobnost sportovce je úspěchem 
aktuálních výrobků a služeb podnikatele. Sportovec získává finanční podporu i materiální pomoc, 
jako sportovní oblečení, náčiní, vozidlo a jiné.

 

Sponzorování sportovních týmů: sponzor poskytuje finanční prostředky, sportovní vybavení, 
ubytování, dopravu, stravu. Tým pro změnu nabízí reklamu na dresu, inzeráty, podporu prodeje.

 

Sponzorování sportovních akcí: je zde více možností, které lze nabídnout sponzorovi. Patří zde 
vstupenky, reklama o přestávce.

 

Sponzorování sportovních klubů: klub nabízí produkty prostřednictvím činnosti jako jsou 
tělovýchovné služby, sportovní akce, soustředění, dále i služby ubytovací, provoz cestovní 
kanceláře a jiné.

 

Sponzorování sportovních institucí: široká možnost propagace. Sportovní instituce jsou svazy, 
federace a výbory.



 

 

2.5.4 Typy sponzoringu

 

Exkluzivní sponzor – spojený s titulem „oficiální sponzor“. To znamená, že za vysokou cenu 
přejímá veškeré protivýkony.

 

Hlavní sponzor – přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony. Vedlejší sponzoři si rozdělují 
méně atraktivní reklamní možnosti

 

Kooperační sponzor – protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů. Dá se využít 
rozličné doby platnosti sponzorských smluv, což napomáhá překlenutí finančně „úzkých míst“ na 
zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti.

 

2.5.5 Důvody vedoucí firmy, jednotlivce ke sponzoringu

 

Patří zde: 

- kladné veřejné mínění

- zájem sponzora o sport, to je zájem o společenské dění

- publicita, zájem médií

- propagace jména firmy, jejího loga

- propagace produktů firmy

- možnost odreagování se sportem

- posílení podnikové image

- možnost zapojení se do společenských událostí

 



2.6 SWOT ANALÝZA
 

2.6.1 Pojem SWOT analýza  

 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti - silné stránky), Weaknesses (nedostatky 

- slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Zjišťuje je na základě strategického 

auditu[4]. Audit nabízí data. Vychází z auditu trhu. Analýza SWOT tato data zpracovává a 

zdůrazňuje položky z interního i externího auditu. Jedná se o další

velmi používanou analýzu, která sestává z analýzy vnitřního prostředí organizace (silné a

slabé stránky) a z analýzy okolí (příležitosti a hrozby). Díky ní dokážeme komplexně

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického 
(dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu maximalizací 
předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

 

V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými stránkami, 
příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak vzápětí mohou být použity pro stanovení 
strategie a rozvoje firmy.

 

Příležitosti a hrozby musí rozpoznat vedení, jimž společnost čelí. Účelem je donutit manažera 
předvídat důležité trendy, které mají dopad na firmu. Ne všechny hrozby představují pozornost či 
obavy. Příležitosti jsou tam, kde může společnost díky silným stránkám využít změny v okolním 
prostředí ve svůj prospěch. 

 

Silné a slabé stránky nezahrnují všechny charakteristické rysy obchodní společnosti, ale jen ty 
s kritickým vztahem k faktorům úspěchu. Silné a slabé stránky jsou relativní. Základem silných 
stránek by měla být pravdivá fakta. 

 

Viz Příloha 9 SWOT analýza a strategie



 

2.7 ORGANIZACE SPORTU

 

2.7.1 Definice organizace sportu

 

Proces organizování je podle Armstronga definován jako „vytváření, rozvoj a udržení systému 
koordinovaných činností, v němž jedinci a skupiny lidí pracují kooperativně v zájmu společně 
pochopených a dohodnutých dílů.“ Organizování patří mezi řídící činnosti.

Organizování lze chápat jako identifikaci a kvalifikaci činností, souhrn činností nutných k dosažení 
cílů, zabezpečení horizontální a vertikální koordinace a přiřazení manažera ke skupině činností. [1]

 

Václav Lednický říká, že „smyslem organizování je vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci. 
Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované a jiné nezbytné činnosti lidí při 
plnění vytyčených cílů a dalších potřeb podniků.“ [15]

 

Řetězec požadavků je označován jako „OSCAR“. Což je zkratka pojetí požadavků kladených na 
proces organizování z roku 1965 od Ernesta Daleho a je tvořena z pěti slov:

- O – Objectvies - cíl, který má být prostřednictvím organizování dosaženo 

- S – Specialization - specializace

- C – Coordination - koordinace

- A – Autority - pravomoc

- R – Responsibility – zodpovědnost

 

Moderní sport se nejprve rozvíjel díky soukromým spolkům a státem byl ovlivněn nepřímo. Aby se 
mohla konat sportovní klání na úrovni regionu, státu, úrovni mezinárodní, musely spolky vytvořit  
regionální, dále národní asociace daného sportovního odvětví. Ty pak zřídily asociace 
s celosvětovou působností. Úkolem asociací bylo sepsat oficiální pravidla sportovních odvětví, aby 
se umožnilo měření sil mezi sportovci po celém světě. Pravidla jsou akceptovaná svazy 
s přihlédnutím k regionálním zvláštnostem. Některé podmínky mohou být upravovány, protože již 
jsou tradicí. Jsou přijímána jako přirozená, morálně odůvodněná nebo kvůli klimatickým 
podmínkám. 



2.7.2 Historie organizace sportu a tělovýchovy v Otrokovicích a vzniku TJ 
Jiskra Otrokovice

 

První tělovýchovná organizace v Otrokovicích byla založena v roce 1908 jako Tělocvičná jednota 
Sokol. Při založení měla 27 členů. Tělocvičná jednota Sokol však ve své náplni neměla jen cvičení, 
ale od prvopočátku se věnovala i společným turistickým výletům a společenským zábavám. V 
oblasti kulturní působila po celou dobu v ochotnickém divadelním a loutkářském kroužku. 
Provozovala se lehká atletika, házená a odbíjená. 
Ve stejném roce, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol, byla v Otrokovicích ustanovena 
Tělocvičná jednota Orel. Svoji činnost zaměřovala na tělovýchovu, ale i na akce kulturní, zábavné a 
divadelní. Další významnou tělovýchovnou organizací byla Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), 
která byla založena v roce 1936 odborovou organizací kovodělníků strojírenského závodu firmy 
Baťa. Ve třicátých letech dochází v Otrokovicích k dalšímu významnému mezníku v rozvoji 
tělovýchovy. Je založen Sportovní klub Otrokovice. V roce 1930 byla jeho činnost zaměřena pouze 
na kopanou, ale v roce 1935, kdy byl Sportovní klub přejmenován na SK Baťov Otrokovice, byly 
založeny další odbory, a to atletický, rohovnický, házenkářský, šachový, table - tenisový a 
volejbalový. Postupně byly zřizovány další odbory, a to veslařský, tenisový, zábavní, cyklistický a 
odbor zimních sportů (lyžování, hokej a krasobruslení). U řeky Moravy byla zřízena klubovna pro 
veslařský oddíl včetně loděnice. V roce 1949 dochází k přejmenování této organizace na TJ Sokol 
Svit Gottwaldov XI – Otrokovice. V roce 1942 byl založen v Otrokovicích sportovní klub kopané 
SK Sparta Otrokovice. Sportovní činnost byla zahájena v roce 1943 za úzké spolupráce s oddílem 
kopané SK Baťov a SK Viktoria Vítkovice, na jejímž hřišti hrála SK Sparta fotbalové zápasy až do 
roku 1946. V roce 1949 přešel klub SK Sparta pod TJ Sokol Otrokovice a v roce 1952 pod TJ Jiskra 
Otrokovice. 
V roce 1952 došlo v Otrokovicích ke sjednocení všech tělovýchovných organizací do jediné a to TJ 
Jiskra Otrokovice.

V současné době má TJ Jiskra Otrokovice 19 oddílů, které samostatně řídí svoji činnost: atletika, 
cyklistika, kopaná, házená, kuželky, lyžování, orientační běh, sportovní gymnastika, stolní tenis, 
šachy, tenis, turistika, veslování, volejbal, ASPV, jóga, polní kuše, kickbox, jachting a sálová 
kopaná. 

 

Viz Příloha 10 Veslaři v Otrokovicích



 

3. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 
VESLAŘSKÝCH ZÁVODŮ V 
OTROKOVICÍCH
 

3.1 HISTORIE VESLOVÁNÍ
 

3.1.1 Historie veslování ve světě

 

Historie sportu veslování sahá až do starověku. Již faraón Amenhotep II. z konce 15. století př.n.l. 
vesloval. FISA je nejstarší mezinárodní veslařská federace. Byla založena zástupci z Francie, 
Belgie, Švýcarska, Adriatica (nyní část Itálie) a z Itálie v Turíně 25. června 1892. FISA stanovuje 
pravidla a předpisy pro provozování sportu ve všech jeho podobách. Poskytuje také poradenství a 
odborné znalosti pro organizaci veslařské regaty, o vzdělávání koučování a dalších záležitostech 
týkajících se sportu a jeho rozvoje. Členy federace jsou ve všech pěti kontinentech. FISA má hlavní 
představitele ve vedoucích pozicích v mnoha mezinárodních sportovních organizací a řídících 
orgánů. FISA je lídrem v boji proti dopingu ve sportu a byla první mezinárodní federaci, která 
provedla mimo soutěž dopingovou kontrolu. FISA má 11 odborných komisí, 2 komise a 1 pracovní 
skupinu. Celkově ve světě je 130 národních federací. 

První datovaná regata se konala již v roce 1315 v Benátkách, dále v roce 1642 regata na Maltě. 
První známá „moderní“ regata o ceny se konala na řece Temži v Londýně. Jednalo se o regatu, 
která se týkala profesionálních veslařů a to v převozu a taxi přes řeku. Regaty se později začaly 
konat i ve Velké Británii a v jiných zemích během devatenáctého století. Tato regata probíhá i v 
dnešní době a to od mostu v Londýně po Chelsie pod názvem Dogettův kabát a odznak. Od roku 
1756 se datuje i v Americe, v New Yorku. První veslařská regata se uskutečnila na Ostrovech 
v roce 1775. Amatérská regata v Anglii začala ke konci osmnáctého století. Byla to regata mezi 
kluby Eton a Westminster. Oba kluby byly při Vysokých školách. U univerzity Oxford začala 
regata až v roce 1815, zatímco v Cambridge až v roce 1827. Na této regatě vedlo město Henleye, 
které začalo vytvářet svou regatu od roku 1839. Regata osmiveslic mezi univerzitami Oxford a 
Cambridge, které se jezdí i dnes, se datuje od roku 1829. 

Leander klub založený v roce 1818 patří mezi nejstarší veslařské kluby pro veřejnost. Druhý 
nejstarší klub je z roku 1836 Der Hamburger und Germania Ruder Club, který ohlašoval začátek 
veslování jako organizovaný sport v Německu. Detroit byl první uzavřený klub v USA v roce 1839. 
V roce 1843 byl první veslařský klub na Vysoké škole Yale. Harvard - Yale regata je nejstarší 
meziuniverzitní akce ve Spojených státech. 

 



3.1.2 Historie veslování v českých zemích

 

Český veslařský svaz je samostatné občanské sdružení fyzických či právnických osob. Patří mezi 
členy Českého svazu tělesné výchovy. ČVS byl založen roku 1884. Na prvním kongresu federace 
FISA byla Ústřední jednota veslařů z Čech v roce 1893 přijata za národní svaz díky Josefu Rössleru 
- Ořovskému. V roce 1908 byla jednota přejmenovaná na Svaz českých veslařských klubů, ale 
později se přejmenovali na Svaz veslařů Republiky československé. V roce 1911 se v Kroměříži 
ustanovila Jednota českých veslařských klubů na Moravě, později přejmenovaná na Sdružení 
moravských veslařských klubů. 

 

Veslování patří mezi nejstarší a nejrychleji vyvíjející se sporty na území dnešní České republiky. V 
roce 1884 u nás máme pět oddílů a to VK Blesk, VK Lev Roudnice nad Labem, KV Mělnických, 
ČAC Roudnice nad Labem a ČvaBK Praha. Sportovní historici tvrdí, že první veslařský český klub 
založili angličtí obchodníci v roce 1860 pod názvem English Crew, ale údajně v roce 1877 jej 
přetvořili na English Rowing Club, Prague. Nejednalo se o oficiální spolek. Klub měl sídlo na 
Žofíně v Praze a jeho členy byli nejen Angličané, ale i Němci a Češi. Prvenství patří ultrakvistické 
(tj. společné česko - německé) Veslařské jednotě Moravia v Uherském Hradišti. Veslařská jednota 
vznikla díky místním měšťanům a hraběti Zdeňkovi a Vladimírovi Logothetti z Bílovic. Rok vzniku 
je uváděn 1860, 1862 i 1863. V roce 1885 je tento spolek čistě německý a užíval název Ruderverein 
„Moravia“ in Ung. Hradisch. V roce 1908 se sloučil s ČVK Uherské Hradiště. 17.8.1865 mohl v 
Praze vzniknout další oddíl a to „plovecko - veslařská“ jednota Vltavan. Schůze zde byla povolena, 
ale zřízení se nepovolilo, protože nebyly dostačující důkazy. Úspěšnější byli němečtí veslaři v Brně, 
kteří v roce 1869 založili spolek Brünner Ruder – Verein. V Praze roku 1870 vznikl spolek Regatta. 

 

Úplně první regata, které se uskutečnila u nás, byla 22.8.1845, kdy do Prahy přijížděl vůbec první 

vlak. V roce 1892 se koná první Mistrovství zemí koruny české ve skifu a vítězem se stal S. Havlík 

z VK Slavie Praha. Rok 1912 je rokem založení distanční regaty Zbraslav - Praha, která se konala 

až do 70. let 20. století. V roce 1895 založil Josef Rössler - Ořovský Jarní skulérskou regatu. Po 

jeho smrti se regata přejmenovala na Jarní Skulerské závody Rösllera - Ořovského. V roce 1933 

byla tato regata termínově připojena k Primátorkám. Primátorky musely být v letech 1915 - 1918 

zrušeny kvůli válečnému režimu. Do roku 1909 se čeští závodníci zúčastnili pouze těchto regat a 

Mezinárodní regaty, protože rakouské a německé svazy jim zakázaly závodit na jejich regatách. 

Proto Češi hledali další regaty, které by mohly probíhat u nás a vznikla naše nejvýznamnější regata 

Primátorky, které se jezdí pravidelně na začátku června. Ty vznikly 19.června 1910 v 11 hodin 

dopoledne pod protektorátem slavné městské rady královského hlavního města Prahy a pod záštitou 

Svazu Českých Veslařských klubů. Závodilo se o čestnou putovní cenu městské rady královského 

hlavního města Prahy. Nyní je hlavním sponzorem Zentiva. Jezdí se v Praze na řece Vltavě. 

Nejkrásnější výhled na tuto regatu je z Vyšehradu, která vyčnívá nad Vltavou. Dále hodně fanoušků 

bývá v cíli u VK Slavie na pravém pražském břehu na Rašínově nábřeží. Můžete vidět závodit 



veslaře pouze na skifu a osmiveslici, kteří se postupně do závodů přidávají. V roce 1934 byl závod 

rozšířen o Osmy žen, 1958 Osmy juniorů o Zlaté veslo města Prahy, v roce 1959 Skif žen O stuhu 

Podolí, v roce 1973 Osmy veteránů, 1996 Osmy veteránek, 1988 Osmy dorostenců o Cenu Vltavy a 

Memoriál Jindřicha Gottwalda. Nejprestižnějším závodem jsou osmiveslice mužů, kde vyhrává 

téměř každoročně posádka Dukly Praha. Každý rok se vyměňuje jiný pražský pořadatel. Letos tuto 

čest měla Bohemians Praha. Celou regatu lze sledovat v televizi.

 

Ženy se do roku 1931 veslování moc nevěnovaly, a tak vznikl díky J. Opltu Ženský veslařský klub. 
Ten byl ale zrušen v 1948 a poté obnoven pod názvem VO TJ Sokol Podolí. 1942 byly pořádány 
první  juniorské přebory.

 

3.1.3 Historie veslování v Otrokovicích 

 

Rozvoj sportovní činnosti v Otrokovicích začínal po roce 1930 souviset s výstavbou koželužen a 

nové části Otrokovic zvané „Bahňák“. V roce 1933 navrhl  Antonín Zahradník výboru tehdejšího 

sportovního klubu S. K. Baťov, aby byl zřízen i veslařský odbor. Návrh byl výborem přijat a v roce 

1934 byl založen V. O. S. K. Baťov. Ještě téhož roku se uskutečnila v Otrokovicích první 

propagační regata, kde domácím veslařům a veslařkám byli za soupeře veslaři z Uherského 

Hradiště. Celkem se prvního výcviku zúčastnilo 39 veslařů a veslařek. Při této regatě byly také 

pokřtěny dvě lodě - plátová čtyřka a dvojskul, které vyrobila firma Cibulka a spol. v Praze. V roce 

1936 se čtyřka mužů zúčastnila regaty v Břeclavi, kde získala první vítězství pro veslaře z 

Otrokovic. Kromě veslařské činnosti se pořádaly kulturní večírky, táboráky a jiné akce. V roce 

1937 se stal veslařský odbor členem Svazu veslařů ČSR a zemským úřadem v Brně mu byla 

povolena činnost a schválena klubová vlajka. 

 

3.1.4 Válečná léta 1938 - 1944

 

Válečné události a první roky okupace v letech 1938 - 1939 zaznamenaly všeobecný útlum 

sportovní činnosti. Až teprve v roce 1940 se činnost veslařského odboru rozšiřuje, neboť veslařská 

loděnice se stává útočištěm a místem, kde je možno se za okupace scházet. 1. září se uskutečnila v 



Otrokovicích propagační regata za účasti veslařů z Brna, Hodonína, Přerova a Uherského Hradiště. 

Závodilo se v 6 disciplínách: gigové čtyřky hostů, čtyřky dorostu, čtyřky dam, čtyřky začátečníků, 

čtyřky středoškoláků a čtyřky mužů. Regata měla velký úspěch a byla při ní pokřtěna první závodní 

loď - čtyřka Josmar, která se kolem roku 1984 ještě používala. Ve stejném roce byly zahájeny práce 

na výstavbě nové loděnice. Plány a rozpočty připravili stavitelé, kteří také vedli stavební práce. 

Současně se v této době zavádí v otrokovické továrně výroba plátových čtyřek pod vedením Josefa 

Víta. Dřevo bylo z prvotřídního výběru. Byl to hlavně smrk. V roce 1941 byla při příležitosti 1. 

národní veslařské regaty v Otrokovicích slavnostně otevřena nová loděnice a pokřtěna nová závodní 

osmiveslice. Otrokovičtí veslaři se poprvé zúčastnili slavných Primátorských osem v Praze, kde 

získali třetí místo, když většinu trati vedli. Úspěšná činnost veslařského oddílu pokračovala i 

v letech 1943 a 1944. Regaty v Otrokovicích se zúčastňovaly veslařské oddíly z Čech a Moravy a 

domácí posádky většinou vítězily.

 

 

 

3.1.5 Po roce 1945

 

Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se ihned naplno rozvíjí sportovní činnost. Ke dni 17.7. 1945 

je v seznamu členů veslařského oddílu celkem 312 členů. Regaty v Otrokovicích se nemohly 

uskutečnit, neboť jez ve Spytihněvi byl zničený a v Moravě bylo málo vody. V roce 1946 byl 

zvolen nový výbor veslařského odboru v čele s A. Zahradníkem. Opravený jez umožňuje v roce 

1947 opět pořádání národních veslařských regat v Otrokovicích. Neočekávaně se však na činnosti 

oddílu projevil vliv organizačních změn v továrně - v letech 1948 až 1950 došlo téměř ke zrušení 

oddílu. 

 

3.1.6 Léta po sjednocení tělovýchovy - 1951 - 1960

 

Rok 1951 znamená obnovení činnosti oddílu. V rámci sjednocení tělovýchovy se dosavadní 
veslařský odbor mění na veslařský oddíl TJ Jiskra Otrokovice. Na mistrovství ČSR je úspěšný 



skifař K. Pátek, který získává bronzovou medaili. V tomto roce se také uskutečnily první přebory 
TJ Jiskra Otrokovice ve veslování, na kterých startovalo celkem 78 závodníků - o titul přeborníka 
jednoty mezi sebou bojovaly posádky vytvořené z pracovníků jednotlivých provozů o.p. Svit. 
Nečekaně došlo v roce 1956 opět k náhlému útlumu činnosti celého oddílu. Pokles aktivity v oddíle 
měl naštěstí jen krátké trvání a v roce 1957 došlo k opětnému zkonsolidování sil. V následujících 
letech 1959 - 1960 veslují v oddíle převážně ženy. 

 

3.1.7 Rok 1961 - 1970

 

V roce 1961 se ujal funkce trenéra ing. Kubíček, který se vrátil do Otrokovic ze studií v Brně. 

Provedl se velký nábor mládeže, což se příznivě projevilo v činnosti oddílu v následujících letech. 

Již v roce 1962 se dostavují první úspěchy. Koná se opět veřejná veslařská regata v Otrokovicích, 

kde řada domácích posádek vítězí. Po dlouhé době startovaly opět otrokovické posádky dorostenců, 

dorostenek a mužů v osmách. V roce 1963 se Otrokovice staly nejlepším dorosteneckým oddílem 

na Moravě, získaly 5 titulů krajských přeborníků a úspěchy  se dostavily i na přeborech ČSSR, kde 

se do finále probojovaly všechny startující otrokovické posádky. Úspěchy mohly být ještě větší, ale 

začala se projevovat zastaralost závodních lodí. Veslaři si v této době vedli dobře i v jiných 

závodních odvětvích, zejména v lyžování. Kromě sportovní činnosti se opět buduje - prováděly se 

úpravy střediska a předělávala se stará vesla „biče“ na modernější „lopatky“. Pro dopravu lodí na 

regaty se zhotovila lehká kovová konstrukce na nákladní auto. Za dobrou práci s mládeží dostal 

oddíl od KV ČSTV novou závodní loď - dvojskif. Byla to po 25 letech první závodní loď. 31.8. 

zemřel po krátké těžké nemoci zakladatel oddílu Antonín Zahradník. V roce 1969 se na regatě 

v Otrokovicích poprvé soutěžilo o putovní pohár „Memoriál Antonína Zahradníka“, který byl 

vypsán na počest zesnulého zakladatele oddílu. Ve své cestě ke světovému mistrovství pokračovali 

odchovanci oddílu v drese pražské Dukly, O. a P. Svojanovští, kteří se v září stali mistry Evropy na 

dvojce s kormidelníkem. Úspěchy oddílu se začínají projevovat i v možnostech získávání nových 

lodí - v tomto roce tělovýchovná jednota zakoupila další dvě lodě - skif a čtyřku. V září se 

uskutečnil již 20. ročník veslařských závodů v Otrokovicích za velké účasti veslařů z celé ČSSR. 

 

3.1.8 Rok 1971 - 1997

 

V roce 1971 se provádí opět velký nábor mládeže - tentokrát ve škole ve starých Otrokovicích, 



odkud přichází do oddílu hodně nových chlapců a děvčat. V průběhu roku byl dle návrhu ing. 

Kubíčka zhotoven vlek na přepravu lodí na regaty. Dle tohoto vleku se pak staví vleky i v jiných 

oddílech. V roce 1972 byly zakoupeny tělovýchovnou jednotou další nové lodě pro závodníky. 

Dalšího úspěchu dosáhli znovu bratři Svojanovští na Olympijských hrách v Mnichově, kde dojeli 

pro stříbrnou medaili. V roce 1976 začínal opět nábor mládeže, protože hodně lidí odešlo na studia, 

vojenské služby, existenční důvody. Na závěr sezony 1977 byl oddílu udělen titul „Vzorný oddíl II. 

stupně“. Na otrokovické regatě poprvé startovali maďarští veslaři ze Stolníku. Regata je obohacena 

o nové soutěže, jsou vypsány putovní poháry pro vítězné oddíly v jednotlivých veslařských 

disciplinách. Nová laminátová čtyřka zakoupená tělovýchovnou jednotou za 105 000 Kč byla 

pokřtěna vynikajícím výsledkem čtyřky juniorek, která na mistrovství ČSSR získala stříbrnou 

medaili. V tomto roce začala díky novému výboru jednoty dlouho připravovaná generální oprava 

loděnice. Dle projektu ing. Kubíčka zahrnovala tato akce opravu klubovny, včetně zhotovení úplně 

nového nábytku, vybudování přístřešku pro vlek, výstavbu cvičného bazénu, posilovny a opravy 

vodoinstalace. Na jaře byla dokončena oprava klubovny, v průběhu roku se dokončil přístřešek na 

vlek a zahájily se práce na cvičném bazénu. Ve spolupráci s výborem jednoty se podařilo vyřešit 

problém dopravy na regaty, neboť byl zakoupen starší autobus, který členové oddílu pomohli 

brigádnicky zrenovovat. V roce 1981 pokračuje práce na bazéně a v posilovně. Začíná se veslovat  

již ve věku 11 - 15 let. Bohatá činnost oddílu byla oceněna udělením titulu „Vzorný oddíl I. 

stupně“.

 

V letech 1985 až 1990 je pod vedením Ing.Kubíčka prováděna další velká dostavba veslařské 
loděnice - podél celé staré loděnice byla provedena přístavba nového sociálního zařízení včetně 
zřízení plynové kotelny, ústředního vytápění a tréninkového veslařského bazénu. Několikrát 
závodníci startovali v Německu ve Wurzenu - před rokem 1990 to bylo bývalé NDR, kde měli 
možnost získat německé lodě - veslaři z Wurzenu byli rovněž u nás. Bohužel kontakty byly 
ukončeny z důvodu záplav v době konání regaty. Největších úspěchů dosahuje Michal Vabroušek, 
který po přechodu do Dukly získává nejen titul mistra světa juniorů na párové čtyřce, ale po dalších 
letech přípravy získal v roce 2000 titul mistra světa na skifu lehké váhy.

 

3.1.9 Po roce 1997 

 

Katastrofická velká povodeň, která v létě roku 1997 postihla celou Moravu, způsobila nejen 

zatopení velké části Otrokovic, ale způsobila i velké škody na veslařské loděnici a na lodním 

materiálu. Díky obětavé práci domácích veslařů a obětavé pomoci řady podniků a také veslařů z 



Mělníka a z Bohemians Praha se podařilo škody během podzimu odstranit a oddíl mohl pokračovat 

ve své činnosti. Rok po katastrofální povodni chtěli veslaři obnovit pořádání veslařské regaty – 

protože v řece Moravě ale byly stále spadlé stromy, zkusili uspořádat regatu na Štěrkovišti jako 

„Otrokovické sprinty“. Trať 450 metrů z „rohu do rohu“ s dostatečnou šířkou pro 5 lodí byla 

vybójkovaná po krajích . Po prvním ročníku v roce 1998 zjistili, že i přes drobné problémy se tato 

regata na závěr sezóny setkala s příznivým ohlasem všech zúčastněných, neboť prostor rekreačního 

střediska poskytoval dostatek prostoru na břehu i na vodě, včetně hospůdek pro občerstvení, a tak 

s pořádáním regaty se už nevrátili na řeku.

 

 

3.2 SOUTĚŽNÍ ŘÁDY VE VESLOVÁNÍ
 

3.2.1 Věková kategorie 

 

- mladší žáci, žačky – označení žcim, žkys, věk 11 - 12 let 

- starší žáci, žačky – označení žcis, žkys, věk 13 - 14 let

- mladší dorostenci, dorostenky – označení dci, dky, věk 15 - 16 let

- junioři, juniorky – označení jři, jky, věk 17 - 18 let 

- muž – označení m

- ženy - označení ž

- senioři B - 19 – 22 let

- senioři A - 23 a starší

- veteráni 27 a starší

 



3.2.2 Disciplíny

 

- skif – označení 1x

- dvojskif - označení 2x

- dvojka bez kormidelníka - označení 2-

- dvojka s kormidelníkem - označení  2+

- čtyřka párová s kormidelníkem - označení 4x+

- čtyřka párová bez kormidelníka - označení 4x-

- čtyřka s kormidelníkem - označení 4+ 

- čtyřka bez kormidelníka - označení 4- 

- osma s kormidelníkem - označení 8+

 

Dále se disciplíny rozdělují podle hmotnosti.

Hmotnost posádek lehkých vah je následující: 

-muži - posádka nesmí překročit více než 70 kg. Jednotlivec ani skifař nesmí vážit více než 72,5 kg.

- ženy - posádka 57 kg, jednotlivá veslařka a skifařka maximálně 59 kg

 

3.2.3 Vypsání regaty

 

Ke každé regatě musí být vydáno tzv. vypsání, které obsahuje několik záležitostí a to: název regaty, 
všeobecná ustanovení - název pořadatele, technické zajištění, datum a časové údaje, místo, popis 
místa, přihlášky a vklady, losování - dobu a místo, ubytování a stravování, případné úhrady. 
Technické ustanovení - předpis, popis dráhy, kategorie lodí, podmínky účasti, ceny, pořad závodů.

 

3.2.4 Trať

 

Závodní trať ve veslování je rozdělena do tří kategorií: 



 

Klasická závodní trať 
 

- je dlouhá 2000 metrů. Patří zde: Slovácká regata v Břeclavi, Mistrovství oblasti Moravy, Labe a 
Vltavy – oddíl závodí v té oblasti, ke které náleží. Dále zde patří. Primátorky Zentiva, Rennerům 
memoriál, Třeboňská regata s mezinárodní účastí, Memoriál MUDr. Urbáška konající v Uherském 
Hradišti a také Mistrovství České republiky dorostu, juniorů, seniorů. Tato regata se koná  ve 
Sportovním centru Račice.Veslařská dráha zde vznikla v roce 1986 na místě bývalé pískovny. 
Celková dráha kanálu je 2350 metrů. Je to středisko pro veřejnost, kde můžete rybařit, jezdit na 
kole, na kolečkových bruslích, na kánoi, na kajaku, v posilovně si zacvičit, zahrát si bowling, pojíst 
a večer se ubytovat. Závodiště je svými parametry schopné pořádat mezinárodní závody. V roce 
1986 se zde konalo Mistrovství světa juniorů ve veslování, v roce 1993 Mistrovství světa ve 
veslování, v roce 2002 FISA World  Masters Regatta a v červenci 2009 Mistrovství světa do 23 let 
ve veslování. Na startu bylo 307 posádek z 56 zemí Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Oceánie. Z 
toho vyplývá 857 závodníků z celého světa. Největší výprava přijela z USA a to 90 závodníků, z 
Německa přijelo 100 závodníků, z Francie 54, z Polska 50 a z ČR 30. Nejlépe se vedlo skifařce 
Jitce Antošové, která projela svou trať jako první a získala třetí zlatou medaili v MS do 23 let. Jitka 
Antošová se narodila roku 1987 v Děčíně a myslím si, že ve své kariéře bude nadějně pokračovat i 
nadále.            

 

Distanční tratě

 

- pravidelně v dubnu se koná regata v Hoříně na 6000 metrů. Je to Mezinárodní mistrovství České 
republiky na dlouhé tratě. Jsou to distanční závody, kde veslaři ukazují svou vytrvalost. Dále zde 
patří Roudnické distanční závody, Vytrvalostní závod bratří Mejzlíků, Distanční závod ve skifu o 
cenu J. Ondráka a čtyřce o cenu M. Suchopára. 

 

Sprinty 500 metrů

 

- několikrát do roka se konají sprinty. Závodí se na trati, která má délku 500 metrů. Zde vesaři 
ukáží, jakou mají sílu. Sprinty se konají v Roudnici „Memoriál Františka Vrby“ a dále Mistrovství 
České republiky ve sprintu a v říjnu v Otrokovicích „Otrokovické sprinty“. Zde je trať dlouhá 450 
metrů. Otrokovická regata byla zahájena v roce 1934, při které byly pokřtěny i první dvě lodě - 
plátová párová čtyřka a dvojskul. Závody trvají necelých 90 sekund. Než se veslař rozjede, už musí 
brzdit, aby nenarazil do břehu. Regata se dříve konala na řece Moravě, ale s postupem času se 
přesunula do rekreačního areálu Štěrkoviště. Zde se veslaři rozloučí s kolegy a vodou.

 



3.3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZÁVODŮ „OTROKOVICKÉ 
SPRINTY“
 

Jelikož veslování patří k méně populárním sportům, musíme včas upozornit sponzory, občany a 
závodníky, že se budou v Otrokovicích konat závody. Viz. darovací smlouva. Důležitá je propagace 
závodu, která obnáší finanční prostředky. Je ale potřebná k tomu, abychom nalákali sponzory a 
jejich sponzorské dary a také město k přispění financí. Je zapotřebí finančního trhu, kdy se na 
základě nabídky a poptávky uskuteční účelné rozdělování peněžního kapitálu od těch, kteří ho mají, 
k těm kteří ho potřebují. Je povinností, abychom nešli do mínusu, ale aby příjmy byly větší než 
výdaje a nebo se jim rovnaly. 

 

Viz Příloha 11 Darovací smlouva

 

3.3.1 Rozpočet TJ Jiskra Otrokovice

 

Níže uvedená tabulka zobrazuje reálný rozpočet veslařské regaty z roku 2009 pořádaného TJ 
Jiskrou Otrokovice.

 

Viz Příloha 12 Rozpočet září, říjen 2009

 

Veslařský klub je během měsíce září a říjen 2009 v kladných hodnotách. Zůstatek financí je 9 244 
Kč.

 

Viz Příloha 13 Rozpočet září, říjen 2008

 

Veslařský klub je během měsíce září a říjen 2008 v kladných hodnotách. Zůstatek financí je 544 Kč.

 

Viz Příloha 14 Rozpočet září, říjen 2007

 

Veslařský klub je během měsíce září a říjen 2007 v kladných hodnotách. Zůstatek financí je 



2 335,80 Kč.

 

3.3.2 Porovnání regaty za poslední tři roky

 

Rok 2009
K závodům se přihlásily kluby a oddíly:

VK Hodonín, SVK Břeclav, ČVK Brno, VK Olomouc, LS Brno, VK Přerov, DUKLA Praha, Perun 
Ostrava, Slňava Piešťany, SVK Bratislava, Jiskra Třeboň, SK Staré Město, Moravia Uherské 
Hradiště, Jiskra Otrokovice

 

Vklady: skif – 20 Kč, dvojskif – 30 Kč, čtyřka – 50 Kč

 

 

Úspěchy našich veslařů:

- skif: 5 x medaile 

- dvojskif: 4 x medaile 

- dvojka bez kormidelníka: 4 x medaile

- párová čtyřka s kormidelníkem: 3 x medaile

 

Rok 2008
K závodům se přihlásily kluby a oddíly:

VK Hodonín, SVK Břeclav, ČVK Brno, VK Olomouc, LS Brno, VK Přerov, DUKLA Praha, Perun 
Ostrava, Slňava Piešťany, SVK Bratislava, SK Staré město, Moravia Uherské Hradiště, Jiskra 
Otrokovice

 

Vklady: skif – 20 Kč, dvojskif – 30 Kč, čtyřka – 50 Kč

 

Úspěchy našich veslařů:

- skif: 5 x medaile 

- dvojskif: 2 x medaile 



- dvojka bez kormidelníka: 1 x medaile 

- párová čtyřka s kormidelníkem: 1 x medaile 

 

Rok 2007
K závodům se přihlásily kluby a oddíly:

VK Hodonín, SVK Břeclav, ČVK Brno, VK Olomouc, LS Brno, VK Přerov, Jiskra Otrokovice, 
DUKLA Praha

 

Vklady: skif – 20 Kč, dvojskif – 30 Kč, čtyřka – 50 Kč

 

Úspěchy našich veslařů:

- skif: 8 x medaile 

- dvojskif: 2 x medaile 

- dvojka bez kormidelníka: 1 x medaile 

 

3.3.3 Organizace zajištění regaty na Štěrkovišti 6.10.2009

 

Oblasti:

1. Ceny, medaile, poháry – zajištění

- medaile a poháry – nutno zajet do Zlína (Jižní Svahy – pan Kabourek odpoledne). Do 15.9. 
-vybrat a dohodnout termín převzetí

- ceny – navštívit potenciální sponzory (Technické služby Otrokovice,…)

   nakoupit drobnosti

   zajistit tašky na ceny – Technické služby Otrokovice

 

               připravit k předávání do beden

               zajistit přípravu předávání v cíli

 



2. Finance a rozhodčí sbor

- zajistit obsazení rozhodčích sboru – startéři, cíl, vrchní rozhodčí

- na poradě zástupců a rozhodčích rozdělit funkce rozhodčích, zajistit finanční náležitosti 

(na Jiskře odsouhlasit způsob vyplácení)

- vybrat vklady

- po skončení přebrat od rozhodčích zapůjčený materiál

 

Materiál zajištění pro Rekreační středisko

- připravit prapory, megafony včetně baterií, klakson, zvon

- připravit vysílačky (Jiskra - pan Janda), doplnit baterie

- připravit stopky

- občerstvení rozhodčích během regaty

 

3. Cíl

- kancelář (klíče, záchody, koše na smetí, domluvit s panem Prudkým převzetí klíčů od kanceláře, 
záchodů a skladů s koši)

- dle projednání s panem Prudkým zajistit možnost dohledu a průběžného úklidu záchodů, 
toaletního papíru

- v pátek k večeru rozmístit koše, v sobotu ráno umístit do košů igelitové pytle

 

- zapůjčení Avie od Služby města Otrokovice - nutno přebrat na loděnici, převoz z loděnice na 
Štěrkoviště a zpět (v pátek připravit materiál do cíle na převoz, v sobotu ráno naložit a převézt do 
cíle, po závodě odvézt na loděnici)

 

- rozhlasová aparatura - zapůjčení projednat telefonem s vedením BESEDY (Mgr. Obdržálek), 
nutno zajistit po dohodě odvoz z BESEDY na loděnici, dohodnout se na zajištění uvedení do 
provozu v sobotu ráno, zajistit obsluhu a moderátory

 

- zápis dle možnosti zajistit Janu Tomaštíkovi včetně notebooku a tiskárny, připravit cílové 
protokoly pro rozhodčí



 

- předávání cen v průběhu závodů

 

- po skončení regaty odvoz Avie a cenného materiálu na loděnici, zbytek do kanceláře

 

4. Zajištění provozu motorového člunu – převoz a odvoz, provoz při stavbě a likvidaci dráhy, 
provoz při závodech

- středa - vytažení motoru a člunu z vody, člun naložit na přívěs, připravit kanystry s benzinem a 
olejem (plná nádrž 20 litrů + 2 x 20 litrů)

- čtvrtek - převoz člunu na Rekreační oblast Štěrkoviště, člun přeplavit k platu u cíle a zamknout, po 
složení na vodu převézt druhý člun, dát na vodu

- pátek - ráno převézt velký i malý motor, nainstalovat na člun a zajistit stavbu dráhy - po 
dokončení dráhy motor dát do kanceláře

- sobota - ráno dát motor na člun, případné opravy či dokončení dráhy, zajistit provoz při závodech 
s vrchním rozhodčím, po skončení závodů uložit motor do kanceláře a zamknout člun

- neděle - zajistit stažení dráhy, následně odvézt člun a motor na loděnici

 

 

5. Stavba a likvidace dráhy

- pondělí až středa - kontrola lan, bójek, čísel na start

- čtvrtek - převoz bójek, lan na Rekreační oblast Štěrkoviště - uložit vše do kanceláře. Zajistit 
vozidlo.

- pátek - stavba dráhy (natažení a ukotvení podélných lan a zavěšení bójek), instalace cílových 
bójek, instalace startovních tyček na břehu a čísel na startu a v cíli

- sobota - ráno kontrola a případné opravy

- neděle - likvidace dráhy, odvoz na loděnici.

Spolupráce s motorovým člunem.

 

6. Převoz závodních lodí na Štěrkoviště, dispečink pro naše závodníky, odvoz lodí

- dohodnout termín převozu (pátek odpoledne), transit + velký vlek, po skončení regaty totéž zpět



- startovní čísla

- převoz autobusu

 

- zástupce na poradu - připravit rozpis startů pro závodníky

 

7. Administrativní příprava

-losování, programy

-základní rozpisy, časový program

-namnožení

 

8. Zajištění instalace nástupního plata na pláži a následně jeho odvozu

 

9. Porada zástupců (ředitel závodů)

 

- řešení případných problémů při závodech

 

Celkem je potřeba na zajištění závodů 8 lidí a 4 chlapci z řad juniorů na stavbu dráhy. 

 

 

 

3.4 SWOT ANALÝZA
 

S – Strenghts (silné stránky)

- mezinárodní účast

- tradice



- hodnotné medaile a ceny pro vítěze 

- konkurenceschopnost regaty

- dostupná lokalita

- pěkné prostředí

- kvalita služeb

- finanční podpora města

- široká nabídka volnočasových aktivit

- volný vstup pro diváky

- spokojenost diváků

 

W – Weaknesses (slabé stránky)

- jednodenní regata

- nízká popularita

- malé prostory pro uchování lodí

- pozdní termín konání závodů

- technické vybavení organizace 

- intenzita a kvalita propagace

 

O – Opportunities (příležitosti)

- získání více sponzorů

- větší zájem o samotnou regatu

- masmedia

- rostoucí význam sportu

 

T – Threats (hrozby)



- nepříznivé počasí

- nezájem o sport

- nízká sledovanost

- znečištění vody

- nedostatečná modernizace

- zvyšování cen závodů

- omezená doprava

- postupná devastace území

- nezájem členů o aktivní účast na regatě

 

3.5 VYMEZENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, 
PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB 
 

3.5.1 Silné stránky

 

- mezinárodní účast – na regatu se sjíždí závodníci z celé České republiky, ale i naši nejbližší 
sousedé ze Slovenské republiky

 

- tradice – regata se koná každoročně na začátku října. V roce 2009 oslavila 12. výročí. 

 

- hodnotné medaile a ceny pro vítěze – pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny ve formě medailí a 
věcných dárků od sponzorů.

 

- konkurenceschopnost regaty – i kdyby se obnovila loděnice v Napajedlech, osobně si myslím,  že 
by stále jezdilo spousta lidí na „Otrokovické sprinty“, protože mají již svou tradici, jsou zaběhnuté a 
úspěšné v závěru sezóny. 

 



- dostupná lokalita – do Otrokovic se dá dobře dostat z Hodonína, Uherského Hradiště, Olomouce, 
Ostravy i z Brna. 

 

- pěkné prostředí – rekreační areál Štěrkoviště se nachází v klidné části Otrokovic – Štěrkáč. Je zde 
hodně zeleně. 

 

- kvalita služeb – pro závodníky je připraveno několik občerstvení po dobru trvání regaty. 

 

- finanční podpora města – od města získávání finanční podpory. 

 

- široká nabídka volnočasových aktivit – v rekreačním areálu Štěrkoviště se dá využít jízdy na kole, 
běhu, plavání, protažení před závodem, odpočinek, relaxace. 

 

- volný vstup pro diváky – do areálu je vstup zdarma. 

 

- spokojenost diváků – jelikož je délka trati 450 metrů, diváci mohou pozorovat celý závod od startu 
až po cíl a podporovat své favority.

 

3.5.2 Slabé stránky

 

- jednodenní regata – regata je jednodenní záležitostí, proto se během jednoho dne nedají stihnout 
všechny závody. 

 

- nízká popularita – na regatu přijíždějí většinou jen závodníci z Moravy a Slezska. Veslaře z Čech 
zde moc nenajdeme. 

 

- omezené prostory pro uchování lodí – jsou zde ne moc veliké prostory pro uchování lodí. 

 

- pozdní termín konání regaty - samotná regata se koná na začátku října. Počasí je již většinou 



nepříznivé. Slunečního paprsku je málo a začíná přibývat deštivých srážek a větru. 

 

- technické vybavení organizace – chtělo by vylepšit technické vybavení regaty – je tím myšleno: 
vyhlašování výsledků, prostory pro rozhodčí, tabule s výsledky závodů, plato.

 

- intenzita a kvalita propagace – regata je málo propagována. Je potřeba zvýšit propagaci 
v rádiových stanicích, také bych rozvěsila letáčky po Otrokovicích a do škol. 

 

 

3.5.3 Příležitosti

 

- získání více sponzorů – největší příležitostí by bylo, pokud by oddíl sehnal více sponzorů, tím by 
mohl nakoupit nové a lepší technické vybavení na regatu nebo také zakoupit lepší samotné 
vybavení pro závodníky – lodě, vesla, dresy. 

 

- větší zájem o samotnou regatu – bylo by dobré, když by se zvýšil o regatu zájem jak už ze strany 
závodníků a trenérů, tak z řad sponzorů a diváků. 

 

- masmedia – rozšířit zmínku o regatě do rádia, televize i novin a časopisů.

- rostoucí význam sportu – více lidí by zajímala samotná regata a nebo sport všeobecně. 

 

3.5.4 Hrozby

 

- nepříznivé počasí – jelikož samotná regata probíhá až začátkem října, může se stát, že závody 
nevyjdou za příznivého počasí. 

 

- nezájem o sport – z celkového hlediska nezájem o sport. 

 



- nízká sledovanost – na regatě málo fanoušků. 

 

- znečištění vody – nesmí dojít ke znečištění Štěrkoviště – smetí, plovoucí větve.

 

- nedostatečná modernizace – zhoršení lodí a autobusové dopravy, místo trávníku bahno.

 

- zvyšování cen závodů – samotní závodníci by museli platit větší sumu peněz za závod, vstup do 
areálu by byl placený.

 

- omezená doprava – zhoršení stavu silnic, objížďky, uzavírky. Omezená doprava na silnici během 
samotné regaty.

 

- postupná devastace území – nebylo by vhodné pro regatu, kdyby se město Otrokovice přestalo 
starat o areál. 

 

- nezájem členů o aktivní účast na regatě – nejhorší by bylo, kdyby se na regatu nepřihlásil žádný 
klub.



 

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ
 

Šetřením bylo zjištěno, že můžeme pochválit pořadatele regaty díky tomu, že i s malým počtem lidí 
je jejich organizace na velmi dobré úrovni a regata je dotažena do zdárného konce. Pan Jiří 
Kubíček, který má celou regatu na starosti a organizuje ji, je velmi schopným organizátorem a již 
ví, co je třeba zařídit, aby se regata mohla konat. 

 

Organizace během regaty je na vynikající úrovni, jen by chtělo zmodernizovat techniku, vylepšit 
technické vybavení.

 

V rekreačním areálu Štěrkoviště je nádherná příroda. Jezero Štěrkoviště - zatopený bývalý lom, je 
nyní přírodním koupalištěm. Je zde mnoho sportovního využití pro všechny a závodníci i hosté 
mohou najít několikero občerstvení. Díky většímu prostoru než u samotné loděnice, mohou lidé 
využít i jiné sportovní aktivity a hlavně fandit svým favoritům. Je také důležité dbát na čistotu 
vodního toku, plovoucí větve či smetí se musí odstraňovat.

 

Největší předností regaty je možnost získat v každé kategorii ocenění. Nejlepší závodníci jsou 
odměněni medailí a cennými dary od sponzorů. 

 

Další předností regaty je dostupnost závodníků ze všech koutů České republiky. Pár metrů od 
závodiště je zastávka městské hromadné obsluhy. Otrokovice jsou na hlavním tahu mezi Uherským 
Hradištěm a Přerovem.

 

Další výhodou je přechod z řeky Moravy na rekreační oblast Štěrkoviště. Je zde více možností na 
umístění lodí pro závodníky, více prostoru na přípravu před samotným závodem. 

 

Největší rezervou regaty je nedostatek sponzorů. Sponzorských firem je velmi poskromnu, protože 
veslování je méně preferovaný sport. Málo lidí ví o této regatě. A ti, kteří o ni ví, tak nemají zájem 
se ji zúčastnit. Regata je také málo propagována. O regatě vychází pouze článek v Otrokovických 
novinách a v magazínu Okno do kraje. 

 

Samotná regata se koná na začátku října, kdy je počasí většinou nepříznivé. Slunečního paprsku je 



málo a začíná přibývat deštivých srážek a větru. 

 

Zhoršení stavu silnic, objížďky a uzavírky, to vše omezuje dopravu v průběhu konání regaty. Nejen 
závodníci, ale i diváci a fanoušci pak ztrácí zájem o regatu, protože musí vymýšlet kudy se do 
areálu co nejsnáze dostat. Stejně tak zvýšení cen závodů nebo placený vstup do areálu mnohé 
odradí.

 

Oddíl má několik stálých sponzorů, ti ale nezvládnou zaopatřit celou regatu i s přípravou. Bylo by 
vhodné oslovit více takových firem a soukromých osob, které mají sklon ke sportu a k veslování 
obzvlášť, aby svými peněžními prostředky pomohly k uspořádání regaty. 

 

Velice důležitá je propagace regaty. Pokud žádný klub nemá zájem účastnit se regaty, tradiční 
,,Otrokovické sprinty" by musely ukončit svoji činnost.



 

5. NÁVRHY, DOPORUČENÍ, NÁMĚTY
 

5.1 SPONZORSTVÍ
 

Dospěla jsem k názoru, že největším problémem je shánění financí pro pořádání regaty. Sport je 
velmi málo oblíbený, a proto firmy nechtějí vkládat finance do této regaty. Je potřeba využít všech 
možných metod. Sponzory je třeba zviditelnit v podobě visaček, billboardů, zviditelnění loga na 
lodích. Samotné sponzory bych pozvala na regatu, aby si uvědomili, že veslování je velmi 
atraktivním sportem pro diváky. Po regatě bych jim připravila pohoštění, kde by se navzájem 
seznámili. 

 

5.2 REKLAMA
 

Dále je regata i málo preferována. To úzce souvisí i se sponzorováním. Také bych zapojila samotné 
diváky do závodů. Mohou si zkusit samotnou jízdu na lodi, zakoupit si propagační materiál – 
mikiny, trička, přívěsky, kšiltovky či si zkusit samotné moderování závodů a nebo dekoraci vítězů. 

 

5.3 MOTIVACE ZÁVODNÍKŮ
 

Je také důležité dopředu motivovat samotné závodníky, kde bude vítězství odměněno lákavou 
výhrou. Může tím být i finanční odměna. Nebylo by špatné například stanovit zajímavou disciplínu 
v rámci regaty v Otrokovicích. Nebo také obnovit závody mixů. Tím by byly závody zpestřeny a 
přilákaly by více závodníků i diváků. 



 

6. ZÁVĚR
 

Obsahem této bakalářské práce byla organizace a řízení sportovní akce. Hlavním cílem této analýzy 
byl průzkum současné situace regaty pomocí SWOT analýzy, kde jsem srovnala silné a slabé 
stránky regaty a současně její příležitosti a hrozby a následné odhalení nedostatků či problémů, se 
kterými se oddíl potýká.

 

Klub má určitě dobrou pověst, protože výzkum pomocí srovnání posledních třech regat ukázal, že 
se regaty účastní stále více klubů a závodníků a veslaři z Otrokovic jsou čím dál větší konkurencí 
pro ostatní oddíly. Většina členů je s regatou velmi spokojena a bude pokračovat v jeho 
návštěvnosti. Současní členové podávají dobré reference o klubu svým známým, což ukazuje stále 
větší počet členů.

 

V teoretické části práce jsem se věnovala teoretickému vymezení základních pojmů, na základě 
kterých jsem čerpala a vycházela v dalších částech práce.

 

V závěru praktické části práce byly shrnuty výsledky analýzy, nastíněna současná pozice regaty a 
navrženo několik variantních opatření, která mohou být pro regatu inspirací či vodítkem, jak zlepšit 
svou pozici či jak různě reagovat na nejdůležitější problém, se kterým se regata potýká, a to se 
sponzorstvím. Je možné se zaměřit na jedno z těchto doporučení, ve které bude regata spatřovat 
největší perspektivu nebo se pokusit o opatření i kombinaci.

Oddíl Tělovýchovná Jiskra Otrokovice hodnotím jako klub, který má před sebou prosperující 
budoucnost.

 

V  kapitole Shrnutí výsledků šetření jsem na základě SWOT analýzy vyzdvihla silné a slabé 
stránky.

 

V kapitole Návrhy, doporučení, náměty jsem navrhla možnosti pro další zkvalitnění a zdokonalení 
fungování regaty a také jsem definovala problémy, kterým by se mohlo předejít do budoucna.

 

Proběhla zpětná vazba v klubu: konzultovala jsem s vedením výboru a některá má doporučení se 
jim velmi líbila a využijí je příští rok při organizování regaty. Nemohu předem posoudit, jaký další 
dopad budou má doporučení mít. Samozřejmě se budu snažit být výboru v organizování regaty 



nápomocná.

 

Sama jsem se zúčastnila organizování regaty „Otrokovických sprintů“ v říjnu 2009. Regata byla pro 
mě inspirací na napsání bakalářské práce.

 

 

 

 

 



 

 

[1] Životní styl je forma života, která vyjadřuje cítění lidí, národa nebo celé společnosti v určitém 

historickém okamžiku. (2)

[2] Nakonečný, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha, Management Press, 1992

 

[3] V reklamách se zobrazují nejznámější sportovci jako Jaromír Jágr, Roman Šebrle, Štěpánka 

Hilgertová a mnozí jiní.

[4] Marketingový audit je ucelené, systematické, nezávislé a periodické přezkoumávání prostředí, 

cílů, strategií a aktivit společnosti, jehož výsledkem je identifikace problémových oblastí a 

příležitostí a doporučení dalšího postupu pro zefektivnění marketingu společnosti. 
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