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1. Úvod 

Krasobruslení je krásný, ladný a velice náročný sport. Mnoho bruslařů přirovnává 

tento sport k herectví, jelikož je zde potřeba propojit jak sportovní tak uměleckou stránku. 

Téměř žádný jiný sport nevyžaduje takovou všestrannost jako právě tento. Bruslař by měl 

neustále pracovat na vytrvalosti, výbušnosti, ladnosti pohybu, technice skoků aj. 

Krasobruslení můžeme definovat jako jízdu na bruslích po ledové ploše s hudebním 

doprovodem a s určitými pravidly. Bruslař ve svém programu předvádí jak skokové 

dovednosti, tak krokové sekvence, spirály a piruety.  

Již od svých sedmi let se věnuji krasobruslení. Závodně jsem se tomuto sportu 

věnovala do roku 2010 v kategorii jednotlivců. Během posledních pár let jsem se snažila 

své zkušenosti předávat mladší nástupnické generaci a také pomáhat při organizaci 

krasobruslařského závodu. 

Právě dlouholetý pohyb v tomto sportu a také zkušenosti získané při pomáhání 

pořádání soutěže byly prioritní při výběru tématu mé bakalářské práce. Zaměřila jsem se 

zejména na organizaci závodu „Orlovská pirueta“ pořádaný každoročně Krasobruslařským 

klubem Orlová. Letos se konal již čtrnáctý ročník. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat přípravu plánované sportovní akce, 

charakterizovat organizaci a popřípadě podat náměty a doporučení, které by mohly pomoci 

k vylepšení závodu v dalších letech. Vyhodnocení úspěšnosti akce z pohledu organizátorů 

bude provedeno pomocí dotazníkového šetření.  
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2. Teoretická část vymezení pojmů 

2.1 Management 

Aldag-Strearns (1987, str. 9) definuje management jako: „Proces systematického 

plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směruje k dosažení cílů 

organizace. [2] 

Podle I. Durdové (2002, str. 15): „Anglickému pojmu ‚management‘ 

terminologicky odpovídá české slovo „řízení“ a to především řízení podnikové ve smyslu 

řízení všech podnikových činností (výroby, prodej, vývoj, výzkum).“ [3] 

Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, kdy lidé začali 

vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, kterých nemohli dosáhnout jako jednotlivci, se stalo 

řízení nezbytné pro zabezpečené koordinace individuálních úsilí. [1] 

Definice pojmu „management“ lze rozdělit zhruba do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: 

• Vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných 

• Specifické funkce – vykonávané vedoucími pracovníky 

• Předmět studia a jeho účel [3] 

2.2 Manažer 

Tradičně jsou pod tímto pojmem chápáni pracovníci s odpovědností za práci 

ostatních, kteří jsou vybaveni příslušnou pravomocí. V podstatě se jedná o vedoucí, kteří 

řídí a vedou kolektiv pracovníků.  

V. Lednický (2000, str. 7) však také zdůrazňuje definici, která říká: „Manažer je 

především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu organizační 

jednotky s využitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti 

na stanovení cílů a jejich zajištění“.  

Z uvedeného vyplývá, že úlohou manažera je zejména úměrné využití odborníků, 

příležitostí a zdrojů k dosažení vytýčených cílů.  

Manažeři v rámci své profesní náplně musí plnit tři základní manažerské úkoly: 

a) řídit práci a organizovat, 

b) řídit pracovníky, 
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c) řídit produkci a operace. [9] 

2.2.1 Funkce manažera 

Plánování 

F. Bělohlávek (2006, str. 93) definuje tento pojem jako: „rozhodovací proces 

zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobu jejich 

dosažení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a požadované úrovni.“ 

 Plánování je často označováno za východisko dalších základních manažerských 

funkcí – organizování, vedení a kontrolování. V každém případě je plánování 

nejdůležitějším nástrojem dosahování organizačních cílů, na jehož úrovni v podstatné míře 

závisí budoucí prosperita firmy. [2] 

Plánovací funkce vyžaduje na manažerech, aby učinili čtyři zásadní rozhodnutí 

týkající se základních prvků plánování: cílů, akcí, zdrojů a implementace. 

• Cíle – jsou specifikované budoucí stavy, které mají být dosaženy. 

• Akce – jsou prostředky, respektive specifické činností, plánované pro dosažení 

určených cílů. 

• Zdroje – představují omezení, které musí manažer při plánování akcí respektovat. 

• Implementace – zahrnuje určení pracovníků a jejich úkolů zaměřených na realizaci 

plánu. [6] 

Cíle 

Úkoly či cíle představují konec, ke kterému činnosti směřují. Zatímco cíle podniku 

představují základní plán firmy, jednotlivá oddělení mohou mít také své vlastní cíle. Tyto 

cíle přirozeně přispívají k dosažení podnikových cílů, avšak uvedené dva soubory cílů se 

mohou zcela lišit. [1] 

Organizační cíle jsou definice výsledků, jimiž se organizace snaží svými činnostmi 

dosáhnout. Mají dvě hlavní funkce – externí a interní. Externí spočívá v tom, jak cíle 

ovlivňují způsob, jakým je organizace spojena s okolním prostředím. Interní funkce je 

jejich význam pro vnitropodnikové aktivity.  

Cíle poskytují manažerům a pracovníkům zaměření pracovních úkolů, způsob 

rozhodování, motivační metody, kritéria výkonu atd. [2] 



10 

Určování cílů je skutečné obtížný úkol. Vyžaduje rozumné usměrňování 

nadřízeným a rozsáhlou praxi podřízeného.  

Seznam cílů nemusí být příliš dlouhý, a přesto může pokrývat hlavní 

charakteristiky práce. Dále by měly cíle představovat výzvu, požadované priority a 

propagaci osobního a profesionálního růstu a rozvoje. [1] 

Strategie a taktiky  

V současné době se většina obchodních podniků zabývá strategickým plánováním, i 

když jeho obsahová i formální úroveň značně kolísá. Jeho podstata je záludně jednoduchá: 

Analyzovat současnou a očekávanou budoucí situaci, určit směr rozvoje firmy a vyvinout 

prostředky pro dosažení poslání. Ve skutečnosti se však jedná o mimořádně složitý proces, 

který vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících 

na firmu. [1] 

Taktiky jsou také určitou formou plánů, které všeobecné určují či objasňují postupy 

nebo způsoby uvažování při rozhodování.  

Taktiky definují oblast, v jejímž rámci mají být rozhodnutí prováděna, aby byla 

jistota, že budou z hlediska cílů konzistentní a že budou přispívat k jejich dosažení. 

Taktiky obvykle existují na všech organizačních úrovních, mohou se vztahovat k určitým 

funkcím, nebo se mohou týkat pouze projektů, které mají splňovat určité požadavky 

z hlediska jejich konkurenční schopnosti.  

Klíčovou funkcí taktik je plán sjednotit a dát mu určitý směr. Jinými slovy řečeno, 

jde o to, působit na dosahování žádoucího zaměření podniku. Samy o sobě však nemohou 

ve skutečnosti zabezpečit, že se podnik bude ubírat žádoucím směrem.  

Strategie a taktiky jsou spolu těsně spjaté. Obě dávají směr, obě představují rámec 

pro plánování, jsou východiskem pro operativní plány a ovlivňují všechny oblasti řízení. 

[1] 

Rozhodování 

Rozhodování je jádrem plánování. Není možné říci, že lze sestavit plán bez 

rozhodování. Někdy manažeři považují rozhodování za svoji hlavní práci, protože musí 

nepřetržitě rozhodovat o tom, co musí být uděláno, kdo to má udělat, kdy a kde, a čas od 

času i to, jak to má být uděláno.  
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Rozhodování je též součástí každodenního života každého člověka. Průběh činností 

může být jen zřídka posuzován izolovaně, protože v podstatně každé rozhodnutí se přenáší 

i na ostatní plány. [1] 

Obvykle není možné uskutečnit rozhodnutí v uzavřeném systému vzhledem k jeho 

okolí. Řada prvků, v níž se plánování uskutečňuje, existuje mimo podnik. Jakékoliv 

oddělení nebo odbor podniku je subsystémem celého podniku. Manažeři těchto 

organizačních jednotek musí brát v úvahu nejen taktiky a programy ostatních 

organizačních jednotek, ale i taktiky a programy celého podniku. Zaměstnanci podniku 

jsou součástí sociálního systému, proto musí manažer při rozhodování brát v úvahu jejich 

myšlení a jejich postoje. [1] 

Organizování 

Organizování v obecném pojetí je cílevědomá činnost, jejímž konečným cílem je 

uspořádání jednotlivých prvků do účelného systému a jejich aktivity koordinovat tak, aby 

přispěly maximální měrou k dosažení stanovených úkolů systému. 

Smyslem organizování je vytvoření prostředí pro efektivní spolupráci. Posláním 

organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované a jiné nezbytné činnosti lidí při 

plnění vytýčených cílů a dalších potřeb podniku. [8] 

Spolupráce kvalitních pracovníků bude mnohem efektivnější v jasně vytvořené 

organizační struktuře, kde každý bude znát svoji úlohu v týmové operaci a vzájemný vztah 

s ostatními.  

V tomto smyslu chápeme organizování jako: 

a) identifikaci a kvalifikaci požadovaných činností, 

b) souhrn činností nutných k dosažení cílů, 

c) přiřazení manažera k určité skupině činností s pravomocí dozoru nad nimi, 

d) zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře. [3] 

Hlavní principy organizování: 

1. účelem organizování je pomoci při stanovování reálných cílů a principů organizační 

efektivnosti, 

2. hlavním důvodem vzniku organizačních struktur je omezení rozpětí managementu, 
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3. stanovením pravomoci mohou být skupiny činností ovládány manažerem a tyto 

pravomoci jsou spojujícím momentem v organizační struktuře, činí ji funkční, 

4. organizování zahrnuje vytváření organizačních jednotek při respektování principu 

funkcionální definice. Tento princip znamená jasnou definici očekávaných výsledků, 

činností a delegované pravomoci pro jednotlivé pozice ve vztahu k dosahování 

stanovených cílů, 

5. proces organizování je dále založen na naplňování principu vyváženosti, principu 

pružnosti a principu usnadnění vedení. [3] 

Personalistika 

Personalistika je definována jako obsazování jednotlivých postů v organizační 

struktuře, rozmisťování lidí a udržování jejich pozic. Tato manažerská funkce je spojena 

s najímáním, vybíráním, umisťováním, povyšováním, ohodnocováním pracovní síly a 

vychází z inventarizace disponibilních lidí. Týká se také plánování povolání, 

kompenzování a školení.  

Účelem personalistiky je dosáhnout jistoty, že manažerské posty jsou obsazeny 

kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni a ochotni plnit své úkoly.  

Rozhodujícím prvkem celého řízení je výběr lidských zdrojů. Je to proces vybírání 

nejvhodnějších osob z kandidátů na obsazení současných nebo budoucích pozic. [3] 

Vedení 

Vedení lidí spolu s komunikací a motivací je průřezovou funkcí, zdůrazňující 

lidský, tj. psychologický a sociální aspekt managementu. Současně se jedná i o sekvenční 

manažerskou funkci. [8] 

Manažerská funkce vedení je definována jako proces ovlivňování lidí k dosahování 

skupinových cílů. Řízení vyžaduje vytváření vhodného prostředí spolupráce, aby bylo 

dosaženo společných cílů. Přitom cílem manažera není manipulace s lidmi, ale poznání 

toho, co je motivuje.  

Motivace vychází z potřeb. Prioritními potřebami jsou potřeby fyziologické 

(potřeba vody, vzduchu, potravy, tepla, spánku). Ostatní potřeby chápeme jako sekundární 

(sebeúcta, společenské postavení, přátelství apod.). 

Vedení lidí patří mezi nejdůležitější manažerské funkce. Uskutečňuje se pomocí: 
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• přímého působení – ukládání úkolů konkrétními osobami za přímého dohledu, 

• nepřímého působení – v podobě motivace pracovníků, 

• vzájemné kombinace obou postupů.[3] 

Styly vedení  

 Podle klasické teorie 

• Autoritativní styl – je systém vedení, kde moc i rozhodování jsou soustředěny do 

osoby vedoucího. 

• Demokratický styl – představuje soustavu vedení lidí, kde vedoucí značnou část své 

autority předává podřízeným, ale ponechává si svou odpovědnost v konečných 

rozhodnutích. 

• Liberální styl – je způsobem vedení, kde vedoucí ponechává řízení práce plně na 

svých pracovnících a svou autoritu přenechává skupině. 

Podle situačních stylů vedení 

• motivující styl, 

• poradenský styl, 

• partnerský styl, 

• instrukční styl. [8] 

Kontrolování 

Posláním kontroly je včasné a hospodárné zjišťování, rozbor a přijetí závěrů 

k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi plánem a jeho realizací.  

Kontrola je zpětná vazba, která podává informace o splnění daných úkolů a 

povinností, případně o jejich nesplnění. Bývá často označována jako „siamské dvojče“ 

plánování. [8] 

Manažerská funkce kontrolování je založena na měření a korigování vykonané 

práce za účelem zjištění, zda jsou plněny plány a dosahováno stanovených cílů.  

Základní kontrolní proces se skládá ze tří kroků: 

1. stanovení standardů – kritérií, kritických kontrolních bodů, 

2. měření vykonané práce – zjistit zda aktivity nevedou k odklonu, ke vzniku odchylek 

od standardů, tedy od stanoveného plánu, 
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3. korekce odchylek – přepracování plánů, modifikace cílů, přerozdělení povinností atd.  

2.2.2 Role manažera 

Manažerské role jsou aktivity různorodého charakteru, které musí v rámci řídicích 

funkcí manažera vykonávat. Jedná se o následující role:  

• interpersonální role, kde manažer v mezilidských vztazích vystupuje jako představitel 

vedoucí a spojovatel, 

• informační role vychází z informací, které manažer získává v interpersonálních 

vztazích a dále přenáší, 

• rozhodovací role manažera znamená tvorbu strategických, taktických i operativních 

rozhodnutí na základě manažerské autority a jeho přístupu k informacím, 

• administrativní role představují u manažera potřebu vykonávat ekonomické úkoly, 

které zobrazují názorně úspěšnost jeho činnosti. Patří sem role administrátora, správce 

rozpočtu a role kontrola plnění úkolů, 

2.2.3 Vlastnosti manažera 

Dobrý manažer by měl mít řadu potřebných vlastností, které by mu pomohly plnit 

náročné úkoly spojené s výkonem funkce. Tyto vlastnosti můžeme rozdělit na vlastnosti 

vrozené a získané.  

K vlastnostem vrozeným patří: 

a) potřeba řídit. Jenom ti lidé, kteří chtějí řídit ostatní a mají z této činnosti uspokojení, se 

stávají úspěšnými manažery, 

b) potřeba moci. Dobří manažeři musí mít silný vliv na ostatní, 

c) schopnost vcítit se. Skutečný manažer musí mít cit a pochopení pro své 

spolupracovníky, 

d) vhodný temperament jako souhrn citových a volních znaků lidské povahy určujících 

chování a zejména reakci člověka na vnější podněty, 

e) inteligence vyjadřující schopnost chápání a samostatného myšlení. 

K získaným vlastnostem patří především potřebné znalosti získané studiem a 

dovednosti získané praxí. Můžeme je rozdělit do následujících skupin: 

a) odborné znalosti problematiky, 

b) ekonomické znalosti, 
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c) sociálně-psychologické znalosti, 

d) znalost metod řízení, 

e) dobrá duševní i tělesná kondice. [9] 

2.3 Sportovní management  

E. Čáslavová (2009, str. 18) definuje sportovní management jako „způsob 

uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných 

jednot, které alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chování.“  

Dále můžeme říci, že se jedná o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb. [4] 

Pro sportovní management jsou charakteristické tři jedinečné aspekty, které odlišují 

sportovní management od jiného řízení v podnikání: 

• sportovní marketing, 

• podnikání ve sportu, 

• zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží. [3] 

2.3.1 Sportovní manažer 

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

Odborníky z tohoto oboru si vyžádaly potřeby z praxe.  

První program aplikovaného sportovního managementu vznikl na Ohio Univerzitě 

a vychovával uchazeče o tento obor na „master“ – sportovní administrátor. I další 

univerzity začaly posléze nabízet program pro profesionální přípravu na povolání ve 

sportovní administrativě. Některé tyto programy měly v názvu „sport management“ a jiné 

„sport administration“. Administrátoři pracovali ve veřejném a manažeři v soukromém 

sektoru. Tento rozdíl časem vymizel. 

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

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

výchovou a sportem. Sportovní manažer se neobejde bez vědomostí z marketingu, prodeje, 

styku s veřejností atd. J. B. Parks dále uvádí řadu požadavků na sportovního manažera na 

jeho vzdělání a profesionální jednání.  

Tyto požadavky se týkají: 
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• organizačních činností, 

• informačních činností, 

• odborných znalostí. 

Pracovní příležitosti pro sportovní manažery se zvyšují jako nikdy předtím. 

Například proto, že se stále objevují nové typy sportů a tělesných aktivit.  

Vznik profese sportovního manažera se stal nutností také v České republice. Neboť 

oblast tělesné výchovy a sportu pociťuje, že neprofesionální přístup omezuje tvorbu 

finančních zdrojů, efektivnost finančních toků, komerční aktivity a napomáhá neefektnímu 

fungování jejich organizačních struktur. [3] 

Sportovní manažer je: 

• manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců, specialista vyškolený pro řízení velkých sportovních akcí atd., 

• manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace – výkonných výborů sportovních 

a tělovýchovných svazů, sekretáři závodu atd., 

• manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb. [3] 

2.3.2 Strategické plánování v oblasti sportu 

Práce sportovního manažera vyžaduje na základě cílového zaměření realizaci řady 

často složitých a postupných kroků v dlouhodobém výhledu a to z hledisek různých 

přístupů a variantních řešení. Tím se zabývá strategické plánování. [4] 

Podstata a smysl podnikatelské strategie 

Strategické plánování můžeme shrnout do následujících etap: 

• stanovení poslání,  

• rozbor výchozího stavu, silných a slabých stránek podnikatelské činnosti, 

• rozbor zdrojových možností rozvoje a vytvoření specifických podnikatelských 

předností firmy, 

• stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie, 

• formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie, 

• prověření vhodnosti zvolené strategie, 
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• realizace strategie. 

Strategické plánování je vedeno myšlenkou dosáhnout v budoucím prostředí cílů, 

které umožňují dané organizaci pokud možno bezproblémový a efektivní vývoj. Z tohoto 

hlediska je nutné zpracovat strategii, která v první řadě dochází k vytyčování cílů. 

V dalším kroku analyzuje budoucí prostředí z hlediska předvídatelných rizik v návaznosti 

na uvedené sféry, dále pak hodnotí své možnosti, přednosti a nedostatky. [4] 

Co umožňuje strategické plánování tělovýchovným a sportovním organizacím 

• promyslet jakým způsobem sportovní organizaci založit: znamená to mimo jiné 

zásadní rozhodování mezi tím, zda má např. sportovní klub fungovat jako občanské 

sdružení, či být založen jako forma obchodní společnosti aj., 

• definovat nejdůležitější cílové skupiny: tj. skupiny osob, které především pomáhají 

sportovnímu klubu uskutečňovat jeho vytyčené cíle,  

• určit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, 

• způsob, jakým se budou tyto cíle plnit. 

Uvedený stručný nástin možností vyžaduje promyšlený a koordinovaný přístup i 

volbu adekvátních kroků, podmíněných efektivně fungujícím managementem, ovládajícím 

mimo jiné strategické plánování. [4] 

Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

Jde o jednoduchý standardizovaný soubor navazujících 10 etap, podle něhož se 

může orientovat každý organizátor tělovýchovných a sportovních akcí, aniž by předem 

individuálně nebo kolektivně takovýto postup možná pracně vymýšlel. [4] 

1. Etapa – Současná situace 

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

k němu vede, i volbě prostředků a nástrojů k jeho uskutečnění.  

2. Etapa – Budoucí prostředí 

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

měl organizátor snížit na minimum eventuálně počítat s časovými a hmotnými 

rezervami.  

3. Etapa – Naše současné možnosti 

Předmětem této fáze postupu je reálné zhodnocení svých možností a nedostatků. 
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4. Etapa – Možné směry 

Záleží-li vymezení cílů akce na organizátorovi, může určit i několik cílů, o nichž se 

posléze rozhodne, zda budou všechny vzhledem k předchozím etapám předmětem 

realizace anebo z nich stanoví výběr, který je adekvátní současným možnostem. 

5. Etapa – Naše cíle 

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

či optimalizaci. 

6. Etapa – Možné přístupové cesty 

Dříve, než uskutečníme akci, musíme zvážit ze všech hledisek všechny strategické 

varianty. 

7. Etapa – Zvolená cesta strategie 

Zhodnocení účinků a důsledků různých možných strategií umožní zvolit tu, která je 

celkově nejvýhodnější. 

8. Etapa – Program akce 

Když organizátor zvolil cíle i strategii jejich realizace, může se zabývat detaily plánu 

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

stanovit plán akcí, časový rozpis a termíny a způsob kontroly. 

9. Etapa – Rozpočet. 

10. Etapa – Přehled a kontrola. [4] 

2.3.3 Organizování ve sportu 

Problematika organizování a vytváření organizačních struktur patří k základním 

činnostem moderního managementu. Obsahová náplň organizování je v managementu 

obvykle založena na zvládnutí řetězce návazných dílčích procesů.  

Těmito procesy jsou: 

• stanovení a uspořádání činností, které jsou nezbytné pro fungování řízeného celku, 

• stanovení a zajištění racionální dělby práce pro provádění vymezených činností, 

• seskupení dříve vymezených činností, 

• stanovení a přiřazení rolí lidí, zejména pak vedoucích pracovníků, 

• koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností v prostoru a čase tak, aby to odpovídalo 

hospodárně realizaci plánovaných cílů. [4] 
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Úloha organizování ve sportu 

Se stále výraznějším pronikáním tržní ekonomiky do oblasti sportu si sportovní 

organizace uvědomují rostoucí roli organizování a organizačních struktur. Organizovat tak, 

aby mohla sportovní instituce plnit své cíle, je vědou a uměním. Řídicí pracovníci si 

začínají být vědomi toho, že nedostatky v organizační struktuře stojí mnoho peněz a 

nepodporuje plnění cílů sportovní organizace.  

Dalším důvodem, který klade důraz na organizování sportovních subjektů, je 

autonomnost a podnikavost. Sportovní instituce si v realizaci své činnosti nevystačí pouze 

se zdroji z veřejného sektoru, ale právě proto, aby mohly splnit své sportovní a sociální 

cíle, vytváří si vlastní zdroje. Tvorba těchto zdrojů je podmíněna i celou řadou aktivit, 

které nemají co do činění s hlavní sportovní činností organizace vůbec a nebo pouze 

okrajově. [4] 

2.4 Marketing 

I. Durdová (2009, str. 4) uvádí: „Marketing tvoří jednotný vzájemně propojený 

komplex činností, jež vedou ve svém konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, 

k zajištění potřeb a požadavků zákazníků a následnému růstu zisků firmy“.  

P. Kotler (1992, str. 109) uvádí: „Marketing je společenský a řídící proces, kterým 

jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky, 

a směny hodnotných výrobků s ostatními“. [5] 

Dvojí pojetí marketingu  

• koncepční teorie marketingu zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje dlouhodobé 

strategické cíle podniku, od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení a hlavní zásady 

jednání podniku, 

• funkční pojetí marketingu vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. [5] 

Systém nástrojů marketingu byl definován v r. 1948 N. H. Bordnem a nazván 

marketingovým mixem. Počet nástrojů marketingového mixu se různil – od tří až po sedm 

prvků.  

Nejznámější a nejpoužívanější je E. J. McCartyho členění, nazývané čtyři „P“: 
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• product – produkt, výrobek, 

• price – cena v marketingu, 

• place – místo, distribuce, prodej, 

• promotion – marketingová propagace, komunikace. [5] 

2.4.1 Marketing ve sportu 

Definovat pojem „sportovní marketing“, znamená postihnout v jednom obě 

komponenty, marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu.  

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

navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo 

cílů firmy“. 

Kdežto například B. J. Mulin a S. Hardy (2000) tvrdí, že „sportovní marketing se 

skládá ze všech aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a 

přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny“. [5] 

Marketing je v posledních deseti letech významnou součástí sportu a pomáhá 

vytvářet finanční a materiální zdroje pro činnosti sportovců, sportovních týmů, sportovních 

soutěží, ale i sportovních organizací jako jsou sportovní svazy, kluby a tělovýchovné 

jednoty. [7] 

Uplatnění marketingu ve sportu 

Koncepty marketingu ve sportu lze v současné době rozčlenit do následujících 

skupin: 

a) dílčí koncepty marketingu – tyto koncepty jsou využívány ve větší míře než koncepty 

ucelené. Marketing zde má svá silní specifika. Jde o: 

a. marketing jako prodej reklamy,  

b. marketing jako sponzorování.  

b) ucelené koncepty marketingu pro sportovní organizace – ucelené koncepty marketingu 

využívají v oblasti sportu především obchodní společnosti v oblasti sportu. Jde např. i 

o tzv. profesionální sportovní kluby ve fotbale a hokeji, ale i zvláštní neziskové 

organizace jako je Český olympijský výbor. [7] 



21 

2.4.2 Sponzoring 

Sponzorování představuje významný specifický prostředek k zabezpečení 

dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních, vědeckých, 

charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti. [4] 

Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru a lze ho chápat jako právní vtah 

mezi tím, kdo poskytuje příspěvek a tím, kdo takový příspěvek přejímá a plynou mu z toho 

vůči sponzorovi určité povinnosti a závazky. Tím se sponzoring odlišuje od reklamy, kdy 

plátce – zadavatel reklamy sleduje úmysl přímo propagovat své podnikatelské aktivity.  

Účelem sponzoringu je spíše vytvořit kladný obraz podnikatelského subjektu u 

veřejnosti. [5] 

Sponzoring ve sportu 

Bruhn, Mussler (1998): „Sponzorování je připravenost firem poskytnout finanční a 

materiální prostředky pro organizace v oblasti sportu s cílem zajistit své úkoly v oblasti 

marketingu a komunikace. Příjemce sponzorského příspěvku poskytuje po určitou dobu 

reklamu eventuálně další protislužby“. [7] 

Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně a 

sportem na straně druhé, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. 

Základním principem sponzoringu je vztah: služba x protislužba.  

Sponzor očekává za své peníze, věcné prostředky nebo služby, od sponzorovaného 

jasně formulované protislužby, například šíření reklam týkající se jména podniku 

samotného nebo jeho produktů.  

Sponzorovaný (sportovní klub, organizace, jedinec) využívá prostředků či služeb 

od sponzora k plnění svých náročných cílů (sportovních, ekonomických, sociálních). 

Každý sponzorský vztah by měl být založen na: 

• oboustranně známých cílech, 

• vzájemně prospěšných přínosech, 

• mravně-etických principech. [5] 
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2.4.3 Reklama 

Reklama je částí komunikačního mixu, která tvoří v rozpočtu největší část. 

Reklamu chápeme jako placenou neosobní komunikaci od organizace k zákazníkovi 

pomocí médií. Podstatou reklamy je převést informace z placeného prostoru na koncové 

zákazníky, kteří jsou cílovou skupinou. Nejčastějšími nosiči reklamních informací jsou 

média. Z důvodu oslovení velkého množství populace mají reklamy nevyhnutelný přesah 

do jiných než cílových skupin. Hlavními rysy reklamy jsou strategické plánování, kreativní 

ztvárnění a umístění v médiích. [10] 

Sportovní reklama 

Pojem sportovní reklama je vztahována jednak k reklamě se sportovními motivy, 

jednak jde o reklamu, která využívá specifických médií komunikace v oblasti sportu.  

Sportovní reklama může plnit řadu funkcí: informační, přesvědčovací, upomínací – 

v úzké návaznosti na nositele tj. média, která tuto reklamu zprostředkovávají.  

Reklama se stává stále důležitějším faktorem ekonomické činnosti. Příjmy z reklam 

tvoří velmi významnou a nezanedbatelnou položku všech příjmů sportovních organizací. 

Zejména ty, které jsou vybaveny právní subjektivitou, berou sportovní reklamu, 

v souvislosti se sponzorskými vztahy, jako svůj protivýkon nabízený sponzorovi ze 

smluvně dohodnutých finančních a dalších podmínek. [5] 

Reklama se může objevovat na různých specifických mediích, mezi která patří: 

• mantinely, dresy, sportovní stadiony, startovní čísla aj.  

Tato media vedla k tomu, že se dnes již ve sportovním marketingu hovoří o druzích 

sportovních reklam, které jsou právě založeny na využívání specifických medií v oblasti 

sportu. Regulace reklam vychází především podle povahy sportovních soutěží a akcí 

z oblasti mezinárodních sportovních federací. V případě českých soutěží upravují užití 

reklam české sportovní svazy a asociace. [7] 

2.4.4 SWOT Analýza  

Je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické situace 

vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o silných 

(Strength) a slabých (Weakness) stránkách firmy, tak i o možných příležitostech 

(Oportunities) a hrozbách (Threaths). 
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Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, 

využívat příležitostí okolí a snažit se předvídat a jistit proti případným hrozbám. Pouze tak 

dosáhneme konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebujeme dostatek 

kvalitních informací z firmy a jejího okolí. 

Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. Vyhodnocují se především 

zdroje firmy a jejich využití, plnění cílů firmy. Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího 

prostředí (makroprostředí, konkrétní trh), které obklopuje danou firmu a působí na ni 

prostřednictvím nejrůznějších faktorů. [12] 

 

  



24 

3. Organizace a příprava soutěže pořádajícím klubem 

3.1 KK Orlová 

Kroužek krasobruslení byl uveden v roce 1995 Domem dětí a mládeže v Orlové. Po 

roce fungování se tohoto kroužku ujali zkušení trenéři, kteří z něj v roce 1996 vytvořili 

klub, přesněji Krasobruslařský klub Orlová. 

Za krátkou dobu své existence vychoval klub již několik českých vrcholových 

krasobruslařů, které reprezentují nejenom Moravskoslezský kraj, ale také Českou 

republiku na mezinárodních mistrovských soutěžích. Vysokou výkonnost reprezentantů 

deklarují jejich dosažené výsledky a to jak v rámci Poháru Českého krasobruslařského 

svazu, tak i na mezinárodních scénách, např. Evropské kritérium, soutěže Grand prix, 

juniorské mistrovství světa apod. 

Dalším úspěchem tohoto klubu bylo zařazení některých krasobruslařů do 

sportovního centra mládeže a také do projektu talentované mládeže, což jsou spolky, které 

se zaměřují na rozvoj talentu mladých sportovců a umožňují jim podmínky pro trénink.  

Závodníci se v tomto klubu připravují nejen na ledové ploše, ale také je součástí 

jejich tréninku i suchá příprava, ke které patří balet, gymnastika, taneční průprava, aerobik, 

atletika, všeobecná pohybová příprava, spinning a alpinning. Starší závodníci převážně 

chlapci, navštěvují také hodiny posilovny. V tomto klubu jsou závodníci rozděleni do 

několika skupin podle věku a výkonnosti. Nejstarší skupinu tvoří závodníci seniorského, 

juniorského a žákovského věku. Další skupinkou jsou mladší závodníci mladšího a 

nejmladšího žactva. Mezi další patří nováčci, mladší nováčci, přípravka a školička. 

Klub každoročně pořádá krasobruslařské závody zvané „Orlovská pirueta“. Tohoto 

závodu se účastní závodníci nejen z celé České republiky, ale také například z Polska či 

Slovenka. Tato soutěž je zaměřena hlavně na kategorii jednotlivců. Závody jsou pořádány 

v ISU systému hodnocení a také v systému „šestkovém“.  

„Šestkový“ systém hodnocení  

 „Šestkový“ systém hodnocení je znám již od prvních krasobruslařských závodů. 

V tomto systému se hodnotí dvě skupiny prvků. V první to jsou skokové schopnosti a 

piruety a v druhé tzv. umělecký dojem. Body za dané prvky nejsou nijak rozděleny. 

Bruslař po svém výkonu dostane od každého rozhodčího jednu známku za skokovou pasáž 

a druhou za umělecký dojem. Součet těchto bodů určí pořadí závodníka.  
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Toto staré bodování se již používá pouze u tří kategorií – přípravka, mladší nováčci 

a nováčci. V ostatních se jízdy hodnotí pomocí nového ISU systému. 

ISU systém hodnocení 

Tento bodovací systém byl poprvé vyzkoušen na seniorských závodech série Grand 

Prix v sezóně 2003/2004. Od sezóny 2004/2005 je aplikován na všech juniorských a 

seniorských závodech pořádaných Mezinárodní bruslařskou unií. Závodníci již nebojují o 

nejvyšší známky, kterými byly po celá léta tzv. šestky, ale mohou díky novému 

bodovacímu systému vytvářet světové rekordy v nejvyšším bodovém součtu. 

Základ nového systému hodnocení je založen na součtu bodů dvou hodnocených 

částí každého soutěžního programu – bodů za techniku a bodů za komponenty programu, a 

odečtení případných srážek.  

Bodování za techniku je odvozeno z tabulek hodnot jednotlivých prvků sólového a 

párového bruslení, tanců na ledě a prvků synchronizovaného bruslení vydaných 

Mezinárodní bruslařskou unií. Tabulky určují základní hodnoty jednotlivých prvků a jejich 

modifikaci závisející na kvalitě provedení. Základní hodnoty jsou uvedeny v číselných 

bodech a zvyšují se v závislosti na obtížnosti prvků. Název a úroveň obtížnosti každého 

zařazeného prvku určuje při soutěžích technický specialista ve spolupráci s asistentem a 

kontrolorem. Jednotlivý rozhodčí pak hodnotí v závislosti na charakteristikách provedení a 

chybách kvalitu každého předvedeného prvku jedním ze sedmi stupňů provedení: +3, +2, 

+1, 0, -1, -2, -3. Každý stupeň ať minusový či plusový, má svou zápornou, respektive 

kladnou číselnou hodnotu, která je připočtena, případně odečtena k základní hodnotě prvku 

nebo hodnoceného úseku programu.  

Druhou částí, kterou rozhodčí po udělení bodů za techniku dále hodnotí, je celkový 

výkon v předvedeném programu – bruslařské dovednosti, spojovací prvky, předvedení, 

choreografie, interpretace. [11] 
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3.2 Český pohár a podmínky pro pořádání závodu v rámci Českého 

poháru 

Český krasobruslařský svaz 

Český krasobruslařský svaz (dále jen ČKS) je dobrovolným sdružením sportovních 

klubů a oddílů tělovýchovných jednot, které mají sídlo na území České republiky a jejichž 

základním předmětem činnosti je provozování sportovního odvětví krasobruslení.  

Sdružené subjekty mohou být právně, majetkově a organizačně samostatné a 

nezávislé a mohou mít různý název vyjadřující vlastní identitu a jsou jednotně označovány 

jako kluby.  

ČKS vystupuje jako představitel českého krasobruslení vůči Mezinárodní 

bruslařské unii (ISU), Českému olympijskému výboru, Českému svazu tělesné výchovy a 

ostatním státním, tělovýchovným a společenským orgánům. [13] 

Český pohár  

Český pohár v krasobruslení jednotlivců (dále jen ČP) je celosezónní bodovací 

soutěž organizovaná předsednictvem ČKS. Do tohoto poháru jsou zařazeny veškeré 

soutěže pořádané kluby sdruženými v ČKS, které musí splňovat určité podmínky pro 

udělení statutu ČP a také podmínky určené pravidly krasobruslení.  

Soutěž ČP je časově omezena a to na období mezi Mistrovstvím České republiky 

(dále jen MČR) v určité kategorii. Je to tzv. pohárové období. Samostatná mistrovská 

soutěž se do ČP nezahrnuje.  

Každý klub může pořádat soutěž ČP, avšak musí být registrován v ČKS a smí 

pořádat pouze jednu soutěž v každé kategorii v průběhu jednoho pohárového období. [14] 

Krasobruslařské disciplíny 

Mezinárodní krasobruslení zahrnuje čtyři soutěžní disciplíny: 

• jednotlivce, 

• tance na ledě, 

• sportovní dvojice, 

• skupiny synchronizovaného bruslení.  
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Soutěže mužů a žen (chlapců a dívek) probíhají ve všech věkových kategoriích 

odděleně. U párových disciplín musí být sportovní dvojice či taneční pár vždy složen jen 

z muže a ženy. Skupinu synchronizovaného bruslení mohou tvořit muži i ženy 

v libovolném poměru, avšak při dodržení předepsaného počtu závodníků ve skupině. [11] 

Soutěžní kategorie a věkové dělení 

V Českém poháru mohou startovat všichni závodníci a závodnice, kteří jsou 

rozděleni do určitých kategorií: 

a) mladší nováčci – chlapci a dívky, 

b) nováčci – chlapi a dívky, 

c) nejmladší žactvo – žáci a žačky, 

d) mladší žactvo – žáci a žačky, 

e) žactvo – žáci a žačky, 

f) junioři – muži a ženy, 

g) senioři – muži a ženy. 

Pro závod „Orlovská pirueta“ v roce 2010 byly vypsány tyto kategorie: 

• senioři, junioři, žáci, žačky, žáci mladší, žačky mladší, nováčci, nováčci 

mladší.  

Hlavní roli dělení do těchto kategorií sehrává věk (viz příloha 1). 

V krasobruslařských soutěžích mohou startovat ti závodníci, kteří před začátkem sezóny, 

tudíž do 30. června dosáhnou věku 6 let.  

Konkrétní data narození pro určité kategorie jsou vždy aktualizována na danou 

sezónu. Pro sezónu 2010/2011 jsou uvedena v příloze č. 2. 

Povinnost pořadatele 

Každý krasobruslařský klub, který se stává pořadatelem soutěže, je povinen se řídit 

organizačními směrnicemi Českého krasobruslařského svazu. Tato směrnice by měla 

zajistit hladký a regulérní průběh soutěže.  

Dále je povinností pořadatele zajistit instalaci technického vybavení, které na každý 

závod zapůjčuje ČKS. Jedná se zejména o počítače, které rozhodčí používají při hodnocení 

závodníků. Instalace tohoto vybavení trvá zhruba 3 hodiny a odinstalování hodinu a půl. 

Proto musí pořadatel tuto skutečnost brát v potaz při sestavování časového programu 
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soutěže. Nadále je také nutné zajistit prostory a nábytek pro adekvátní rozložení veškerého 

technického vybavení (celkové rozložení je možné vidět v obrázku 3.1) [14] 

 

Rozmístění rozhodčích a obsluhy pro ISU systém hodnocení 

Rozhodčí č. 1 Rozhodčí č. 2 Vrchní rozhodčí Rozhodčí č. 3 Rozhodčí č. 4 Rozhodčí č. 5 

Nebo 

Rozhodčí 

č. 1 

Rozhodčí 

č. 2 

Rozhodčí 

č. 3 

Vrchní 

rozhodčí 

Rozhodčí 

č. 4 

Rozhodčí 

č. 5 

Rozhodčí 

č. 6 

Rozhodčí 

č. 7 

 

Data operátor, TS, 

TK 

Výpočtový 

operátor 
Video operátor 

Obrázek 3.1 Rozmístění rozhodčích a obsluhy[15] 

3.3 Pojištění 

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. 

uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato pojistná smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou a platí i pro rok 2011. Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, 

tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí 

pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV. [16] 

3.4 organizování a příprava soutěže 

Organizaci a přípravu soutěže můžeme rozdělit do tří částí: 

• přípravná fáze, 

• realizační fáze, 

• závěrečná fáze. 

3.4.1 Přípravná fáze 

Kamera 
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Soutěž „Orlovská pirueta“ se každoročně pořádá v měsíci listopadu, avšak 

samostatná příprava závodu už začíná několik měsíců dopředu. Je třeba na určitý termín 

soutěže zajistit dostatek věcí, které musí v den závodu fungovat, ať už se jedná o celodenní 

pronájem ledové plochy, zajištění rozhodčích, ubytování pro rozhodčí, sehnání sponzorů 

atd. 

Termín závodu 

Termíny závodu jsou zpravidla zveřejňovány na stránkách ČKS na začátku dané 

sezóny. Krasobruslařská sezóna začíná zhruba v měsíci říjen a končí v březnu 

následujícího roku. Námi pořádaná akce se konala v době 13. – 14. 11. 2010.  

Rozpis soutěže 

Před zahájením celé soutěže je nutné vypracovat řádný rozpis, kterým se budou 

řídit všichni účastníci závodu. Zde hlavní roli sehrává časová náročnost jednotlivých 

kategorií (viz tabulka 3.1). Následně by měl být rozpis odeslán na sportovně- technickou 

komisi (dále jen STK) ČKS nejpozději šest týdnů před konáním soutěže. Dále je také 

nezbytné vytvořit propozice závodu a totožně odeslat na STK. Propozice závodu a rozpis 

soutěže jsou k náhledu v příloze 3 a 4. 

Časové vymezení jednotlivých kategorií při předpokládaném plném obsazení 

30 závodníků. 

Tabulka 3.11. Časová náročnost  

Kategorie Krátký program Volná jízda 

Žačky 3 hod. 15 min. 3 hod. 30 min. 

Žáci 1 hod. 15 min. 1 hod. 30 min 

Juniorky 2 hod. 45 min. 3 hod. 00 min. 

Junioři 0 hod. 45 min 1 hod. 00 min. 

Seniorky 2 hod. 30 min. 3 hod. 00 min. 

Senioři 0 hod. 45 min. 1 hod. 00 min. 

[14] 

Po schválení musí být rozpis zveřejněn na stránkách ČKS nejpozději 21 dnů před 

soutěží.  
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Rozpis soutěže by měl obsahovat: 

a) záhlaví, kde se uvede název soutěže, ročník, kategorie, popřípadě sponzoři, 

b) všeobecná ustanovení, kde jsou uvedeny všechny organizační pokyny, 

c) technická ustanovení, kde se nacházejí ostatní doplňující informace.  

Přihlášky k soutěži 

Je nutné, aby byl každý závodník řádně přihlášen u organizátora závodu. Tento 

administrativní krok vyřizuje za startujícího sportovce jeho klub. Je také možné podat 

přihlášku na místě, ale nejpozději půl hodiny před vylosováním startovního pořadí, avšak 

pořadatel nemusí tuto verzi akceptovat.  

Zajištění ledové plochy 

Před zahájením soutěže je nutné projednat s vedením zimního stadiónu pronájem 

ledové plochy na celé dva dny, kdy je závod pořádán. S tím souvisí i celodenní osvětlení a 

úprava ledové plochy.  

Sponzorství  

Ještě než je samotný závod realizován, je potřeba zajistit dostatek sponzorů, díky 

kterým se může celý závod konat. Jedná se zejména o sponzory, kteří pomáhají financovat 

pronájem ledové plochy, či zajištění ocenění pro závodníky. Více se sponzorství věnuji 

v bodě 3. 5 sponzoring.  

Činovnický sbor  

Pro správný chod soutěže je nutné, aby pořadatel jmenoval zodpovědné osoby. 

Počet těchto osob není předepsán, avšak vše vyplývá z rozsahu soutěže a ze zajištění 

nejdůležitějších činností. Obvykle činovnický sbor tvoří: 

• ředitele soutěže, sekretář, lékař, ubytovatel, hlasatel, zapisovatelé, výpočetní středisko, 

služba u ledové plochy atd.,  

• vrchní rozhodčí, rozhodčí, techničtí specialisté, asistenti technických specialistů, 

kontroloři atd. 

Ubytování 

Před samotným závodem je důležité zajistit hotely, kde se během závodu mohou 

ubytovat jak rozhodčí, tak samotní závodníci. Rozhodčím samozřejmě zajišťuje ubytování 
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organizační složka závodu, kdežto závodníkům je hotel nabídnut, ale rezervaci a zaplacení 

provádí již každý sám.  

Strava 

Dalším důležitým faktorem přípravy je zajištění stravy po celé dva dny konání 

závodu. Rozhodčím jsou po oba dva dny zajištěny snídaně, obědy a večeře. Závodníci mají 

možnost si jídlo zakoupit v námi zřízeném bufetu, či v hotelové restauraci. 

3.4.2 Realizační fáze 

Každý krasobruslařský závod začíná v brzkých ranních hodinách. Organizační 

složka závodu musí zajistit, aby ještě před příchodem rozhodčích a závodníků bylo plně 

v provozu technické vybavení, rozhlas, osvětlení ledové plochy, upevnění informační 

tabule aj.   

Hodinu a půl před zahájením první kategorie začíná porada rozhodčích, kterým je 

nutno zajistit zázemí, kde budou mít klid na svou poradu a kde také budou mít možnost si 

odpočinout mezi rozhodovanými kategoriemi. Samozřejmostí je zajištění občerstvení.  

Dále na zimní stadion přijíždí samotní závodníci, kteří mají povinnost se hodinu 

před svým závodem zaprezentovat. Pořadatel má zde za úkol: 

• vybírat od závodníků formulář „Plánovaná náplň programu“ ve dvou vyhotoveních a 

předat je technickému kontrolorovi příslušné kategorie, 

• zkontrolovat registrační průkazy, 

• zkontrolovat platnost registrace, 

• zkontrolovat lékařskou prohlídku, která nesmí být starší než jeden rok, 

• vybrat od závodníků startovné v požadované výši, 

• informovat závodníky o případné změně programu. 

Závodníci jsou povinni se půl hodiny před začátkem své kategorie dostavit na 

losování pořadí na krátký program či volnou jízdu. K prvnímu losování připraví pořadatel 

seznamy přihlášených závodníků v abecedním pořadí s uvedením příslušnosti ke klubu. 

Losováním se určí, od kterého jména bude zahájeno vlastní losování startovního pořadí 

závodníků. Jmenné seznamy musí být doplněny datem narození všech závodníků.  Každé 

losování probíhá za přítomnosti vrchního rozhodčího dané kategorie, který také celé 

losování organizuje a dohlíží na jeho regulérnost a správnost. Samozřejmostí je také 

rozdělení závodníků do rozjížděk, které jsou stanoveny podle počtu soutěžících, a v každé 
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z nich jich může být maximálně šest. Vylosované pořadí je potřeba zanést data 

operátorovi, který má za úkol vše vložit do počítače. Pořadí je nadále nutné připevnit na 

nástěnku, založit do složek a také samozřejmě předat vrchnímu rozhodčímu dané 

kategorie.  

Rozhodčí se na svá rozhodcovská místa dostavují pět minut před začátkem soutěže. 

Taktéž by měli být u ledové plochy připraveni závodníci, kteří musejí vyčkat povelu 

vrchního rozhodčího a až po jeho souhlasu vstoupit na led. Vrchní rozhodčí je nadále 

povinen ještě před rozjetím závodníků zjistit, zda jsou všichni přítomni a až poté odpískat 

začátek první rozjížďky. Každá rozjížďka trvá šest minut.  

Každý závodník je povinen si sám hlídat, kdy se má na start dostavit. Od chvíle, 

kdy je vyhlášeno závodníkovo jméno, je nutné, aby nastoupil na soutěžní jízdu nejpozději 

do dvou minut, jinak může být diskvalifikován. S tímto pravidlem by měli být obeznámeni 

všichni závodníci. 

Pokud určitá kategorie obsahuje větší počet závodníků, je potřeba zajistit mezi 

rozjížďkami úpravu ledové plochy. Je tedy nutné, aby po celou dobu závodu byl přítomen 

personál, který tuto skutečnost vykonává. 

Po dojetí všech soutěžících dané kategorie, má data operátor za úkol vytisknout 

všechny potřebné materiály, které se předají vrchnímu rozhodčímu na podepsání a poté se 

uloží do složek. Tyto papíry nejsou závodníkům v žádném případě přístupné.  

Pokud závodníci dojeli krátký program, jsou povinni se dostavit na losování pořadí 

na volnou jízdu a to dvacet minut po skončení své kategorie. Zde by měl být opět přítomen 

vrchní rozhodčí. Po losování by soutěžící měli být obeznámeni s případnou změnou 

programu, kterou si organizátor v této situaci může dovolit, avšak musí být dodržen časový 

interval mezi krátkým programem a volnou jízdou a to nejméně 2 hodiny. Jestliže se jedná 

o nižší kategorie, které mají ve svém závodně zařazenou pouze volnou jízdu, je organizátor 

povinen po dojetí kategorie zajisti vyhlášení výsledků a předání cen soutěžícím a to půl 

hodiny po skončení určité kategorie.  

Na konci závodu má právo závodník či trenér podat protest. Tato námitka může být 

mířena pouze proti nedodržení ustanovení některého z pravidel a případným nedostatkům 

technického rázu, nikoli proti rozhodnutí rozhodčích. Tyto protesty řeší buď ředitel 

soutěže, nebo vrchní rozhodčí. Námitky, které se týkají technických otázek, se podávají 

ústně, ostatní vždy písemně.  
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3.4.3 Likvidační fáze 

Po skončení celé soutěže přichází měně oblíbená část, kdy se všechny věci musí 

uklidit a vrátit do původního stavu. Nejdříve je potřeba sklidit všechna počítačová zařízení, 

která se nachází u ledové plochy. Nadále musí organizační složka zajistit úklid VIP 

zasedací místnosti, kde se konaly činnosti jako například prezentace, losování, vyhlášení 

výsledků, ale také občerstvení. Je třeba také zajistit podepsání všech potřebných papírů 

ředitelem závodu a vrchními rozhodčími daných kategorií, ještě před jejich odjezdem.  

Nezbytným prvkem je samozřejmě vyúčtování celého závodu, zaplacení 

rozhodčích, techniky, ubytování aj.  

3.4.4 Rozpočet plánované akce 

Rozpočet je nejdůležitější věcí celého závodu, složený z nákladů a příjmů. Jelikož 

je závod, pořádaný Krasobruslařským klubem Orlová neziskovou organizací, měly by být 

tyto náklady a příjmy alespoň shodné.  

Příjmy 

Důležité příjmy, díky kterým financujeme celý závod, plynou z dotací a 

sponzorských darů. Například město Orlová nám v roce 2010 pomohlo s dotací závodu a 

poskytlo nám částku ve výši 18 000 Kč. Dále nás po finanční stránce podpořila firma 

Ridera Bohemia, která nám přispěla 20 000 Kč a Lékárna Orlová částkou 1000Kč. 

Dalšími příjmy plynoucí ze samotného závodu jsou příjmy ze startovného, vybráno 

bylo celkem 68 000 Kč a z provozu občerstvení pro závodníky a diváky, které vyneslo 

10 000Kč. Celkový přehled viz tabulka 3.2 Celkový přehled příjmů. 

Tabulka 3.2. Celkový přehled příjmů  

Předmět Suma 

Startovné  68 000 Kč 

Občerstvení  10 000 Kč 

Sponzoři Město Orlová 18 000 Kč 

 Lékárna Orlová 1000 Kč 

 Ridera Bohemia 20 000 Kč 

Celkem  117 000 Kč 
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Výdaje 

Samotné výdaje se samozřejmě budou odvíjet od získaných příjmů. Tyto výdaje si 

však můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou výdaje, které jsou předem 

určené a jsme proto povinni je zaplatit a druhou skupinou jsou výdaje, kde si můžeme určit 

jakou částku na tyto náklady použijeme. 

Do první skupiny tedy můžeme kupříkladu zařadit: 

• pronájem ledové plochy (částka činila 49 500 Kč),  

• odměny, ubytování a strava rozhodčích (celková částka 27 800 Kč),  

• diety, odměny a ubytování technického panelu (suma ve výši 12 600 Kč). 

Do druhé skupiny zařadíme: 

• poháry a medaile (částka 7 000 Kč), 

• ocenění (částka 10 000 Kč), 

• občerstvení (10 000 Kč). 

Nemůžeme samozřejmě opomenout výdaje na reklamu celého závodu. Byly to 

zejména propagační letáčky či menší reklama v denním tisku. Zde se jednalo o 

symbolickou částku 1 000 Kč, jelikož zbytek byl pojat ve smyslu sponzorského daru. 

Souhrnný přehled viz tabulka 3.3 Výdaje 
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Tabulka 3.3 Výdaje 

 

 
Výsledek hospodaření 

Z celkových výpočtů můžeme zjistit, že rozdíl mezi náklady a výnosy byl – 600 Kč. 

Tato částka není příliš vysoká, proto tento rozpočet zůstal neměnný a chybějící peníze byly 

doplaceny z peněz Krasobruslařského klubu Orlová. Výsledek hospodaření je možný vidět 

v tabulce 3.4 Celkový přehled  

Předmět Počet Cena za jednotku Cena celková 

Pronájem ledu  27,5 Hodin 1800 Kč 49 500 Kč 

Rozhodčí Diety 8 Osob 600 Kč 4800 Kč 

 Ubytování 4 
Dvoulůžkové 

pokoje 
900 Kč 3 600 Kč 

 Odměny 8 Osob 2400 Kč 19 200 Kč 

Technický panel Diety 3 Osoby 600 Kč 1800 Kč 

 Ubytování 2 
Dvoulůžkové 

pokoje 
900 Kč 1800 Kč 

  1 
Jednolůžkový 

pokoj 
750 Kč 750 Kč 

 Odměny 3 Osoby 2750 Kč 8250 Kč 

Poháry  10 Kusů 540 Kč 5400 Kč 

Medaile  30 Kusů 50 Kč 1500 Kč 

Ocenění     10 000 Kč 

Občerstvení     10 000 Kč 

Reklama     1000 Kč 

Celkem     117 600 Kč 



36 

Tabulka 3.4 Celkový přehled 

Výsledek Hospodaření 

Příjmy 117 000 Kč 

Náklady 117 600 Kč 

Celkem - 600 Kč 

3.5 Sponzoring 

Krasobruslení jako takové bohužel neoplývá velkým množstvím sponzorů. Zřejmě 

tento sport není pro sponzory příliš přívětivý, proto své peněžní či jiné prostředky dávají 

do jiných více výdělečných sportů. Krasobruslařský klub Orlová samozřejmě není 

výjimkou.  

Před konáním celého závodu je tudíž potřeba sehnat velké množství sponzorů, kteří 

by nám pomohli zrealizovat tuto akci. Hlavním úkolem je sehnat finanční prostředky na 

úhradu pronájmu ledové plochy, kterou je nutno využívat po oba dva dny soutěže. S tímto 

problémem nám zejména pomohlo Město Orlová, kterému jsme vděčni za každoroční 

poskytování dotací našemu závodu. Nemohu opomenout i další sponzory, jako jsou 

elektrárna Ridera Bohemia a Lékárna Orlová, kteří nám také finančně velice pomohli.  

Nadále bylo důležité sehnat medaile, poháry, diplomy, věcné dary, upomínkové 

předměty aj., které byly předávány závodníkům při vyhlašování výsledků. Zde nám 

s hledáním sponzorů pomohli také rodiče dětí klubu Orlová. Na věcné dary a upomínkové 

předměty byly sehnáni sponzoři jako Revírní bratrská pokladna, Cestovní kancelář Juhász, 

Aromka-svíčky, Kadeřnictví KM styl Orlová, Sklenářství – p. Podolák Karel aj. Medaile, 

poháry a diplomy si klub zajišťoval sám pomocí naspořených financí z klubu. Finance 

z klubu byly nadále použity také na nákup zboží do zřízeného občerstvení, ale i zde nám 

částečně pomohli sponzoři. Díky v této oblasti patří Řeznictví Pavel Rada a Rychvaldské 

pekárně.  

Závod „Orlovská pirueta“ je již znám svou specialitou a tou je vyhlášení 

nejkrásnější piruety. Oceněným je jeden závodník z každé kategorie, který navíc dostává 

sladkou odměnu v podobě dortu. Opět nám s touto odměnou pomohl sponzor a to zejména 

cukrárna GAJA.  
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Sponzoři jsou samozřejmě pozváni na samotný závod, je jim připraveno malé 

pohoštění a někteří se zúčastní také vyhlašování výsledků a předání cen závodníkům. 

Například za Město Orlová přijal pozvání k předání cen závodníkům v kategorii Junioři 

starosta města Orlová MUDr. Jiří Michálik. 

Všem sponzorům patří velké dík, jelikož bez jejich pomoci by se závod konat 

nemohl. Celkový přehled našich sponzorů je uveden v příloze 5. 

3.6 Reklama 

Reklama závodu 

Soutěž „Orlovská pirueta“ nemívá před svým konáním téměř žádnou reklamu. 

Hlavní příčinou je, že samotný závod je vypsán na stránkách ČKS ještě před zahájením 

dané sezóny a také je již konán čtrnáctým rokem, tudíž je závodníkům z jiných klubů 

velice znám. Avšak pro upozornění jsou rozesílány pozvánky do každého klubu.  

Jedinou reklamu, kterou se klub snaží propagovat je reklama pro diváky. Jak již 

bylo řečeno, krasobruslení není tak populární sport u sponzorů a u diváků je to bohužel 

totožné. Proto se touto cestou snaží klub přitáhnout co nejvíce lidí a přivodit tímto lepší 

atmosféru na zimním stadiónu. Dalším záměrem je připoutat k ledu i nejmenší diváky, 

které by tento sport zaujal a do našeho klubu se popřípadě později přihlásili. Reklamy 

bývají většinou vytištěné na letácích a vyvěšené na veřejných prostranstvích, kde by 

přilákaly pozornost co nejvíce lidí. Nadále bývají údaje o závodu vytištěny v tisku jako 

například v Karvinském deníku či Orlovských novinách a úspěchem bylo také zařazení 

reportáže o této sportovní akci do městského televizního portálu „POLAR Orlová“. 

Reklama sponzorů 

Sponzorům, kteří nám poskytli určitou finanční pomoc, či věcné dary, se poskytne 

během závodu reklama. Tato reklama je vystavena na mantinelech, vyvěšená nad ledovou 

plochou, vytištěna na rozpisech závodu aj. Poděkování je také vtištěno do tisku při 

reklamní upoutávce.  
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3.7 SWOT Analýza 

Silné stránky: 

• dlouholetá tradice pořádání,  

• prestižnost závodu, 

• dobré zázemí, 

• profesionální přístup organizátorů, 

• účast zahraničních závodníků. 

Slabé stránky: 

• nezisková akce, 

• závislost na externích financích, 

• nepatrné množství reklam, 

• divácky málo známý závod, 

• špatný dojezd k místu konání. 

Příležitosti: 

• nalákání více sponzorů na závod, 

• zviditelnění tohoto sportu v daném městě, 

• přilákat na další ročníky více závodníků, 

• připoutat nové bruslaře do našeho klubu. 

Hrozby: 

• málo finančních prostředků, 

• jiné totožné závody ve stejný čas, 

• neschopnost dodržení termínů, 

• selhání techniky.  
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dalších letech 
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jší a pro všechny zúčastněné o dost stresující. Před dalším konáním závodu je tedy 

nutné se nejvíce zamyslet nad tímto problémem.  
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do odpoledních hodin a to vyvolalo nespokojenost rozhodčích, kteří tyto kategorie 

nerozhodovali. Objevovaly se zde návrhy dát přednostně kategorie starší, tudíž v novém 

systému hodnocení a až poté „nováčkovské“ kategorie. Myslím si, že nápad je to dobrý, 

ale vyvolalo by to určitě negativní ohlasy u rodičů či trenéru dětí z těchto 

„nováčkovských“ kategorií z důvodu pozdních hodin, v kterých by tyto děti byli nuceni 

závodit. Jak se také vyjádřil jeden z rozhodčích, problém je to dlouhodobý a těžce 

vyřešitelný, ale stálo by za to se nad tím zamyslet.  

Další negativní ohlas, který byl v této otázce zaznamenán, byl zaměřen na rozhlas, 

používaný během závodu. Na tento problém si stěžovala většina dotazovaných. Potíž byla 

v tom, že během závodu hudba vypadávala, nejela, či se zasekávala. S tímto problémem 

jsme začali okamžitě pracovat a doufáme, že na další závod bude zajištěno novější 

vybavení, které by se mělo tomuto problému vyhnout. 
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5. Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 

Cílem mé práce bylo zhodnotit celkovou organizaci závodu, zjistit, zda vše 

probíhalo v souladu s pravidly a zda byli účastníci závodu spokojeni. 

Krasobruslařský klub Orlová pořádal v období 13. -14. 11. 2010 na zimním 

stadionu Plus Oil Aréna Orlová krasobruslařský závod v rámci Českého poháru. Závodu se 

účastnilo kolem 200 závodníků z celé České republiky a Slovenka. Organizační složka 

závodu měla plné ruce práce s přípravou a také samotným chodem celého závodu 

Před začátkem celé sezóny bylo potřeba poslat Českému krasobruslařskému svazu 

žádost o povolení pořádání krasobruslařské soutěže. Po schválení naší žádosti jsme mohli 

pomalu začít s přípravou závodu. 

Přípravná fáze závodu spočívala především v zajištění nejdůležitějších věcí, které 

byly potřebné pro chod celého závodu. Šlo zejména o požádání dotací Město Orlová a 

sehnání sponzorů. Po tomto kroku jsme mohli realizovat další části přípravy závodu, 

kterými byly například zajištění ledové plochy, sehnání ubytování pro rozhodčí, nákup 

ocenění pro závodníky aj. Bylo také potřeba zajistit realizační tým celé sportovní akce. Do 

toho týmu patří například: 

• Ředitel závodu 

• Sekretář 

• Lékař 

• Hlasatel 

• Rozhodčí 

• Aj.  

Realizační fáze soutěže je nejdůležitější a nejtěžší fázi celého závodu. Je potřeba, 

aby organizační složka závodu dokonale spolupracovala a tím vytvořila dobré zázemí a 

atmosféru. Úkolem je také sledovat, zda vše probíhá v souladu s pravidly. V první den 

závodu byly na programu kategorie mladší žačky, žačky a přípravka. Důvod, proč jsou 

první den pouze tři kategorie, je velký počet soutěžících v každé skupině. Druhý den 

probíhali další zbylé skupiny soutěžících. Po skončeních příslušných kategorií se konalo 

vyhodnocení výsledků a předání cen soutěžícím.  
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Likvidační fáze začala okamžitě po skončení celého závodu. Bylo nutné vyklidit 

VIP místnost, kde probíhala velká část soutěže. Samozřejmostí bylo provést vyúčtování 

celé akce.  

Co se týče rozpočtu, je třeba si uvědomit, že se pohybujeme v neziskovém sektoru a 

proto se nepočítalo s nějak závratným výdělkem. Myslím si, že částka, která nám vyšla po 

výpočtu nákladů a výnosů se rovná našemu očekávání. V reálných číslech jde o náklady 

117 600 Kč a výnosy 117 000 Kč, výsledkem je -600Kč, které byly dorovnány z rozpočtu 

Krasobruslařského klubu Orlová.  

Náměty a doporučení 

Dle mého názoru probíhal závod podle předpokladů organizátorů, avšak ne vše 

vyšlo podle našich představ. Podle reakcí některých účastníků jsme vyhodnotili, že největší 

potíž byla v sestavení programu závodu. Řekla bych, že se vycházelo z loňských ročníků, 

proto mým doporučením by bylo se nad tímto problémem zamyslet a třeba obětovat více 

času na sestavení daného rozpisu.  

Další výtka se týkala rozhlasu. Tato výhrada však byla na místě, jelikož zastaralost 

techniky, která je v závodě používaná je nevídaná a tím pádem mým návrhem by bylo tyto 

přístroje nahradit novějšími. Je mi jasné, že tohle není přímo v rukou nás organizátorů, 

avšak je zde možnost obrátit se na vedení stadionu a začít s nimi vyjednávat.  

Z mého pohledu bych dále navrhovala lepší komunikaci mezi organizátory závodu. 

Stávalo se, že na jednom místě se objevovalo mnohem více členů organizační skupiny, než 

bylo nutné, a tudíž na jiném potřebném místě nebyl nikdo nebo jen málo z potřebných lidí.  

Posledním mé doporučení náleží celkovému vylepšení zimního stadionu. Tento 

problém se týče zejména interního vybavení. Rekonstrukci by například mohly projít 

šatny, osvětlení, střídačky atd. Je to zřejmě těžko realizovatelný úkol, ale doufáme, že 

město Orlová bude o tomto problému jednat a v budoucnu zahájí souhrnnou rekonstrukci.  
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6. Závěr 

Tématem mé bakalářské práce bylo Pořádání a organizace krasobruslařské soutěže 

v rámci Českého poháru. Cílem této práce bylo analyzovat přípravu plánované sportovní 

akce, charakterizovat organizaci a popřípadě podat náměty a doporučení, které by mohly 

pomoci k vylepšení závodu v dalších letech. 

V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů, které se 

bezprostředně týkají pořádání sportovní akce. Nápomocná mi byla odborná literatura, 

z které jsem vycházela.  

V praktické části jsem zejména použila své znalosti a zkušenosti, které jsem 

načerpala při pořádání minulých ročníků. V této části je také částečně charakterizován 

Krasobruslařský klub Orlová, který celou akci organizoval. Dále se zde zaměřuji na popis 

všech fází závodu, celkového rozpočtu a tato část je ukončena náměty a doporučeními na 

případné vylepšení závodu. Jako výzkumnou metodu jsem použila dotazník, který mi 

pomohl při vyhodnocování úspěšnosti závodu.  

Myslím si, že má bakalářská práce by mohla pomoci Krasobruslařskému klubu 

Orlová při organizaci dalšího ročníku závodu. Ale také jiným, kteří se chystají podobnou 

sportovní akci pořádat, by tato práce mohla být přínosem. 
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Seznam zkratek 

ČP – Český pohár 

ČKS – Český krasobruslařský svaz 

MČR – Mistrovství České Republiky 

ISU – International Skating Union 

STK – Sportovně – technická komise 
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Přílohy 

Příloha 1 – Rozmezí dat narození pro všechny soutěžní kategorie 

Soutěžní kategorie Sólo-muži a ženy 
Sportovní 

dvojice 

Taneční 

páry 

Skupiny synchronizovaného 

bruslení 

Senioři 

HVH není omezena 

DVH 15 let (Mistrovství ISU) 

DVH 14 let (ostatní soutěže) 

HVH není omezena  

DVH 14 let 

Junioři 

HVH 19 let 

DVH 13 let 

(mezinárodní 

soutěže) 

DVH 12 let (ostatní 

soutěže) 

HVH 21 let muži 

HVH 19 let ženy 

DVH 13 let oba 

partneři 

HVH 19 let 

DVH 12 let 

Žactvo 

HVH 15 let 

DVH 10 let 

(mezinárodní 

soutěže) 

HVH 17 let žák 

HVH 19 let žačky 

DVH 10 let oba 

partneři 

HVH 15 let 

DVH 10 let (mezinárodní 

soutěže) 

DVH 7 let (ostatní soutěže) 

Žactvo mladší HVH 12 let 

HVH 14 let žák 

HVH 12 let žačka 

DVH 7 let oba partneři 

HVH 12 let 

DVH 7 let 

Žactvo nejmladší HVH 10 let    

Nováčci HVH 8 let    

Nováčci mladší HVH 7 let    

 

Zdroj: www.czechskating.org 
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Příloha 2 – Konkrétní rozmezí dat narození na sezónu 2010/2011  

SÓLO Horní VH Dolní VH ISU 
Dolní VH 

ostatní 

Test požadovaný 
pro start na 
pohárových 

závodech 

Test požadovaný 
pro start na 
MČR, PČR 

Senioři Bez omezení Do 30. 6. 1994 Do 30. 6. 1995 - 8 (žlutá) 

Junioři Po 1. 7. 1990 Do 30. 6. 1996 Do 30. 6. 1996 - 7 (žlutá) 

Žactvo Po 1. 7. 1994 Do 30. 6. 2000 Do 30. 6. 1997 6 (bílá) 6 (žlutá) 

Žactvo mladší Po 1. 7. 1997  Do 30. 6. 1999 5 (bílá) 5 (žlutá) 

Žactvo 
nejmladší 

Po 1. 7. 1999  Do 30. 6. 2001 4 (bílá)  

Nováčci Po 1. 7. 2001  Do 30. 6. 2002 3 (bílá)  

Nováčci 
mladší 

Po 1. 7. 2002  Do 30. 6. 2003 2 (bílá)  

 

Zdroj: www.czechskating.org 

  



56 

Příloha 3 – Propozice        

 

A : VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel:  Krasobruslařský klub Orlová 

Datum konání:  13. – 14. 11. 2010 

Místo konání:  Plus Oil Aréna v Orlové – Lutyni, Na Stuchlíkovi 982 

Ředitel závodu : Renáta Hečková, Květinová 885, 735 14 Orlová – Lutyně 

Sekretář závodu: Ing. Monika Kramná, Dětmarovice 66, 735 71 Dětmarovice 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data narození, kategorie a 

registračním číslem zašlete nejpozději do 4. 11. 2010 na e-mail: 

kkorlova@seznam.cz!!! Telefonické dotazy na telefonním čísle: p. Kramná Věra 

+420 732 866 409, Kramná Monika +420 603 375 709. 

Ubytování: Pozvaní rozhodčí a funkcionáři ČKS ubytování zajištěno na Hotelu Sport na Zimním 

stadiónu. Ostatním bude ubytování zajištěno na základě objednávky uvedené 

v přihlášce. Peníze za ubytování se budou vybírat při prezentaci!!! V případě pozdního 

odhlášení objednané kapacity noclehů budeme poplatky účtovat na vrub vysílající 

ZOJ. 

Startovné: 250,- Kč přípravka 

400,- Kč mladší nováčci, nováčci 

450,- Kč všechny ostatní kategorie 

Prezentace: Pro všechny 1 hod. před zahájením závodu dané kategorie na ZS. 

Losování: Pro všechny 30 min. před zahájením závodu dané kategorie. Losování volných jízd se 

uskuteční vždy 30 min. po dojetí KP dané kategorie. 

Podmínky účasti: Při prezentaci předloží závodník registrační průkaz s potvrzením o lékařské prohlídce 

ne starší 1 roku se zařazením v I. nebo II. zdravotní skupině, průkaz pojištěnce, 

potvrzení o splnění testu výkonnosti pro příslušnou věkovou kategorii. Při prezentaci 

je povinnost odevzdat formulář „Plánovaná náplň programů“ ve dvojím 

vyhotovení. 

Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS, ostatním účastníkům hradí veškeré 

náklady vysílající ZOJ. 

 

 

 



57 

B: TECHNICKÁ USTANOVENÍ       

Předpis:  Závodí se dle platných pravidel krasobruslení pro sezónu 2010/2011,  

           ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice pohárových soutěží      

             ČKS. 

Startují: Všichni přihlášení závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. 

Rozsah závodu:  Senioři    bez omezení před 30. 6. 1996 

 Junioři    po 1. 7. 1991 a před 30. 6. 1998 

 Žáci, žačky   po 1. 7. 1995 a před 30. 6. 2000 

 Žačky, žáci mladší  po 1. 7. 1998 a před 30. 6. 2000 

 Žáci, žačky nejmladší  po 1. 7. 2000 a před 30. 6. 2002 

 Nováčci    po 1. 7. 2002 a před 30. 6. 2003 

 Nováčci mladší   po 1. 7. 2003 a před 30. 6. 2004 

  

                                  Mezioddílový závod 

                                     Přípravka VJ   po 1. 7. 2004 a před 30. 6. 2005 

 Přípravka – prvky  bez omezení 

 Přípravka VJ – náplň programů jako mladší nováčci. 

Přípravka – prvky: stromeček vpřed a vzad, překládání vpřed a vzad, trojky, 

čápova pirueta, vozíček (kanón, kozáček), holubička. 

Krátký program: Dle platných pravidel pro sezónu 2010/2011. 

Volná jízda: Dle platných pravidel pro sezónu 2010/2011. 

Hudba: CD s označením jména, kategorie a ZOJ. 

Bodování: Veřejné. V kategoriích nejmladšího žactva, mladšího žactva, žactva, juniorů a seniorů 

ISU – systémem hodnocení. U mladších kategorií pak v systému OBO („šestkovém“).  

Námitky:  Lze podat písemně do 15 minut poskočení příslušné části závodu s vkladem 1.000,- 

Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. 

C: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

      Schvalovací doložka:  

Schváleno STK – ČKS dne 18.10.2010                   Roman Hauzer v.r. 

IČZ: 191 
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Příloha 4 – Rozpis soutěže 

 

Časový plán Orlovská pirueta 13. – 14. 11. 2010 

 

Sobota: 13. 11. 2010 

06:30 – 07:00 porada rozhodčích 

07:30 – 10:00 KP mladší žačky 

10:15 – 13:15  KP žačky 

13:15 – 13:45 Přípravka prvky 

14:00 – 17:30 VJ mladší žačky 

17:45 – 21:00 VJ žačky 

 

Neděle: 14. 11. 2010 

07:00 – 09:30 VJ nejmladší žačky 

09:45 – 10:30 KP mladší žáci 

10:45 – 11:00 KP žáci 

11:00 – 11:20 VJ nováčci chlapci 

11:20 – 11:40 VJ mladší nováčci chlapci 

11:40 – 12:10 VJ přípravka 

12:25 – 13:55 VJ mladší nováčci dívky 

14:10 – 16:10 VJ nováčci dívky 

16:20 – 16:30 KP senioři 

16:30 – 17:00 KP junioři 

17:00 – 18:00 VJ mladší žáci 

18:15 – 18:45 VJ žáci 

18:45 – 19:45 VJ nejmladší žáci 

20:00 – 20:10 VJ senioři 

20:10 – 21:00 VJ junioři 

 

Prezentace hodinu před závodem, losování půl hodiny před závodem a losování na VJ 

je půl hodiny po dojetí KP!!! 

 

Vyhlášení výsledku bude mimo ledovou plochu do hodiny po ukončení dané kategorie. 
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Příloha 5 – Dotazník  

1. Váš věk 

• 15-20 

• 20-30 

• 30-40 

• 40-50 

• 50 a více 

 

2. Pohlaví 

• Muž 

• Žena 

 

3. Vaše „funkce“ 

• Rozhodčí 

• Závodník 

• Trenér 

• Rodič 

 

4. Jak jste byli spokojeni s organizací závodu? 

• Velmi spokojeni 

• Spokojeni 

• Nespokojeni 

• Velmi nespokojeni 

 

5. Jak jste byli spokojeni s ochotou organizačního personálu? 

• Velmi spokojeni 

• Spokojeni 

• Nespokojeni 

• Velmi nespokojeni 

 

6. Kolikrát jste se účastnili našeho závodu? 

 

7. Přijedete k nám závodit (rozhodovat) i v příštích letech? 

• Ano 

• Ne, proč? 
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8. Využili jste možnosti ubytování na hotelu, který Vám byl k dispozici? 

• Ano 

• Ne, proč? 

 

9. Pokud ano, byli jste s ubytováním a personálem spokojeni? 

• Ano 

• Ne, proč? 

 

10. Jak jste spokojeni s dostupností a přehledností informací závodu před samotným závodem? 

• Velmi spokojeni 

• Spokojeni 

• Nespokojeni 

• Velmi nespokojeni 

 

11. Jak jste spokojeni s rozmístěním časových harmonogramů v den konání závodu? 

• Velmi spokojeni 

• Spokojeni 

• Nespokojeni 

• Velmi nespokojeni 

 

12. Jak jste spokojeni s nabízeným zbožím ve zdejším občerstvení? 

• Velmi spokojeni 

• Spokojeni 

• Nespokojeni 

• Velmi nespokojeni 

 

13. Pokud Vás napadají nějaké další změny, návrhy, či doporučení, můžete se rozepsat.  

 

 


