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1 Úvod 
 

 

     Pohyb je nezbytnou součástí ţivota kaţdého člověka. Od narození aţ do smrti ho neustále 

potřebujeme, mnohdy si to ani neuvědomujeme. Velká část populace v dnešní době bere 

pohyb jako určitý způsob relaxace, uvolnění, odpočinku a nedokázala by bez něj existovat. 

Toto byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala sportovní 

akci, konkrétně její organizaci. Dalším faktem, který mě při volbě ovlivnil je,  

ţe jsem se na akci sama aktivně podílela, a proto k ní mám velmi blízko. 

 

     Závod ledovým korytem Red Bull Crashed ice lze zařadit z hlediska marketingu 

k projektům větším, a co se České Republiky týče, troufám si říci, ţe i k projektům největším. 

Samozřejmě pokud nepočítám s akcemi, které zaštiťují svazy sportů jako je hokej, fotbal, 

lyţování, atd., tyto patří bezesporu k akcím ještě rozsáhlejším. Kaţdý fanoušek očekává od 

projektu dynamiku, závodivost, spoustu zvratů a pádů, coţ jim tento závod můţe rozhodně 

nabídnout. A v neposlední řadě, event má základy v ledním hokeji, coţ je pro náš národ velmi 

atraktivní disciplínou. 

 

     Ke tvorbě práce se mi velmi hodily nabyté vědomosti z doby studia ekonomického 

zaměření. Zabývám se zde problematikou marketingu a managementu, event marketingu, 

který je pro pořádání akce nedílnou součástí, dále pak činností sportovních manaţerů, 

plánováním a organizováním sportovní akce a v neposlední řadě metodologiemi práce.  

 

     Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat sportovní akci Red Bull Crashed Ice  

a z výsledků doporučit možná zlepšení do budoucna. Ke svým vyhodnocením jsem využila 

SWOT analýzu a polostrukturované interview s vrcholným manažerem společnosti. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Marketing 

     Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. Jedna 

z nejstručnějších definic marketingu zní takto: „Naplňovat potřeby se ziskem“ ([6] str. 21). 

     Americká marketingová asociace (American marketing association) nabízí následující 

formální definici: “Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování 

a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby 

z nich měla prospěch firma a drţitelé jejích akcií“ ([6] str. 25). 

     K marketingovému managementu dochází, jestliţe alespoň jedna strana potenciální 

obchodní směny přemýšlí o prostředcích, jak dosáhnout touţených reakcí dalších stran. 

Chápeme ho jako umění a vědu výběru cílových trhů a získávání, udrţování si a rozšiřování 

počtu zákazníků vytvářením, poskytováním a sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka. 

     Děláme rozdíl mezi společenskou a manaţerskou definicí marketingu. Společenská 

definice ukazuje, jakou roli hraje marketing pro společnost. Jeden marketér prohlásil,  

ţe úkolem marketingu je pomáhat dosáhnout lepší ţivotní úroveň. Zde je společenská 

definice, která vyhovuje nám: „Marketing je společenský proces, v němţ jedinci a skupiny 

získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhoţ vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme 

s jinými výrobky a sluţbami, které mají hodnotu.“ Často se objevuje manaţerská definice,  

ţe marketing je „umění prodeje výrobků“, ale lidé jsou překvapení, kdyţ se dozvědí,  

ţe nejdůleţitější částí marketingu není prodej. Prodej je pouze vrcholem marketingového 

ledovce. [6] 

     Peter F. Drucker vyjádřil důleţitost marketingu citátem: „ Podnikání má pouze dvě funkce: 

marketing a inovace“ ([10] str. 166). 

     Směna je klíčovým pojmem obchodování, je to proces, v němţ je moţné získat 

poţadovaný výrobek nabídkou něčeho jiného. K provedení úspěšné směny marketéři 

analyzují, co obě strany od transakce očekávají. Jednoduché směnné situace mohou být 

zmapovány tak, ţe jsou ukázáni oba aktéři a jejich potřeby, a nabídky mezi nimi proudící. 

     Předmětem marketingu a také úkolem, kterým se marketéři často zabývání je zkoumání 

deseti typů entit: výrobků, sluţeb, událostí, záţitků, osob, míst, majetku, organizací, idejí  

a informací. 

     



-8- 

      Marketér  je člověk, který pátrá po reakci (pozornosti, nákupech, hlasech, darech) jiných, 

jimţ říkáme perspektivní zákazníci. Dokáţou hbitě stimulovat poptávku po produktech 

společností. [6] 

     Ditrich Mateschitz, zakladatel společnosti Red Bull GmbH:„V jednom z našich prvních 

prodejních letáčků z roku 1987 jsme psali: “Pro Red Bull neexistuje ţádný trh, ale my ho 

vytvoříme.” A to je to, co se stalo. Byli jsme první a analyzovali jsme trh do nesmírných 

podrobností. Umění marketingu je odlišit se a ne vyrábět nějaký “já taky” výrobek. Zákazníci 

chtějí originál.“ (interní prezentace společnosti Red Bull Česká Republika s.r.o.) 

     Závěrem si dovolím jednu z nejcitovanějších definic: „Marketing je procesem plánování  

a naplňování koncepce oceňování propagace a distribuce myšlenek výrobků a sluţeb, který 

směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců  

a organizací“ ([4] str. 25). 

 

2.1.1 Sportovní marketing 

     Definovat tento pojem znamená zobrazit v jednom oba komponenty, marketing  

a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu. [2] 

     B.J. Mulin, S. Hardy a W.A.Sutton tvrdí, ţe: „Sportovní marketing se skládá ze všech 

aktivit, které byly navrţeny pro uspokojování potřeb a přání zákazníků ve sportovním odvětví 

prostřednictvím procesové výměny“ ([7]str. 9). 

      

      Sportovní marketing v současnosti postihuje dvě hlavní tendence: 

 Marketing sportovních produktů a sluţeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli, 

 marketing jako sportovní reklama. [7] 

 

     Sportovní organizace vyvíjejí v současné době podnikatelské aktivity s cílem získat 

dodatečné finanční zdroje nutné k zabezpečení zdárného chodu sportovní organizace (klubu), 

ke splnění jejich sportovních, ekonomických a sociálních cílů. Zvláště sportovní organizace, 

které mají právní formu obchodní společnosti, ale i občanská sdruţení, vyuţívají všech 

nástrojů marketingu ke své komerční činnosti. 

     Sportovní marketing umoţňuje sportovním organizacím strukturalizovat nabídku 

sportovního produktu, řídit ji v souladu s poţadavky trhu a zvolit k tomuto účelu systém 

nástrojů, pomocí nichţ lze stanovených cílů dosáhnout ([2] str. 5,6). 
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2.1.2 Event marketing 

     Event marketing je marketingová činnost, v jejímţ středu stojí event (akce). Neexistuje 

jediná definice tohoto pojmu, ale nejvýstiţněji je třeba event chápat jako „zvláštní představení 

(událost) či výjimečný záţitek, který je proţíván všemi smyslovými orgány vybraných 

recipientů na určitém místě a slouţí jako platforma pro firemní komunikaci“  

([10] str. 189). 

     Event marketing, jakoţto součást integrovaného marketingu, má velmi úzké vazby  

se všemi prvky komunikačního mixu. Nejvíce styčných bodů však má se sponzoringem, 

zejména v souvislosti s většími akcemi, např. koncerty, gala večery atd. Takovéto akce se těší 

velké pozornosti sdělovacích prostředků. Nastává tak ideální spojení event marketingu  

a public relations. 

     Event marketing se většinou překládá jako „pořádání akcí“. Vyuţívá emoce  

v marketingové komunikaci a vychází z faktu, ţe si lidé nejlépe pamatují to, co reálně proţijí. 

Jedná se o jeden z velmi důleţitých nástrojů marketingu, kterým se firmy snaţí prohloubit 

vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální klienty pomocí nevšedních 

záţitků. 

     Emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře působí na image nabízené sluţby, 

produktu či firmy jako takové. 

     Pomocí eventu se mohou motivovat a ovlivňovat obchodní partneři, upevňovat jejich 

loajalita, prezentovat produkty, sluţby. Event marketing nezahrnuje pouze komunikaci 

externí, ale také interní v rámci společnosti. 

 

2.2 Management 

     Tomuto často frekventovanému výrazu terminologicky odpovídá český pojem „řízení“ a to 

především řízení podnikové ve smyslu uceleného řízení všech podnikových činností (např. 

prodej, vědeckovýzkumná, výrobní, vývojová, finanční a další činnosti). 

     V současné světové literatuře lze snadno najít desítky, ba stovky slovních vysvětlení  

a definic pojmu „management“, které se snaţí co nejpřesněji a nejvýstiţněji vymezit 

obsahovou náplň. Názorovou rozmanitost tohoto pojmu lze ilustrovat na příkladu pojetí 

jednoho z klasiků této disciplíny P.F.Druckera, který uvádí: „Výklad pojmu management je 

zvláště nesnadný. Především jde o pojem specificky americký a je obtíţné ho výstiţně 

přeloţit do ostatních jazyků, dokonce i do britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také 
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lidi, kteří ji vykonávají. Označuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou 

disciplínu a obor studia. Management je funkcí, disciplinou, návodem, který je třeba 

zvládnout, a manaţeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplinu realizují, vykonávají funkce  

a z nich vyplývající povinnosti“ ([1] str. 9). 

 

2.2.1 Sportovní management 

     Pojem lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, 

spolků, klubů, druţstev, které alespoň z části realizují podnikatelsky orientované aktivity. 

Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování 

placených tělovýchovných sluţeb. Vznik pojmu si vynutila sama tělovýchovná a sportovní 

praxe, především cílenou snahou po efektivním vyuţívání velkých finančních částek, které ve 

sportu kolují, uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním 

v prostředí sportovní konkurence, řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy  

a sportu a v oblasti zabezpečování sportovní administrativy. 

     V naší odborné literatuře i v běţné praxi se vedle pojmu „sportovní management“ uţívá téţ 

ekvivalentních pojmů „management sportu“ nebo „management tělesné výchovy a sportu“. 

 

     Pojem „sportovní management“ vznikl překladem pojmu „sportmanagement“ uţívaného 

v americké a západoevropské literatuře. Lze jej rozčlenit na dva základní póly: sport  

a management.  

     Podle J. B. Parkse, 1998 jsou pro sportovní management charakteristické tři jedinečné 

aspekty, které jej odlišují od jiného řízení v podnikání: 

 Sportovní marketing 

 podnikání ve sportu 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí 

 

2.3 Role manažera 

     Cíle a úkoly managementu realizují lidé-manaţeři, s dosaţením stanovených cílů úzce 

souvisí výkon manaţerských funkcí. Názory na počet a členění manaţerských funkcí nejsou 

jednotné. Klasik světového managementu P. F. Drucker uvádí tyto manaţerské funkce: 

plánování, organizování, integrování, měření ([2] str. 6, 7). 
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     Jednou z nejrozšířenějších a dodnes nejuţívanějších klasifikací manaţerských funkcí 

uvedli v roce 1983 Američané Koontz a Weihrich ve své klasické učebnici managementu: 

 Plánování (planning) 

 organizování (organizing) 

 výběr a rozmístění pracovníků (staffing) 

 vedení lidí (leading) 

 kontrola (controlling) 

     Tato role se i v našich podmínkách stále výrazněji odvíjí od procesu vytváření a dalšího 

aktivního rozvíjení podnikatelsky orientovaného chování organizace.  Efektivní fungování 

organizace, dosahování stanovených cílů a s tím spojená kvalita produkce a stupeň prosperity 

vyţaduje od managementu resp. od manaţera, jako jeho gestora a profesionálního odborníka, 

zvládnutí komplexu náročných úkolů ([1] str. 11). 



-12- 

Role Znalosti Dovednosti Postoj Hodnoty

Analytik

Přehled o statistických 

metodách, základy ekonomie, 

logiky, psychologie, sociologie 

a vlastního oboru

Sběr a analýza informací, 

odhad trendů na základě 

relevantních dat

Ochota zkoumat 

informace, pocit 

uspokojení z práce s daty, 

grafy, empirickými údaji

Správná analýza uţitečná 

pro rozhodování

Plánovač
Plánovací principy, plánovací 

techniky a postupy

Převedení cílů do 

plánovacích programů, 

předvídání moţností 

pravděpodobnosti výsledků, 

vývoj plánu v podmínkách 

omezených zdrojů, 

zpracování velkých čísel v 

realitě rozvoje společnosti 

(realizace planu)

Přání projektovat 

minulost a současnost do 

budoucnosti, přání 

transponovat filozofii do 

praxe

Plán jako směr aktivity, 

aplikace cílů do konkrétního 

uţití

Realizátor změn

Rozeznat jaké moţnosti 

nastávají ve společnosti, 

organizaci, ve skupině aj., 

zavádění a prosazování změn

Iniciovat změny, podněcovat 

lidi ke změnám, analýza 

potřeby z komplexního 

hlediska řešení potřeb 

podniku.

Přání samostatného 

převzetí odpovědnosti, 

přání kooperovat a sdílet 

řešení s ostatními, vést je 

ke změnám

Řídící vztahy, systémové 

organizační aj. hodnoty, 

spolupráce s veřejností v 

konkurenčním prostředí

Nositel zdrojů
Agend a okruhů, informací o 

zdrojích

Rozmísťování a vytváření 

sítě nositelů zdrojů

Spolupracovat s partnery 

v distribuci a na trhu, 

racionální chování z 

hlediska nákladovosti

Spolupráce s ostatními 

subjekty

Komunikační 

partner

Principů a procesů komunikace, 

ovlivňování a přesvědčování 

lidí, tvorba kanálů komunikace

Naslouchat, jasně hovořit 

"profesním jazykem", 

vstoupit do komunikačních 

sítí

Ochota sdílet názory a 

pocity s ostatními, 

důvěryhodnost (ochota 

důvěřovat)

Potřeba širokého 

porozumění

Vychovatel

Principů učení a vzdělávání, 

vyučovacích metod a postupů, 

metod "učení prací"

Vedení lidí v práci, 

identifikovat potřeby lidí 

vzdělávat se, ukazovat na 

příkladech, co je potřebné, 

vytváření příznivého klimatu 

pro podnikové vzdělávaní

Ochota učit a překonávat 

obtíţe vzděláním

Práce naskýtá příleţitosti k 

učení, kultivace osobnosti 

pracovníků

Řešitel 

problémů

Postupu řešení problémů, 

hledání a identifikace problémů, 

technické analýzy a ohodnocení 

variant řešení

Sběr a analýza dat, tvorba 

variant rozhodování, 

zohlednění vlivů působících 

na řešení problému

Problémy je třeba 

nacházet a překonat

Hledání viny nepomáhá 

řešení problému, nezaujatý, 

problémově orientovaný 

přístup; vše, co směřuje k 

optimálnímu řešení je 

prospěšné

Pomocník 

druhých
Psychologie a sociologie

Vytvářet klima otevřenosti a 

podpory

Přání otevřených vztahů 

mezi lidmi

Zdravé klima řešící 

konflikty a stimulující k 

výkonnosti

Koordinátor

Systémů procesů, vazeb částí a  

celku, zásad komunikace, 

sdělování informací a stanovení 

priorit

Znázornění a implementace 

nových systému a procesů, 

efektivní jednání vedení 

jednotlivců, skupin a 

stanovení cílů

Systémový přístup k 

řízení

Část musí tvořit s celkem 

jeden organismus

Tvůrce týmu
Techniky výstavby a vývoje 

týmu

Vytváření týmu z individualit 

a skupin

Přání vytvořit efektivní 

tým lidí vzájemně se 

podporujících

Respektování lidského 

potenciálu

Výkonný 

vedoucí

Plánování, organizace, kontrola, 

praxe i teorie managementu, 

vedení personálu

Jaké dostupné zdroje mají být 

efektivně vyuţity v řídícím 

procesu

Systematičnost v práci, 

nadšení pro nové cesty, 

způsoby a metody 

managementu

Zdroje musí být vyuţity pro 

naplnění cílů

 

Tabulka 1. Role manaţera 

       Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2000, s. 12) 
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2.4 Sportovní manažer a jeho činnost 

     Manaţerské role jsou stejně jako management samotný ve své obsáhlosti těţko 

definovatelné a zahrnují mnoţství povinností, funkcí a úloh. 

 

     Manažery lze rozdělit podle úrovně působení: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních 

druţstev i jednotlivců ve vyšších soutěţích, specialisté, vyškolení pro sportovní akce 

ad hoc – příprava mistrovství světa, Evropy, příprava OH, příprava Gymnaestrády 

apod., specialisté pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi 

zdravotně handicapovanými lidmi atd. 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. 

organizace, členové výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři 

svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií apod. 

 manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí  

či provozování placených tělovýchovných sluţeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby 

sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TVS 

apod. ([1] str. 13). 

     Diferenciace typů a zaměření sportovního manaţera vyvolává pochopitelně tendenci jeho 

specializace. Obzvláště důleţitý je pro manaţera z hlediska efektivnosti jeho práce přehled 

vazeb a fungování vrcholové, střední a základní roviny sportovního managementu, zejména 

pak pokud jde o cíle, organizační struktury, jejich personální vybavení (např. sportovní svazy 

– klub – manaţer týmu). 

     Nicméně jako zcela nezbytný předpoklad se jeví tvůrčí přenášení a uplatnění základních 

činností manaţera i do oblasti TVS a schopnost (věcně i časově) adekvátní komunikace 

jednotlivých odborných a speciálních úseků managementu, které se mnohdy v procesech 

realizace úkolů manaţerů vzájemně prolínají nebo dokonce i podmiňují. 

Příklady aplikace základních činností manaţera na činnosti manaţera v TVS uvádí 

tabulka 2.  
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Základní činnosti manažera Příklady aplikace základních činností 

manažera na činnosti sportovního 

manažera

Specifické činnosti

1. Plánování - Strategický plán rozvoje přísl. 

Organizace (např. SK)  

1. Sponzorská činnost v TVS

- Dlouhodobý, střednědobý, a akt. 

Program

- Strategický postup manaţera při 

plánování akcí a podniků TVS

2. Organizování 2. Sportovní reklama

- postupy - Postupy vyhodnocování výsledků

- metody - Uplatnění metody CPM při 

organizování a zabezpečení tréninkových 

cyklů (Např. OH, MS, ME atd.)

- techniky - Vyuţití výpočetní techniky při (vrchol.) 

sport. soutěţích

- Portfolio metoda při vyhodnocování 

činnosti sport. klubů

3. Vytváření organizačních 

struktur

- Zdokonalování org. struktury TVS ČR 

(např. sport. svazů)

3. Transfer hráčů a trenérů

- Zdokonalování org. struktury sport. 

klubů (profes., amat.)

- Zkvalitnění organ. struktury placených 

TVS sluţeb

4. Výběr, rozmisťování a vedení 

lidí

- Výběr a rozmisťování lidí při práci ve 

spolcích TVS (prof., dobrovol.) a jejich 

motivace

4. Znalost uspořádání fungování norem 

vrcholných mezinárodních organizací TVS 

(MOV)

- Výběr a rozmisťování lidí v placených 

TVS sluţbách (např. zařízení typu health 

and fitness)

5. Kontrola - Ukazatele finanční kontroly TVS 

organizací

5. Zabezpečení norem a náleţitostí při uzavírání 

smluv (ad 3) v tuzemsku i zahraničí

6. Marketing - Marketing v oblasti placených TVS 

sluţeb

6. Problematika ochrany zdraví, pojištění a soc. 

zabezpečení (z hlediska přísl. fyzických a 

právnických osob)

- Marketing v podnicích vyrábějících 

TVS zboţí

- Marketingová koncepce sport. klubů

7. Finance - Přehled o akt. ekonom. trendech a 

opatřeních ve státní a podnikatelské sféře

7. Kontakty a spolupráce se zájmovými a 

odbornými organizacemi sportovců, trenérů, 

učitelů TVS apod.

- Reflexe v hospodaření spolků a org. 

TVS, zvl. Jejich základních článků

8. Právo - Reflexe daňových, ţivnostenských a 

dalších zákonů do podmínek organizací 

TVS

- Zákony o TVS, stanovy a další normy 

stát. a spol. organizací TVS

9. Komunikace - Ve vedení lidí v org. TVS (komunikace 

nadřízený - podřízený)

- Vyjednávání sponzorských kontaktů

Tabulka 2. Příklad aplikace činnosti manaţera na činnosti sportovního manaţera 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2000, s. 16) 
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2.5 Plánování a strategické plánování 

     Při vytváření prostředí pro efektivní vykonávání práce jednotlivců pracujících ve skupině 

je nejdůleţitějším úkolem manaţera dosáhnout jistoty, ţe kaţdý pochopil účel a cíle skupiny 

včetně metod pro jejich dosaţení. Jestliţe má být skupinové úsilí efektivní, musí lidé vědět, co 

je třeba udělat. To je funkce plánování. Plánování je východiskem pro všechny manaţerské 

funkce. Plánování zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činností pro jejich dosaţení. Vyţaduje 

rozhodování, tj. výběr mezi moţnostmi budoucího průběhu činností. Plán tak poskytuje 

racionální přístup k dosaţení předem zvolených cílu ([5] str. 118). 

     Plánování je první z pěti hlavních manaţerských funkcí. Vyústěním této činnosti  

je plán. Jde o lidmi vypracované a poté realizované zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného 

procesu nebo organizační jednotky, a dále pak i stanovení cesty (postupů a prostředků), jak ho 

ve stanoveném čase a na poţadované úrovni dosáhnout. Plán můţe mít řadu způsobů svého 

vyjádření, např. formální dokument schválený poradou vedení organizační jednotky, 

počítačově uchovaný soubor údajů, záměr v hlavě vedoucího pracovníka, ústní domluva členů 

pracovního teamu. Klíčovými body však jsou vţdy cíle, postupy a zdrojové předpoklady 

jejich dosaţení, měřítka kontroly a hodnocení dosaţených výsledků ([9] str. 66, 67). 

     Kotler uvádí definici trţně orientovaného strategického plánování takto: „Trţně 

orientované strategické plánování je manaţerský proces rozvíjení ţivotaschopné shody mezi 

cíli, dovednostmi a zdroji organizace a jejími měnícími se trţními příleţitostmi. Cílem 

strategického plánování je vytvářet a přetvářet podnikatelské aktivity a produkty firmy tak, 

aby jejich kombinace zabezpečovala uspokojivé zisky a růst“ ([6] str. 77). 

 

Obrázek 1. Schéma strategického plánu 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2000, s. 24) 
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2.5.1 Strategický plán pro realizaci sportovní akce 

     Čáslavová ve své knize Management sportu z roku 2000 uvádí jednoduchý 

standardizovaný soubor deseti navazujících etap, který lze pouţít na všechny úrovně 

sportovních akcí. 

 

      1. etapa – Současná situace 

      Přehled současného stavu umoţní organizátorovi rozhodnout o cíli akce a cestě, která  

k němu vede, i o volbě prostředků a nástrojů k jeho uskutečnění. V případě, ţe cíl  

je pevně předem zadán, odhalí tato etapa, zda je v silách organizátora tuto akci uskutečnit. 

Kontrolní otázka: Jak jsme na tom? 

      2. etapa – Budoucí prostředí 

      Je třeba mít jasnou představu o tom, jaká rizika akce skrývá. Předvídatelná rizika by měl 

organizátor sníţit na minimum a případně počítat s časovými a hmotnými rezervami. Při 

řešení nepředvídatelných rizik by měl prokázat svoji pruţnost a invenci. 

Kontrolní otázka: Co lze předpokládat? 

      3. etapa – Naše současné možnosti 

      Předmětem této fáze postupu je reálné zhodnocení svých moţností a nedostatků. Jen tak 

lze predestinovat stupeň úspěšnosti. 

Kontrolní otázka: Kam až jsme schopni postoupit? 

      4. etapa – Možné směry 

      Záleţí-li vymezení cílů na organizátorovi, můţe určit i několik cílů, o nichţ  

se posléze rozhodne, zda budou všechny vzhledem k předchozím etapám předmětem realizace  

a nebo se z nich stanoví výběr, který je adekvátní vzhledem k současným moţnostem.  

Pozor – různé cíle však mohou vyţadovat i různé směry jejich dosaţení, někdy i naprosto 

protichůdné. 

Kontrolní otázka:  Kam bychom mohli jít? 

      5. etapa – Naše cíle 

      Představuje stanovení cílů na základě předchozí etapy, jejich strukturu, hiearchizaci  

či optimalizaci. 

Kontrolní otázka: Kam chceme dospět? 
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      6. etapa – Možné přístupové cesty 

      V některých situacích existuje více způsobů, jak dosáhnout vytyčeného cíle. Dříve, neţ 

uskutečníme akci, musíme zváţit ze všech hledisek všechny strategické varianty. 

Kontrolní otázka: Jak tam můžeme dojít? 

      7. etapa – Zvolená cesta strategie 

      Zhodnocení účinků a důsledků různých moţných strategií umoţní zvolit tu, která  

je celkově nejvýhodnější. 

Kontrolní otázka: Co budeme dělat? 

      8. etapa – Program akce 

     Kaţdý organizátor, zvolí-li cíle i strategii jejich realizace, se můţe zabývat detaily plánu 

činnosti z hlediska co nejlepšího výsledku. Rozdělit role jednotlivých účastníků, stanovit plán 

akcí, časové rozpisy a termíny včetně způsobu kontroly. 

Kontrolní otázka: Jak to provedeme? 

      9. etapa – Rozpočet 

     V návaznosti na předchozí etapu je nutné stanovit rozpočet výdajů a příjmů celé akce. 

Strana příjmů musí vyjadřovat typy finančních zdrojů, jejich výši (např. poplatky účastníků, 

vstupné, dotace, dary od soukromých osob, dary od firem apod.). Strana výdajů musí účelově 

podle všech činností sportovní akce vyjadřovat druhy výdajů a jejich výši. 

Kontrolní otázka: Co budeme potřebovat? 

      10. etapa – Přehled a kontrola 

      Aby nedocházelo k neţádoucím a často nákladným omylům a zpoţdění celé akce, je třeba 

kontrolovat její celý průběh a ve vhodný okamţik učinit příslušný zásah, který by eliminoval 

výkyvy. 

Kontrolní otázka: Co z toho vyplývá pro realizaci? 

      Prezentovaný strategický postup je koncipován jako všeobsáhlé desatero etap. Jeho 

nespornou předností je však kontinuální charakter a návaznost jednotlivých postupných kroků 

([1] str. 39, 40). 
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2.6 Plánování sportovní akce 

     Americký program pro vzdělávání v oblasti sportu vydal v roce 1996 manuál pro postup 

při organizování sportovní akce: 

 

1. fáze – Naplánování cílů projektu 

      Je důleţité definovat typ sportovní akce, pro koho je akce plánována, kdo se můţe 

účastnit, v jakých rozměrech si akci představujeme, v neposlední řadě vybrat lokalitu, termín 

a dobu trvání celé akce. 

2. fáze – Finanční plán projektu 

      V této fázi je třeba naplánovat co nejpodrobněji rozpočet dané akce, definovat všechny 

příjmy a výdaje. Rozpočet přehledně strukturalizovat a zvolit systém vedení účtů. 

3. fáze – Plán pravidel 

      Stanovit pravidla, podle kterých se bude sportovní akce řídit. Rozhodnout o počtu 

rozhodčích a jejich pravomocích.  

4. fáze – Plán rozvoje trenérů 

      Pokud jsou pro sportovní akci potřeba trenéři, je třeba zaměřit se nejen na jejich výběr, ale 

i na přípravu, hodnocení a budoucí vývoj. 

5. fáze – Krizový plán 

     Krizový plán by měl vymezit procedury, které mohou eliminovat moţná rizika (např. 

dvojitá kontrola prostor apod.) a zároveň pokyny pro jednotlivé skupiny lidí v případě krizové 

situace (zranění, úmrtí, výpadek proudu atd.) včetně evakuačního plánu. Dále plán rozmístění 

ochranných sloţek, záchranné sluţby a hasičů. Je nutné zváţit právní stránku věci jako je 

zřeknutí se odpovědnosti za účastníky akce, či legalizace a normy pro prodej jídla, pití  

ale i dárkových předmětů. 

6. fáze – Plán pro registrace 

     V této fázi je třeba zvolit systém kvalifikací na akci, kdo bude moci startovat, jaké budou 

podmínky pro výběr. Jaké informace při registraci účastnící dostanou a co je třeba získat za 

informace od účastníků. Kdy a kde registrace začíná a končí.  
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7. fáze – Časový harmonogram 

     Zváţit a naplánovat nejen samotný časový harmonogram akce jako takové, ale i všech 

přidruţených aktivit jako jsou tréninky, ubytování, catering apod. Jednotlivé časové 

harmonogramy, např. harmonogram vyuţití jedné ze sportovních hal umístit na všechna 

důleţitá místa (plán distribuce harmonogramů). 

8. fáze – Plán potřebného zázemí 

      Na základě plánu zařízení provést v dostatečném časovém předstihu jejich návštěvu 

(zkontrolovat, zda vyhovuje stanoveným podmínkám) a následnou rezervaci. Zjistit potřebné 

vstupy, obsluţnost, bezpečnostní sluţby a parkování. 

9. fáze – Plán potřebného vybavení, oblečení a zásob 

      Určit jaké vybavení bude třeba, jaké máme k dispozici, jaké jsou moţné zdroje a jejich 

pokrytí. Nákup potřebného a konečný seznam připraveného materiálu a vybavení. Příprava 

distribuce pro jednotlivé sekce či skupiny, plán skladů a jejich bezpečnost. 

10. fáze – Plán pro vyhlášení výsledků    

     Co, kde, kdy a jak chceme vyhlašovat. Jaké ceny budeme předávat, kde budou tyto ceny 

uskladněny a kdo je přinese na místo vyhlášení.  Kdo bude vyhlašovat a kdo předávat 

jednotlivé ceny (pohár, květiny, šek na peněţní odměnu, věcné ceny od partnerů apod.). 

11. fáze – Plán cateringu  

     Do češtiny nepřesně překládáno jako občerstvení, obsahuje kompletní sluţby (nákup, 

dopravu, skladování, prodej, výdej) v oblasti stravování. Jde o zajištění jídla a pití  

v odpovídající kvalitě pro účastníky, organizátory a diváky. 

12. fáze – Plán dopravy 

      Je třeba stanovit, jakou dopravu budeme potřebovat a u koho ji zajistíme. 

13. fáze – Plán ubytování 

     Je zapotřebí vytvořit přesný seznam lidí (organizátoři, účastníci, partneři, rozhodčí apod.), 

které potřebujeme ubytovat. Naplánovat jejich rozmístění dle dostupných ubytovacích 

kapacit, zvolit systém registrace a předat informace ubytovaným.  
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14. fáze – Plán propagace 

     Je třeba vědět, co chceme propagovat a komu. Jak propagovat akci účastníkům, jak 

návštěvníkům? Zajistit propagační materiály a jejich distribuci. Stanovit jak budeme hodnotit 

výsledky kampaně. 

15. fáze – Plán PR (Public Relations – styk s veřejností, obraz v očích veřejnosti) 

      Pro plánování PR je dobré diskutovat o sportovní akci s různými skupinami a vnímat 

jejich pohled na problematiku. Při diskusi s rodiči nejlépe pochopíte, jak budou vnímat účast 

svých dětí na akci, trenéři, případně rozhodčí nejlépe vědí vše o sportovním aspektu akce  

a dobrovolníci a organizační team zase o chodu celého organizačního aparátu. Zástupce medií 

poradí, co bude lidi zajímat. V neposlední řadě je potřeba zaškolit organizační team, protoţe  

i člověk na parkovišti je vizitkou celé akce. 

 

16. fáze – Komunikační plán 

      V této fázi autoři doporučují zamyšlení nad komunikací mezi vedením jednotlivých 

skupin, mezi nadřízenými a podřízenými, dále nad komunikací s účastníky, trenéry. Zástupce 

medií a diváky. Následně je důleţitá také komunikace výsledku nejen zástupcům medií, ale  

i sportovním organizacím. Plán komunikace by měl obsahovat, jak bude komunikace 

probíhat, respektive jakou formou, zda ústně, telefonicky, pomocí vysílaček či písemně 

(email, pošta, systém informačních panelů).  

17. fáze – Zhodnocení akce 

      Akce je u konce, ale pro organizátora to předáním cen či uklizením pronajatých ploch 

nekončí. Je třeba akci zhodnotit a i na tuto část je třeba se připravit. Navrhnout systém 

vyhodnocování, připravit dotazníky pro účastníky a návštěvníky akce, naplánovat hodnotící 

poradu s vedoucími sekcí. Na závěr všechny komentáře a postřehy sjednotit a vytvořit seznam 

fungujících aktivit a moţných zlepšení. 

18. fáze – Plán personálního zajištění projektu 

      Vypracovat plán potřebných lidských zdrojů pro zajištění akce a jejich rozmístění. Zajistit 

dostatečný počet zaměstnanců, brigádníků a dobrovolníků podle plánu. Připravit a podepsat 

všechny pracovní smlouvy dle práva. Do plánu zahrnout trénink, informovanost, komunikace, 

kontrolu a odměny pro všechny členy organizačního týmu. 

     Dalším, kdo se důkladně věnuje tématu „managementu sportovní akce“ je Jerry Solomon, 

který ve své publikaci An Insider´s Guide to Managing Sporting Events z roku 2002 dělí 
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celou přípravu sportovní akce na osm kapitol.  Uvedu pouze jejich výčet, protoţe jednotlivé 

kroky v kapitolách jsou velmi podobné předešlému souhrnu od Amerického programu pro 

vzdělávání v oblasti sportu: 

• Určení základních charakteristik akce   

• Rozpočet 

• Výběr lokality 

• Výběr sponzorů a partnerů 

• Péče o zákazníky 

• Péče o závodníky 

• Zajištění televizního přenosu 

• Realizace akce [8] 

     Nejrozsáhleji se problematice event marketingu věnuje David Watt, který ve své publikaci 

Sports management and administration z roku 2004 uvedl sedmnáct základních bodů pro 

plánování akce: 

1. určení cíle a úkolů 

2. stanovit plán 

3. uskutečnit studii proveditelnosti 

4. rozhodnout se zda akci realizovat 

5. sestavit rozpočet 

6. určit lidské zdroje 

7. určit zdroje 

8. zjistit pravidla akce 

9. identifikovat úkoly 

10. definovat organizační strukturu 

11. vyzkoušet strukturu 

12. vypracovat detailní plán a harmonogram 

13. stanovit kontrolní systém 

14. plán akce – prezentace, příprava, realizace 

15. finalizace účtů 

16. zhodnocení akce 

17. vytvořit a prezentovat finální hodnotící zprávu [10] 
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     Kaţdý organizátor sportovní akce, který chce být úspěšný, by měl podle Solomona projít 

následujícími body: 

• Uvědomit si, proč chce akci pořádat 

• Definovat záměr akce v písemné podobě 

• Nastudovat pravidla a regulaci pro typ účastníků, pro které chce akci uspořádat 

• Znát rozsah autority příslušné sportovní organizace 

• Zjistit zda jsou potřeba pro akci nějaká povolení 

• Rozhodnout se, zda chce koupit jiţ existující akci, nebo vytvořit úplně novou 

• Uspořádat organizaci akce (personální zajištění, finance apod.)  

• Zamyslet se, jak přiblíţit akci účastníkům 

• Přemýšlet o charakteru akce 

• Stanovit rozpočet, který umoţní analyzovat pravděpodobnost finančního 

úspěchu [8] 

 

2.7 Organizování a organizační struktury 

     Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti 

lidí (jednotlivců, kolektivů) při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Vyuţívá 

výhod dělby práce (především specializace). Zajišťuje koordinaci potřebných činností  

a vztahů lidí, kteří je provádějí. Řád, disciplínu a způsob prováděných činností usnadňuje 

vymezením pravomoci a zodpovědnosti lidí zúčastněných v organizačních procesech. Formou 

sdruţování činností i lidí pro zabezpečení úkolů organizování jsou organizační struktury [9] 

str. 104. 

     Američan Ernest Daleh v roce 1994 definoval řetězec poţadavků, které mají být procesem 

organizování zajištěny.  Jsou to: 

• Cíle podnikatelských činností 

• Specializace 

• Koordinace 

• Pravomoc 

• Zodpovědnost 
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     Podle knihy Management amerických autorů Koontze a Weihricha z roku 1993 má proces 

organizování na sebe navázaných šest kroků (názorně obrázek 2): 

1. Stanovení cílů podniku 

2. Formulování podpůrných cílů, taktik a plánů 

3. Identifikace a klasifikace činností, potřebných pro jejich dosaţení 

4. Seskupování těchto činností z hlediska disponibilních lidských a materiálních 

zdrojů tak, aby je bylo moţné co nejlépe za daných okolností vykonávat 

5. Delegování potřebných pravomocí pro vedoucí skupin k provádění daných 

činností 

6. Horizontální a vertikální provázení těchto skupin pomocí vztahů podřízenosti  

a nadřízenosti [5] 

 

     Čáslavová uvádí: „V moderním managementu se stále více hovoří o tom, ţe vytváření 

dobrých struktur je procesem vyhovujícím konkrétním podmínkám. Dále se projevuje 

tendence podporovat jednoduchost a pruţnost metod i forem organizování, snaha  

o autonomnost chování organizačních jednotek.“  A cituje P. F. Druckera: „Nejjednodušší 

organizační struktura, která plní své poslání, je tou nejlepší. To, co dělá organizační strukturu 

dobrou jsou problémy, které sama nevytvoří“ ([1] str. 44). 

 

Obrázek 2. Schéma procesu organizování 

Zdroj: ČASLAVOVÁ (2000, s. 43) 
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3 Metodologie práce 

 

3.1 Popisná analýza 

     Analýza spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak tyto komponenty 

fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Kaţdá analýza se 

vyznačuje určitým stupněm explorace. Znamená to, ţe při ní provádíme průzkumové  

a objevující aktivity.  

     Marketingová situační analýza (marketingový audit) je kritické, nestranné, systematické  

i důkladné: 

• Zkoumání vnitřní situace podniku (s důrazem poloţeným na marketingové činnosti) 

• Šetření postavení podniku (s důrazem poloţeným na analýzu trhu) 

Popisný výzkum dává obraz specifických podrobností situace, jevu nebo vztahů. Popisný 

výzkum popisuje jevy a soustředí se na otázky: kdo, jak a kolik ([4] str. 35-38). 

 

Postup popisné analýzy: 

1. Vytyčení cíle 

2. Vyhledávání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který bude vzhledem 

k cíli sledován 

3. Určení souboru materiálu 

4. Čtení 

     5.    Systematické sledování 

     6.    Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů 

     7.    Rozbor a hodnocení 

     Popisnou analýzu jsem vyuţila v kapitole 4.1 aţ 4.6. 

 

3.2 SWOT analýza 

     SWOT analýza je uţitečnou součástí situační analýzy. Podniky ji většinou umisťují na její 

závěr, jelikoţ sumarizuje klíčové silné a slabé stránky, příleţitosti a ohroţení. Můţe být 

samozřejmě prováděna i samostatně v rámci marketingového procesu. [4] 
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3.2.1 SWOT analýza ve sportu 

     Autoři Graham, Nerotti a Goldblatt ve své publikaci The ultimate guide to sports 

Marketing z roku 2001 ukazují příklady dílčích komponentů SWOT analýzy, které by dle 

jejich zkušeností měly být hodnoceny u sportovních akcí.  

 

     Silné stránky (parametry se posuzují jako silné, průměrné nebo slabé) 

• Finanční plánování – rozpočetnictví, účetnictví, management. 

• Personální management – výběr členů, školení, dohled, motivace zaměstnanců  

a dobrovolníků. 

• Bezpečnost, ochrana, rizikový management – vstupy, sportoviště, diváci, sportovci, 

zaměstnanci. 

• Hospitality – design pozvánek a jejich tisk, komfort a pohodlí, spolupráce logistiky, 

hostitelské aktivity. 

• Občerstvení a nápoje – vyjednání, kvantita, kvalita, smlouvy a ceny. 

• Prodej a marketing – perspektiva, prodej, zakončení, sluţby. 

• Dokumentace – korespondence, propagační kopie, interní zápisy, bulletiny, obchodní 

publikované články, mediální vyuţití, návaznosti. 

• Řídící schopnosti managementu akce – přesvědčování, motivace, schopnost 

poslouchat, dovednost řešit problémy. 

• Jiné dovednosti nebo silné stránky. 

 

      Slabé stránky (parametry se posuzují jako kritické, regulované nebo eliminované) 

• Neshoda mezi členy organizačního týmu 

• Osobní konflikty mezi zaměstnanci nebo dobrovolníky 

• Nedostatek zkušeností personálu 

• Krátký nedostatečný čas pro plánování 

• Objevování nepředvídaných problémů 

• Nedostatky sportovního zařízení 

• Jiné slabé stránky 
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     Příležitosti (posuzovány jako předpokládané, zlepšené nebo vyžadující kontrolu) 

• Budoucí partneři a dobrovolníci 

• Budoucí sponzoři 

• Jiné hlavní priority sportovní akce 

• Turistické aktivity v oblasti sportovní akce 

• Spřátelená společnost v oblasti businessu 

• Spřátelené vládní organizace 

• Jiné příleţitosti 

 

      Hrozby (parametry jsou vážné, dále kontrolované nebo žádající reference) 

• Politický neklid 

• Ekonomická recese 

• Negativní účinek prostředí 

• Protesty lobující skupiny 

• Násilí 

• Kriminalita 

• Neshody nebo stávky 

• Vyšší moc, vůle 

• Počasí nebo jiné nekontrolovatelné vlivy 

• Jiné hrozby [3] 

     SWOT analýzu jsem vyuţila pro vyhodnocení silných a slabých stránek, příleţitostí  

a hrozeb projektu Crashed ice v kapitole 4.7. 

 

3.3 Interview 

     Interview (z francouzského entrevoir, přeneseno do anglického inter a view)  

je metodicky vedený rozhovor s cílem získat informace. Vyuţívá se navázaného osobního 

kontaktu mezi tazatelem a dotazovaným. Lze tak lépe a hlouběji sledovat postoje a motivy 

tázaných osob. 
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     Interview lze rozdělit takto: 

 Strukturované – probíhá dle otázek, které jsou předem připraveny, je zde menší 

hloubka získaných informací, ale jsou lépe zpracovatelné. Je to nejpouţívanější forma 

 Hloubkové – rozhovor na předem připravené jedno téma, které se zkoumá 

podrobně, do detailů 

 Nestrukturované – je variabilní, otázky jsou sice připravené, ale mohou  

se libovolně zaměňovat, upravovat jejich obsah atd. Data se hůře zpracovávají 

 Individuální – provádí se pouze s jednou osobou 

 Skupinové – tazatel pracuje s více dotazovanými zároveň 
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4 Analýza Red Bull Crashed Ice 2009 

 

4.1 Organizátor akce 

     Společnost Red Bull GmbH zaloţil roku 1984 Dietrich Mateschitz v Rakousku. První 

plechovka energetického nápoje byla prodána rovněţ v Rakousku, v roce 1987.  

Do České republiky začala „červeného býka“ dováţet společnost Seagrem v roce 1995. Tato 

společnost se starala o podporu značky aţ do vzniku dceřiné společnosti Red Bull Česká 

Republika, s.r.o., coţ proběhlo v roce 2000. V roce 2005 se spojilo vedení poboček z Čech  

a Slovenska a vytvořil se jeden tým. 

 

Základní údaje o společnosti: 

Obchodní firma:   RED BULL Česká republika s.r.o. 

IČ:    25793829 

Právní forma:   112 – společnost s ručením omezeným 

Zápis do OR:   1. 9. 1999 

Sídlo:    Nad Paťankou 1980/10, 160 00 Praha 6 

 

 

     Red Bull je celosvětově znám svým jedinečným a osobitým marketingem. Není jiná 

společnost, která by vlastnila dvě stáje Formule 1. Společnost je organizátorem série Red Bull 

X-fighters, která nám nabízí tu nejlepší podívanou ze světa freestyle motocrossu  

a v neposlední řadě světovou sérii závodů akrobatických letadel Red Bull Air Race. Jak je pro 

firmu event marketing důleţitý nám znázorňuje obrázek 3, který zobrazuje marketingový mix. 

Je na něm patrné, ţe celá ¼ veškerých aktivit je zaměřena právě na toto odvětví.
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Obrázek 3. Red Bull Česká Republika – Marketingový mix 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

 

     Společnost Red Bull Česká republika má za svou působnost jiţ nespočet zkušeností 

v organizování sportovních a kulturních akcí pro širokou veřejnost.  

 

     Pro orientaci uvádím několik chronologicky po sobě jdoucích příkladů: 

2001 Red Bull Káry, Praha-Strahov 

2002 Red Bull Letecký den, Střelecký ostrov 

2003 Red Bull Káry, Petřín 

2005 Red Bull Crashed Ice, Hradčanské náměstí 

2006 Red Bull Letecký den, Střelecký ostrov 

2007 Red Bull Art of Can, Ţofín 

2008 Red Bull Káry, Brno 

2009 Red Bull Crashed Ice, Vyšehrad 

 

     Tyto velkorozpočtové aktivity jsou interně nazývány „highlights“, ale firma pořádá také 

velké mnoţství menších akcí, tzv. „smallfires“, které se konají vţdy v určitých lokalitách 

nebo na konkrétních scénách. 
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4.2 Historie Red Bull Crashed Ice 

 

     Prvotní nápad sjezdu v ledovém korytě přišel v roce 1999 od rakouského novináře  

a fotografa Stefana Aufschnaitera. Tento sport lze zařadit do sjezdového crossu a tisíce diváků 

po celém světě se jiţ staly svědky tohoto netradičního záţitku. Jde o unikátní kombinaci 

bruslení a sjezdu čtyř závodníků na jedné trati naráz, kdy se na akci nečeká a napětí mezi 

soutěţícími je patrné od startovního výstřelu aţ po protnutí cílové pásky. Jezdci se korytem 

řítí rychlostí aţ 70 km/hodinu v těsné blízkosti diváků. Závody se jiţ konaly v mnohých 

městech s hokejovou tradicí. 

 

     Závody Red Bull Crashed Ice chronologicky: 

2000 Stockholm, Švédsko (1. závod) 

2001 Klagenfurt, Rakousko 

2003, 2004 Duluth, Minnesota, USA 

2004 Moskva, Rusko 

2005 Praha, Česká Republika 

2006-2009 Quebek, Kanada 

2007 Helsinki, Finsko 

2008 Davos, Švýcarsko 

2009 Luasanne, Švýcarsko 

2009 Praha, Česká Republika 

2010 Mnichov, Německo 

2011 Mnichov, Německo; Valkenburg, Holandsko; Moskva, Rusko; Quebek, Kanada 

 

4.3 Závodní systém 

     O tento závod byl obrovský zájem, a proto byly uspořádány předkvalifikace na  

12 místech České a Slovenské Republiky. Z těchto závodů bylo vybráno 90 závodníků  

(60 Čechů a 30 Slováků) do kvalifikace, která se konala jiţ na místě hlavního závodu, a to na 

Vyšehradě. Na start kvalifikace se postavilo také 30 jezdců, tzv. divokých karet (nemuseli 

absolvovat předkvalifikaci), kteří byli především ze zahraničí. 64 nejlepších závodníků 

z pátečního kola postoupilo do sobotního hlavního závodu, ve kterém se postupovalo  

tzv. KO systémem, tzn. v dráze jeli vţdy 4 jezdci a první dva v cíli postoupili do dalšího kola. 

Takto se postupovalo, aţ vznikla finálová čtveřice. 
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4.3.1 Předkvalifikace závodu 

     Předkvalifikací se konalo osm na území České Republiky (Ostrava, České Budějovice, 

Brno, Plzeň, Praha, Liberec, Zlín, Pardubice) a čtyři na území Slovenska (Zvolen, Trenčín, 

Bratislava, Košice). 

     V kaţdém městě se vyuţil zimní stadion, kde vţdy stejný produkční tým postavil trať, na 

které se závodilo. Kaţdý ze závodníků měl k dispozici dvě jízdy a do výsledků  

se započítával vţdy lepší čas. Vítěz kaţdé předkvalifikace postupoval přímo do kvalifikace. 

Zbylí účastníci se seřadili podle času a 78 nejrychlejších postoupilo také do závodu. 

 

 
 

Obrázek 4. Trať pro předkvalifikační jízdy 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

 

 

4.3.2 Kvalifikace a samotný závod 

     Páteční kvalifikace se účastnilo celkem 120 jezdců a z nich se pomocí měřených jízd 

vybralo 64 nejlepších, kteří postoupili do sobotního finálového dne. Tam se postupovalo 

metodou „pavouk“ – první jel s posledním atd. a poté metodou KO, dokud nevznikla finálová 
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jízda, kterou v přímém přenosu vysílala televize Nova ve večerních televizních novinách. Pro 

ilustraci uvádím obrázek číslo pět, který zobrazuje start závodu. 

 

 
Obrázek 5. Start závodu 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

 

     Výsledky závodu: 

1. Jouhkimainen Miikka (Finsko) 

2. Kolc Lukáš (ČR) 

3. Fiala Lukáš (ČR) 

 

Obrázek 6. Vítězové Red Bull Crashed Ice 2009 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

      

     Zajímavou pro diváky a média se stala jízda celebrit, které se zúčastnil Martin Dejdar, Aleš 

Valenta, Sagvan Tofi a také některá zvučná jména ze světa hokeje, např. Dominik Hašek, 

Martin Ručínský nebo Martin Straka. 
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4.4 Struktura akce 

     Většinu velkých sportovních akcí organizují eventové, marketingové či produkční 

agentury ať uţ se jedná o akci zastřešenou neziskovým sportovním svazem nebo komerčním 

subjektem. V České Republice je takových agentur hned několik, mezi ty největší patří určitě 

Event Concept a.s., BPA sport marketing a.s., Global Sport Marketing Agency s.r.o., Česká 

Olympijská a.s. nebo Česká Sportovní a.s. Zapojení takové agentury do organizace sportovní 

akce můţe být minimální (pouze určitá část akce, např. pouze fáze konceptu akce) aţ po 

maximální (tzv. „akce na klíč“), tedy kompletní organizace akce je na zodpovědnosti 

agentury. 

     Pro společnost Red Bull jsou sportovní akce jedním z hlavních pilířů marketingu a to nejen 

akce podporované, ale hlavně akce organizované přímo společností Red Bull, tedy nesoucí 

její jméno. Vzhledem ke zkušenostem organizačního teamu s pořádáním velkých sportovních 

akcí, dlouhodobě odzkoušenými dodavateli a osobními zkušenostmi z Red Bull Crashed Ice 

2005 byl podíl agentur na organizaci akce v menším rozsahu, neţ tomu bývá u podobných 

projektů. 

     Organizační struktura Red Bull Crashed Ice (viz. Obrázek č. 5) rozděluje organizační tým 

na deset sekcí podle funkčního zaměření. V čele organizační struktury stojí „Project 

supervisor“. 
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Obrázek 7. Struktura akce Red Bull Crashed Ice 2009 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 
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4.4.1 Personalistika 

     Jiţ výše jsem zmínila, ţe Red Bull čerpá převáţně z vlastních zdrojů a kontaktuje v zásadě 

osvědčené partnery. Firma disponuje týmem mladých lidí, kteří studují vysokou školu a pro 

firmu pracují i několik let. Díky tomu je samozřejmě usnadněná veškerá komunikace,  

a vzhledem k tomu, ţe jde o lidi, kteří znají know how společnosti, tak také ví, jak se mají 

chovat a reagovat v různých situacích, které mohou na akci nastat. Tým se skládá z chlapců  

a dívek z České a Slovenské republiky a čítá celkem cca 60členů. Své zastoupení má  

i v marketingovém mixu, tvoří celou jednu čtvrtinu a najdeme jej pod názvem Consumer 

Collecting. 

     Nalezneme však i odvětví, kde vnitřní zdroje nedostačují a v tu chvíli jsou zde osvědčení 

dodavatelé z vnější. Na akci se podílely firmy Orange, a.s. (bezpečnostní agentura), Perfect 

Catering, s.r.o. (zajištění pohoštění, barmanů a hostesek), Napadne, s.r.o. (produkční 

společnost) a v neposlední řadě Polis Production, s.r.o. (rozhodčí). 

     Snad nejdůleţitějším partnerem pro to, aby se akce vůbec odehrála, byla společnost AST 

Eis und Solartechnik GmbH & Co KG, která dodává na veškeré evropské závody mrazící 

technologie, chladící agregáty a v neposlední řadě také výrobníky ledu. Firma je odpovědná 

za zpracování ledového koryta. Při hlavním závodě se na organizaci podílelo přes 340 lídí. 

 

4.5 Místo závodu 

     Lokalitou pro rok 2009 bylo opět, stejně jako v roce 2005 vybráno Hradčanské náměstí. 

Během prvních příprav a po získání potřebných povolení však získala Národní Galerie dotaci 

na rekonstrukci Salmovského paláce. Z důvodu prací, které započaly v lednu 2009, nebylo 

moţné vyuţít zázemí těchto prostor a bez nich byla realizace podobné akce  

na Hradčanském náměstí bohuţel nereálná. 

     Pro konání závodu byla tedy vybrána náhradní lokalita Vyšehrad, která je národní kulturní 

památkou. Vystavěn byl v 10. Století nad Vltavou a k Praze se připojil roku 1883 i se svým 

okolím. Stěţejním místem je katedrála Svatého Pavla a Petra a Vyšehradský hřbitov, kde jsou 

pohřbeni důleţití lidé naší minulosti jako Antonín Dvořák, Karel Čapek, Bedřich Smetana. 

     Toto umístění neslo však i svá negativa. V celé lokalitě panovaly přísné podmínky kvůli 

ochraně památky a okolní zeleně, coţ v konečném důsledku umoţnilo přístup pouhým 8.000 

diváků oproti plánovaným 30.000 přihlíţejících. Ovšem pro média byl Vyšehrad velmi 

lákavým cílem. 
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     Díky problematické lokalitě a omezeným mnoţstvím přihlíţejících se společnost rozhodla 

akci zpoplatnit. Vstupenky se daly pořídit v předprodeji za 250Kč, a to v síti Ticketstream, 

s.r.o. 

 

Obrázek 8.  Lokalita závodu ve 3D provedení 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

4.5.1 Povolení 

     Pořádání akcí pro veřejnost v Praze a obzvláště pak v prostorách národní kulturní památky 

vyţaduje spoustu povolení. Na některých úřadech je třeba ţádat o svolení, jiné stačí pouze 

informovat. 

 

     Výčet nejdůležitějších institucí, které musí být před pořádáním akce osloveny: 

 Národní památkový ústav 

 Magistrát hl. m. Prahy – Odbor památkové péče 

 Národní kulturní památka Vyšehrad 

 Magistrát hl. m. Prahy – Odbor správy majetku 

 Technická správa komunikací 

 Městská část Praha 2 

 Policie ČR 

 Městská policie 
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     Pro získání finálního povolení, ale i povolení dílčích kromě velmi dobrého projektu 

pomohlo i získání záštity Primátora Hlavního města Prahy, pana Pavla Béma. 

 

4.5.2 Závodní dráha 

     Dráha měřila 397,3 m, stavěla se pět dní a následujících 5 dní se tvořila ledová vrstva 

hrubá 20cm. Celkem se na trať spotřebovalo 20.000 litrů vody. Podloţkou pod trať je gumový 

koberec, který obsahuje glykol, coţ je nemrznoucí směs. Jako základ se vyuţívá drcený led, 

poté se začíná kropit vodou, která postupně zamrzá. Ideální teplota pro tvorbu kvalitního ledu 

je okolo 0°C. 

 

Obrázek 9. Letecký snímek lokality při pátečním tréninku 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

 

4.5.3 Sociální zázemí akce 

 

     Organizační tým 

     Ve venkovních podmínkách se musely vytvořit provizorní kanceláře, které vznikly ze 

stavebních kontejnerů. Prostory slouţily po celou dobu akce jako zázemí týmu. Stravování 

probíhalo přímo na místě s pomocí cateringové firmy. Pro mimopraţské pracující bylo 

zajištěno také ubytování. 
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     Závodníci 

     Pro účastníky závodu byly připravené tři velké stany, ve kterých měli odděleně k dispozici 

kompletní servis od broušení bruslí, masáţí, přes občerstvení aţ po veliké LCD televizory, na 

kterých mohli sledovat průběh celého závodu, připravovat se na svůj start  

a zároveň také odpočívat. Ubytováni byli po celou dobu v blízkém hotelu Holiday Inn.  

     Zázemí diváků 

     Pro diváky byl připraven kompletní servis. Měli moţnost zakoupit si občerstvení v pěti 

barech rozmístěných v místě konání akce, na velkoplošných obrazovkách mohli sledovat dění 

celého závodu a v případě potřeby se zde nacházely také mobilní toalety. 

 

4.6 Rozpočet 

     Rozpočet akce Red Bull Crashed Ice je obchodním tajemstvím společnosti, a proto uvádím 

pouze jeho strukturu. Rozpočet lze rozdělit na dvě základní části, a to příjmy a výdaje. 

Většina sportovních akcí je neziskových a tedy výsledek porovnání příjmů a výdajů je 

v nejlepším případě nula. U komerčních akcí pořádaných za účelem zisku je tomu 

samozřejmě jinak. 

 

Příjmy: 

 Marketingový rozpočet firmy Red Bull 

 Partneři – finanční a barteroví 

 Prodej lístků 

 Prodej upomínkových předmětů 

 Prodej pouţitého materiálu po akci 

 

Výdaje: 

 Agentury 

 Profesionální služby 

 TV Produkce 

 Stavba trati 

 Půjčovné 

 Ozvučení a osvětlení 
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 Výroba brandovaných věcí 

 Ubytování a cestovní náklady 

 Předkvalifikace 

 Zázemí pro hosty 

 Povolení 

 Ostatní 

     

4.7 Časový itinerář akce 

     Kompletace celé akce samozřejmě zabrala mnoho měsíců příprav, tvořily se reklamní 

spoty, stavební plány, koordinace personálu atd. Co se týče jiţ akce samotné, kaţdý den měl 

přesný plán toho, co se musí stihnout, kdo se na které činnosti podílí a vše muselo do detailu 

souhlasit. 

 

     Stručný přehled aktivit chronologicky za sebou: 

     Vybudování zázemí, výstavba tribun, překáţek, pokládka mrazící technologie pro dráhu, 

umisťování mantinelů, tvorba ledu, obrazovky, kamerové pozice, světla, zvuk, umístění plotů 

a bariér. Následovala samotná akce obsahující tréninky, kvalifikace, hlavní závod. Poté se 

muselo vše uvézt do původního stavu, takţe přicházela demontáţ, rozmrazování ledu  

a především závěrečný úklid, aby se lokalita mohla v pořádku předat zpět památkovému 

ústavu. 

 

4.8 Analýza SWOT  

     Pro určení moţných zlepšení a návrhů do budoucnosti jsem vyuţila analýzu silných, 

slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. Údaje, které zde uvádím, jsem čerpala z interních zdrojů 

společnosti Red Bull, která vţdy klade velký důraz na zhodnocení celého projektu a řešení 

případných problémů. 
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4.8.1 Silné stránky akce 

 

Silné stránky 

 

Moţnosti zlepšení  

Financování akce 

 Finanční partneři 

 Sníţení nákladovosti projektu 

 Sponzorské dary 

Pracovní tým 

 Pro příští akci vyuţít pouze lidí, kteří se 

osvědčili 

 Opětovně vyuţít vnitřní zdroje, zaručená kvalita 

 Více dbát na kontrolu pracovníků najatých 

z dodavatelských firem 

Místo konání 

 Zachovat vysokou laťku lokality 

 Zaměřit se na místa, kde se vejde větší mnoţství 

diváků 

 Vyuţít i jiná zajímavá města, ne jen Prahu 

Atraktivita pro diváka 

 Zdokonalit zázemí příchozích 

 Ideálně zrušit vstupné 

 Udělat samotný závod zajímavější, atraktivnější 

 Vyrobit dárkové předměty s logem akce 

 Zajistit doprovodný program 

 

     Financování akce 

     Jedná se o akci pořádanou komerčním subjektem pro své zviditelnění, tyto akce mohou být 

100% kryty z marketingového rozpočtu společnosti. V případě akce velkých rozměrů, kterým 

tento projekt bezesporu je, lze vyuţít atraktivnost akce k zisku finančního partnerství za 

poskytnutí reklamních prostor či jiných výhod. Finanční partneři na tomto projektu kryli 

pouze 10% rozpočtu a vidím zde tedy prostor pro zlepšení. 

     Pracovní tým 

     Organizační tým akce má za sebou několik velkých akcí a organizační struktura  

je prověřena několikaletou praxí s tímto eventem ve světě a v Praze roku 2005. V této oblasti 

nespatřuji větší chyby a pokud nastaly, jednalo se spíše o konkrétní osoby. Je třeba zachovat 

si v týmu odborníky na jednotlivé části organizace a lidi, kteří se nám neosvědčili znovu 

nevyuţít. Na akci tohoto formátu je třeba prověřené, pracovité a kvalitní personální zajištění. 
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     Místo konání 

     Velmi důleţité rozhodnutí, které ovlivňuje nejen úspěšnost akce, ale také kvalitu 

mediálních výstupů, je výběr lokality. Prostory Národní kulturní památky Vyšehrad je díky 

svému historickému aspektu znám široké veřejnosti. Je výborně dostupný hromadnou 

dopravou. Svah okolo trati tvořil přirozené tribuny na jedné straně, na straně druhé byl prostor 

pro tribuny z lešení a tím bylo moţné vytvořit výborné podmínky pro diváckou kulisu. 

     Atraktivita pro diváka 

     Jedním z měřítek úspěchu je zájem veřejnosti o danou akci. Díky omezenému prostoru 

bylo rozhodnuto, ţe se akce zpoplatní, coţ mohlo způsobit odliv zájmu diváků. Toto se ale 

nestalo a den před akcí byly veškeré vstupenky vyprodány, coţ je nejlepší důkaz, ţe o akci 

byl opravdu zájem. Do budoucna je třeba zaměřit se na lokalitu s větší kapacitou a zkvalitnění 

sluţeb pro diváky. 

     Závod 

     V celé historii Red Bull Crashed Ice měl praţský závod v roce 2009 nejkvalitnější 

obsazení. Účastnili se vítězové předešlých zastávek a další kvalitní jezdci se spoustou 

zkušeností. Kvalitně postavená trať a výborný led umoţnily vysokou sportovní úroveň akce, 

která si nevyţádala jediné zranění, coţ je u tohoto závodu téměř raritou. Bylo by dobré 

v budoucnosti touto cestou pokračovat. 

4.8.2 Slabé stránky akce 

 

Slabé stránky 

 

Jak je odstranit 

Místo konání 

 Přesně si určit, jaký typ lokality potřebujeme 

 Začít zavčasu hledat a řešit nutná povolení 

 Vţdy počítat s náhradní variantou 

Pracovní tým 
 Pro příští akci vyuţít pouze lidí, kteří se 

osvědčili a vyvarovat se stejným chybám 

Program 
 Byl zbytečně krátký, prodlouţit 

 Zajistit doprovodné akce pro diváky 

Časová tíseň 

 Zahájit organizaci včas 

 Předvídat moţné organizační problémy (časová 

rezerva) 
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     Místo konání 

     Slabé stránky lokality lze shrnout do bodů, které bychom měli v budoucnu eliminovat. Za 

prvé: Kapacita pro diváky. Akce takového formátu si rozhodně zaslouţí návštěvnost v řadách 

desítek tisíc diváků. Za druhé: Konání akce v prostorách kulturní památky sebou nese 

důkladnou ochranu prostředí, z čehoţ poté vyplývá nemalé zvýšení nákladů. Poslední dva 

body se týkají logistiky, neboť v prostorách Vyšehradu není dostatek parkovacích míst a do 

lokality lze vjet pouze dvěma branami, které svou nízkou výškou omezují vjezd kamionů 

s technologiemi a materiálem. Je třeba předem definovat potřeby a jim poté přizpůsobit výběr. 

     Pracovní tým 

     Volba manaţerů na vedoucí pozice jednotlivých sekcí z interních zdrojů má určitě svá 

pozitiva v podobě znalosti značky a standardů. Bohuţel některé z nich pohltila jejich běţná 

práce během roku natolik, ţe se nemohli dostatečně věnovat samotné akci, coţ mělo vliv  

na kvalitu odvedené práce. Příště je třeba poskládat tým z lidí, kteří se budou plně věnovat 

pořádané akci a z interních zdrojů brát pouze osoby na vedení a kontrolu. 

     Program 

     Program závodu byl velmi nabitý, místy aţ hektický. Dát větší prostor moderátorovi v cíli 

pro větší zviditelnění účastníků by určitě přispělo k lepší atmosféře. Mezi jednotlivými 

jízdami by tak vzniklo více času, který mohla vyplnit doprovodná zábava. 

     Časová tíseň 

     Potřeba jiné náhradní lokality včetně všech povolení, zakreslení tratě, vypracování 

projektu pohltila všechny plánované rezervy, díky čemuţ vznikl časový skluz, který 

poznamenal celou fázi příprav. Pro příště je třeba počítat jiţ od začátku s náhradní variantou. 
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4.8.3 Příležitosti 

 

Příleţitosti 

 

Potřeby k jejich vyuţití 

Mediální známost akce 

 Vytvořit zajímavou reklamu pro diváky i 

zájemce o účast 

 Vyuţít celosvětového formátu akce 

Tvář závodu 
 Vybrat osobnost, která je silná, známá a můţe 

lidi motivovat k účasti 

Partneři 
 Předloţit lukrativní nabídku silným firmám, 

které by mohly akci podpořit 

 

     Mediální známost akce 

     Větší prestiţ a váţnost u partnerů, veřejnosti i účastníků by akce získala, kdyby 

z jednotlivých zastávek vznikla jedna velká světová tour s vyhlášením celkového vítěze. Pro 

pořádající země by se značně sníţily náklady, sjednotila by se pravidla a z komerční akce  

by se stal sport se vším, co k tomu patří. 

     Tvář závodu 

     Jízda hokejových legend ukázala, ţe má při akci nemalý mediální potenciál. Bylo  

by dobré zváţit, zda z některého hráče neudělat patrona, který by byl mediálním obličejem 

projektu v České republice. 

     Partneři 

     Pouhých 10% krytí nákladů partnery akce dává prostor ke zlepšení v této oblasti. Včasná 

příprava zajímavé nabídky dává moţnost procentuální krytí rozpočtu navýšit. 
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4.8.4 Možné hrozby akce 

 

Hrozby 

 

Jak jim předejít 

Ekonomika  

 Spoléhat se především na sebe, oslovovat a 

spolupracovat pouze se silnými partnery 

 Dostatečně předem uzavírat smlouvy o 

spolupráci 

Zranění 
 Dbát na výběr zkušených závodníků 

 Postarat se o důkladný trénink, znalost trati 

Vandalismus, kriminalita 
 Spolupráce s kvalitní bezpečnostní agenturou, 

popřípadě s policií 

Meteorologické podmínky 
 Důkladný výběr termínu 

 Mít připravenu náhradní variantu 

 

     Ekonomika 

     V dnešní době se ukazuje, jak můţe ekonomická situace ovlivnit pořádání akcí. Firmy 

minimalizují své náklady, první, co omezí, jsou výdaje na marketing a výzkumy. Jedinou 

obranou je zachovat kvalitu eventu, mít silné a spolehlivé partnery a podepsat smlouvy  

o partnerství v dostatečném předstihu. 

     Zranění 

     Při kaţdém sportu dochází k úrazům, a čím více adrenalinu v něm je, tím se riziko 

zvětšuje. Pro minimalizaci těchto následků je třeba striktně určit pravidla, dbát na jejich 

dodrţování a obzvláště pak v oblasti povinné výbavy. Riziko úrazu se sniţuje také kvalitním 

výběrem účastníků. 

     Vandalismus, kriminalita 

     Kaţdá akce, kde se vyskytuje větší mnoţství lidí, přitahuje kriminální ţivly, převáţně 

kapsáře. Důleţité je návštěvníky informovat o moţném nebezpečí, aby byli obezřetní. Potřeba 

je také kvalitní bezpečností agentura, která dohlíţí na technologie a materiál potřebné pro 

realizaci akce. A v neposlední řadě přítomnost policie funguje jako důleţitá prevence. 
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     Meteorologické podmínky 

     Počasí je kamenem úrazu všech venkovních akcí. Výběrem vhodného termínu můţeme 

hodně ovlivnit, ale jak je všem známo, přírodě se poručit nedá a celou akci to můţe výrazně 

zkomplikovat. Pro tuto situaci je třeba mít připraveny krizové varianty a být připraveni i na 

zrušení celé akce. 

     Z celé analýzy vyplývá, že akce byla velmi dobře zorganizována, ale i přesto je do 

budoucna co zlepšovat. Organizátoři by se měli zaměřit především na vhodný výběr lokality, 

kvalitní personální zajištění, osvědčené dodavatelé, bezpečnost závodu a náhradní alternativu 

pro jeho konání. 

 

4.9 Interview s manažerem projektu 

     Rozhovor s manaţerem jsem zvolila z důvodu, ţe pouze přímo angaţované osoby jsou 

schopny přesně definovat, co bylo výborné a co je třeba vylepšit. Mé otázky směřovaly jak  

na obecné okolnosti závodu, tak také na technické parametry a finance. 

     Pro rozhovor a zhodnocení celé akce jsem si vybrala odborníka, Šimona Čapka, který má 

na starosti celou sekci marketing ve společnosti Red Bull a tudíţ má o projektu Crashed Ice 

nejvíce informací. 

     Pan Čapek spolupracuje se společností jiţ od jejího zaloţení v roce 1999. Jeho úplné 

začátky se datují ještě do firmy Seagram, která původně energetický nápoj do ČR 

distribuovala. Tam pracoval na pozici brand manaţera, nyní je jednatelem firmy a ředitelem 

marketingového oddělení pro Českou a Slovenskou republiku. Vystudoval pedagogiku 

v Plzni. 

 

     Rozhovor: 

 

1. Jak Vás napadlo organizovat právě Red Bull  Crashed Ice? 

     „Naše firma je velice inovativní a oproti jiným vymýšlí řadu netradičních projektů, které 

jsou pro veřejnost zajímavé a pro konkurenci prakticky nenapodobitelné. Vytváříme světové 

série v akrobatickém létání, máme nejlepší freestyle motocrossové závodníky, naše projekty 

jsou zkrátka jedinečné a v tom je kouzlo, na které veřejnost vţdy slyší. O to více slyší na 

projekt, související se sportem, který má u nás tradici a tím hokej beze sporu je.“ 
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2. Bylo náročné zorganizovat akci takového rozsahu, a to jak po technické, tak i finanční 

stránce? 

     „Nic náročnějšího jsem nikdy nezaţil, a to hned z několika důvodů. Je zde obrovské riziko, 

ţe se někdo váţně zraní a to je vţdy velmi nepříjemné a pro organizátory znamená spoustu 

stresu a starostí. Dalším z důvodů je nespočet povolení, která bylo potřeba zařídit, aby bylo 

vůbec moţné akci pořádat, ale základem je mít okolo sebe lidi, kterým věříte a víte, ţe se na 

ně můţete spolehnout, coţ já mám!“ Dodává s úsměvem. 

      „Co se finanční stránky týče, tento projekt se řadí k nejnáročnějším, které společnost Red 

Bull vůbec pořádá. Velmi nákladné jsou především technologie vytváření ledové plochy, 

následně pracující lidé, kterých je na akci potřeba obrovské mnoţství, dále vybavení a zázemí 

pro závodníky. Naše náklady se dají vyčíslit v milionech korun.“ Pozn.: Přesné částky mi 

nebyly poskytnuty z důvodu obchodního tajemství. 

     Přibliţné procentuální rozloţení nákladovosti jednotlivých sloţek uvádím v následujícím 

grafu číslo 1. 

 

Rozložení finančních nákladů akce

30%

25%

20%

10%

10%
5%

Stavba trati

Personální náklady

Náklady na závodníky

upomínkové předměty

TV produkc, ozvučení,

osvětlení

povolení ke konání akce

 

Graf 1. Finanční náklady akce 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

 

3. Jak jste byl spokojen s místem konání? 

     „V roce 2005 se závod konal na Hradčanském náměstí, coţ mělo neskutečnou atmosféru. 

Dlouhou dobu jsme si lámali hlavu s lokalitou, vymýšleli různé varianty… Ale teď, kdyţ se 

ohlídnu zpátky, vím, ţe lepší varianta, neţ právě Vyšehrad neexistovala. Ať uţ díky své 
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historické hodnotě nebo velkolepému výhledu na celou Prahu. Ale co se týče budoucnosti, 

budeme muset jinou, zajímavou lokalitu stejně najít. Bylo pro nás velikým omezením, ţe se 

zde nedostali všichni diváci, kteří o projekt měli zájem.“ 

 

4. Měla akce úspěch? 

     „Byla velmi úspěšná! Měli jsme spoustu nadšených ohlasů od diváků, účastníků, 

organizačního týmu a neskutečné mnoţství mediálních výstupu všeho druhu.  

Díky problematické lokalitě na akci dorazilo „pouze“ 8.000 diváků. Dle mého názoru by jich 

bylo několikanásobně více, kdyby toto bylo technicky moţné. Pro příště se z tohoto úskalí 

musíme poučit a chybu neopakovat.“ 

 

5. Dokážete přibližně určit, jaké bylo procentuální rozložení Vašich diváků? Kolik mužů, 

žen a dětí se přišlo podívat? 

     „Zcela přesně se to určit nedá, ale přibliţnou představu samozřejmě máme. Největší 

mnoţství dorazilo muţů, poté následují ţeny a také se dorazily podívat celé rodiny s dětmi, 

ale těch bylo logicky nejméně.“ 

     Rozloţení přihlíţející populace znázorňuje graf 2. 
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Graf 2. Návštěvníci akce 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 
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6. Jsou věci, které byste chtěli do budoucna vylepšit? 

     „Samozřejmě, vţdy je co zlepšovat, i taková firma, jakou je Red Bull se stále učí. Hlavním 

bodem bych viděl samotnou organizaci, především komunikaci mezi jednotlivými kanály 

(organizátoři, dodavatelé…), která byla občas poněkud krkolomná. Vţdy sice dopadlo vše 

podle plánu, ale občas po zbytečných potíţích, kterým se dá vyvarovat. Dále pak lokalita, coţ 

jsem rozváděl jiţ v předešlé otázce.“ 

 

7. Jakých médií jste využívali nejvíce pro propagaci? 

     „Nejdůleţitější byla asi televizní reklama, ta probíhala zhruba měsíc před akcí, následně 

jsme vyuţívali také celoplošná i místní rádia po celé republice, internetové portály  

a některé tištěné deníky. Dle mého názoru byla reklama velmi výstiţná a dostačující. Ostatně 

výsledky hovoří samy za sebe.“ 

     Rozklad vyuţité reklamy uvádím v grafu 3. 

 

Rozložení využité reklamy
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Graf 3. Rozloţení médií 

Zdroj: Red Bull ČR s.r.o. 

 

8. Jak by dle Vás měl vypadat ideální model financování akcí do budoucna? 

     „Především bychom se měli zamyslet nad hlubší spoluprací s partnery. Zbytečně 

dáváme peníze do věcí, do kterých bychom nemuseli, zaplatili by je partneři. Jde zejména 

o oblečení, stravování, překáţky a okolní výstavbu…“ 
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9. Bude se Red Bull Crashed Ice v nejbližších letech v ČR opakovat? 

     „Troufám si říci, ţe v nejbliţší době určitě ne, neboť tento projekt je neskutečně finančně 

náročný a v dnešní době na něj opravdu nejsou prostředky. Kaţdopádně budou jiné, zajímavé 

projekty, které také osloví velké mnoţství lidí, a věřím, ţe jednou na našem území obří ledové 

koryto opět vyroste.“ 

 

     Shrnutí rozhovoru: 

     Podle organizátora se jednalo o velmi povedený event, kterým by se mohly mnohé firmy 

inspirovat. I přesto je stále na čem pracovat, co zlepšovat. Rozebrali jsme financování, 

diváky, lokalitu, vyuţití médií pro podporu, zda byla akce úspěšná a moţná východiska  

do budoucna. Rozhovor mi dal zajímavé informace, které jsem dále mohla vyuţít jako 

podklad pro analýzu závodu. 
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5 Shrnutí akce 

     Závod Red Bull Crashed Ice se konal 7. Února 2009 v prostorách Národní kulturní 

památky Vyšehrad.  Nejlepší závodníky z 15 zemí světa přišlo podpořit a ocenit přes 8.000 

diváků. Díky mezinárodním zkušenostem akce proběhla na velmi vysoké úrovni bez 

zásadních problémů.  

     Společnost Red Bull si vţdy zakládá na originalitě, kreativitě a práci odvedené  

na 110%. Těch 10% nad moţné maximum jsou věci, které dávají přidanou hodnotou, 

představují třešničkou na pomyslném dortu. V tomto případě se takto dá hodnotit aktivní 

účast hráčů NHL nebo přímý přenos závodu v televizních novinách. Uspořádání akce tohoto 

formátu, v nenahraditelném prostoru Vyšehradu berou pořadatelé téměř jako svou povinnost.  

 

5.1 Plánování 

5.1.1 Časový harmonogram 

     Firma se potýkala s velkými komplikacemi díky nečekané a nutné změně lokality. Tento 

fakt způsobil také poměrně značné navýšení finančního rozpočtu, s čímţ je nutné v budoucnu 

počítat a vytvořit si dostatečné rezervy. Pro závod není vhodnější termín neţ právě měsíc únor 

a tudíţ je třeba začít akci plánovat jiţ v průběhu července.  

 

5.1.2 Lokalita 

     Místo konání akce je pro Red Bull zásadní otázkou. Po takových místech jakými byly 

Hradčanské náměstí a Vyšehrad se bude hledat lokalita podobného formátu velmi obtíţně.  

Je potřeba počítat s faktem, ţe pro akci tohoto typu potřebujeme místo, kde se vejde 

minimálně 15-20 tisíc diváků, coţ uţ nám umoţňuje pouze Ţiţkov a Strahov. Ty však 

rozhodně nenabízejí takovou atraktivitu jako předchozí místa.  

     Proto bych navrhovala, aby se akce přesunula zpět na Hradčanské náměstí, které má pro 

Českou republiku velikou historii a význam. A aby znovu nenastal problém se změnou 

lokality, navrhuji záloţní variantu v podobě fotbalového stadionu Slávie, který by přinesl opět 

úplně něco nového a jiného. 
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5.1.3 Volba partnerů akce 

     Toto je oblast, ve které by společnost mohla mnoho získat. Díky oslovení finančních 

partnerů by mohla sníţit své vysoké náklady a zároveň se o to více zviditelnit. Vzájemnou 

spoluprací například s bankovním ústavem, mobilním operátorem, či automobilkou se nabízí 

velmi široké spektrum lidí, kteří by se mohli o závodě dovědět a zároveň pro firmy je to 

příleţitost, jak se propagovat na akci mezinárodního formátu. 

     Včasná nabídka, domluva a následné podepsání smluv je však nezbytným úkolem, kterým 

by se společnost Red Bull měla zabývat. Firmy totiţ musí své aktivity promítnout do 

celoročního plánu a to by se mohlo stát při pozdním řešení problematickým. 

     Nezbytné je také udrţování a prohlubování vztahů se samotným Magistrátem hlavního 

města Prahy, který schvaluje a vydává veškerá povolení potřebná pro konání akce. 

 

5.2 Organizace 

5.2.1 Personalistika 

     Organizace kaţdé akce stojí především na výběru kvalitních lidí. Co se týče dodavatelů, 

krom drobných komplikací s bezpečnostní agenturou, bylo vše v pořádku, tudíţ můţeme 

s firmami počítat i pro pořádání dalších akcí. Co se týče brigádníků, je třeba co nejvíce vyuţít 

interní zdroje a jejich kontakty a doporučení. Tito lidé bývají obvykle pracovitější  

a odpovědnější neţ cizí brigádníci najatí přes různé agentury. 

 

5.2.2 Komunikace 

     Po dobu tří měsíců před akcí se kaţdý týden scházelo celé marketingové oddělení  

na pravidelné porady. Toto se v závěru ukázalo jako ne příliš efektivní. Protoţe se probíraly 

souhrnně detaily všech sekcí, ostatní poměrně jednoduše ztráceli koncentraci a díky tomu  

se sniţovala efektivita meetingů. 

     Do budoucna bych navrhovala zvolit týdenní systém porad aţ v posledním měsíci, kdy je 

řešení daných problémů jiţ velmi aktuální, dříve naprosto postačí interval 14 dní nebo 

sestrojování pravidelných reportů, které obsahují postupný vývoj a nastalé situace se mohou 

v případě problému kdykoli řešit. Tento report by se elektronicky posílal kaţdý týden všem 

organizačním sloţkám, které mají moţnost se k jednotlivým pasáţím vyjádřit. 
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5.2.3 Závodní systém 

     Počínaje předkvalifikací, dále kvalifikace a samotným závodem konče, celá akce 

fungovala velmi dobře. Jediné, co bych v budoucnu vylepšila, je samotná komunikace 

s přihlášenými během jednotlivých kol. Mnohdy se stávalo, ţe přihlášení ztráceli díky ne 

přílišné aktivitě ze strany firmy motivaci a zájem o závod, nebyli informováni o různých 

novinkách atd. Toto by se v budoucnu mělo rozhodně změnit.  Co se týče předkvalifikačního 

modelu dráhy a výběr měst byl vynikající a osvědčil se. I samotný závod byl velmi 

srozumitelný jak pro účastníky, tak pro diváky. 

     Velikým přínosem by mohlo být celosvětové sjednocení závodu, coţ by přineslo daleko 

větší mediální zájem i atraktivitu pro účastníky, diváky. Šlo by zejména o jednotnou produkci, 

pravidla, stejný visuál propagace, coţ by přineslo také nemalé ušetření finančních prostředků. 

V dnešní době je jednotné pouze logo, ostatní věci jsou pouze v reţii pořadatelské země. 

 

5.2.4 Harmonogram akce 

     Akce měla celkem 150 minut velmi nabitého programu. Dle mého názoru by stálo za to, 

aby byl program delší. Toto lze ovlivnit dvěma způsoby. Prvním z nich je navýšit doprovodný 

program, protáhnout rozhovory, přidat více opakovaných záběrů na obrazovkách. 

V momentě, kdy by ale teploty spadly pod 0°C by toto mohlo být vnímáno spíše negativně. 

     Druhou moţností zůstává odjet část kvalifikačních jízd ještě bez diváků, coţ by umoţnilo 

prodlouţit doprovodný program, aniţ by se prodlouţila celková doba akce. V tomto případě 

ovšem nastává problém menšího mnoţství závodních jízd, coţ se nebude líbit příznivcům 

tohoto sportu. 

     Myslím si, ţe druhá varianta je reálnější za předpokladu, ţe by se divákům umoţnilo např. 

dorazit ještě před oficiálním zahájením akce. Základem ovšem zůstává dobrá komunikace od 

pořadatele směrem k divákovi. 

 

     Dle mého názoru je v budoucnu potřeba zaměřit se především na tři základní problémy: 

1. Kvalita a včasný výběr lokality 

     Bylo by vhodné oslovit např. nezávislou agenturu, která by s výběrem lokality pomohla,  

a to především z důvodu, ţe stávající tým je zaměřen na lokality typu Vyšehrad, Hradčanské 

náměstí, coţ velmi zuţuje moţnosti výběru. Následně zvolit jednu hlavní a jednu náhradní 
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variantu. Je třeba mít dostatečnou časovou rezervu a začít plánovat minimálně 7 měsíců před 

plánovanou akcí. 

2. Sestava organizačního týmu a kvalitní systém komunikace mezi členy 

     Kvalitní tým je základem pro dokonalé provedení akce. Kdyţ máme 100% personalistiku, 

není pro nás problémem realizovat potřebná zlepšení. 

3. Vznik světové série závodu 

     Světová série by zjednodušila veškerou organizaci, zvedla prestiţ uţ tak zajímavého 

projektu a také podstatně sníţila náklady organizátorů jednotlivých závodů. 
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6 Závěr 

     Ve své bakalářské práci jsem se věnovala problematice pořádání sportovních akcí. 

V teoretické části jsem se zaměřila na podstatu jednotlivých sloţek organizace, jako je 

marketing, sportovní marketing, management, sportovní management, event marketing. 

Hlouběji jsem se zabývala také činností sportovních manaţerů, plánováním a organizováním 

sportovní akce a v neposlední řadě metodami práce. Tyto teoretické znalosti jsem poté vyuţila  

a převedla do praxe. Pro zhodnocení projektu jsem vyuţila SWOT analýzu, která rozebírá 

silné-slabé stránky, příleţitosti-hrozby a také polostrukturované interview s manaţerem, které 

objasnilo problematiku, průběh a výsledky celého závodu. 

     Díky vyhodnocení jsem usoudila, ţe Red Bull Crashed Ice 2009 byl velmi dobře 

zorganizovaný projekt, který oslovil širokou veřejnost. Na druhou stranu jsou zde  

i příleţitosti, jak akci posunout na ještě vyšší úroveň profesionality.   

Jedná se zejména o tři hlavní sloţky, a to kvalitní a včasný výběr lokality, dále pak disponovat 

výborným pracovním týmem a v neposlední řadě je zde moţnost vzniku světové série, která 

by event posunula opět do zcela jiných rozměrů. 

     Tvorba práce pro mne byla velikým přínosem, seznámila jsem se se zajímavými lidmi, 

mohla hlouběji nahlédnout pod pokličku organizování sportovních akcí a přinesla nemalé 

rozšíření znalostí a všeobecný přehled týkající se event marketingu. 
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Příloha číslo 1: Záštita Primátora Hlavního města Prahy 

 

 



    

Příloha číslo 2: Pravidla Red Bull Crashed Ice 2009 

I. Základní ustanovení 

 

Red Bull Crashed Ice (dále jen RBCI) je závodem bruslařů na převáţně svaţité trati jejíţ 

povrch tvoří led. Start je poloţen výše neţ cíl, trať je tvořena umělými a přírodními 

překáţkami. V RBCI soutěţí čtveřice bruslařů na společné trati vyřazovacím způsobem 

dle předem určeného postupového klíče, do kterého závodníci postupují na základě 

umístění v kvalifikaci, kde startují závodníci jednotlivě a o jejich umístění rozhoduje 

dosaţený čas. O umístění ve vlastním závodu rozhoduje pořadí v cíli. Do dalšího kola 

postupují závodníci na prvním a druhém místě dané jízdy. 

 

Na dodrţování pravidel stanovených tímto Soutěţním řádem dohlíţí traťoví komisaři, 

hlavní rozhodčí a ředitel závodu. Průběh závodu řídí ředitel závodu. Regulérnost trati 

schvaluje hlavní rozhodčí, po předchozí konzultaci s ředitelem závodu a to nejpozději 

30 minut před započetím tréninku a opakovaně kdykoli v průběhu tréninku, kvalifikace 

a závodu, zejména při změně povětrnostních podmínek. Změny na trati je moţné 

provádět se souhlasem hlavního rozhodčího během přerušení tréninku, nejpozději 30 

minut před jeho ukončením. 

 

Neúmyslné fyzické kontakty mezi závodníky jsou přípustné pouze pokud jsou tyto 

v souladu s duchem závodění a sportovním chováním a neohroţují ostatní závodníky. 

Úmyslné fyzické kontakty s cílem poškodit soupeře, jako například strkání nebo 

drţení, jsou zakázány. Povahu fyzických kontaktů posuzují traťoví rozhodčí. Jejich 

rozhodnutí je nezpochybnitelné. O penalizaci jezdců rozhoduje hlavní rozhodčí, jeho 

rozhodnutí je konečné. 

 

Trénink můţe absolvovat pouze závodník registrovaný do závodu a s přiděleným 

startovním číslem. Trénink je povolen pouze ve stanoveném čase. Nedodrţení tohoto 

ustanovení je důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu. 

 

Startuje se z pevné pozice. Startovní zařízení je rozděleno na čtyři shodně široké části. 

Startovní povely, akustické a světelné signály ovládá elektronické zařízení. Sklopná 

část startovního zařízení se sklápí ve směru jízdy. Před začátkem startovních povelů 

startér zkontroluje připravenost závodníků dotazem „Připraveni?“. Pokud není 

závodník připraven ke startu, můţe nejpozději před započetím startovních povelů 

poţádat startéra zvednutím ruky o přerušení startovní procedury. Délku přerušení 

určuje startér. 

 

Závodník musí oběma nohama objet všechny branky určující hranice trati. Pokud závodník 

vybočí z trati, musí se na trať vrátit v nejbliţším moţném místě a nesmí ohrozit ani 

omezit soupeře. 

 

Závodník je v cíli v momentě, kdy senzor připevněný na jeho noze protne vertikálu 

procházející cílovou čarou. O pořadí v cíli rozhoduje cílový rozhodčí ve spolupráci s 

asistenty. Elektronická data o průjezdech cílem jsou k dispozici výhradně rozhodčím, 

časoměřičům a řediteli závodu. 

 

Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří se kvalifikují v nominačních kolech a 

závodníci pozvaní organizátorem. Závod se vypisuje pro jednu společnou kategorii. 



    

RBCI se mohou účastnit muţi a ţeny ve věku od 18 let včetně. Rozhodující je věk 

dosaţený v daném roce. Podmínkou účasti je písemné potvrzení vzdání se 

odpovědnosti (tzv. disclaimer). 

 

RBCI se řídí pravidly pro boj proti dopingu ve sportu organizace WADA. Konzumace 

alkoholu a omamných látek před a v průběhu závodu je zakázána. Při porušení těchto 

pravidel bude závodník diskvalifikován ze závodu.  

 

Organizátor si vyhrazuje právo provádět změny Soutěţního řádu. Změny pravidel a 

výsledky závodu zveřejněné na internetových stránkách www.redbullcrashedice.cz se 

povaţují za oficiální. 

 

II. Povinná výbava  

 

1. Závodník je povinen v předepsané výbavě absolvovat trénink, kvalifikaci i závod. 

Závodník nesmí vstoupit na trať bez povinné výbavy. Rozhodčí toto mohou 

kontrolovat kdykoli během tréninku, kvalifikace a závodu a případné přestupky řešit 

napomenutím a při opakování prohřešku aţ diskvalifikací ze závodu. Závodníci si musí 

obstarat vlastní výbavu s výjimkou chrániče krku dodaného organizátorem. Povinná 

výbava musí být v perfektním technickém stavu. Technickou způsobilost posuzuje 

rozhodčí kdykoliv během tréninku, kvalifikace a vlastního závodu. 

 

2. Povinná výbava pro všechny účastníky tréninků, kvalifikace a vlastního závodu: 

 

2.1. Brusle určené pro lední hokej dle pravidel IIHF a volně dostupné v obchodní 

síti, bez dalších úprav. Rychlobruslařské brusle a vlastní úpravy noţů jsou 

zakázány. 

2.2. Přilba pro lední hokej s chráničem celého obličeje (plexisklo nebo košík) 

2.3. Chránič ramen, hrudníku a zad 

2.4. Rukavice pro lední hokej 

2.5. Chrániče kolen pro lední hokej 

2.6. Chrániče loktů pro lední hokej  

2.7. Kalhoty pro lední hokej 

2.8. Oficiální dres daného závodu dodaný pořadatelem a opatřený přiděleným 

startovním číslem  

 

3. Pro závodníky, kteří postoupí z kvalifikace do vlastního závodu je povinný chránič 

krku, který jim dodá organizátor. 

 

4. Všem závodníkům se důrazně doporučuje pouţívání chráničů zápěstí. 

 

4. Závodník obdrţí při registraci dres s přiděleným startovním číslem, který je povinen 

mít oblečený kdykoli vstoupí na závodní trať po dobu trvání tréninku, kvalifikace a 

závodu. Je zakázáno zakrývat či odstraňovat loga sponzorů a umisťovat na dres 

jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se trestá diskvalifikací ze 

závodu. Vlastní reklamní označení na přilbě nebo kalhotách závodníka jsou povoleny. 

 

 

 

 

http://www.4x.cz/


    

III. Průběh závodu 

 

1. Doporučuje se, aby se závodníci před započetím tréninku seznámili s tratí pomalou 

jízdou od startu k cíli nebo při pěší obhlídce podél vnější strany bariéry lemující trať. 

 

2. Závodníci jsou povinni absolvovat minimálně jednu tréninkovou jízdu předcházející 

prvnímu kolu kvalifikace a to v celé délce závodní trati. Průjezd startem bude uzavřen 

vţdy pět minut před koncem tréninku, aby měli všichni závodníci čas opustit trať 

nejpozději v čase stanoveném pro konec tréninku. 

 

3. Organizátor uspořádá alespoň jednu schůzku ze závodníky, kde hlavní rozhodčí a 

ředitel závodu seznámí závodníky s průběhem závodu, nejpozději 30 minut před 

započetím kvalifikace v blízkosti trati. Čas a místo schůzky bude uvedeno v 

propozicích a v prostoru pro registraci závodníků. Účast závodníka nebo jeho zástupce 

je povinná. 

 

4. V kvalifikaci startují závodníci jednotlivě v pořadí dle startovních čísel od nejniţšího 

k nejvyššímu z předem určené pozice na startovním zařízení a v předem určeném 

intervalu. Závodníci absolvují dvě jízdy samostatně v předem určených intervalech, o 

výsledku rozhoduje lepší ze dvou dosaţených časů. Při rovnosti časů dvou nebo více 

závodníků rozhoduje čas dosaţený v pomalejší z kvalifikačních jízd. 

 

5. Do prvního kola závodu postupuje celkem 64 závodníků s nejlepším umístěním v 

kvalifikaci. Umístění v kvalifikaci rozhoduje o nasazení do postupového klíče a o 

postavení na startu. Závodníci si vybírají startovní pozici v pořadí dle umístění 

v kvalifikaci, počínaje závodníkem s nejlepším umístěním. 

 

6. Závod je vypsán na šestnáct jízd prvního kola (šestnáctifinále). Závodníci jsou do 

jednotlivých jízd nasazováni dle umístění v kvalifikaci při pouţití následujícího klíče. 
   

  Jízda 01: 01-32-33-64  Jízda 09: 02-31-34-63 

  Jízda 02: 16-17-48-49  Jízda 10: 15-18-47-50 

  Jízda 03: 08-25-40-57  Jízda 11: 07-26-39-58 

  Jízda 04: 09-24-41-56  Jízda 12: 10-23-42-55 

  Jízda 05: 04-29-36-61  Jízda 13: 03-30-35-62 

  Jízda 06: 13-20-45-52  Jízda 14: 14-19-46-51 

  Jízda 07: 05-28-37-60  Jízda 15: 06-27-38-59 

  Jízda 08: 12-21-44-53  Jízda 16: 11-22-43-54 

 

7. O umístění na prvním aţ čtvrtém místě rozhodne finálová jízda. O umístění na pátém 

aţ osmém místě rozhodne tzv. „malé finále“, kam postoupí závodníci na třetím a 

čtvrtém místě semifinálových jízd. O umístění na 9. aţ 64. místě rozhoduje lepší 

umístění dosaţené v daném kole a následně umístění v kvalifikaci. O pořadí závodníků, 

kteří nepostoupí do finálových jízd, rozhoduje umístění v kvalifikaci. 

 

8. V případě předčasného ukončení závodu jsou pro stanovení výsledků závodu 

rozhodující výsledky dosaţené v posledním kompletně dokončeném kole závodu. 

Kvalifikace je nedílnou součástí závodu a výsledky v ní dosaţené mohou být ve 

výjimečných případech uznány za výsledky závodu. 



    

IV. Penalizace 

 

1. Ţlutá karta znamená napomenutí závodníka z důvodu bezohledné jízdy nebo 

úmyslného ohroţení soupeře. 

 

2. Červená karta znamená zařazení závodníka na poslední místo v aktuální jízdě při 

porušení pravidel, pokud byl jiţ napomínán ţlutou kartou nebo pro hrubé porušení 

pravidel a sportovního chování, zejména pokud jeden závodník druhého atakuje rukou 

nebo nohou a také pokud závodník hrubě najíţdí do soupeře. Závodník penalizovaný 

červenou kartou nesmí nastoupit do dalších jízd závodu. 

 

3. Ve výjimečných případech můţe hlavní rozhodčí vyloučit závodníka ze závodu a to 

zejména z důvodu hrubého porušení sportovního chování, ohroţení zdraví soupeře či 

třetích osob nebo prokázaného dopingu. V takovém případě nejsou závodníkovi 

uznány ţádné výsledky dosaţené v daném závodu a tento je zařazen na konec 

výsledkové listiny s poznámkou DSQ (diskvalifikován). Pořadí závodníků, kteří by se 

jinak umístili za diskvalifikovaným závodníkem se nemění. 

 

4. Mávání nebo vyvěšení ţluté vlajky znamená povinnost okamţitě zpomalit, dbát 

zvýšené opatrnosti z důvodu nebezpečí na trati. V úseku označeném ţlutou vlajkou 

nesmí závodník předjet jiného závodníka jedoucího před ním. Ţlutou vlajku jsou 

oprávněni pouţívat traťoví rozhodčí a traťoví komisaři. Jednotliví sousedící rozhodčí a 

komisaři musí mít být ve vizuálním kontaktu. 

 

5. Mávání nebo vyvěšení červené vlajky znamená zastavení jízdy. Závodníci jsou povinni 

okamţitě zastavit, neprodleně se vrátit na start a vyčkat instrukcí rozhodčích. 

Nerespektování tohoto ustanovení znamená diskvalifikaci závodníka ze závodu. Jízda 

bude opakována, pokud dle posouzení rozhodčího došlo k neregulérnímu startu nebo 

ovlivnění jízdy ze strany diváků, zvířat a dalších vnějších vlivů. 

 

6. Závodník, který úmyslně protne trať jiného závodníka tak, ţe ho ohrozí, bude 

penalizován ţlutou nebo červenou kartou dle posouzení traťového komisaře a hlavního 

rozhodčího. 

 

7. Nedostavení se na start do jedné minuty po vyvolání závodníka startérem nebo jeho 

asistentem se trestá diskvalifikací z jízdy. Pokud závodník překročí startovní čáru před 

startovním signálem, bude diskvalifikován z jízdy. 

 

8. Všichni závodníci, kteří neprotnou cílovou čáru, minou nebo chybně projedou branku, 

se umístí na posledním místě dané jízdy nebo na místě před jezdci penalizovanými 

v dané jízdě červenou kartou. Závodník, který ve startovním úseku vyjede ze své dráhy 

a omezí tak soupeře, bude penalizován červenou kartou. 

 

9. Diskvalifikace jsou oznamovány prostřednictvím systému pro oznamování veřejnosti a 

budou k dispozici také u startovního rozhodčího. 

 

 

 

 

 



    

V. Ocenění závodníků 

 

1. První 4 závodníci budou ocenění finanční či věcnou cenou dle níţe uvedeného klíče 

 

 1.závodník – vozidlo SEAT IBIZA SC – vozidlo bude v čase konání akce Red Bull 

Crashed Ice Prague  2009 vystaveno v areálu akce – tato věcná cena můţe být 

nahrazena dle níţe uvedeného. 

 2.závodník finanční částka ve výši 3000,-EUR 

 3.závodník finanční částka ve výši 1500,-EUR 

 4.závodník finanční částka ve výši 500,-EUR 

 

2.  Závodník, který se umístí na prvním místě na akci Red Bull Crashed Ice Prague 2009 

a nebude  moţno  mu z jakéhokoliv důvodu na straně společnosti Red Bull Česká 

republika s.r.o. dodat výše  uvedené vozidlo SEAT IBIZA SC jako hlavní výhru na 

akci Red Bull Crashed Ice Prague 2009,  obdrţí místo výše uvedeného vozidla finanční 

náhradu ve výši 6000,-EUR. 

 

3. Společnost Red Bull Česká republika s.r.o. se zavazuje za závodníky, kteří budou 

ocenění věcnou  nebo finanční cenou odvést zákonem stanovenou daň. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Příloha číslo 3: Systém závodu s výsledky 

 

 

Příloha číslo 4: Logo akce Red Bull Crashed Ice 2009 



    

 

 

Černobílá varianta 

 

 

 

 

Barevná varianta 

 

 

 

 

Příloha číslo 5: Visuály akce Red Bull Crashed Ice 2009 



    

 

 

Plakát 
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