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1. ÚVOD 

 

Veslování na suchu, neboli na veslařském trenaţéru je v současné době samostatným 

sportem. Zpočátku slouţily veslovací stroje především k tréninku a k testování 

výkonnosti. Moţnost porovnání výsledků v aktuálním čase však vedla ke zvýšení 

atraktivity a postupně byly tyto skutečnosti dále rozvíjeny aţ do dnešní podoby,  

kdy se konají soutěţe na regionální, republikové i světové úrovni. Oficiální závody 

v jízdě na veslařském trenaţéru mají ve světě jiţ třicetiletou tradici a jsou velmi 

oblíbené především v USA a Velké Británii, kde se jich účastní široké řady sportovních 

nadšenců, nejen veslařů, všech věkových kategorií.  

 

U nás je tento druh sportu zatím stále chápán spíš jako doplňkový pro aktivní veslaře  

a jeho rozšíření není zdaleka tak markantní. Většina oficiálních závodů, konaných  

na veslařských trenaţérech je dostupná pouze pro veslaře, registrované u Českého 

veslařského svazu a pro účast na mistrovství republiky je potřeba navíc splnit nezbytná 

kvalifikační kritéria. Tímto se závody stávají uzavřenými, ale zdaleka jim to nemusí 

ubírat na atraktivitě. Při vhodně zvolené mediální prezentaci a účelné propagaci  

se z takového závodu můţe stát velmi zajímavá podívaná i pro širší sportovně 

smýšlející veřejnost, nejen pro fanoušky veslování.  

 

Tato práce zachycuje stěţejní body organizace a příprav, ale také vyhodnocení takového 

závodu na veslařském trenaţéru na úrovni republikové soutěţe. Ke zpracování jsou 

pouţity metody práce s dokumenty, komparace a SWOT analýzy. 

 

Cílem této diplomové práce je postihnout problematiku managementu  

a marketingu velké sportovní akce a srovnání této problematiky ve čtyřech 

ročnících jejího konání. 
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

 

Klíčové pojmy, které jsou povaţovány za stěţejní pro praktickou část této diplomové 

práce, jsou definovány v následujících odstavcích.  

 

2.1 MANAGEMENT, SPORTOVNÍ MANAGEMENT 

 

Management je pojem anglického původu, který má své místo všude tam, kde jsou 

přijímána rozhodnutí a organizováni lidé. Anglická podoba slova je běţně uţívána, 

protoţe vystihuje organizaci jako celek, tedy v komplexu uceleného řízení všech 

činností organizace
1
. Tyto činnosti se specifikují dle zaměření organizace [9]. 

 

Českým ekvivalentem managementu jsou pojmy „vedení, řízení“. Řízení je jednou 

z nejdůleţitějších lidských činností od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny,  

aby dosáhli stanovených cílů, nedosaţitelných pro jednotlivce.  

 

V odborné literatuře je pojem management vykládán různě a existuje řada definic, které 

je moţné dle jejich hlavního zaměření dále rozdělit do tří skupin. Jedná se o skupiny, 

které zdůrazňují:  

- vedení lidí, 

- specifické funkce, vykonávané vedoucími pracovníky, 

- předmět studia. 

 

Ke skupině, zaměřující se na vedení lidí, patří definice Koontze a Weihricha (1993), 

která označuje management jako proces tvorby a udrţování určitého prostředí,  

ve kterém jednotlivci, pracující společně ve skupinách, efektivně dosahují zvolených 

cílů [13]. Spadá sem také vyjádření Americké společnosti pro management,  

ţe management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných. 

 

Do skupiny, zdůrazňující specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky,  

je moţné zařadit výroky K. H. Chunga, kterého ve své práci cituje Čáslavová (2009). 

                                                 
1
 Např. výrobní, vývojová, vědeckovýzkumná, finanční činnost a další. 
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Management definuje jako proces plánování, organizování, vedení a kontroly 

organizačních činností, zaměřených na dosaţení organizačních cílů [1]. 

 

Stejně tak Čáslavová (2009) cituje pojetí managenetu S. P. Robbinse, charakteristické 

pro skupinu, která klade důraz na předmět studia. Z tohoto pohledu je management 

oblast studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle 

organizace [1]. 

 

Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných 

a sportovních svazů, spolků, klubů a druţstev, které alespoň částečně realizují 

podnikatelsky orientované aktivity, a také způsob řízení v oblasti výroby sportovního 

zboţí či provozování placených tělovýchovných sluţeb. 

 

Sportovní management je slovní spojení, které vzniklo překladem termínu 

„sportmanagement“, běţně uţívaného v americké a západoevropské literatuře. V české 

odborné literatuře i běţné praxi je moţné se setkávat také s ekvivalenty,  

jako „management sportu“ nebo „management tělesné výchovy a sportu“.  

 

Původní „sportmanagement“ lze rozdělit na dvě základní komponenty – sport  

a management. Komponenta sportu z hlediska sportovního managementu v sobě 

zahrnuje aktivní účast na sportovních a tělovýchovných aktivitách, oblast diváctví  

a sluţby ve sportu. Druhá komponenta, management, zahrnuje jak manaţerské řídící 

funkce, tak účetnictví, marketing, ekonomii, finance, právo a komerci [4]. 

 

2.2 MARKETING, SPORTOVNÍ MARKETING 

 

Kotler (2007) definuje marketing jako společenský a manaţerský proces, jehoţ 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby  

a směny produktů a hodnot. Systém nástrojů, jejichţ prostřednictvím jsou uspokojovány 

poţadavky cílových trhů, je označován jako marketingový mix. Nejznámější členění 
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marketingového mixu je dle McCarthyho, známé jako tzv. čtyři P
2
. Marketingový mix 

zahrnuje vše, co můţe podnik udělat, aby ovlivnil poptávku po svém produktu [8]. 

 

Definice sportovního marketingu vychází z obecného významu jednotlivých 

komponent tohoto spojení. Durdová (2009) ve své publikaci cituje Pittse a Stotlara 

(1996), kteří popisují sportovní marketing jako proces navrhování a zdokonalování 

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

aby byly uspokojovány potřeby a přání zákazníků a bylo dosaţeno cílů firmy.  

Podle Mulina a Haardyho (2000) se jedná o soubor všech aktivit, určených k tomu,  

aby vyšly vstříc všem poţadavkům a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu 

výměny [5]. 

 

Sportovní marketing umoţňuje sportovním organizacím strukturalizovat nabídku 

sportovního produktu, řídit ji v souladu s poţadavky trhu a volit takový systém nástrojů, 

s jejichţ pomocí bude moţné dosahovat stanovených cílů. Postihuje dvě hlavní 

tendence:  

- marketing sportovních produktů a sluţeb, směřovaných přímo  

ke spotřebiteli, 

- marketing jako sportovní reklama [5]. 

 

2.3 ZÍSKÁVÁNÍ FINANCÍ VE SPORTU 

 

Bazálním problémem současného sportovního managementu je získávání finančních 

prostředků, potřebných pro úspěšné fungování sportovní organizace.  

 

Občanská sdruţení jako právní forma většiny českých sportovních organizací splňují 

podstatu neziskových organizací, tedy subjektů, které nejsou zaloţeny za účelem 

podnikání. Tyto neziskové subjekty mohou vykonávat podnikatelskou činnost
3
,  

která nevyplývá z poslání organizace, na základě získání ţivnostenského listu [2]. 

                                                 
2
 Čtyři P = product, price, placement, promotion (v angl. originále). 

3
 Reklamní činnost, pronájem, nájem, prodej občerstvení na zápase, hostinské sluţby, pořádání kulturních 

akcí (plesy, zábavy), rekreačně – sportovní akce, poradenské sluţby, prodej sportovního zboţí, 

poskytování sluţeb v oblasti regenerace. 
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Do sportu plynou prostředky ze zdrojů veřejných (státních, samosprávních)  

a soukromých (podnikatelské subjekty, sponzoři, donátoři). Z hlediska samofinancování 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů rozeznáváme zdroje získané, vytvořené 

vlastní činností klubu a zdroje, získávané z jiných (cizích) zdrojů mimo sportovní 

prostředí, zejména z veřejných rozpočtů a podnikatelských subjektů [10]. 

 

Zdroje příjmů tělovýchovných, tělocvičných jednot a sportovních klubů dle Durdové 

(2004):  

- příjmy z veřejných rozpočtů 

- státní rozpočet (dotace, příspěvky), 

- rozpočet kraje, 

- rozpočet města nebo obce, 

- zdroje z fondů Evropské unie, 

- příjmy z podnikatelské činnosti, 

- bankovní úvěry, 

- sponzoring, patronáty, dary, 

- ostatní příjmy 

- z vybraných členských příspěvků, 

- z prodeje vstupného, 

- z prodeje propagačních materiálů, 

- z umístění, 

- ze startovného, 

- výchovné, odstupné, hostování [2]. 

 

2.4 SPONZORING, SPORTOVNÍ REKLAMA 

 

Sponzoring lze definovat jako investování finančních nebo jiných prostředků do aktivit 

s potenciálem pro komerční vyuţití. Jednotlivé firmy tak mohou jednoduše spojovat 

obsah své činnosti či svoji značku s konkrétní významnou událostí nebo aktivitou [11]. 

 

Čáslavová (2009) uvádí, ţe sponzoring představuje významný specifický prostředek 

k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, slouţících k realizaci kulturních, 

vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách ţivota společnosti [1]. 
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Sponzor za své prostředky, které vynakládá, očekává od sponzorovaného určitou, jasně 

formulovanou, protihodnotu. Základním principem je tedy vztah sluţba – protisluţba  

a dochází tak k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Sponzoři poskytují 

sponzorovaným finanční částky a/nebo vlastní produkty či sluţby. Protisluţbou bývá 

zpravidla šíření jména podniku nebo jeho produktů.  

 

Sportovní sponzoring je podle Durdové (2009) partnerský vztah mezi firmou, 

podnikem na jedné straně a sportem na straně druhé. Sponzorovaný vyuţívá sluţeb  

a prostředků sponzora k plnění svých sportovních, ekonomických a sociálních cílů. 

Sponzoři mohou, ale také nemusí být se sportem přímo propojení nabídkou svých 

produktů a sluţeb [5]. 

 

Ve sportu rozlišujeme dle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku následující 

typy sponzoringu:  

- exkluzivní sponzor (oficiální), 

- hlavní sponzor, vedlejší sponzor, 

- kooperační sponzor. 

 

Mezi charakteristické formy sponzoringu ve sportu patří sponzorování: 

- jednotlivých sportovců, 

- sportovních týmů, 

- sportovních akcí, 

- sportovních klubů, 

- sportovních institucí [5].  

 

Od reklamy se sponzoring odlišuje tím, ţe se jedná o právní vztah mezi sponzorem  

– poskytovatelem příspěvku, a tím, kdo tento příspěvek přijímá – sponzorovaným, 

kterému tak vznikají určité povinnosti a závazky. 

 

Sportovní reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, sluţeb nebo 

myšlenek subjektu, instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií, 

vztahující se na sportovní motivy a vyţívající specifických komunikačních médií  

v oblasti sportu. Nejčastější formy a druhy sportovní reklamy jsou: 
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- reklama na dresech, sportovních oděvech, 

- reklama na startovních číslech, 

- reklama na mantinelu, palubovce, ledové ploše, 

- reklama na sportovním nářadí, 

- reklama na výsledkových tabulích, ukazatelích, 

- reklama na propagačních materiálech, vstupenkách, 

- reklama na billboardech, videotabulích, 

- internet, televizní přenos, média, 

- virtuální reklama [5]. 

 

2.5 VESLAŘSKÝ TRENAŢÉR, INDOOR ROWING 

 

Jak vyplývá z obecné definice
4
, pohyb na veslařském trenaţéru je taktéţ povaţován  

za veslování. Anglické slovní spojení „Indoor rowing“ lze volně do češtiny přeloţit 

jako veslování v hale, veslování na ergometru nebo veslování na veslařském trenaţéru.  

 

Stejně jako veslování na vodě je i jízda na veslařském trenaţéru cyklický, beznárazový 

a plynulý pohyb. Vzhledem k charakteru tohoto pohybu lze poměrně snadno ovlivnit 

vitální kapacitu plic, a také zlepšit kardiovaskulární systém celkově. V případě,  

ţe je dodrţována správná základní technika, dochází k rovnoměrnému rozvoji svalstva  

a zpevňuje se svalový korzet trupu. 

 

V mnoha zemích se pouţíval veslařský trenažér pro trénink „na suchu“ jiţ v 50. a 60. 

letech 20. století. Postupem času se díky narůstající oblíbenosti a rozšiřování do fitness 

oblasti stal z této kondiční aktivity samostatný sport, ve kterém se pořádají závody  

od regionální aţ po světovou úroveň [6].  

                                                 
4
 Oficiální pravidla závodního veslování uvádí následující definici: Veslování je pohybová aktivita 

spočívající v pohonu lodě pomocí vesel. Přenos pohonné síly z vesla na loď se děje přes osu pevně 

spojenou s trupem lodě. Jako opora pro rozšířenou vnější část vesla (lopatku) slouţí voda. Veslař působící 

svalovou silou na vnitřní část vesla sedí zády ke směru jízdy na (zpravidla) pohyblivém sedátku. Pohyb 

na veslařském trenaţéru nebo speciálním bazénu, kterým se napodobuje aktivní veslování, je také 

povaţován za veslování [12]. 
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Nejen ve veslařském světě je, co se výroby veslařských trenaţérů týká, nejuznávanější 

značkou americká firma Concept2. Zakladatelé této firmy, zkušení veslaři bratři Peter  

a Dick Dreissigackerové, sestrojili na základě svých zkušeností a technických znalostí 

první stroj v roce 1981, veslařský trenaţér Concept2 – model A. Od té doby  

se jednotlivé modely výrazně měnily. Neustálým vývojem prochází také monitor 

trenaţéru, který zajišťuje zpětnou vazbu a umoţňuje zaznamenávání, srovnávání  

a analyzování dosaţených výkonů. I přesto, ţe je na trhu jiţ pátá generace těchto strojů 

– model E, jednoduchý princip fungování veslařského trenaţéru, zaloţený na odporu 

vzduchu na lopatkové kolo, zůstává stále zachován [6]. 

 

Vzhledem k osvědčené kvalitě a spolehlivosti jsou při veškerých oficiálních závodech 

na veslařském trenaţéru ve světě i v Česku pouţívány právě výrobky značky Concept2. 

První závody se na těchto strojích uskutečnily v roce 1982 v americkém Bostonu. 

Během let získala tato soutěţ na oblibě a v současnosti se jezdí jako oficiální 

mistrovství světa v jízdě na veslařském trenaţéru. Pod názvem C.R.A.S.H. – B.
5
 Sprints 

World Indoor Rowing Championship je pořádána kaţdý rok tradičně v Bostonu  

a účastní se jí více jak 2000 závodníků z celého světa. Řadu medailových úspěchů 

zaznamenali na tomto šampionátu také závodníci z České republiky. 

 

Nejprve se závodilo na trati 2500 metrů, postupně byla ustanovena oficiální závodní 

trať 2000 metrů, která se shoduje s délkou klasické trati při závodech na vodě. Jedná  

se o mezinárodně uznávanou délku trati, jednotnou pro všechny závodící kategorie [6].  

 

V Česku se první halové závody na veslařských trenaţérech uskutečnily v roce 1992 

díky iniciativě veslařského klubu SK Smíchov. Postupem času se osmělují také další 

veslařské oddíly s pořádáním této soutěţe a od roku 2004 se kromě mistrovství 

republiky jezdí i čtyři kola Českého poháru. Za dobu konání trenaţérových závodů bylo 

dosaţeno mnoho kvalitních výkonů, zaznamenávány jsou i české rekordy v jednotlivých 

kategoriích. Tyto rekordy je moţné následně srovnávat s registrovanými rekordy 

světovými. 

 

                                                 
5
 C.R.A.S.H. - B. je anglická zkratka pro „Charles River All – Star Has Beens“. Jednalo se o skupinu 

bostonských veslařů, kteří zorganizovali první závody na trenaţérech svého druhu.  
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2.6 VÝZKUMNÉ METODY A TECHNIKY 

 

Výzkumnou technikou byla v této práci zvolena práce s dokumenty. Veškeré pouţité 

dokumenty byly vybrány tak, aby svojí relevantností odpovídaly potřebám prováděné 

analýzy a komparace. Nevýhodou této techniky je moţnost zkreslení získaných 

informací, které byly jiţ dříve zpracovány za jiným účelem. Dokumenty, ze kterých 

jsou potřebné informace čerpány, mohou být následující: 

- úřední záznamy, výkazy, soudní akta, zápisy z porad, 

- osobní dokumenty (deníky, dopisy, kroniky, autobiografie), 

- dokumenty statistického charakteru, 

- jiná hmotně fixovaná sdělení (novinové a časopisové články, filmy) [3]. 

 

Dále bylo vyuţito metody komparace. Provedeno bylo vymezení jednotlivých 

komparativních kritérií, u kterých se analyzovaly shody, podobnosti a rozdíly. Získaná 

data byla následně vhodně interpretována. 

 

Jako metoda strategické analýzy byla zvolena SWOT analýza, pomocí které lze 

identifikovat silné a slabé stránky (vnitřní faktory), spolu s příleţitostmi a hrozbami 

(vnější faktory). Pomocí SWOT analýzy lze nalézt a vyhodnotit problémy nebo nové 

moţnosti. Analytické poznatky SWOT analýzy je nezbytné vyhodnotit a prověřit jejich 

vazbu na stanovené cíle [9]. 
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3. PROBLEMATIKA MANAGEMENTU A MARKETINGU XVIII. 

MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČR V JÍZDĚ NA VESLAŘSKÉM 

TRENAŢÉRU 2011 

 

Problematika managementu a marketingu mistrovství ČR na veslařských trenaţérech 

jako předmět této práce byla zvolena z důvodu mé osobní zkušenosti s pořádáním 

těchto  akcí a vzhledem k mé dlouholeté zkušenosti s veslováním obecně. Výzkumné 

šetření bylo zaměřeno na mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenaţéru v letech 2005, 

2007, 2009 a 2011, jejichţ hlavním pořadatelem byl Veslařský klub Olomouc. 

 

Pořadatelem prvního halového šampionátu ve veslování na území dnešní  

České republiky na podzim roku 1992 byl praţský veslařský klub SK Smíchov. Celá 

akce byla uspořádána díky kontaktům členky tohoto oddílu, Magdaleny Šarbochové,  

se švýcarským prodejcem těchto strojů, který na soutěţ závodní trenaţéry americké 

firmy Concept2 zapůjčil a jeden také věnoval jako hlavní cenu. Smíchovský klub  

byl hlavním pořadatelem i v následujících ročnících, vţdy v reprezentativních 

prostorách praţského hotelu Hilton. Se změnou pořadatelských oddílů dochází 

k přesunu do jiných vhodných vnitřní prostor se zázemím pro uspořádání jednodenní 

halové veslařské regaty. Podmínky pro technické pořadatele závodů na veslařském 

trenaţéru vypisuje Předsednictvo ČVS zvlášť pro kaţdé závodní období.  

 

3.1 VESLAŘSKÝ KLUB OLOMOUC 

 

Veslařský klub Olomouc (dále jen VK Olomouc) je klub s dlouholetou tradicí,  

který byl zaloţen v roce 1941 jako SK Olomouc ASO. Od roku 1992 působí coby 

samostatné občanské sdruţení a je součástí společenství 37 veslařských klubů a oddílů  

České republiky, sdruţených v Českém veslařském svazu (dále jen ČVS). Jedná  

se o největší moravský oddíl, který se v celorepublikovém sportovním hodnocení 

pravidelně umisťuje na horních příčkách ţebříčku. Ve své sedmdesátileté historii  

má VK Olomouc také řadu mezinárodních úspěchů, včetně medailí z mistrovství světa 

či mistrovství Evropy na vodě i na veslařském trenaţéru. 
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Provoz VK Olomouc je financován jak ze zdrojů veřejných, tak soukromých. V rámci 

omezených moţností má klub finanční příjmy, vytvořené vlastní činností z pronájmů  

a nájmů v prostorách sportovního areálu. Hlavním zdrojem příjmů jsou příspěvky 

z rozpočtů Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a od sponzorů. Část 

finančních prostředků získává veslařský klub z vybraných členských příspěvků. 

 

Kromě sportovních výsledků se olomoucký veslařský klub, stejně jako jiné veslařské 

oddíly, prezentuje také jako pořadatel veslařských závodů – regat. Ve srovnání 

s ostatními má však ztíţenou pozici. V letech 1986 – 1991 byl VK Olomouc
6
 

pořadatelem závodů Olomoucký kilometr mládeţe, které se konaly jednou ročně  

na pískovně v Nákle, 15 km od Olomouce. Ne příliš vyhovující prostředí pískovny  

a zázemí kolem v kombinaci s náročnými povětrnostními podmínkami vedlo k upuštění 

od pořádání této regaty. Vzhledem k říčnímu profilu řeky Moravy v Olomouci a absenci 

vhodné vodní plochy v okolí neexistuje tedy moţnost pořádat veslařské závody na vodě. 

Šance na uspořádání veslařské soutěţe v Olomouci i při nepříznivých přírodních 

podmínkách se naskytla s moţností organizace závodů v jízdě na veslařském trenaţéru, 

které se konají v příhodných vnitřních prostorách. 

 

3.2 DŮVODY A CÍLE POŘÁDÁNÍ MM ČR 2011 

 

Pořadatelství mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenaţéru bylo VK Olomouc 

přiděleno v roce 2005, kdy se o tuto vrcholnou akci ucházel poprvé. Vzhledem 

k pozitivní odezvě ze strany závodníků i ČVS se v Olomouci tyto závody konaly  

také v letech 2007, 2009 a 2011.  

 

Důvody, proč se VK Olomouc opakovaně ucházel o moţnost mistrovství republiky 

uspořádat a zároveň cíle, které si klub vytyčil, byly následující:  

- moţnost realizace členů organizačního týmu v oblasti výkonnostního  

a vrcholového sportu, 

- zajištění kvalitního uspořádání halového mistrovství ČR pro veslaře  

od dorostu aţ po kategorie masters na základě předchozích zkušeností, 

                                                 
6
 V dané době ještě pod hlavičkou veslařského oddílu TJ Lokomotiva Olomouc. 
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- setkání veslařské mládeţe se svými sportovními vzory – reprezentanty  

a olympioniky ve veslování, 

- prezentace VK Olomouc jako kvalitního organizátora veslařských soutěţí, 

- zviditelnění a propagace klubu, města i regionu v celé ČR i v sousedních 

zemích, 

- zpopularizovat a představit veslování na trenaţéru i v přírodních podmínkách 

široké veřejnosti, vzbudit a prohloubit zájem o tento sport, 

- moţnost oslovit další příznivce, potenciální členy i sponzory, 

- zisk finančních prostředků pro VK Olomouc za účelem zajištění sportovní 

činnosti mládeţnických sloţek, 

- formou motivace a předvedených výkonů nabídnout alternativu pro ty,  

kteří nemají moţnost veslařského tréninku na vodě, vytvořit příleţitost 

k ověření a porovnání vlastní výkonnosti s ostatními.  

 

3.3 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

 

Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenaţéru (dále jen MM ČR) bývá 

věnován závěr zimní přípravy a koná se tedy v lednu nebo únoru příslušného roku. 

Volba vhodných prostor pro konání akce záleţí vţdy na moţnostech pořadatele, musí 

však splňovat určité podmínky, vydané Předsednictvem ČVS pro dané období  

(viz Příloha č. 1.). 

 

XVIII. Mezinárodní mistrovství České republiky v jízdě na veslařském trenažéru 

2011 (dále jen MM ČR 2011) proběhlo v neděli 20. února 2011 v prostorách 

Regionálního centra Olomouc (dále jen RCO). V termínové listině původně plánovaný 

termín sobota 19. února 2011 musel být operativně změněn z důvodů konání 

slavnostních plesů ve stejných prostorách jak v pátek, tak v sobotu.  

 

Zajištění vhodného termínu v prostorách RCO v době, kdy vrcholí plesová sezóna,  

bylo v kaţdém ročníku otázkou kompromisu a domluvy. Reprezentační plesy,  

které se konaly zatím ve všech jiţ uskutečněných ročnících vţdy den před plánovanou 

sportovní akcí, neumoţňovaly pořadatelům přichystat si alespoň částečně prostory  

ani navozit potřebný materiál dopředu. Na druhou stranu pronajímatel vţdy zajistil 



18 

 

náleţitý úklid a moţnost přístupu do areálu jiţ v časných ranních hodinách tak,  

aby pořadatelé stihli vše nachystat včas. V letech 2005, 2007 a 2009 se ve stejných 

prostorách konal ples pouze v pátek a sobotní termín tak mohl zůstat zachován. V roce 

2011 nebylo jiné východisko, neţ přesunout závodní den na neděli. Výhodou sobotního 

termínu je skutečnost, ţe následuje volná neděle, kdy je moţné v klidu dokončit 

úklidové práce, roztřídit pouţitý materiál a také vstřebat a případně vyhodnotit veškeré 

události z minulého dne. Sportovci mají moţnost se dostat i do vzdálenějších měst  

bez potřeby pondělního časného vstávání do školy, případně do zaměstnání. Během 

volného dne mají jak závodníci, tak organizátoři také dostatečný prostor pro regeneraci.  

 

Náhradní variantou pro uskutečnění MM ČR 2011 byla zvaţována Sportovní hala  

UP Olomouc, ale nedošlo k vyjednání podmínek přijatelných pro obě smluvní strany.  

 

V prostorách RCO byly pořádány všechny čtyři ročníky MM ČR, které se v Olomouci 

konaly. Budova RCO je moderní multifunkční výškový objekt, patřící 

k nejvýraznějším orientačním bodům v Olomouci. Nachází se zde administrativně  

– obchodní prostory, včetně kanceláří Krajského úřadu Olomouckého kraje, restaurace, 

kavárny a fitness centra. Vzhledem k blízkosti vlakového Hlavního nádraţí, zastávek 

MHD a dostatečnému mnoţství podzemních i nadzemních parkovacích ploch je zde 

garantována velmi dobrá dopravní dostupnost.  

 

Prostory Kongresového centra RCO zajišťovaly dostatečné zázemí pro závodníky  

i pro diváckou veřejnost. Samotný závod se konal ve velkém sále s kapacitou  

pro 420 diváků. Zajištěno zde bylo kompletní technické vybavení pro ozvučení, 

osvětlení a projekci závodů na promítací plátno. Součástí pronájmu byly také kromě 

přilehlých chodeb prostory, slouţící jako: 

- zázemí pro pořadatele,  

- šatny pro ţeny a pro muţe, 

- warming area
7
, 

- prostory pro dopingovou kontrolu. 

                                                 
7
 Prostory pro rozcvičení a rozveslování závodníků. 
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Sprchy pro závodníky byly zajištěny v prostorách místního fitness centra. V době 

konání závodů byla otevřená také zdejší kavárna. Oproti předchozím ročníkům nebyla 

zajišťována bezplatná hlídaná šatna, protoţe v minulých letech nebyla příliš vyuţívána.  

 

3.4 USPOŘÁDÁNÍ MM ČR 2011 

 

MM ČR 2011 bylo jednodenní záleţitostí, kterou pořádal VK Olomouc ve spolupráci 

s ČVS. V následujících odstavcích je řešeno uspořádání MM ČR 2011 od podání 

přihlášky, přes sestavení organizačního týmu, finanční zabezpečení akce, mediální 

prezentaci aţ po samotnou realizaci závodu. 

 

3.4.1 KVALIFIKACE NA MM ČR 2011, PŘIHLÁŠKY 

 

MM ČR 2011 bylo uzavřenou soutěţí a samotného závodu se mohli zúčastnit pouze 

registrovaní závodníci Českého veslařského svazu a zahraniční účastníci ve věkových 

kategoriích, odpovídajících roku 2011. Jak vyplývá z tab. 3.1, nejmladší účastníci z řad 

dorostu byli ročník narození 1996, horní věková hranice nebyla stanovena
8
.  

 

Tab. 3.1: Rozdělení do závodních kategorií dle ročníku narození pro rok 2011 

Kategorie Ročník narození 

Dorostenky, dorostenci 1995 – 1996 

Juniorky, junioři 1993 – 1994 

Ţeny masters, muţi masters 
1981 – 1972; 1971 – 1962; 1961 – 1952;  

1951 – 1942; 1941 – 1932; 1931 a dříve 

Ţeny lehká váha (do 61 kg) 1992 a dříve 

Muţi lehká váha (do 75 kg) 1992 a dříve 

Ţeny, muţi 1992 a dříve 

Zdroj: ČVS 

                                                 
8
 Nejstarším účastníkem MM ČR 2011 byl Jaroslav Kadlec z Hradce Králové, ročník narození 1930. 

Nejstarším aktivním závodníkem zimní závodní sezóny 2010/2011 v ČR byl Jindřich Janus  

z Ústí nad Labem, ročník narození 1925, který se ale do Olomouce nepřihlásil. 
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Pro domácí veslařské kluby a oddíly probíhalo přihlašování pouze elektronickým 

systémem online na internetových stránkách ČVS
9
, zahraniční účastníci měli moţnost 

zasílat písemné přihlášky poštou na adresu ČVS, případně emailem či faxem. Uzávěrka 

přihlášek byla v pondělí 7. února 2011. 

 

Přihlášení bylo moţné pouze pro závodníky, kteří se kvalifikovali nejlepším dosaţeným 

časem ve své kategorii v rámci závodů Českého poháru 2010/2011. Český pohár v jízdě 

na veslařském trenaţéru (dále jen ČP) je zpravidla čtyřkolový seriál, který se jezdí 

v období listopad aţ leden. Aby se závodník kvalifikoval na MM ČR, musel absolvovat 

alespoň jedno kolo ČP a dosáhnout takového času, který mu umoţnil být ve stanoveném 

limitu přihlášených, potaţmo losovaných. Do jednotlivých jízd byli veslaři nasazováni 

dle svých nejlepších dosaţených časů v rámci závodů Českého poháru 2010/2011. 

Výjimku tvořili drţitelé oficiálních českých rekordů, kteří mají právo startovat 

v poslední (nejlepší) jízdě své kategorie i přesto, ţe jejich kvalifikační čas nebyl jedním 

z nejrychlejších. Závodník, který nesplnil parametry pořadí kvalifikačního času, nemohl 

být přihlášen ani dodatečně. Stejná pravidla platila i pro zahraniční účastníky, zároveň 

však neplatila pro handicapované sportovce a pro kategorie masters. 

 

Masters a handicapovaní závodníci se přihlašovali bez nutnosti kvalifikace, pouze  

na základě zváţení svých moţností a zdravotního stavu. V těchto kategoriích  

bylo moţné také dodatečné dohlášení v den závodu při prezentaci.  

 

Závodníci, splňující věkové limity pro kategorie masters, měli moţnost startovat  

i v hlavních jízdách kategorií dospělých. Přihlásit se však mohli pouze v případě,  

ţe prošli kvalifikací stejně jako ostatní. 

 

Počet kvalifikovaných závodníků a počet vylosovaných do závodů jednotlivých 

kategorií byl pevně stanoven v Celostátním vypsání ergoregat pro rok 2010 – 2011, 

vydaném Českým veslařským svazem pro příslušné období. Ve srovnání s předchozími 

ročníky MM ČR došlo k navýšení počtu kvalifikovaných závodníků. Konkrétní 

maximální stanovené limity uvádí tab. 3.2. 

                                                 
9
 ČVS vyuţívá elektronický systém MPO – Regata, speciální software pro řízení veslařských závodů od 

společnosti MP ORGA, spol. s.r.o. 
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Tab. 3.2: Maximální počty přihlášených a losovaných závodníků v jednotlivých 

kategoriích pro rok 2011 

Kategorie dky dci jky jři žLV mLV ž m celkem 

Počet přihlášených 32 40 32 40 24 32 24 40 264 

Počet losovaných 24 32 24 32 16 24 16 32 200 

dky – dorostenky; dci – dorostenci; jky – juniorky; jři – junioři; žLV – ženy lehká váha; mLV – muži lehká 

váha; ž – ženy; m - muži  

Zdroj: ČVS  

 

Do kategorií ţen lehkých vah a muţů lehkých vah se mohli hlásit závodníci, splňující 

váhové limity pro závody na veslařském trenaţéru. U ţen nesměla být překročena 

hranice 61 kg, u muţů byla maximální váha 75 kg. Hmotnost závodníka v kategorii 

lehkých vah je na základě oficiálních pravidel závodního veslování zjišťována 

rozhodčími vţdy maximálně dvě hodiny a minimálně jednu hodinu před startem 

závodu. 

 

Rozdíl mezi přihlášenými a losovanými závodníky, jak jej uvádí Celostátní vypsání 

ergoregat 2010 – 2011, je z důvodu naplnění kapacity jednotlivých jízd. Jedná se tedy  

o náhradníky, kteří nahrazují případné nestartující losované veslaře, např. z důvodu 

nemoci. Jak ukazuje graf 3.1, i přesto se stává, ţe jednotlivé jízdy nebývají zcela 

naplněny, protoţe ne všichni náhradníci vyuţijí své příleţitosti. 

 

V roce 2011 bylo ke dni uzávěrky přihlášeno celkem 192 závodníků v hlavních 

kategoriích
10

, 18 handicapovaných sportovců a 42 masters. Startovalo 166 závodníků 

v hlavních kategoriích, 13 handicapovaných sportovců a 37 masters. Na MM ČR 2011 

všichni startující účastníci dokončili závod, nikdo z technických, zdravotních ani jiných 

důvodů po startu neodstoupil.  

 

 

                                                 
10

 Hlavními kategoriemi jsou v této práci myšleny kategorie dorostu, juniorů, ţen a muţů lehkých vah, 

ţen a muţů bez rozdílu hmotnosti.  
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Graf 3.1: Přehled počtů přihlášených, losovaných a skutečně startujících 

závodníků v hlavních kategoriích na MM ČR 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dky – dorostenky; dci – dorostenci; jky – juniorky; jři – junioři; žLV – ženy lehká váha; mLV – muži lehká 

váha; ž – ženy; m - muži  

Zdroj: ČVS 

 

3.4.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POŘADATELŮ, ORGANIZAČNÍ TÝM 

 

Hlavním organizátorem MM ČR 2011 byl VK Olomouc ve spolupráci s ČVS. Stěţejní 

činností VK Olomouc je závodní veslování všech věkových kategorií od ţactva  

aţ po kategorie masters. Svojí činností přispívá k aktivnímu vyuţití volného času  

a rozvíjení sportovních dovedností svých členů, podílí se také na tvorbě reprezentačních 

týmů ČR ve veslování.  

 

ČVS sdruţuje veslařské kluby a oddíly se sídlem na území České republiky.  

Jeho posláním je péče o veslařský sport, vytváření podmínek pro jeho další rozvoj  

a uspokojování potřeb svých členů. Mimo jiné organizuje a řídí domácí i mezinárodní 

regaty na území ČR. 
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Konkrétní organizační struktura pořadatelů MM ČR 2011 je zachycena v následujícím 

grafu 3.2.  

 

Graf 3.2: Organizační struktura pořadatelů MM ČR 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VK Olomouc jako hlavní pořadatel musel zajišťovat podmínky, uvedené v zadání  

pro pořadatele ergoregat 2010 – 2011 (viz Příloha č. 1). V tomto dokumentu byly 

rozepsány také podmínky, zajišťované ČVS.  

 

Zahajovací porada organizačního týmu se uskutečnila dne 15. června 2010.  

Do 20. června 2010 byla odeslána na sekretariát ČVS závazná přihláška k pořádání akce 

MM ČR 2011 (viz Příloha č. 2). První řádné setkání organizačního týmu se uskutečnilo 

v září 2010 po oficiálním přidělení pořadatelství MM ČR 2011 Českým veslařským 

svazem. Náplní tohoto setkání bylo seznámení s plánovanou akcí, podrobné určení cílů 

akce, započetí práce na přípravách, vytvoření a seznámení se s časovým plánem příprav 

i samotného závodního dne, předloţení návrhu rozdělení jednotlivých rolí 

v organizačním týmu a návrhu předběţného rozpočtu akce. V kaţdé z oblastí byly 

specifikovány hlavní body a termíny plnění dílčích úkolů. 
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Další porady se uskutečňovaly dle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně. Poslední 

dva měsíce před samotnou realizací MM ČR 2011 se organizační tým setkával  

po čtrnácti dnech pro kontrolu plnění časového harmonogramu a operativního řešení 

dalších vzniklých úkolů. Strukturu celého organizačního týmu MM ČR 2011 znázorňuje 

graf 3.3. 

 

Graf 3.3: Struktura organizačního týmu MM ČR 2011 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

V hlavním organizačním týmu MM ČR 2011 bylo celkem devět členů. Tento počet  

je stejný jako v minulých letech, mění se pouze personální obsazení. Rozdělení rolí 

členů organizačního týmu spolu s přidělenými kompetencemi je uvedeno v tab. 3.3. 
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Tab. 3.3: Role pracovníků organizačního týmu MM ČR 2011 

Role v týmu Popis kompetencí 

Ředitel závodu 

Návrh realizace akce, koordinace členů organizačního týmu, 

vedení porad, dokumentace, tvorba a kontrola rozpočtu, 

kontrola plnění dílčích úkolů, administrativa, vyhlášení 

výsledků, vyhodnocení akce. 

Vrchní pořadatel 

Realizace akce, materiálové zajištění, oslovení a typování 

sponzorů a partnerů, zajištění sponzorů a cen, komunikace  

se sponzory, legislativa, zástupce ředitele. 

Pořadatel - marketing 

Realizace akce, komunikace s veřejností a médii, propagace 

závodu v médiích, propagace sponzorů, zajištění reklamních 

ploch, příprava propagačních materiálů. 

Dva pořadatelé -

technické zabezpečení 

Vedoucí technické čety, příprava sálu a přilehlých prostor, 

zajištění dopravy, logistika. 

Pořadatel - STK
11

 
Ubytování, přihlášky, startovní listina, rozhodčí, výsledková 

listina, spolupráce s ČVS. 

Pořadatel 
Startovní vklady, registrace účastníků, propagační materiály, 

zdravotní sluţba, fotodokumentace. 

Pořadatel Zajištění cen, poháry, medaile. 

Pořadatel Péče o sponzory, VIP, raut. 

Zdroj: Vlastní 

 

3.4.3 REALIZAČNÍ TÝM, OSTATNÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

 

Pro úspěšný chod akce byl nezbytný také realizační tým tvořený z dobrovolníků, 

ochotných pomoci. Ke spolupráci byli osloveni všichni členové VK Olomouc z řad 

nezávodících na MM ČR 2011. Svoji pomoc poskytli i členové bývalí, kteří jiţ měli 

zkušenosti s přípravou MM ČR z předchozích ročníků. 

 

Realizační tým pracoval dle pokynů jednotlivých členů organizačního týmu a jeho 

hlavní činnosti byly následující: 

                                                 
11

 STK = sportovně technická komise. 
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- asistence při přípravě, nakládání a dopravě materiálu z loděnice VK do RCO 

a zpět, 

- příprava závodních a přilehlých prostor, 

- kompletace závodních i tréninkových veslařských trenaţérů, jejich umístění, 

- rozmístění propagačních materiálů, 

- rozmístění reklamních stojanů, reklamních panelů sponzorů, 

- asistence při prezentaci závodníků, 

- prodej propagačních triček, 

- údrţba trenaţérů mezi jednotlivými závody, 

- obsluha počítače, tisk výsledků, 

- asistence při vyhlašování vítězů, předávání cen. 

 

Všichni členové organizačního i realizačního týmu odváděli svoji práci na základě 

dobrovolnické činnosti a bez nároku na honorář. Během závodního dne měli zajištěno 

občerstvení a odměnou za provedenou práci a věnovaný čas obdrţeli propagační tričko.  

 

Mezi dalšími osobami, které byly v rámci pořádání akce nezbytné, ale nebyly součástí 

organizačního ani realizačního týmu, byli správci závodního systému, rozhodčí, 

moderátor a zdravotní dohled.  

 

Bez oficiálního závodního systému by realizace trenaţérových závodů nebyla 

prakticky moţná. Jedná se o propojení jednotlivých závodních strojů, nastavení 

potřebných parametrů včetně vloţení startovní listiny a nezbytné je také zajištění 

korelace s výstupem na projekční stěně. Tento závodní systém také automaticky 

vyhodnocuje nejlepší dosaţené časy a rovná pořadí. Obsluhu tohoto zařízení zajišťují 

dva správci ve spolupráci s rozhodčími.  

 

Na trenaţérových závodech je zvykem přítomnost dvou hlavních rozhodčích, 

delegovaných přímo ČVS. Jejich hlavní funkcí je dohled nad regulérním průběhem 

závodů, kontrola dodrţení váhových limitů u kategorií lehkých vah, kontrola startovní 

listiny a potvrzení správnosti výsledků. V předchozích ročnících byli navíc delegováni 

čtyři rozhodčí z pořádajícího klubu, v jejichţ popisu práce bylo odsouhlasit iniciály 

jednotlivých startujících a následně zajišťovat optickou kontrolu dosaţených 
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výsledných časů přímo na monitoru konkrétního závodního stroje. Na základě informací 

správců závodního systému je tato zpětná vazba zbytečná a bylo od ní upuštěno
12

.   

 

Moderátor, který provázel předchozí tři olomoucké ročníky, se na MM ČR 2011  

v této funkci tentokrát představit nemohl a bylo potřeba oslovit moderátora nového.  

Na základě dobrých referencí byl osloven člověk s osobními zkušenostmi  

jak s veslováním, tak s moderováním veslařských závodů na vodě i na trenaţéru. 

Podstatná byla také jeho ochota do Olomouce přicestovat. I přesto, ţe se nejednalo  

o profesionálního řečníka, díky všestrannému přehledu byly jeho komentáře věcné  

a výstiţné.  

 

Zdravotní dohled byl zajištěn, stejně jako v předchozích letech, z vlastních zdrojů díky 

ochotě a vstřícnosti bývalých členů VK Olomouc, kteří nyní působí v řadách lékařů.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se jednalo o mistrovskou soutěţ, byla zde přítomna  

také dopingová kontrola. Dopingoví komisaři mají své vlastní regule, na základě 

kterých jsou na konkrétní akce vybíráni a jejich účast nebyla nijak zajišťována  

či koordinována ze strany VK Olomouc ani ČVS. Povinnost pořadatelů spočívala pouze 

v zajištění vhodných prostor pro odběry kontrolních vzorků.  

 

3.4.4 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ AKCE 

 

Finanční prostředky, nezbytné k zajištění zdárného průběhu MM ČR 2011, byly 

získány z následujících zdrojů: 

- sponzoři a partneři, 

- dotace,  

- výběr startovného. 

 

Výborem VK Olomouc bylo odsouhlaseno, ţe veškerý výtěţek z akce bude pouţitý  

na rozvoj veslování v Olomouci, zvláště pak na činnost mládeţnických sloţek. 

 

                                                 
12

 Na závodech MS a ME v jízdě na veslařském trenaţéru je tato zpětná vazba stále dodrţována, dokonce 

závodník stvrzuje správnost zaznamenaných výsledků svým podpisem. 
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Velká část vynaloţených nákladů na pořádání MM ČR 2011 byla krytá dary sponzorů 

a reklamních partnerů VK Olomouc. Veškeré věcné dary a propagační materiály  

byly vyuţity jako odměny pro vítěze a ostatní medailisty v jednotlivých kategoriích.  

 

Sponzorem akce byla označena firma, společnost nebo fyzická osoba, která přispěla 

finančním obnosem a/nebo věcným darem na pořádanou akci v minimální hodnotě 

2 500 Kč.  

 

Jako protihodnota za finanční a věcné dary byla nabízena moţnost zviditelnění  

a reklamy na sportovní události celorepublikového formátu, případně prezentace firmy 

formou navázání dlouhodobější spolupráce. S kaţdým dárcem byla sepsána sponzorská 

smlouva (viz Příloha č. 3) a smlouva o poskytnutí reklamy (viz Příloha č. 4), s partnery 

byly dohodnuté podmínky jejich propagace. 

 

Základní nabídka prezentace byla pro všechny sponzory následující: 

- Reklama na propagačních plakátech formátu A2, exponovaných celkem  

na 45 plakátovacích plochách města Olomouce po dobu minimálně sedmi 

dnů.  

- Reklama na propagačních plakátech formátu A4, distribuovaných celkem  

v 70 dopravních prostředcích MHD v Olomouci po dobu sedmi dnů. 

Umístění loga sponzora ve spodní části společně s dalšími sponzory (stejné 

pro formát A4 i A2). 

- Umístění reklamního panelu s firemním logem po celou dobu závodů  

na zábradlí galerie hlavního sálu, ve kterém se závody konaly. Tyto reklamní 

panely dodával sponzor, pořadatel zajišťoval instalaci. 

- Umístění reklamního loga firmy na papírové roletě za stupni vítězů. 

 

Další podmínky byly individuální a odvíjely se od konkrétní domluvy mezi smluvními 

stranami.  

 

Generálním sponzorem by se stala firma, společnost nebo fyzická osoba,  

která by přispěla největším finančním obnosem v minimální výši 50 000 Kč a souhlasila 
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by jak s tímto označením, tak s následující základní nabídkou moţné prezentace  

pro generálního sponzora pořádané akce: 

- Reklama na propagačních plakátech A2 a A4 jako u ostatních sponzorů  

s tím rozdílem, ţe firemní logo by bylo značně odlišné velikosti i umístění. 

- Reklama na pozvánkách. 

- Reklama na tričkách, volně prodejných přímo na akci. Umístění firemního 

loga dle výběru (vpředu, vzadu, rukáv). 

- Umístění reklamního panelu, který si dodá sponzor, na čelní reklamní plochu 

v hlavním sále za závodní trenaţéry, po celou dobu konání závodů.  

- Umístění reklamního panelu s firemním logem na zábradlí galerie hlavního 

sálu, rovněţ po celou dobu konání závodů. 

- V případě zájmu umístění reklamního panelu na budovu loděnice  

VK Olomouc po dobu jednoho roku. 

 

Samozřejmostí byla moţnost změny, upravení a případné rozšíření nabídky tak,  

aby byla spokojenost na obou smluvních stranách. 

 

Oslovování sponzorů a partnerů k účasti na MM ČR 2011 probíhalo prakticky  

od září 2010
13

 do 31. ledna 2011, kdy byla uzavřena grafická podoba plakátu a nebylo 

na něj jiţ moţné přidat případná další loga sponzorů. Na základě zkušeností z minulých 

let bylo toto oslovování zahájeno co nejdříve a největší úspěšnost byla do konce roku. 

Oproti minulým ročníkům nebyl na MM ČR 2011 ţádný výhradní sponzor,  

který by byl označen jako generální partner.  

 

V grafu 3.4 je zachycen vývoj počtu oficiálních sponzorů a partnerů v uplynulých 

ročnících soutěţe. Vzájemnou souvislost mezi počtem sponzorů a případným ziskem 

z akce není moţné na základě získaných dat prokázat. 

 

  

                                                 
13

 Termín oficiálního přidělení pořadatelství MM ČR 2011. 
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Graf 3.4: Vývoj počtu oficiálních sponzorů a partnerů na MM ČR v letech 2005, 

2007, 2009, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM ČR 2011 se konalo pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje (viz Příloha č. 5).  

O akci se záštitou jsou prostřednictvím kanceláře hejtmana informována média  

a s udělením záštity souvisí také určitá finanční podpora ze zdrojů kraje. Na pořádání 

MM ČR 2011 byla udělena dotace ve výši 60 000 Kč. Poprvé byla dotace z kraje  

na pořádání halového mistrovství republiky ve veslování v Olomouci udělena v roce 

2009, a to ve výši 40 000 Kč.  

 

Statutární město Olomouc neposkytovalo dotaci na MM ČR 2011 přímo, ale svými 

finančními prostředky podporuje VK Olomouc v rámci celoročních programů a přispívá 

tak na jeho sportovní činnost obecně. 

 

Startovní vklady činily 100 Kč za jednoho přihlášeného závodníka. Platba probíhala 

v hotovosti v den závodu při povinné registraci. Tato částka byla konečná a byla 

účtována i za závodníky řádně odhlášené nebo takové, kteří se nedostavili na start.  

Za závodníky, kteří se nedostavili na start, má technický pořadatel právo vymáhat 

přiráţku 100 Kč ke startovnému. Vzhledem ke komplikovanosti celého procesu  
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a s přihlédnutím k faktu, ţe tato situace byla jen výjimečná, VK Olomouc této moţnosti 

nevyuţil.  

 

Vybraná částka za startovné připadá technickému pořadateli celé akce, od platby vkladů 

jsou tedy zproštěni závodníci pořádajícího klubu. Celkem bylo na MM ČR 2011 

přihlášeno 252 závodníků, z toho deset veslařů VK Olomouc. Na startovních vkladech 

tak byla vybrána částka 24 200 Kč. 

 

Výše startovních vkladů je stejná jiţ řadu let. Zisk ze startovného se tedy odvíjí  

od počtu přihlášených závodníků. Pohyb této částky během dosud uskutečněných  

čtyř olomouckých ročníků zachycuje tab. 3.4. 

 

Tab. 3.4: Zisk ze startovného v letech 2011, 2009, 2007, 2005 

 2011 2009 2007 2005 

Počet přihlášených 252 183 219 218 

Počet závodníků VK Olomouc 10 17 12 15 

Startovné celkem (Kč) 24 200 16 600 20 700 20 300 

Zdroj: Vlastní 

 

3.4.5 ROZPOČET MM ČR 2011 

 

Vedení VK Olomouc předpokládalo výdaje na MM ČR 2011 ve výši 100 000 Kč. 

Rozpočet akce byl stanoven tak, aby byly veškeré vynaloţené náklady pokryty  

z příspěvků od sponzorů, dotací, vybraného startovného a z dobrovolné organizační 

činnosti. Počítáno bylo se ziskem. 

 

Předběţný odhad celkových výdajů na MM ČR 2011 byl stanoven na základě výše 

výdajů v předchozích letech. Srovnání skutečných výdajů, stejně jako srovnání 

celkových příjmů a výši zisku v jednotlivých ročnících ukazuje tab. 3.5. 
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Tab. 3.5: Výše příjmů, výdajů a zisk v letech 2011, 2009, 2007, 2005 

 2011 2009 2007 2005 

Celkové příjmy 118 000 130 000 133 000 120 000 

Celkové výdaje 85 000 91 000 100 000 105 000 

Zisk 33 000 39 000 33 000 15 000 

Zdroj: Vlastní 

 

Stěţejní příjmy v rámci MM ČR 2011 byly z dotace Olomouckého kraje, sponzorských 

darů a z výběru startovného. Rozloţení těchto příjmů je zobrazeno v grafu 3.5.  

 

Graf 3.5: Příjmy na MM ČR 2011 (v Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Největším výdajem na pořádání MM ČR 2011 byl pronájem sálu a příslušného zázemí,  

který se stejně jako v předchozích ročnících pohyboval mezi 20 000 – 25 000 Kč.  

Mezi dalšími výdaji byly výdaje na dopravu materiálu, ceny pro vítěze, propagaci  

a reklamu, raut, kancelářské potřeby, telefonní sluţby a na trička jako odměnu 

organizačnímu a realizačnímu týmu. 
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3.4.6 PROPAGACE A MEDIÁLNÍ PREZENTACE MM ČR 2011 

 

MM ČR 2011 bylo významnou sportovní událostí nadregionálního charakteru. 

Zkušenosti s pořádáním této akce z minulých let ukazují, ţe kvalitně obsazené závody 

na veslařském trenaţéru jsou atraktivní a přilákají pozornost veřejnosti i médií. Stejně 

jako v předchozích ročnících byla propagace MM ČR 2011 postavena především  

na zviditelnění účasti nejlepších českých veslařů v čele s reprezentanty, medailisty  

ze světových šampionátů i olympioniky.  

 

Cílem propagace byla prezentace regionu a města, stejně jako Veslařského klubu 

Olomouc a obecně veslování v celé České republice. Jejím zdrojem byli ČVS,  

VK Olomouc, ale také širší veřejnost. Skupiny, na které se propagace a mediální 

prezentace orientovala, byly příznivci sportu a aktivně zaměření lidé. Zejména  

se jednalo o bývalé i současné členy VK Olomouc a příznivce veslování z celé ČR. 

 

Propagaci mezi veslaře zajišťoval ČVS prostřednictvím termínové listiny, pro 

trenaţérové období definitivně uzavřené v říjnu nastupující zimní sezóny. O moţnosti 

startovat na MM ČR 2011 informoval ČVS také veslařské svazy sousedních zemí. 

 

Na území regionu propagoval celou akci VK Olomouc prostřednictvím mediálních 

partnerů a umístěním propagačních materiálů v dopravních prostředcích MHD. 

K usnadnění propagace přispěla skutečnost, ţe se celá akce uskutečnila za podpory 

Olomouckého kraje, pod záštitou hejtmana Ing. Martina Tesaříka – bývalého člena  

VK Olomouc, jehoţ barvy v mládí reprezentoval. Svoji podporu vyjádřilo také 

Statutární město Olomouc. Tyto dva územní celky propagovaly MM ČR 2011 v rámci 

svých tiskových zpráv, které pravidelně zveřejňují.  

 

Na rozdíl od minulých ročníků nebylo na MM ČR 2011 vyuţito propagace formou 

reklamních spotů v komerčních rádiích. Důvodem byla vysoká cena a ne příliš efektivní 

výstup z této formy propagace.  

 

Propagačními prostředky byly zvoleny plakáty, noviny, rozhlas, internet, televize, 

světelná tabule, reklamní panel a trička.  
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Plakáty byly stěţejním propagačním materiálem (viz Příloha č. 6). Byly vyhotoveny  

v rozměrech a v počtech kusů, jak je uvedeno v tab. 3.6. Pro srovnání jsou uvedeny také 

počty tištěných plakátů v letech 2005, 2007 a 2009. 

 

Tab. 3.6: Rozměry a počty kusů tištěných plakátů v letech 2011, 2009, 2007, 2005 

Rozměry 2011 2009 2007 2005 

A0 1 2 2 0 

A2 45 50 50 0 

A3 0 0 0 150 

A4 150 120 120 120 

Zdroj: Vlastní 

 

V roce 2005, kdy byl VK Olomouc pořadatelem MM ČR poprvé, byly tištěny pouze 

dva rozměry plakátů (viz Příloha č. 7). Formát A4 byl pouţit stejně jako v následujících 

letech především na distribuci do dopravních prostředků MHD, větší formát A3 byl 

zvolen k vylepení na plakátovacích plochách. Pro tento účel byla zmíněná velikost 

shledána nedostatečnou, protoţe v kombinaci s ostatními plakáty příliš zanikala. V roce 

2007 se pro distribuci na plakátovacích plochách osvědčila velikost propagačního 

plakátu (viz Příloha č. 8) ve formátu A2, která byla vyuţívána i v ročnících 

následujících. Dále uvedený formát A0 byl poprvé pouţitý na druhém olomouckém 

ročníku v roce 2007. Vzhledem ke své velikosti byl jeden kus pouţitý na hlavní 

vchodové dveře budovy RCO a druhý na vchodové dveře do sálu, kde se závody 

konaly. Pro rok 2011 byl tento plakát zhotoven pouze v jednom provedení, které bylo 

organizační skupinou odsouhlaseno jako dostačující. Na základě získaných zkušeností 

byl upraven i počet kusů dalších formátů plakátů (viz Tab. 3.6). 

 

Kromě bliţších informací o MM ČR 2011, týkajících se dne, místa a hodiny konání 

bylo na plakátu umístěno také logo akce a loga sponzorů a partnerů, kteří se podíleli  

na jejím zdárném průběhu.  

 

Rozmístění propagačních plakátů bylo na plakátovacích plochách a v dopravních 

prostředcích MHD v Olomouci. Na plakátovací plochy - tabule - bylo vylepeno celkem 
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45 plakátů formátu A2. Doba vylepení byla minimálně sedm dní, a to od pátku  

11. února 2011. Ţádné konkrétní místo pro vylepení inzertní firma negarantuje, plakáty 

jsou běţně lepeny na aktuálně volná místa. Tato forma propagace byla financována 

formou sponzorského daru. Na stejnou dobu, sedm dní, bylo umístěno 70 plakátů 

formátu A4 do dopravních prostředků MHD. Konkrétní linky pro vyvěšení 

propagačních plakátů byly voleny samotným Dopravním podnikem města Olomouc. 

 

Plakáty ve formátu A4 distribuovali také členové VK Olomouc dle svých moţností  

na informační tabule ve školách či zaměstnáních. Celkem 40 kusů plakátů formátu A4 

bylo přidáno k propagačním materiálům pro VIP osobnosti, sponzory a zástupce 

zúčastněných oddílů. Formát A0 byl pouţitý na vchodové dveře budovy RCO. 

 

Ve stejném designu jako plakát byly vytvořeny také pozvánky na MM ČR 2011  

(viz Příloha č. 10). Ty byly určeny všem sponzorům, partnerům, představitelům územní 

samosprávy a VIP hostům. Preferována byla osobní forma doručení, v případech,  

kde to nebylo moţné, byla odeslána pozvánka poštou a ústní pozvání proběhlo 

telefonicky. V elektronické podobě byla pozvánka rozeslána současným i bývalým 

členům VK Olomouc, na které byl dostupný emailový kontakt.  

 

Oficiální tisková zpráva (viz Příloha č. 11) s bliţšími informacemi o MM ČR 2011, 

včetně pozvánky, byla formou elektronické pošty rozeslána do těchto tištěných 

regionálních periodik: 

- Olomoucký deník, 

- Mladá fronta Dnes - regionální sportovní redakce, 

- týdeník Sedmička, 

- Olomoucký večerník. 

 

Zpráva byla odeslána také do redakce Českého rozhlasu Olomouc, kde na základě 

poskytnutých doplňujících informací vytvořili vlastní informační spot o plánované 

sportovní události. Tento spot byl vysílán několikrát denně během posledního týdne 

před závodem v rámci sportovních zpráv. Nejednalo se tedy přímo o reklamu  

a tato aktivita nebyla nijak finančně kompenzována ze strany VK Olomouc. 
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Propagace na internetu měla dvě formy. Na základě tiskové zprávy informovaly  

o konání MM ČR 2011 regionální informační servery olomouc.cz a regionsport.cz. 

Dlouhodobě byly vyvěšeny informace o MM ČR 2011 na oficiálních internetových 

stránkách pořádajícího VK Olomouc, zmínka byla také v aktualitách na oficiálních 

internetových stránkách Českého veslařského svazu.  

 

Před konáním závodu nebyla ţádná zmínka v televizním vysílání. Tisková zpráva 

s podrobnými informacemi byla odeslána do regionálních studií těchto televizí: 

- Česká televize – regionální sportovní zpravodajství, 

- TV Morava – regionální vysílání na TV Prima, 

- ZZIP – televizní zpravodajství z regionu pro TV Prima a TV Nova. 

 

Den po akci, v pondělí 21. února 2011, byla odvysílána krátká televizní reportáţ  

z MM ČR 2011 ve sportovním zpravodajství v rámci celostátně vysílaných Poledních 

událostí na programu ČT1. V úterý 22. února 2011 byla odvysílána podrobnější reportáţ 

ve vysílání Událostí v regionech na ČT 24. 

 

K propagaci MM ČR 2011 byla pouţita také světelná tabule soukromé firmy nedaleko 

olomouckého hlavního nádraţí. Firma umístila reklamní spot o MM ČR 2011  

za zvýhodněných podmínek a stala se také jedním z mediálních partnerů MM ČR 2011. 

Projekční stěna má u nádraţí ČD strategickou pozici, v těchto místech je zaručena 

vysoká pohyblivost veřejnosti.  

 

Výsledný efekt ale nebyl příliš přesvědčivý. Aby byla cena upravena ke spokojenosti 

obou smluvních stran, musel být reklamní spot zkrácen na délku 15 s, coţ bylo příliš 

málo na to, aby přihlíţející případně zaznamenal všechny potřebné informace.  

Také grafické rozlišení neumoţňovalo lepší čitelnost zadaného textu ve spotu. 

Vzhledem k umístění světelné tabule mezi bytovou zástavbu byla značnou nevýhodou  

i nemoţnost doplnit spot mluveným slovem, které by prezentované informace náleţitě 

zvýraznilo. Díky těmto zkušenostem nebude v případných následných ročnících 

podobná forma prezentace vyuţívána.  
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Reklamní panel s názvem, logem, datem a místem konání akce byl umístěn nad hlavní 

vchodové dveře budovy konání MM ČR 2011 – budovy Regionálního centra Olomouc. 

Vzhledem k sousedícímu nádraţí ČD a dopravnímu uzlu MHD a stejně tak vzhledem  

ke skutečnosti, ţe se jedná o administrativní budovu, ve které je umístěna řada kanceláří 

soukromých firem, krajského úřadu a restaurace, je zde zajištěna kaţdodenní fluktuace 

veřejnosti. Tímto se také zvyšuje pravděpodobnost zachycení informace o pořádání 

zmiňované sportovní události. Tento panel byl zhotoven poprvé u příleţitosti MM ČR 

v roce 2005 a v následujících ročnících docházelo jen k profesionální úpravě uvedeného 

data akce a čísla ročníku. Výhodou tedy je, ţe náklady na tuto formu propagace jsou tak 

postupně minimalizovány. 

 

Bavlněná trička s krátkým rukávem obdrţeli zdarma všichni členové organizačního  

a realizačního týmu. Jako pozornost byla tato trička věnována některým  

VIP osobnostem. Ostatní zájemci měli moţnost si je zakoupit v den závodu za 130 Kč. 

Grafický návrh triček vycházel z loga MM ČR 2011. Barevné provedení bylo záměrně 

zvoleno tak, aby korespondovalo s barvami VK Olomouc a zároveň bylo přijatelné  

pro obě pohlaví. Výhodou tohoto způsobu prezentace akce je její dlouhodobý dopad  

a s tím související vyšší efektivita, stejně jako moţnost většího rozšíření nejen 

v regionu. To vše i měsíce aţ roky po akci v souvislosti s oblékáním daného trička.  

 

Trička byla jediným propagačním a upomínkovým předmětem, prodávaným  

na MM ČR 2011. Nejčastěji si je kupovali závodníci z řad dorostu a juniorů, oblíbeným 

artiklem byla také u veteránů.  

 

Náklady na výrobu triček nebyly nikdy zcela pokryty ziskem z jejich prodeje a ani s tím 

pořadatelé nepočítali. Vzhledem ke skutečnosti, ţe jich je kaţdoročně velká část 

rozdána jako pozornost či poděkování za spolupráci, to není ani moţné. Rozdílné 

pořizovací i prodejní ceny v jednotlivých ročnících souvisí se skutečností, ţe v prvních 

třech ročnících byla oslovena pokaţdé jiná firma, která zakázky zhotovovala. V roce 

2011 byla oslovena stejná firma jako v roce 2009. Na základě předchozí dobré 

spolupráce a díky včasnému termínu zadání zakázky majitelka nabídla výhodnější cenu. 

Snahou pořadatele bylo vţdy udrţet určitou úroveň kvality triček za odpovídající 

přijatelnou pořizovací cenu. Prodejní cena byla stanovena tak, aby byla pro zájemce 
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dostatečně atraktivní. Pořadatelé při jejím stanovení vycházeli jak z výše pořizovací 

ceny, tak ze zkušeností z předchozích let. Výhodou bylo, ţe vzhledem k niţší 

pořizovací ceně bylo moţné stanovit i niţší prodejní cenu. Jak vyplývá z tab. 3.7 počet 

prodaných kusů byl však i přesto v letech 2009 a 2011 téměř totoţný. Rozdíl se projevil 

v celkových nákladech i trţbách za prodané kusy a následně vypočítaném zisku/ztrátě. 

 

Tab. 3.7: Srovnání počtu kusů, cen a nákladů triček v letech 2009 a 2011 

 
Počet kusů 

PC 

(Kč/kus) 

Prodej 

(Kč/kus) 
Ná (Kč) TR (Kč) Ztráta 

prodáno rozdáno zbylo 

2009 45 43 12 130 150 13000 6750 - 6250 

2011 42 28 40 90 130 9900 5460 - 4440 

PC – pořizovací cena; Prodej – prodejní cena; Ná – náklady na pořízení celkem; TR – tržby z prodeje 

triček;  

Zdroj: Vlastní 

 

Stále nevyřešený problém zůstává v odhadu počtu kusů jednotlivých velikostí 

objednávaných triček. Protoţe byla v roce 2009 neuspokojená poptávka po velikostech 

M a L a naopak zbyla většina triček velikosti XL, tuto zkušenost pořadatelé náleţitě 

zpracovali pro rok 2011. Na MM ČR 2011 však nastal problém zcela opačný  

a neuspokojená zůstala poptávka po velikostech XL. Další úpravy v počtu 

objednávaných kusů budou pro případné další ročníky opět individuálně měněny.  

 

Zbývající, neprodaná ani nerozdaná trička z MM ČR 2011, převáţně velikosti M, budou 

vyuţita jako ceny pro další interní akce
14

, které pořádá VK Olomouc v rámci motivace 

mládeţe a udrţení společenského ţivota na klubu. 

 

Zahájení prací na propagační kampani probíhalo postupně od podzimu roku 2010. 

Jako první bylo potřeba navrhnout a odsouhlasit logo MM ČR 2011, od kterého  

se odvíjely následné kroky. Vytvořen byl také prozatímní a předběţný informační 

plakát, kterého bylo vyuţíváno při oslovování potenciálních sponzorů a partnerů.  

                                                 
14

 Jednou z těchto akcí byl Jarní běh, pořádaný začátkem dubna 2011 v rámci zahájení veslařské závodní 

sezóny na vodě.  
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Během zimní sezóny 2010/2011 byla průběţně informována regionální periodika  

a rozhlas, ţe se v Olomouci MM ČR 2011 plánuje. Vţdy se tak dělo v návaznosti  

na mediální zveřejnění úspěšných výsledků olomouckých veslařů v jednotlivých kolech 

Českého poháru 2010/2011 a ostatních závodů halové veslařské sezóny
15

. 

Začátkem ledna 2011 byla vyvěšena zpráva s prvními podrobnějšími informacemi  

o MM ČR 2011 na oficiálních internetových stránkách VK Olomouc. 

 

Hlavní mediální kampaň byla zahájena dva týdny před akcí. V tomto termínu byla 

rozeslána oficiální tisková zpráva spolu s pozvánkou na MM ČR 2011 do regionálních 

médií, a také byly distribuovány plakáty. V tramvajích a vybraných autobusech  

MHD Olomouc byly plakáty o velikosti A4 exponovány veřejnosti sedm dní  

před závodem. Na plakátovacích plochách byly vylepeny plakáty o velikosti A3,  

taktéţ týden před plánovanou akcí. Reklamní panel byl nad vchod do budovy RCO 

umístěn od pátku 11. února do pondělí 21. února 2011. Spot na světelné tabuli u nádraţí 

ČD vysílali od pondělí 14. února 2011 do neděle 20. února 2011, vţdy třikrát za hodinu. 

Ve čtvrtek před MM ČR 2011 vyšel článek v regionálním Olomouckém deníku,  

ve kterém nechyběly informace jak o pořádání akce, tak o účastnících, kteří se mají 

dostavit. V den závodu se z regionálních médií osobně dostavili sportovní redaktoři 

Olomouckého deníku, Českého rozhlasu Olomouc a České televize. Na místě udělali 

několik rozhovorů, které byly po zpracování v příslušných médiích zveřejněny. 

 

Bezprostředně po ukončení závodů byly výsledky, včetně stručného hodnocení akce, 

předány formou oficiální tiskové zprávy ČTK (České tiskové kanceláři) a dalším 

regionálním sdělovacím prostředkům. V týdnu po skončení závodu bylo zveřejněno 

podrobné zpravodajství z celé akce na internetových stránkách domácího VK Olomouc 

a na oficiálních stránkách ČVS. 

 

Nezbytné bylo také předání vyţádané fotodokumentace prezentace jednotlivých 

sponzorů a partnerů akce při MM ČR 2011 jako doklad dodrţení smluvních podmínek. 

 

 

                                                 
15

 Závody v jízdě na veslařském trenaţéru O pohár Slňavy 2010 v Piešťanech a Mistrovství Evropy  

Euro Open 2011 ve Francii. 
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3.4.7 REALIZACE ZÁVODU 

 

Časový harmonogram organizace vlastního konání MM ČR 2011 byl naplánován tak, 

aby vše náleţitě navazovalo a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. Časový 

sled stěţejních událostí je zaznamenán v následující tab. 3.8. 

 

Tab. 3.8: Časový plán MM ČR 2011 (19. – 20. 2. 2011) 

Den, hodina Akce 

Sobota  

15:00 – 19:00 Příprava materiálu - loděnice 

18:00 Příjezd, ubytování účastníků 

Neděle  

5:30 – 8:30 Příprava sálu, prostorů v RCO 

8:00 – 9:00 Prezentace závodníků 

9:00 Zahájení MM ČR 2011 

9:15 – 10:00 Závody handicapovaných sportovců 

10:00 – 15:00 Závody mládeţe a masters 

15:00 – 17:30 Finálové závody dospělých 

17:30 Ukončení závodů 

17:30 – 19:00 Úklid sálu, odvoz materiálu 

Zdroj: Vlastní 

 

Finální realizace samotného závodu MM ČR 2011 odstartovala v sobotu 19. února 2011 

přípravou materiálu, včetně závodních a tréninkových veslařských trenaţérů,  

na loděnici VK Olomouc. Tento materiál byl za pomoci organizačního a realizačního 

týmu v neděli ráno naloţen a následně odvezen do RCO, kde další členové těchto týmů 

zajišťovali správné rozmístění a vyuţití. 

 

Jiţ v sobotu 19. února 2011 přijíţděli také první účastníci MM ČR 2011 a bylo nutné 

zajistit jejich ubytování. Závodů se účastnili veslaři z celé ČR a také ze Slovenska. 

Řada těch, kteří přijíţděli ze vzdálenějších míst, uvítala moţnost zajištění 
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zvýhodněného ubytování. Nutná byla pouze předchozí domluva s pořadatelem  

a upřesnění počtu poţadovaných míst nejpozději do 7. února 2011. Zájemci byli 

ubytováni na jednom z olomouckých internátů, v hotelu nedaleko místa konání akce,  

a také v tělocvičně TJ Lodních sportů Olomouc
16

. Hlavní pořadatel zajišťoval a hradil 

ubytování v hotelu pro moderátora, kterému byly navíc proplaceny i cestovní náklady  

a dále zajišťoval bydlení pro dva rozhodčí, jejichţ pobyt a cestu však hradil ČVS. 

 

Závodní den, neděle 20. února 2011, začínal pro pořadatele velmi brzy. Před 

příchodem prvních závodníků bylo potřeba: 

- instalovat závodní i tréninkové veslařské trenaţéry,  

- zajistit připojení externích monitorů a promítacího plátna, 

- rozmístit veškeré reklamní stojany, panely a propagační materiály sponzorů, 

- rozmístit potřebné informační cedule a šipky (šatny, WC, sprchy), 

- nachystat stupně vítězů, poháry a ceny, 

- vymezit divácký prostor. 

 

V 9:00 hod. byla rozhodčími oficiálně uzavřena startovní listina a stanoven konečný 

časový rozpis jednotlivých jízd. První závodníci odstartovali v 9:15 hod., ihned  

po slavnostním zahájení MM ČR 2011. 

 

Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o mistrovství republiky, byl program závodního  

dne otevřen státní hymnou ČR. Slavnostní ceremoniál následně dokončil ředitel  

MM ČR 2011 a zároveň předseda VK Olomouc, který ve stručnosti přivítal všechny 

přítomné a informoval o programu závodního dne.  

 

Mezi přítomnými diváky převaţovali zpravidla rodinní příslušníci, současní i bývalí 

veslaři nejen z okolí Olomouce, ale také samotní závodníci, jejich trenéři a doprovod.  

Celkový odhad byl kolem 350 přihlíţejících. Jako VIP hosté byli označeni zástupci 

Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, sponzorských a partnerských firem, 

vedení ČVS a další hosté, pozvaní jednotlivými členy vedení VK Olomouc. Prostory 

pro diváky byly vyhrazeny tak, aby měli co nejlepší viditelnost jak na závodníky,  

                                                 
16

 TJ Lodní sporty Olomouc pod svojí hlavičkou sdruţuje Veslařský klub Olomouc a Kanoistický klub 

Olomouc. 
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tak na počítačovou projekci průběhu závodů na promítacím plátně. K dispozici byla  

pro veřejnost i galerie hlavního sálu. Obrazovka s přenosem počítačové projekce 

závodů byla umístěna také v hale v blízkosti kavárny. 

 

Ve zmíněné kavárně, stejně jako v restauraci přímo v budově RCO, byla moţnost 

občerstvení jak pro závodníky, tak pro diváckou veřejnost. Pro VIP osobnosti  

z řad sponzorů, partnerů a zástupců ČVS bylo připraveno menší občerstvení v podobě 

rautu ve vyhrazeném prostoru v hlavním sále, kde probíhaly závody.  

 

Formou sponzorského daru byl zajištěn pro všechny zájemce pitný režim zdarma 

během celého průběhu závodů. Ostatní stravování a občerstvení bylo ve vlastní reţii 

kaţdého závodníka i diváka, coţ je zvykem i na jiných veslařských závodech. Pořadatel 

nezaručoval ţádné další výhody v tomto směru.  

 

Vlastní závody probíhaly dle platných pravidel ČVS na osmi veslařských trenaţérech 

americké firmy Concept2 – model D, vybavených monitorem řady PM4. Oficiální 

závodní trať měla délku standardních 2000 metrů pro všechny hlavní kategorie  

i pro závodníky masters
17

. Handicapovaní závodníci startovali na trati 1000 metrů.  

 

V rámci MM ČR je dle pravidel ČVS moţné závodit aţ na dvanácti veslařských strojích 

v jedné jízdě, coţ značně zkracuje celkovou dobu trvání závodů. Ušetřený čas  

je následně moţné vyuţít pro nejrůznější kulturní vloţky v rámci propagace 

pořádajícího klubu, prezentace sponzorů a případných jiných aktivit, které by vhodně 

doplňovaly program akce. V Olomouci však prostorové podmínky tuto výhodu 

neumoţňují a jak závodníci, tak pořadatelé musí počítat s větší časovou náročností.  

 

Během jízdy mohl kaţdý závodník sledovat vývoj závodu na vlastním monitoru,  

který je součástí veslařského trenaţéru, ale také na externí obrazovce, umístěné  

vţdy zvlášť pro dva stroje na zemi před nimi. Stejný obraz s vývojem závodu měli 

formou projekce na promítací plátno moţnost sledovat i všichni diváci v sále. 

 

                                                 
17

 Pro závody na vodě mají veteráni stanovenou délku trati 1000 metrů. Závodní trať na trenaţérech  

je stanovena na hranici 2000 metrů z důvodů srovnatelnosti výkonů a moţnosti sledování rekordů. 
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Vyhlašování vítězů a dalších výsledků jednotlivých kategorií probíhalo průběţně,  

vţdy po dojezdu všech jízd v kategorii následujícího závodu. Na MM ČR 2011  

bylo vyhlašováno celkem 12 vítězů v hlavních kategoriích od dorostu aţ po dospělé,  

11 vítězů v kategoriích masters a čtyři vítězové mezi handicapovanými sportovci. 

Kaţdý vítěz své kategorie dostal pohár pro vítěze a mistrovskou šerpu. První  

tři nejrychlejší v kategorii obdrţeli na základě svého umístění medaili – zlatou, 

stříbrnou, bronzovou a věcné ceny. Finanční odměny nebyly udělovány. 

 

Ceny pro medailisty v jednotlivých kategoriích byly pokryty sponzorskými prostředky  

a dary. Konkrétní finanční hodnota věcných cen pro vítěze a ostatní medailisty nebyla 

přesně stanovena, konečné rozdělování probíhalo na základě uváţení a nejlepšího 

vědomí pořadatele. Zajištění medailí a mistrovských šerp bylo v kompetenci ČVS. 

 

V rámci vyhlašování výsledků MM ČR 2011 probíhalo také vyhlašování nejlepších 

závodníků Českého poháru 2010 – 2011. Jako nejlepší byli pohárem ocenění tři veslaři 

v kaţdé kategorii, včetně masters a handicapovaných, kteří získali v rámci ČP nejvyšší 

počet bodů. Tyto poháry zajišťoval taktéţ ČVS. 

 

Vyhlašování nejlepších závodníků a mistrů republiky probíhalo na stupních vítězů  

a mělo slavnostní ráz. Ceny předávali významní hosté z řad sponzorů, zástupců kraje, 

zástupců ČVS či nestorů olomouckého veslování.  

 

Po dojezdu poslední finálové jízdy závodu muţů bylo provedeno slavnostní vyhlášení 

konečných výsledků hlavních kategorií ţen a muţů, následované oficiálním ukončením 

MM ČR 2011, které opět provedl ředitel závodu a předseda VK Olomouc. Poděkoval 

všem přítomným za předvedené výkony i diváckou kulisu a nepřímo naznačil,  

ţe se VK Olomouc bude v budoucnu opět o pořádání MM ČR ucházet.  

 

Následoval postupný odjezd všech více či méně spokojených účastníků, úklid, 

demontáţ závodních strojů, postupné shromaţďování veškerých pouţitých materiálů  

a jejich odvoz zpět na loděnici VK Olomouc.  
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3.5 SWOT ANALÝZA MM ČR 2011 

 

SWOT analýza byla pouţita ke zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů pořádání  

MM ČR 2011. Identifikovány byly silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby. 

Jednotlivé poloţky byly uspořádány sestupně dle významnosti.  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- zkušenosti organizačního týmu  

- dopravní dostupnost místa konání 

- personální zajištění realizačního týmu 

- zaručená účast veslařské špičky  

od dorostu aţ po dospělé 

- věcné ceny pro nejlepší závodníky  

- sociální aspekt (setkání různého druhu) 

- prostorové omezení hlavního sálu 

- chybějící generální sponzor 

- malý počet startujících domácích 

závodníků VK Olomouc 

- minimální odměny realizačnímu  

a organizačnímu týmu  

- ţádný vloţený, doplňkový program 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- podpora ve vedení kraje a města 

- dotace z veřejných rozpočtů 

- zvýšit zájem veřejnosti o veslování na 

základě účinné prezentace a propagace 

- vyuţít úspěchů závodníků VK Olomouc 

- finanční prostředky na rozvoj zejména 

mládeţnického veslování 

- úbytek sponzorů 

-  kolize termínů konání dalšího MM ČR 

- změna kvalifikačních pravidel pro 

postup na MM ČR 

 

Nalezené problémy i nové moţnosti byly dále zpracovány a vyhodnoceny. Jednou  

ze silných stránek pořádání MM ČR 2011 v Olomouci byly zkušenosti organizačního, 

ale také realizačního týmu s přípravou a organizací MM ČR, které byly získány během 

předchozích ročníků. Díky těmto zkušenostem probíhalo plnění dílčích cílů rychleji  

a efektivněji, ušetřen byl čas i finanční prostředky. Další silnou stránkou je velmi dobrá 

dopravní dostupnost místa konání v RCO. Vzhledem k blízkosti vlakového nádraţí  

i dopravnímu uzlu MHD se na místo dostali velmi jednoduše jak závodníci a diváci 

domácí či z blízkého okolí, tak ti, kteří přijíţděli ze vzdálenějších měst. Byla zde také 

moţnost snadného parkování v okolí RCO. Podstatnou výhodou byla garantovaná účast 

nejlepších veslařů ČR, která je zajištěna díky kvalifikačním podmínkám ČVS a také 

díky skutečnosti, ţe se účast na MM ČR počítá jako jedno z kritérií pro výběr do širšího 
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reprezentačního druţstva. Silnou stránkou MM ČR 2011 byly také hodnotné věcné ceny 

pro tři nejlepší závodníky v kaţdé kategorii, zajištěné díky sponzorským darům. 

V neposlední řadě mělo MM ČR 2011 výrazný sociální aspekt, kdyţ při této příleţitosti 

došlo k řadě oficiálních i neoficiálních setkání, výměně názorů na současnou úroveň 

veslování a mnoha dalším diskuzím.  

 

Mezi slabými stránkami je dominantní prostorové omezení hlavního sálu, ve kterém  

se konal samotný závod. Díky tomuto omezení není moţné navýšit počet závodních 

strojů a sníţit tak časovou náročnost závodního programu. S tím souvisí také absence 

případného vloţeného programu pro odlehčení atmosféry, případně pro prezentaci  

VK Olomouc, ČVS či regionu. Výrazným nedostatkem byl také chybějící generální 

sponzor. Tato situace nastala v historii pořádání MM ČR v Olomouci poprvé a částečně 

byla zapříčiněna pozdním oslovením potencionálního adepta na tuto pozici. Slabou 

stránkou je i počet závodníků VK Olomouc, kteří na MM ČR 2011 startovali. Tato 

skutečnost je však do jisté míry ovlivněna spíš členskou základnou v konkrétní kategorii 

neţ na kvalifikaci nedostačujícími výkony. Nedokonalý je i systém odměňování 

realizačního a organizačního týmu. Členové těchto týmů nepočítají s finanční odměnou 

a pracují dobrovolně v rámci svého volného času, přesto by bylo vhodné do budoucna 

zváţit způsob, jak jim lépe poděkovat a případně je motivovat k další spolupráci.  

 

Významnou příležitostí pro pořádání MM ČR je podpora ze strany územních celků 

kraje a města a s tím související dotace. Velmi vhodné by bylo si tuto podporu  

co nejdéle udrţet, nejlépe vhodnou prezentací a propagací, k čemuţ lze velmi dobře 

vyuţít dosaţených úspěchů zejména olomouckých, domácích, závodníků. Příleţitostí 

pro VK Olomouc díky pořádání MM ČR 2011 je také moţnost získat doplňující 

finanční prostředky ze strany sponzorů, které mohou být pouţity pro další rozvoj klubu 

a především mládeţnického veslování.   

 

Zásadní hrozbou je úbytek sponzorů vlivem ekonomické krize a s tím související 

omezení finančních, ale také věcných příspěvků. Problém by mohl vzniknout hrozící 

kolizí termínů konání dalšího MM ČR. Vzhledem k vytíţenosti reprezentativních 

prostorů RCO by bylo do budoucna vhodné konzultovat i případné alternativní varianty 
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místa konání závodů. Potenciální hrozbou by byla případná změna kvalifikačních 

pravidel pro postup na MM ČR ze strany ČVS.   

 

Shrnutí výsledků SWOT analýzy je následující. Stěţejními příleţitostmi  

pro pořadatelství dalších MM CR je účinná prezentace a propagace samotné akce,  

VK Olomouc, úspěchů nejen domácích závodníků, ale také propagace a prezentace 

samotného regionu. Identifikované příleţitosti nelze efektivně realizovat bez eliminace 

hrozeb a koncepčního řešení slabých stránek. Nejzávaţnější slabinou je absence 

generálního sponzora, případně hrozící úbytek ostatních sponzorů. Nejdůleţitější 

předností jsou zkušenosti pořadatelů a velmi podstatná je také účast veslařské špičky. 
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4. SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH MISTROVSTVÍ ČR V JÍZDĚ  

NA VESLAŘSKÉM TRENAŢÉRU V LETECH 2005, 2007, 2009 A 2011 

 

MM ČR se v Olomouci konalo poprvé v roce 2005. Ohlasy ze strany závodníků  

i funkcionářů byly velmi pozitivní a VK Olomouc se následně prezentoval jako schopný 

organizátor veslařské soutěţe také v letech 2007, 2009 a 2011. 

 

Pro lepší moţnost a přehlednost srovnání jednotlivých ročníků MM ČR, pořádaných 

v Olomouci, byla stanovena následující hlavní srovnávací kritéria: 

- počet kategorií a závodníků, 

- propagace a marketingová komunikace,  

- finanční rozpočet, 

- ostatní významné skutečnosti, nezařazené výše 

- závod VIP osobností, 

- tisková konference, 

- handicapovaní sportovci, 

- účast mediálně známých reprezentantů. 

 

4.1 POČET KATEGORIÍ A ZÁVODNÍKŮ 

 

MM ČR je uzavřeným závodem, kterého se mohou zúčastnit jen závodníci, splňující 

kvalifikační kritéria ČVS. Tato podmínka neplatí pro závodníky kategorie masters  

a handicapované. Všichni účastníci musí být registrovaní u ČVS nebo příslušného 

zahraničního veslařského svazu. Nejmladší veslaři, kteří na MM ČR startují, jsou z řad 

dorostu a věková hranice této kategorie je 15 – 16 let. Horní věková hranice  

pro závodníky není stanovena. Veškeré tyto skutečnosti jsou platné jiţ několik let. 

Změny, zaznamenané od roku 2005, jsou v počtech závodních kategorií a v počtech 

přihlášených, losovaných a startujících závodníků.  

 

V roce 2005 bylo vypsáno deset závodních kategorií bez další specifikace, a to: 

- dorostenky, dorostenci, 

- juniorky, junioři, 

- ţeny masters, muţi masters, 
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- ţeny lehká váha, muţi lehká váha, 

- ţeny, muţi.  

 

Záměrně nebylo v této klasifikaci zahrnuto dělení do skupin dle dosaţeného věku 

v kategoriích masters. Vzhledem k tomu, ţe zde není potřeba kvalifikace, bývá počet 

startujících velmi variabilní a téměř nepředvídatelný. 

 

K navýšení došlo v roce 2007 vyčleněním kategorií seniorů B mezi dospělými.  

Do seniorů B jsou zařazeni závodníci z řad ţen a muţů lehkých vah a ţen a muţů  

bez rozdílů hmotnosti, kteří jsou mladší 23 let. Tyto kategorie startují současně  

a vyhlašováno je vţdy nejprve absolutní pořadí a následně pořadí v kategoriích  

seniorů B. Schéma celkem čtrnácti vyhlašovaných kategorií zůstalo stejné i v roce 2009.  

 

Další změna nastala v roce 2011, kdy podruhé v celkové historii pořádání MM ČR 

startovali také handicapovaní sportovci. Stejně jako u kategorií masters zde ze stejných 

důvodů není dále započítáváno dělení do jednotlivých skupin dle druhu a míry 

postiţení. Konečný počet vyhlašovaných kategorií na MM ČR 2011 byl patnáct. 

 

Maximální počet kvalifikovaných závodníků, kteří se mohou na MM ČR přihlásit, 

 je stanoven Českým veslařským svazem v oficiálním Celostátním vypsání ergoregat 

pro příslušný rok. V tomto vypsání je také přesně definováno, kolik z těchto 

kvalifikovaných a přihlášených veslařů bude vylosováno a zahrnuto do startovní listiny. 

V kategoriích dospělých jsou počty konečné a není rozlišováno mezi seniory B  

a seniory A. Konkrétní hodnoty maximálních počtů přihlášených a losovaných 

závodníků v hlavních kategoriích jsou uvedeny v tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1: Limitní počty přihlášených a losovaných závodníků v letech 2005 – 2011 

Kategorie dky dci jky jři žLV mLV ž m 

Přihlášeno/losováno 

v letech 2005, 2007, 2009 
30/24 30/24 30/24 30/24 30/24 30/24 30/24 30/24 

Přihlášeno/losováno 

v roce 2011 
32/24 40/32 32/24 40/32 24/16 32/24 24/16 40/32 

Zdroj: ČVS 
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Následující graf 4.1 zachycuje počet skutečně přihlášených závodníků a těch, kteří 

nakonec v závodu nastoupili a následně projeli cílem v roce 2005.  

 

Graf 4.1: Počet přihlášených závodníků a těch, kteří projeli cílem v roce 2005 

 

dky – dorostenky; dci – dorostenci; jky – juniorky; jři – junioři; žLV – ženy lehká váha; mLV – muži lehká 

váha; ž – ženy; m - muži  

Zdroj: Vlastní  

 

Pro srovnání je uveden také graf 4.2, který zachycuje výše zmíněnou situaci v roce 

2007, dále pak graf 4.3 a graf 4.4 pro roky 2009, respektive 2011. Veškeré hodnoty, 

uvedené v těchto grafech jsou zpracovány na základě přihlášek do závodů MM ČR  

a výsledkových listin z let 2005, 2007, 2009 a 2011. 

 

V grafech 4.1 – 4.4 je moţné vysledovat také rozdíly v počtu účastníků v jednotlivých 

letech a konkrétních kategoriích. Větší výkyvy jsou patrné v letech 2005 a 2007, 

v dalších dvou ročnících byla situace stabilnější. Stanovit, co bylo pravděpodobnou 

příčinou těchto výkyvů, není předmětem této práce.  
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Graf 4.2: Počet přihlášených závodníků a těch, kteří projeli cílem v roce 2007 

 

dky – dorostenky; dci – dorostenci; jky – juniorky; jři – junioři; žLV – ženy lehká váha; mLV – muži lehká 

váha; ž – ženy; m - muži  

Zdroj: Vlastní  

 

Graf 4.3: Počet přihlášených závodníků a těch, kteří projeli cílem v roce 2009 

 

dky – dorostenky; dci – dorostenci; jky – juniorky; jři – junioři; žLV – ženy lehká váha; mLV – muži lehká 

váha; ž – ženy; m - muži  

Zdroj: Vlastní  
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Graf 4.4: Počet přihlášených závodníků a těch, kteří projeli cílem v roce 2011 

 

dky – dorostenky; dci – dorostenci; jky – juniorky; jři – junioři; žLV – ženy lehká váha; mLV – muži lehká 

váha; ž – ženy; m - muži  

Zdroj: Vlastní  

 

Navýšení počtu závodníků v jednotlivých kategoriích, stejně jako navýšení celkového 

počtu závodních kategorií přineslo větší časovou náročnost. V roce 2007 i 2009 byl 

plánovaný start první jízdy závodního dne v 10:30 hod. a poslední vyhlášení výsledků 

proběhlo v 16:30 hod. Na MM ČR 2011 startovali první závodníci v 9:15 hod.  

a poslední vyhlášení výsledků se uskutečnilo v 17:00 hod. Nevýhodou je nemoţnost 

kompenzace navýšení počtu závodníků počtem závodních trenaţérů z osmi na deset, 

případně dvanáct, kterým by došlo ke sníţení celkového počtu jízd v programu. 

 

4.2 PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

 

Propagace v jednotlivých ročnících byla vţdy zaměřena především na současné i bývalé 

veslaře, příznivce veslování a sportu obecně. Pravidelně jsou vyuţívány plakáty, 

regionální periodika a internet. Oblíbená jsou také propagační trička. Během let, kdy byl 

VK Olomouc organizátorem MM ČR, byly postupně ujasňovány počty konkrétních 

propagačních materiálů. Zároveň byly zkoušeny nové typy propagace, které se ve větší 

míře osvědčily nebo neosvědčily.  
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Na základě získaných zkušeností bylo upuštěno od zadávání reklamy do komerčních 

rádií, v případných dalších ročnících nebude vyuţívána ani světelná reklamní tabule. 

 

4.3 FINANČNÍ ROZPOČET 

 

Hlavními zdroji financí pro zajištění uspořádání MM ČR jsou sponzorské příspěvky, 

dotace a startovné. Sloţení finančních příjmů v jednotlivých letech zachycuje graf 4.5.  

 

Graf 4.5:  Složení finančních příjmů v letech 2005, 2007, 2009, 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Jak ukazuje následující graf 4.6, příjmy se v konkrétních ročnících pohybovaly 

v rozmezí 118 000 – 133 000 Kč i přesto, ţe na rozdíl od ostatních let se v roce 2011 

nepodařilo sehnat ţádného generálního sponzora. Největším donátorem tak byl v roce 

2011 Olomoucký kraj, který přispěl dotací ve výši 60 000 Kč. Dotace z Olomouckého 

kraje ve výši 40 000 Kč byla součástí celkových příjmů i v roce 2009. V letech 2005, 

2007 a 2009 byly největším finančním zdrojem prostředky od sponzorů, protoţe 

v kaţdém tomto ročníku byl jeden generální sponzor.  
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Graf 4.6: Vývoj příjmů, výdajů a zisku v letech 2005, 2007, 2009, 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Z grafu 4.6 dále vyplývá, ţe celkové výdaje mají od roku 2005 klesající tendenci  

i přesto, ţe dochází k neustálému navyšování cen energií a s tím spojené rostoucí 

náklady na dopravu a potřebné materiální zajištění. Tento pokles je moţné vysvětlit tak, 

ţe pořadatelé získali potřebné zkušenosti, na základě kterých dokázali eliminovat 

zbytečně vysoké náklady, případně našli levější, alternativní řešení. Zároveň je moţné 

některé materiály vyuţívat opakovaně a celkové výdaje tak nejsou navyšovány. 

Největším výdajem byl shodně ve všech ročnících pronájem sálu v RCO.  

 

4.4 OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 

 

Během jednotlivých ročníků MM ČR se uskutečnily také následující významné změny 

v celkovém harmonogramu organizace soutěţe. 

 

Závod VIP osobností byl poprvé vyhlášen u příleţitosti pořádání prvního olomouckého 

ročníku v roce 2005. Jednalo se o vloţený závod na 500 metrů, do kterého měli moţnost 

nastoupit hosté z řad zástupců sponzorů, územní samosprávy i ostatní veřejnosti. V roce 

2007 došlo ke zkrácení trati na 200 metrů a na startu se sešla velmi zajímavá skupina 

v čele s jedním z tehdejších europoslanců, následovaným hejtmanem a v neposlední 

řadě také jedním z nejstarších členů VK Olomouc. Od této kulturní vloţky, která 
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přispívala především k odlehčení napjaté závodní atmosféry, bylo v letech 2009 a 2011 

upuštěno. Důvodem byl jak pokles zájmu ze strany významnějších hostů v tomto 

závodě startovat, tak narůstající časová náročnost na celý program, zapříčiněná 

navýšením počtu startujících závodníků v jednotlivých kategoriích.  

 

Pro zlepšení propagace jak olomouckého tak českého veslování byla u příleţitosti 

pořádání XIV. Mezinárodního mistrovství ČR 2007 uspořádána menší tisková 

konference. Tato konference se konala den před hlavním závodem a účastnili se jí tři 

přední čeští reprezentanti ve veslování, Ústřední trenér ČVS a ředitel závodu  

MM ČR 2007. Pozvaní byli zástupci regionálního tisku, televize i rozhlasu. V ostatních 

letech podobná konference organizována nebyla. 

 

Handicapovaní závodníci se na MM ČR poprvé představili v roce 2010. V českých 

podmínkách se tento sport teprve pomalu rozvíjí a svoji tradici získává díky základnám 

v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. V Olomouci na MM ČR 2011 startovalo 

celkem 13 handicapovaných sportovců, rozdělených do čtyř klasifikačních tříd. Tělesně 

handicapovaní závodníci měli dvě podskupiny – s moţností vyuţívat pohyblivé sedátko 

(slajd) a bez moţnosti vyuţívat pohyblivé sedátko. Další dvě skupiny tvořili zrakově  

a intelektuálně handicapovaní. Zařazení do těchto tříd se řídí obecně platnými pravidly 

mezinárodní veslařské federace FISA. Na rozdíl od roku 2010 startovala v Olomouci 

také jedna ţena, která zároveň jako jediná splňovala podmínky pro tělesně postiţené 

závodníky bez moţnosti pohybu na sedátku a stala se tak vítězkou své kategorie. 

V případě, ţe by se halovému veslování začalo věnovat ţen více, došlo by ještě 

k dalšímu rozdělení klasifikačních tříd na ţenské a muţské kategorie.  

 

Závodní trať pro tyto sportovce měla oficiálně stanovenou délku 1000 metrů a nebylo 

potřeba výraznějších zásahů a úprav na závodních strojích. Startovalo se na zvukový 

signál, který je běţný i u klasických závodů, aktuální stav na trati pak nevidomým 

závodníkům hlásili asistenti. Dle druhu a míry tělesného postiţení měli někteří 

závodníci speciální pohyblivé/nepohyblivé sedátko. 

 

Olomoucká premiéra startu handicapovaných sportovců vzbudila také mediální zájem, 

zejména po informaci, ţe tito sportovci trénují i na vodě. Ve světě je účast zdravotně 
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postiţených sportovců na halových závodech zcela běţná, ale vše je otázka 

dostatečného finančního zabezpečení pro jejich přípravu.  

 

Účast mediálně známých reprezentantů měla v kaţdém olomouckém ročníku  

MM ČR velmi pozitivní ohlas jak ze strany divácké veřejnosti, tak médií. MM ČR  

je mimo jiné součástí prověrky zimní přípravy reprezentantů a zájemců o zařazení  

do české reprezentace. Přes výše uvedená kvalifikační kritéria projdou tedy opravdu jen 

ti nejlepší a tím je zaručena vysoká úroveň obsazenosti jednotlivých jízd. Tuto kvalitu 

ocení především fanoušci veslování a ti, kteří tomuto sportu rozumí. Pro širší veřejnost 

je důleţitější moţnost osobního setkání se sportovci z řad reprezentantů, olympioniků  

a medailistů z různých světových šampionátů, jejichţ jména a obličeje jinak znají  

jen z televizní obrazovky, z tisku, z reklam. Přímé setkání se svými sportovními vzory 

má významný vliv také na veslařskou mládeţ, zejména co se další motivace  

a formování morálních vlastností týká. 

 

Pravidelně se šampionátu zúčastňovali nejlepší a nejznámější čeští veslaři současnosti 

Václav Chalupa, Ondřej Synek či Miroslava Knapková. Všichni tři jsou také drţiteli 

českých rekordů v jízdě na veslařském trenaţéru na trati 2000 metrů. Tato trojice byla 

zajímavá nejen pro diváky, ale také pro média a velmi dobře se vyuţívala při propagaci.  

 

Poněkud ztíţenou pozici měli pořadatelé na MM ČR 2011. I přesto, ţe byly velmi 

kvalitně obsazené jednotlivé hlavní jízdy všech kategorií, chyběla zde výrazněji 

mediálně známá osobnost. Nejdiskutovanější byla účast novopečeného mistra světa 

skifaře Ondřeje Synka, jehoţ jméno figurovalo ve startovní listině, ale nakonec  

se ze závodu omluvil a do Olomouce nepřijel. Václav Chalupa ukončil svoji 

dlouholetou úspěšnou závodní kariéru po mistrovství světa v roce 2009 a Miroslava 

Knapková na MM ČR nestartovala uţ tři roky. Pomalu však nastupuje generace nová. 

V kategorii ţen jsou to sestry Jitka a Lenka Antošovy, které jsou na dvojskifu jednou 

z českých olympijských nadějí a velmi slibně vypadá také reprezentační skupina muţů, 

rozšířená o mladé a perspektivní veslaře.  

 

Lehce opomíjená bývá kategorie muţů lehkých vah, kde nejlepší závodníci tradičně 

dosahují výkonů na úrovni českého rekordu.  



56 

 

5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁMĚTY, DOPORUČENÍ 

 

Veslařský klub Olomouc byl hlavním pořadatelem MM ČR celkem čtyřikrát. Poprvé 

v roce 2005 a následně ve dvouleté periodicitě také v letech 2007, 2009 a 2011. Díky 

organizaci této vrcholné akce zlepšuje povědomí veřejnosti o veslování na trenaţéru  

i na vodě nejen v Olomouci, ale stejně tak prezentuje i region a město v celé České 

republice.  

 

Vzhledem k pozitivním ohlasům na jiţ uskutečněná MM ČR bude VK Olomouc 

pravděpodobně kandidovat i na MM ČR v roce 2013. Jako místo konání by přicházela 

opět v úvahu jiţ osvědčená budova RCO a v případě vyjednání výhodných podmínek  

by bylo vhodné včasné zajištění termínu akce, především z důvodu preference soboty 

před nedělí. Stanovení konkrétního termínu však závisí také na postoji ČVS a období, 

kdy vydá konečnou termínovou listinu pro halové veslařské závody. Případně by bylo 

vhodné alespoň včas intervenovat na zrychlení tohoto procesu. 

 

Pořadatelé velmi dobře vyuţívají během let nabytých zkušeností s organizací MM ČR, 

coţ se projevuje především v efektivnějším, rychlejším a finančně méně nákladném 

plnění dílčích cílů. Intenzivně pracují na neustálém zlepšování propagace a mediální 

prezentace v rámci jednotlivých ročníků MM ČR, stále hledají nové vhodné formy 

účelného zviditelnění. Částečné rezervy jsou v navázání uţších kontaktů s regionálními 

televizními stanicemi a následně i moţnost získání prostoru v celostátním vysílání.  

Tato forma mediální prezentace ale velmi úzce souvisí s tím, ţe veslování je v České 

republice a stejně tak i v Olomouci spíše druhořadým sportem. Zájem médií přitahují 

pochopitelně především medailisté z mistrovství světa nebo olympiády, jejichţ účast 

bývá vzhledem k časové vytíţenosti během zimní přípravy nejistá.  

 

Na základě zjištění SWOT analýzy je nezbytné zlepšit komunikaci s potenciálními 

sponzory a zaměřit se také na získání generálního sponzora. Účast sponzorů  

je na pořádání podniku republikového formátu nezbytná. Jejich finanční i věcné 

příspěvky pokrývají značnou část celkových nákladů, výhodou je také moţnost 

navázání dlouhodobější spolupráce. V současné době se nejedná o jednoduchý úkol, 

proto je nutná kvalitně zajištěná prezentace a propagace jak celé akce MM ČR,  
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tak výsledků a úspěchů na regionální i celostátní úrovni. Vhodná je regionální 

medializace sportovních i společenských úspěchů VK Olomouc během roku a tím 

zajištění lepšího povědomí veřejnosti.  

 

S lepším vědomím veřejnosti nejen o pořádání MM ČR, ale o veslování obecně  

se zvyšuje také šance na přilákání nových zájemců o tento sport. Na MM ČR 2011 měli 

zájemci moţnost si jízdu na veslařském trenaţéru nezávazně vyzkoušet. V případných 

dalších ročnících by stálo za zváţení vyhlásit soutěţ pro volně příchozí s podmínkou 

nebýt registrován u ČVS, která by mohla probíhat paralelně s hlavními závody. V této 

fázi je ale otázka této soutěţe jen nápadem a konkrétní podmínky by musely být 

náleţitě promyšleny, aby celá situace nebyla spíš kontraproduktivní. Zvýšila  

by se náročnost na personální, ale také organizační a prostorové zajištění  

a ve stávajících podmínkách by bylo toto navýšení pro kvalitní průběh hlavní soutěţe 

neúnosné. 
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6. ZÁVĚR 

 

Tato práce měla přispět k objasnění problematiky managementu a marketingu 

významné sportovní akce, konkrétně XVIII. Mezinárodnímu mistrovství ČR v jízdě  

na veslařském trenaţéru a ke srovnání s jejími předcházejícími ročníky, které měly 

totoţného pořadatele – Veslařský klub Olomouc.  

 

Uspořádání závodů v jízdě na veslařském trenaţéru – MM ČR 2011 – bylo mimo 

úspěchů sportovců při soutěţích na vodě další moţností prezentace VK Olomouc. 

Významným aspektem pořadatelství celorepublikové soutěţe je moţnost zviditelnění 

nejen regionu a města, ale také šance pro získání sponzorů, kteří se významně podílí  

na finančním zajištění a krytí nákladů jak soutěţe, tak běţného provozu veslařského 

klubu. 

 

Díky postupně získávaným a vhodně prezentovaným zkušenostem se VK Olomouc 

prezentuje jako schopný organizátor a zlepšuje tak svoji pověst. Setrvání v tomto trendu 

by mohlo vést ke vzniku nové tradice a nabytí dalšího rozměru olomouckého veslování.  

 

Kaţdý ročník, který se zatím na území Olomouce konal, měl svá určitá specifika. 

V roce 2005 se jednalo o pořadatelskou premiéru, v roce 2007 proběhla tisková 

konference za účasti nejlepších českých aktivních veslařů současnosti. V relativním 

poklidu proběhl rok 2009 a zatím v posledním konaném ročníku MM ČR v roce 2011 

byli do programu zařazeni handicapovaní sportovci.  

 

Efektivní změny jsou nezbytné k pozitivnímu vývoji a ohlasu na sport, jenţ není tak 

atraktivní, ale i přesto jsou v něm dosahovány nemalé světové úspěchy. Záleţí jen na 

tom, jak úspěšně jsou prezentovány a do jaké míry je lze dále vyuţít.  
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SEZNAM ZKRATEK  

 

ČP – Český pohár 

ČVS – Český veslařský svaz 

MM ČR 2011 – XVIII. Mezinárodní mistrovství České republiky v jízdě na veslařském 

trenaţéru 2011 

RCO – Regionální centrum Olomouc 

VK Olomouc – Veslařský klub Olomouc 
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