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1. Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám organizačními a ekonomickými aspekty 

pořádání velké sportovní akce. Konkrétně se věnuji Mezinárodnímu mistrovství juniorů 

ČR 2010 ve stolním tenise (zkráceně MMJ ČR 2010) pořádaného v městě Hluk. Někdy se 

pouţívá také název Junior Czech Open 2010. 

 

Jedná se o největší mezinárodní turnaj mládeţe ve stolním tenise, který se v České 

republice pravidelně koná. V roce 2010 proběhl jiţ devátý ročník turnaje. Turnaj se konal 

v termínu 12. - 14. 3. 2010 v městské sportovní hale Hluk. Pořádá jej příspěvková 

organizace Sport Hluk v čele s oddílem stolního tenisu TJ Spartak Hluk.  

 

V Hluku jsem sportovně vyrůstal. Hrál jsem za oddíl TJ Spartak Hluk 4 roky. 

Celkem 8 let v Hluku trénuji. Několikrát jsem se účastnil pomocných dobrovolnických 

prací při přípravě turnaje.  

 

Měl jsem moţnost nahlédnout do zákulisí turnaje a téměř volný přístup ke všem 

podkladovým materiálům k turnaji, které jsem podrobně zpracoval. 

  

Cílem práce bylo vystihnout veškeré problémy managementu při organizaci 

turnaje a navrhnout opatření, která by vedla k odstranění případných nedostatků. 

Tyto poznatky, náměty a připomínky pak předám oddílu SKST Hodonín, který bude 

pořádat turnaj v příštích letech.  

 

Cíle jsem dosáhl pomocí získaných výzkumných metod. Pouţil jsem metodu 

dotazování, konkrétně rozhovor, který proběhl s hlavním organizátorem a jedním 

účastníkem akce. Pomocí SWOT analýzy jsem detailně rozebral okolí turnaje. Práce se dělí 

na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem vysvětlil základní manaţerské 

pojmy a popsal obecnou strategii postupu organizování sportovní akce. V praktické části 

jsem se zabýval jednotlivými manaţerskými kroky nutnými k uspořádání turnaje. Na závěr 

jsem doporučil několik námětů a připomínek k případnému zlepšení organizace turnaje. 

Tyto připomínky mohou být cenné hlavně pro další organizátory stolnětenisového turnaje 

v příštích letech.  
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2. Teoretický úvod do problematiky 
 

2.1. Management 

Pojem management pochází z angličtiny. Českým ekvivalentem tohoto výrazu by 

mohlo být slovo řídit neboli řízení [2]. 

 

Zjednodušeně výraz management znamená řízení jednotlivých částí podniku. 

(Například prodej, finance, marketingové plánování, atd.) [15].  

 

Samotnou definici slova management nabízí velké mnoţství autorů. Pro 

jednoduchost ji můţeme rozdělit na tři skupiny. A to na definice zaměřené na: 

 vedení lidí 

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky 

 předmět studia [2] 

 

 „Je to proces zaměřený na dosažení cílů, to znamená, že úkoly a aktivity jsou 

odvozovány z cílů stanovených členům organizace“ [1]. (F. Bělohlávek 2006, str. 7) 

„Jednotlivé uvedené aktivity (plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování) mohou 

být tím či oním manažerem upřednostňovány podle jeho schopností a osobních preferencí 

či podle požadavků organizace, nicméně všechny manažerské aktivity jsou nedílnou 

součástí procesu řízení a jsou vzájemně propojeny“ [1]. (F. Bělohlávek 2006, str. 7) 

 „Management je proces plánování, organizování, vedení i kontroly lidí a jejich činností 

uvnitř organizace způsobem, který zajišťuje dosažení stanovených cílů efektivní 

transformací vstupních zdrojů v požadované výstupy“ [9]. (V. Lednický 2008, str.5) 

 

Management také můţeme chápat jako proces respektující zásady Analýzy „4E“ 

vyplývající ze zajištění těchto poţadavků: 

 účelnost – dělání správných věcí, 

 účinnost – věci provádět správným způsobem, 

 hospodárnost – realizace věcí s minimálními náklady, 

 odpovědnost – věci provádět spravedlivě a podle práva, [9]  
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2.1.1. Kdo je manažer 

 Manaţerem bývá zaměstnanec firmy, který je odpovědný za provoz firmy i za 

plnění úkolů svých podřízených pracovníků. V praxi rozeznáváme podle postavení tři 

základní typy manaţerů. Liniové, střední a vrcholové [1].  

 

 Linioví manažeři – jedná se o níţe postavené manaţery. Hlavní pracovní činností 

je vedení zaměstnanců a řešení drobných provozních problémů. Obvykle to bývají mistři 

na dílnách, vrchní sestry v nemocnicích či vedoucí různých oddělení [1]. 

 

 Střední manažeři – mají odpovědnost za liniové manaţery, mnohdy také za 

pracovníky firmy. Jejich úkolem je strategické plánování a směřování firmy ke 

stanoveným cílům. Obvykle se jedná o vedoucí provozu, stavbyvedoucí nebo vedoucí 

odboru [1]. 

 

 Vrcholoví manažeři -  Jde jednoznačně o početně nejmenší skupinu manaţerů. 

Odpovídají za chod celé firmy i za ostatní manaţerské činnosti. Jsou to zejména generální 

ředitelé, ředitelé divizí či náměstci ředitelů [1].  

 

2.1.2. Manažerské funkce 

 Díky manaţerským funkcím mohou manaţeři vykonávat svou práci. Jde o činnosti, 

které manaţeři provádí v průběhu výkonu řídící funkce a pomocí kterých dosahují 

stanovených cílů.  

a) Plánování – patří sem odhady, stanovení cílů, vytváření rozpočtu, určení postupu, 

programování 

b) Organizování – budování organizační struktury 

c) Vedení lidí – obsahuje komunikaci, rozhodování, motivaci, personalistiku 

d) Kontrola -  hodnocení a kontrola výkonnosti, ověření správnosti postupu [9] 

 

 Manaţerské vlastnosti můţeme rozdělit na vlastnosti vrozené a vlastnosti získané. 

K vlastnostem vrozeným patří touha po moci, organizace, schopnost vcítit se do situace 

zaměstnanců, inteligence spojená se správnou povahou. 

Mezi vlastnosti získané patří praxe a znalosti metod řízení, sociálně-psychologické 

dovednosti a dobrá fyzická i duševní kondice [9]. 
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2.1.3. Manažerská role 

 Obyčejně se setkáváme se třemi základními druhy manaţerských rolí. A to s rolí 

interpersonální, rolí informační a rolí rozhodovací [3]. 

 

Interpersonální role 

 Zabývají se mezilidskými vztahy. Do této skupiny manaţerských rolí patří role 

manaţerské figurky, vůdce a styčného důstojníka. Díky této roli, manaţer můţe působit i 

v rolích informačních a rozhodovacích [3]. 

 

Informační role 

 Jde o několik rolí, které poţadují po manaţerovi zabezpečení příjmu a odesílání 

informací, které nejsou pravidelného charakteru. Díky interpersonálním rolím manaţer 

vybudovává síť kontaktů, shromaţďuje vypozorované informace a předává je dál 

prostřednictvím role šiřitele nebo mluvčího [3]. 

 

Rozhodovací role 

 Jde o finální proces navazující na interpersonální a informační role. Jsou to 

nejdůleţitější povinnosti manaţera, který vystupuje v pozici podnikatele, alokátora zdrojů, 

vyjednavače nebo reprezentanta organizace [3]. 

 

 Jednotlivé role na sebe různě navazují, doplňují se a občas i kryjí. Jejich přecenění 

či podcenění často směřuje k chybám a nedostatkům v řídící práci. Tab. č. 2.1. znázorňuje 

základní činnosti manaţera.  
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Tab. č. 2.1. Základní činnosti manažera 

Základní 

činnosti 

manažera 

Příklady aplikace základních činností manažera na činnosti 

sportovního manažera 

Specifické činnosti 

1. Plánování  Strategický plán rozvoje příslušné organizace (např. 

SK) 

 Dlouhodobý, střednědobý, aktuální program 

 Strategický postup manažera při plánování akcí a 

podniků TVS 

1. Sponzorská činnost 

2. 

Organizování 

– postupy                            

Metody a                             

techniky 

 

 Postupy vyhodnocování výsledků 

 Uplatnění metody CPM při organizování a 

zabezpečení tréninkových cyklů (např. OH, MS, ME atd.) 

 Využití výpočetní techniky při vrcholových sport. 

Soutěžích 

 Portfolio metoda při vyhodnocování činností sport. 

Klubů 

2. Sportovní reklama 

3. Vytváření 

organizačních 

struktur 

 Zdokonalování organizační. struktury TVS ČR (např. 

sport. svazů)  

 Zdokonalování organizační struktury sport. klubů 

(profesionálních, amatérských) 

 Zkvalitňování organ. Struktury placených TVS služeb 

3. Transfer hráčů a 

trenérů 

4. Výběr, 

rozmisťování a 

vedení lidí 

 Výběr a rozmisťování lidí při práci ve sportovních 

spolcích (profesionálové, dobrovolníci) a jejich motivace 

 Výběr a rozmisťování lidí v placených TVS službách 

(např. zařízení typu health and fitness) 

4. Znalost uspořádání 

fungování norem 

vrcholných 

mezinárodních 

organizací TVS (MOV, 

Mezinárodní sport. 

federace) 

5. Kontrola  Ukazatele finanční kontroly TVS organizací 5. Zabezpečení norem a 

náležitostí při uzavírání 

smluv (ad. 3) v tuzemsku i 

v zahraničí 

6. Marketing  Marketing v oblasti placených TVS služeb 

 Marketing v podnicích vyrábějících TVS zboží 

 Marketingová koncepce sport. klubů 

6. Problematika ochrany 

zdraví, pojištění a soc. 

zabezpečení (z hlediska 

přísl. Fyzických a 

právnických osob) 

7. Finance  Přehled o aktuálních ekonomických trendech a 

opatřeních ve státní a podnikatelské sféře 

 Reflexe v hospodaření spolků a organizací TVS, 

zvláště  jejich základních článků 

7. Kontakty a spolupráce 

se zájmovými a 

odbornými organizace 

sportovců, trenérů, 

učitelů TVS apod.  

8. Právo  Reflexe daňových, živnostenských a dalších zákonů 

do podmínek organizací TVS 

 Zákony o TVS, stanovy a další normy stát. a spol. 

organizací TVS 

Pozn.: 

Úspěšná realizace 

základních činností 

manažera v TVS je 

podmíněna průběžnými 

manažerskými funkcemi 

v pozici analytických, 

rozhodovacích a 

implementačních činností 

včetně komunikace. 

9. Komunikace  Ve vedení lidí ve sport. organizacích (komunikace 

nadřízený – podřízený) 

 Vyjednávání sponzorských kontaktů 

Činnosti manaţera ve sportu 

Zdroj: Čáslavová, (2009, s. 16-17) [2] 
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2.2. Marketing 

 Kdyţ hovoříme o marketingu, tak nemůţeme hovořit pouze o propagaci či o 

průzkumu trhu. Definice zní: 

„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“ Durdová I. (2004, str.7) [4].  

„Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb.“ 

„Naplňovat potřeby ziskem“  Kotler P., Keller K. L. (2007, str. 43) [8]. 

„Marketing je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledávání, příjímání a 

uspokojování požadavků zákazníků způsobem, při kterém vzniká zisk“ Majaro S., (1996 

str.308) [10]. 

Z toho vyplývá, ţe marketing se orientuje buď trţně nebo na zákazníka [8]. 

 

2.3. Sport 

 Sport se v dnešní době stal doslova fenoménem. Alespoň částečně je ovlivněno 

sportem téměř tři čtvrtiny populace. Sport prošel velkým historickým vývojem, kdy 

můţeme jeho počátek s trochou nadsázky datovat do doby lovců mamutů, přes vývoj ve 

středověku aţ do dnešní éry velkého rozmachu 19. potaţmo 20. století. Dnes je o sport 

velký mediální a komerční zájem, kdy jednotlivý sportovci jsou v dnešním světě uctívání a 

obdivování. Ve vrcholovém sportu se točí velké peníze. Z toho důvodu se sport stává 

nedílnou součástí ekonomiky.  

 

 Základem sportu je tělesná kultura vycházející z kultury obecné. Jde o souhrn a 

tvorbu norem a hodnot v pohybové oblasti lidského těla, pohybového zdokonalování a 

hodnot v oblasti pohybové činnosti lidského těla. Jednotlivými sloţkami tělesné kultury 

jsou sport, tělesná výchova a tělocvičná rekreace [4].  

  

 Sport se specializuje na docílení co nejvyšší výkonnosti v jednotlivých sportovních 

odvětvích a následné prosazení v soutěţích. Sport se dále dělí na rekreační, výkonnostní a 

vrcholový [4]. 
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 Tělesná výchova je součástí vzdělání ve školách. Zaměřuje se na všestranný rozvoj 

osobnosti a pohybových dovedností jedince. Vyuţívá metodu tělesných cvičení. Za úkol si 

klade docílit tělocvičného vzdělání a vytvoření trvalého zájmu o tělesnou kulturu. 

  

 Tělocvičná rekreace vychází z kombinace sportu a rekreace. Specializuje se na 

obnovu a rozvoj tělesných sil, na udrţení tělesné i duševní kondice. Dále bývá 

provozována pro zábavu, osvěţení. Jedná se o aktivní odpočinek při vyuţití zájmové 

pohybové činnosti [4].  

 

2.3.1. Sportovní management 

 „Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, družstev, které alespoň zčásti realizují 

podnikatelsky orientované aktivity. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru 

výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných služeb. Vznik pojmu si 

vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe“ Durdová I. (2004, str.6) [4].  

 

Ve sportovním managementu jsou 3 odlišné prvky, které jej odlišují od jiného řízení 

v podnikání.  

 Sportovní marketing 

 Podnikání ve sportu 

 Zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí [4] 

 

2.3.2. Sportovní marketing 

 Marketing sportu na rozdíl od jiných oblastí hospodářství, je ovlivňován především 

speciální trţní situací, které jsou nabídky tělovýchovy a sportu vystaveny [4]. 

„Specifika jsou způsobena samotným pojetím sportu: 

 Sport je nehmotný a subjektivní, zkušenost a interpretace sportovního podniku se 

liší z pohledu každého jedince 

 Sportovní podniky jsou nekonzistentní a výsledky nepředvídatelné, pracovníci 

marketingu nemohou ovlivnit řadu faktorů (zranění hráčů, počasí, emoce atd.) přitom 

právě nepředvídatelnost výsledků je pro diváky velmi přitažlivá 

 Sportovní podnik je záležitostí pomíjející 

 Sport nese sebou silné emoce a prožitkovost“  Durdová I. (2004, str.46) [4].  
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2.3.3. Role marketingu ve sportu 

 Marketing v oblasti sportu hraje v poslední době stále větší a nepopiratelnou roli. 

Jeho projevy jsou stále výraznější. Sportovní kluby, organizace stále v hojnější míře jej 

vyuţívají. Důvodem je skutečnost, ţe jim přináší získání nových finančních prostředků.   

Sportovní organizace, které mají formu právnické osoby, vedou obchodní činnost 

s výrobou sportovních produktů. Právní forma neziskové organizace vyvíjí svou obchodní 

činnost jako doplňkovou a omezena je zejména daňovými zákony [2]. 

 Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? Odpověď dává Tab. č. 2.2. 

 

Tab. č. 2.2. Přínos marketingu ve sportu 

Pozitiva Negativa 

- Ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

- Finance diktují, co má sport dělat 

- Diferencuje nabídku sportovních produktů 

na činnosti, které mohou přinést finanční 

efekt a které nikoliv 

- Pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost 

- Promýšlí propagaci sportu - Marketing vede ke gigantománii sportu, 

smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu (např. ve výběru nářadí 

a náčiní, v osobnostních právech 

sportovce) 

- Určuje proporcionalitu a prioritu dosažení 

cílů v rovině cílů ekonomických, sportovních, 

sociálních  

- Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání zakázaných 

podpůrných prostředků 

- Získává doplňkové finanční zdroje, které 

umožňují rozvoj neziskových aktivit. 

- Show (zaměřená např. Na reklamu) 

Zdroj: Čáslavová (2009) s.98 [2] 

 

2.3.4. Marketingový mix ve sportu 

 Základem marketingu je marketingový mix. Je tvořen ze 4 základních souborů, 

které jsou v odborné literatuře často označovány výrazem 4P. 
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 Produkt – potřeby a přání zákazníka  

 Místo – pohodlí zákazníka 

 Cena – náklady zákazníka 

 Propagace – komunikace se zákazníkem [2]  

 

Produkt  

 Ve sportu název produkt je poměrně zavádějící. Tělesná výchova a sport dávají na 

trh mnoho materiálních i nemateriálních produktů.  

Mezi materiální produkty v TV a sportu patří: 

Sportovní nářadí a náčiní, sportovní výzbroj a výstroj, oděvy a další produkty související 

se sportem (výţiva…) [4]. 

 

„Nemateriální produkty v TV a sportu děleny na: 

a) základní produkty: 

 nabídka tělesných cvičení 

 nabídka sportovních akcí 

 nabídka rekreačně-regeneračních akcí 

 služba jako sportovní produkt 

b) produkty vázané na osobnost 

 výkony sportovců 

 výkony trenérů 

 výkony poskytovatelů sportovních služeb 

c) myšlenkové produkty v tělesné výchově a sportu 

 výzkum v tělovýchovné a sportovní oblasti 

 rozvoj kinantropologie 

 sportovní informace šířené médii v odborné nebo populární formě 

 prožitkovost, hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

d) vedlejší produkty tělovýchovných a sportovních zařízení 

 společenské akce 

 reklamní vystoupení sportovců, trenérů, 

 pojištění cvičenců a sportovců, 

 doprava, vstupenky, atd., 

 hostinské služby,“ Durdová I. (2004 str. 47) [4]   
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Cena  

 Hodnota sportovního produktu se stanoví určením jeho ceny. Cena je zákazníkovi, 

fanouškovi či jinému spotřebiteli nejvíce na očích, proto je na ni kladen velký zřetel. 

Zvolená cenová strategie velmi ovlivní případný úspěch či neúspěch. Ceny u sportovních 

produktů rozlišujeme na materiální a ceny nemateriálního sportovního produktu. Při 

nemateriální ceně se nejvíce odráţí hodnota poţitku a proto se jen velmi stěţí stanovuje 

nemateriální cena [4]. 

 

 „Cíle cenové politiky: 

 přežití 

 maximalizace zisku, 

 maximalizace prodeje 

 prestiž 

 návratnost investic“ Durdová I., (2004 str. 47) [4] 

 

Místo  

 V marketingovém mixu pojem místo znamená umístění produktu na trhu. 

Hodnotíme geografické rozmístění trhů, dostupnost sportovního produktu a podmínky 

distribuce sportovního produktu. Marketingový plán výrazně ovlivňuje rozmístění faktorů, 

proto je nezbytné, aby sportovní zařízení bylo dobře dopravně dostupné. Podobně důleţitá 

je distribuce vstupenek. Důleţité je zájemcům nabídnout koupit vstupenky rychle, snadno 

a pohodlně. Jedná se klíčový bod sportovního marketingu [4]. 

 

Propagace  

 Přesvědčivá komunikace prováděná účelovým zvýšením prodeje produktů 

zákazníkům se nazývá propagace. Zahrnuje převáţně reklamu, publicitu, opatření na 

podporu prodeje a osobní prodej. Tyto čtyři činnosti se dohromady nazývají propagační 

mix a bývají v hojné míře vyuţívány při prodeji sportovních produktů. Informovat 

potencionální zákazníky je hlavním cílem propagace. Obvykle bývá zaměřena na cílovou 

skupinu [2].   
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„Metody propagace sportu:  

 reklama 

 sponzoring 

 přímý marketing 

 předprodej 

 média 

 exhibiční hry, soutěže 

 autogramiády 

 tiskové konference 

 sportovní akce pro děti a mládež“ Durdová I. (2004 str. 47) [4] 

 

 Dle některých dnešních autorů bývá dnes marketingový mix rozšířen ze 4P na 7P. 

Jde o rozšíření o sloţky lidé, proces a prezentace [2]. 

 

Lidé  

 Tvoří důleţitý článek marketingového mixu. Obsahuje veškeré osoby, které jsou 

různými způsoby zapojené do procesu poskytování sluţeb a produkování výrobků. Jde o 

zákazníky, zaměstnance a obchodní partnery [4]. 

  

Proces 

 Obsahuje sloţky, co ovlivňují způsob a čas obsluhy spotřebitele. Při sportovních 

sluţbách hraje svou roli doba k obslouţení zákazníka.  

 doba obsluhy zákazníka – provozní doba (rozpisy, rozvrhy) 

 rychlost obsluhy – obsluha spotřebitele v krátkém čase 

 doba čekání – nezačínat později neţ je v rozvrhu 

 forma obsluhy – kolektivní cvičení nebo individuální [2] 

 

Prezentace 

 Specializuje se převáţně na provozovnu, kde se sluţby poskytují nebo na image 

firmy [2]. 

Zohledňuje se: 

 „velikost provozovny a návaznost velikosti na počet zákazníků a výši obratu, 

 vybavení provozovny v návaznosti na její velikost, 
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 atmosféra, jakou má působit provozovna na zákazníka (zpracování interiéru, volba 

barev apod. 

 komfort provozovny – jaké pohodlí poskytuje zákazníkovi, 

 čistota – vysoký standard čistoty působí vždy na zákazníka pozitivně,“ Čáslavová 

E., (2009, str. 113) [2] 

 

2.3.5. Marketing sportovních akcí 

 Získávání spotřebitelů je nejdůleţitější částí marketingu sportovních akcí. 

Sportovní akce diváky ve velké míře ovlivní a jsou tudíţ ochotnější utratit své peníze za 

sportovní produkty. Vyuţívá se této příleţitosti zejména k propagaci značky, nových 

produktů, ale samozřejmě i k péči o stávající zákazníky [2]. 

 

Strategie při organizaci akce  

 Z dlouhodobé praxe organizování velkých sportovních akcí vyplynulo pro snazší 

pořádání 10 navazujících fází, o něţ se můţe kaţdý organizátor sportovních akcí opřít bez 

toho, aby pracně vymýšlel vlastní postup [2]. 

 

1. fáze – Současné prostředí 

Nástin aktuální situace umoţňuje organizátorovi rozhodovat o cíli akce či zvolené cestě 

a vybraných nástrojů k dosaţené cíle. Pro kontrolu si zde pokládáme otázku „Jak jsme 

na tom?“ 

2. fáze – Budoucí prostředí 

Nejprve musíme analyzovat, jaká rizika akce můţe skrývat a čeho se vyvarovat. Rizika 

sníţit na minimum a případně počítat s časovými a hmotnými rezervami. V případě 

vzniku nepředvídatelných rizik, manaţer musí obratně danou situaci řešit a 

minimalizovat ztráty. Pro kontrolu nám slouţí otázka: „Co lze předpokládat?“ 

3. fáze – Naše současné moţnosti 

V této fázi musíme přesně a pravdivě zhodnotit své moţnosti a nedostatky, abychom 

mohli předurčovat budoucí úspěch. Otázka: „Kam aţ jsme schopni postoupit?“ 

4. fáze – Moţné směry 

V této fázi si stanovíme cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Pokud o stanovení cílů 

rozhoduje organizátor, můţe vybrat cílů více. Později se můţe rozhodnout, zda budou 

realizovány všechny. Můţe také vybrat jen některé. O pořadí pak rozhoduje sám. Pozor 
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musíme dávat na cíle u kterých bývá mnohdy aţ protichůdné řešení. Otázka: „Kam 

bychom mohli jít?“ 

5. fáze – Naše cíle 

Úzce navazuje na předchozí fázi. Určuje naše přesné cíle a přesnou cestu jakou se 

k naplnění vybraných cílů vydat. Otázka: „Kam chceme dospět?“ 

6. fáze – Moţné přístupové cesty 

V případě, ţe existuje víc variant jak dosáhnout kýţeného cíle, musíme po všech 

stránkách zhodnotit všechny strategické varianty. Jejich pro a proti. Napomůţe nám 

k tomu otázka „Jak tam můţeme dojít?“ 

7. fáze – Zvolená cesta strategie 

V tomto kroku si zvolíme konečnou cílovou strategii k dosaţení cíle. „Co budeme 

dělat?“ 

8. fáze – Program akce 

Po stanovení cíle a strategii dosaţení, přichází na řadu program činnosti z hlediska co 

nejlepšího výsledku. Následuje přesné rozdělení úloh, stanovení plánu akce, určení 

časového rozpisu s termínem konání akce a určení správného způsobu provádění 

kontroly. „Co budeme potřebovat?“ 

9. fáze – Rozpočet 

Navazuje na předchozí fázi. Musíme určit poloţku příjmů a výdajů. Na straně příjmů 

uvádíme poplatky zúčastněných, dotace, sponzorské dary a další příjmy. Na straně 

výdajů evidujeme účelově vynaloţené peníze při pořádání celé akce. Vše musí být ve 

správně odpovídající výši. Pro kontrolu si poloţíme otázku: „Co budeme potřebovat?“ 

10. fáze – Přehled a kontrola 

Tuto fázi aplikujeme zejména jako prevenci na případné chyby, aby nedocházelo 

k chybám a časovému skluzu. Kontrola by tyto negativní jevy měla odhalit a můţeme 

učinit vhodný zásah. „Co z toho vyplývá pro realizaci?“ [2] 

 

2.4. Získávání finančních prostředků ve sportu 

 Jedná se v současné době o největší problém sportovního managementu. Získání 

dostatečného mnoţství finančních prostředků je však pro fungování sportu nezbytné. 

Finanční prostředky plynou z různých zdrojů. Je nutné si však předem uvědomit jakou 

právní formu sportovní organizace má [4]. 
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2.4.1. Právní formy sportovních zařízení v ČR 

 V České republice mohou sportovní kluby být ve formě obchodní společnosti jako 

a.s. nebo s.r.o. V případě neziskové organizace v podobě občanského sdruţení, 

příspěvkové organizace. Kaţdá právní forma má určité výhody i nevýhody [12]. 

 

2.4.2. Srovnání obchodní společnosti a neziskové organizace 

 Hlavní výhodou obchodní společnosti je zejména v daňové oblasti. U neziskových 

organizacích je značně omezena moţnost zahrnování výdajů do základu daně. Nesmí si 

příjmy a výdaje ze ztrátových hlavních činností zahrnovat do základu daně. Základ daně 

neziskové organizace tak ovlivňují pouze ziskové aktivity. Navíc do základu daně vstupují 

příjmy a výdaje z vedlejší činnosti (např. pronájmu majetku), čímţ se i nadále zvyšuje 

základ daně. Obchodní společnosti mohou si odečítat ze základu daně  i své záporné hlavní 

činnosti, coţ je z hlediska daňové povinnosti výhodné. V případě vedlejší činnosti 

společnost není povinna zvlášť účtovat jednotlivé druhy činností a s nimi související 

příjmy a výdaje. Základ daně se určí součtem příjmů a výdajů ze všech činností. Ze 

základu daně se stanoví daňová povinnost [12]. 

  

 Druhou nevýhodou neziskových organizací je bezpochyby vyšší administrativní 

náročnost. Pramení z nutnosti rozdělit veškeré činnosti na činnosti hlavní a vedlejší. 

Hlavní se dále dělí na ziskové a ztrátové a následně je třeba vést oddělenou evidenci 

příjmů a výdajů souvisejících s kaţdou jednotlivou činností. Tato sloţitější administrace 

vede při větším počtu poloţek k vyšším administrativním finančním nákladům [12]. 

 

 Výhodami pak je snazší zaloţení neziskové organizace a snazší přístup k financím 

z veřejných rozpočtů. Také jistě za zmínku stojí moţnost neziskových organizací získávat 

granty na podporu své činnosti jak od soukromých dárců, tak od nadací, mezinárodních 

institucí a ministerstev [12]. 

 

2.4.3. Nezisková organizace 

 V právním systému České republiky není přesně definován, ačkoliv je v odborné 

literatuře běţně uţíván. Obvykle jako neziskové organizace bývají organizace, které mají 

veřejně prospěšný charakter a mají ve společnosti nezastupitelný význam [4]. 
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 Definice také můţe znít: „Nezisková organizace je takový subjekt, který nebyl 

založen za účelem podnikání. Neziskovým subjektům není žádným předpisem stanoveno, že 

nemohou provozovat vůbec žádnou podnikatelskou činnost. Musí být ale splněna podmínka 

soustavné činnosti prováděné samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 

účelem zisku“.(§ 18 odst. 3 zákona o daních z příjmů) 

Nesmí být však zakládány za účelem zisku [4]. 

 

 Občanské sdruţení s podstatou neziskové organizace má ve sportovních 

odvětvích ČR nepočetnější zastoupení. V poslední době však ve sportu pozvolna začíná 

přibývat počet obchodních společností. Zejména pak společnosti s ručením omezeným 

případně akciových společností. Výhodou je, ţe smí vydělávat prodejem občerstvením na 

zápasech, pořádáním kulturních akcí (plesy, zábavy), pořádat sportovní akce [4]. 

 

2.4.4. Finanční prostředky z veřejných rozpočtů 

 V úvodu stojí za zmínku proč by měl stát do sportu investovat. Investice do sportu 

se vyplácí, z několika důvodů. Jednak z ekonomického hlediska je dokázané, ţe kaţdá 

investice vykazuje určitý ekonomický efekt, neboť počáteční impulz bývá vţdy následován 

dalším aţ ke konečné spotřebě domácností. Tím se sport přímo podílí na tvorbě HDP [13].  

  

 Dalším důvodem proč se vyplácí do sportu investovat peníze jsou tzv. pozitivní 

externality. Jedná se o zdravý ţivotní styl a propagaci regionu, země na veřejnosti. Při 

zdravém ţivotním stylu se sniţuje počet pracovních neschopností. Tím stát ušetří nemalé 

peníze z rozpočtu. Souvisí to s dalšími úsporami v podobě čerpání nemocenského pojištění. 

Sníţením počtu pracovních neschopností dojde k úsporám v čerpání nemocenského 

pojištění. Tyto prostředky lze vyuţít např. ke zkvalitnění zdravotní péče, či na zdravotní 

prevenci obyvatelstva. Podniky pak mají k dispozici více pracujících zaměstnanců, tudíţ 

vyprodukují větší počet statků [13].  

 

 Státní rozpočet 

 Jedná se o největší rozpočet v rámci republiky a bývá schvalován vţdy na 1 rok 

parlamentem. Řídí se podle něj hospodaření státu v kalendářním roce [4].  
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Z oblasti sportu má státní rozpočet tyto příjmy: 

 Daňové povinnosti sportovních organizacích, 

 Příjmy z plateb dřívějších půjček, 

 Platby z vyuţívání státního majetku, 

 Další splátky vyplývající ze zákona [4]. 

 

Výdaje státního rozpočtu v oblasti sportu: 

 Dotace určené občanským sdruţením [4]. 

 

 Dotace  

 Jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu i ze soukromé sféry poskytnuté 

jak fyzickým, tak právnickým osobám. Dotace má vţdy pevně stanovený účel. Po vyuţití 

dotace, je povinností organizace doloţit přehled o čerpání dotace a nevyuţitou částku vrátit 

[4].  

 

 Příspěvek 

 Bývá účelově vymezen a můţe být pouze pro fyzické osoby. Příjemce nemusí 

dokládat způsob jeho vyuţití, protoţe bývá veřejně znám [4].  

 

 Rozpočet kraje 

 V jednotlivých krajích rozhodují o dotacích zastupitelstva, výbory pro výchovu a 

vzdělání, které mají v kompetenci poskytování dotací v oblasti mládeţe, tělovýchovy a 

sportu [4]. 

 

 Rozpočet města a obce 

 Jedná se o nejmenší veřejný rozpočet. Je nejpodobnější rozpočtu sportovních klubů. 

Jsou řízeny příslušným zastupitelstvem. Rozpočet obce se často stává velmi významným, 

mnohdy nepostradatelným finančním zdrojem klubu. Svůj vliv hraje velikost města, tradice 

sportu a geografická poloha. Zcela jistě jde o nejběţnější financování z veřejných rozpočtů 

[4]. 
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2.4.5. Další zdroje financování 

 Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 

 V České republice na rozdíl od jiných evropských států zastřešující organizace jako 

ČSTV, Sokol, Orel atd. jsou přímými akcionáři loterijní společnosti SAZKA a.s. Tím měli 

částečnou finanční nezávislost na jiných subjektech. [13] 

  

 Bohuţel zdroj financování ze SAZKY je v dnešní době zastaven, neboť se 

společnost nachází v insolventním řízení s nejistou budoucností [16]. 

 

 Vstupné na sportovní akce 

 Jedná se o tradiční zdroj. V ČR má největší význam v hokeji a fotbalu. O něco 

méně pak v házené, basketbalu a volejbalu. Výše ceny bývá závislá na úrovni soutěţe a 

druhu sportu. Protoţe vstupné podléhá zdanění, je pro menší kluby a akce vhodnější 

vyuţívat dobrovolného vstupného, čímţ se vstupné dostává do kategorie darů a nabízí se 

moţnost daňového osvobození [13]. 

 

 Startovné 

Bývá vyuţíváno především v individuálních sportech a na několikadenních 

turnajích. Pořadateli peníze vybrané na startovném slouţí k pokrytí nákladů spojených s 

pořádáním sportovní akce [13]. 

 

Dalšími moţnostmi financování sportu jsou příjmy z výchovného hráčů, z přestupů 

hráčů, z vybraných členských příspěvků, z prodeje suvenýrů, a dalších aktivit [4]. 

 

2.4.6. Dělení peněz z veřejných rozpočtů pro sportovní organizace: 

 Finanční zajištění reprezentace ČR,  

 Peníze směřující do veřejně prospěšných programů ve sportu, 

 Peníze směřující do inovace sportovních zařízení, 

 Chod sportovních center mládeţe, 

 Pomoc při organizaci sportovních a tělovýchovných akcí různého typu [4].  
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2.4.7. Sponzorování 

 Sponzorování se objevuje stále častěji v oblasti sportu. Znamená společná 

marketinková činnost. V ţádném případě se nejedná pouze o jednostranné zvyšování 

finančních prostředků na úkor sponzora. Úspěšné sponzorování má přínosy na obou 

stranách. V první řadě však splňuje stanovené marketingové cíle obou smluvních stran [5].  

 

Příjmy plynoucí ze sponzoringu 

 Sportovní marketing se v ČR v posledních deseti letech velmi rozšířil. Díky 

sportovnímu marketingu se ve sportu objevuje větší mnoţství sponzorů. Samo 

sponzorování se stává stále častější součástí jednotlivých oblastí ve sportu [2]. 

 

 Sponzorování se pouţívá pro získávání práv přičleněných nebo přímo spojovaných 

s produktem nebo akcí s cílem získání uţitku ze spojení. Tento vztah pak bývá sponzorem 

vyuţíván za účelem dosaţení svých propagačních cílů nebo k podpoře širších 

marketingových cílů. Práva získaná z tohoto vztahu bývají uvedené ve smlouvě a pevně 

stanovené. Jedná se o maloobchodní příleţitosti, koupě práva na uţití jména v médiích, 

uţití tváře osobnosti v kampaních a celé řadě dalších příleţitostí [11].  

 

Podle FTVS UK 2003 graf zastoupení sportu mezi sponzorovanými viz. Graf. č. 2.1. 

Podíl sportu na sponzorování

94%

2%

3%

1%
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umění

vysílání
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Graf č. 2.1. Podíl sportu na sponzorování dle Čáslavové (2009) str.158 [2] 
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2.4.8. Formy sponzorování ve sportu 

 Sponzorování jednotlivých sportovců 

 Tato forma se vyskytuje nejvíce u vrcholových sportovců. Důleţitá je osobnost 

sportovce. Sponzorská smlouva umoţňuje umisťovat tvář sponzora na svých produktech. 

Např. Umístění na reklamních plochách, pořádání reklamních akcí jako autogramiády či 

musí sportovec soutěţit se sponzorem věnovaným vybavením. Sportovec pak obvykle 

dostává od sponzora kromě financí ještě kvalitní materiální zázemí, oblečení, bydlení nebo 

i automobil. 

 Sponzorování sportovních týmů 

 Tato forma v dnešní době přešla ve značné míře i do výkonnostního sportu. 

Sponzor poskytuje především finance. Dále materiální zajištění, proplácí cestovní náhrady 

v některých výjimečných případech nabízí taktéţ automobil, bydlení atd. Sponzorovaný 

tým pak obvykle na dresech má umístěné logo sponzora, reklamu na mantinelech či se 

účastní autogramiád pod záštitou sponzora.  

 Sponzorování sportovních akcí 

 Sponzorovi je nabízená nejširší nabídka neboť sportovní klub pořádající sportovní 

akci disponuje větším počtem hráčů, sportovními týmy, jméno sponzora můţe být součástí 

názvu sportovní akce, umístění reklamy na vstupenkách, na volných reklamních plochách 

a celá řada dalším moţností.  

 Sponzorování sportovních klubů 

 Taktéţ je sponzorovi nabízena široká škála moţností ke sponzoringu. Klub 

disponuje velkým mnoţstvím hráčů, týmů, hřištěm nebo halou. Na rozdíl od sportovní 

akce je vhodným tipem sponzoringu taktéţ nemateriální sponzorig. Pokud sponzor 

provozuje některé zprostředkovatelské sluţby, rehabilitace, ubytovací sluţby či dopravní 

společnost.  

 Sponzorování ligových soutěží 

 Jedná se zejména o trend posledních let, kdy velké firmy vyuţívají moţnosti stát se 

partnerem ligových soutěţí. Jejich název je pak součástí názvu sezónní ligové soutěţe. V 

ČR tento trend odstartoval fotbal a hokej. Dnes jej následovala celá řada dalších sportů [2]. 
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2.4.9. Nabídka pro sponzora, sponzorský balíček, sponzorská smlouva 

 V případě sehnání sponzora je důleţité mu s předstihem času připravit nabídku 

výkonů sponzorovaného pro sponzora. Někdy se můţeme setkat s tzv. Sponzorskými 

balíčky. Sponzorský balíček písemně dokumentuje a stanovuje cenu. Sponzor tím vidí, ţe 

sponzorovaný si je plně vědom všech svých povinností a pečlivě je zváţil. Jednotlivé ceny 

balíčku se mění dle mnoha ukazatelů. Kromě velikosti akce a druhu sportu se nejvíce na 

ceně sponzorského balíčku projeví zda jde o exkluzivního sponzora, hlavního sponzora 

nebo kooperační sponzorování.  

 Exkluzivní sponzor – za vysokou cenu si vyhrazuje veškerá práva 

 Hlavní sponzor – drahé a atraktivní protisluţby. Vedlejší sponzoři si rozdělují méně 

atraktivní reklamní moţnosti.  

 Kooperační sponzorování – více sponzorů má obdobné postavení. Vyuţívá se i 

rozdílné délky sponzorování, coţ pomáhá k překlenutí těţkého finančního období 

[2]. 

 

„Příklady sponzorského balíčku na sportovní akci: 

a) velký sponzorský balíček zahrnuje 

 ohlášení sponzora před, během a po akci (utkání atd.), 

 uvedení sponzora v televizním spotu, 

 reklamní panel v záběru televizní kamer, 

 jedna strana programu na plakátech a dalších tiskovinách akce, 

 4 ks pozvánek pro sponzora na slavnostní zakončení sportovní akce, 

 

b) malý sportovní balíček zahrnuje 

 ohlášení sponzora při utkání a při vyhlašování vítězů 

 uvedení sponzora v programu sportovní akce,  

 reklamní panel na sportovišti, 

 2 ks pozvánek na slavnostní zakončení sportovní akce“ [2]. Čáslavová E. (2009, 

str.205) 

 

2.4.10. Nabídka pro sponzora ze strany sportovního klubu 

 Práce se sponzory se velice liší. Záleţí na poţadované částce, délce spolupráce, 

atraktivnosti sportu a kvalitou soutěţe, kterou klub hraje. Před přípravou jiţ zmiňovaného 



 - 27 - 

balíčku je důleţité si předem zjistit o sponzorovi několik základních informací. (Jde o 

firmu malou, velkou, úspěšnou, neúspěšnou a jestli vyrábí produkty se vztahem ke sportu) 

[2]. 

 

Obecně se nabízí následující produkty: 

a) Nabídka sportovních produktů jimiž klub disponuje: 

 kondiční cvičení 

 nabídka bezplatného uţití sportovní haly v jinak nevyuţitých  hodinách 

 propagační činnost na akcích všeho druhu 

 doplňkové akce (nabídka přednášek, seminářů, instruktáţní kurzy...) [2] 

 

b) Nabídka reklamních produktů -  jde o reklamu na dresech, reklamních plochách, 

výsledkové tabuli, informačních letácích a další moţnosti umístění reklam. Pro rozhovor se 

sponzorem je nutné vědět, co sponzorovi jednotlivé druhy sportovní reklamy přinášejí a 

vyuţít je k přesvědčení [2]. 

 

c) Nabídka společenských činností až po cílené programy V.I.P. a programy zaměřené 

na pohostinnost. 

Pro dobrou spolupráci se sponzorem je důleţité sponzora zapojit do společenských akcí 

klubu. Kdyţ se stane součástí kulturního dění klubu, tak jeho spolupráce bývá trvalejšího 

charakteru. Ideální je proto zvát sponzora na zakončení sezóny, příleţitosti oslav klubu a 

výroční akce. Na jednotlivé zápasy je pak vhodné dávat volné lístky a v případě moţností i 

V.I.P. parkovací místo u haly [2]. 
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3. Metody a techniky výzkumu 

3.1. Metodologie 

 Jde o vědu zkoumající celé okolí podniku, klubu či sportovní akce. Metodou 

označujeme jednotlivý vědecký postup, který umoţňuje získání nových poznatků. V praxi 

existuje systematický vědomý nebo nevědomý postup jednání, směřující k cíli [7]. 

 

Běţně můţeme rozlišujeme 7 základních metod výzkumu. 

 Pozorování 

 Rozhovor 

 Studie písemných materiálů 

 Anketa  

 Sociometrie 

 Technika časových rozvrhů 

 Dotazník [14] 

 

Ve své práci jsem pouţil metodu pozorování, rozhovoru a SWOT analýzu.  

 

3.1.1. Pozorování 

 Jde o nejstarší a hodně známou metodu získávání informací. Jedná se o cílevědomé, 

systematické a plánované sledování procesů, které odkrývají souvislosti a vztahy mezi 

nimi.  

Rozdělujeme na pozorování přímé a nepřímé.  

 přímé – pozorovatel je přímým svědkem 

 nepřímé – bývá zprostředkované (např. video, fotka, audio záznam) [7] 

 

 Ve své práci praktické bakalářské práci jsem vyuţil metodu přímého i metodu 

nepřímého pozorování. Přímou metodu jsem vyuţil při osobní návštěvě turnaje a metodu 

nepřímého pozorování jsem vyuţíval zejména při čtení výsledkových bulletinů, prohlíţení 

fotografií z akce a při studování historie turnaje ze stránek České asociace stolního tenisu. 

 

3.1.2. Rozhovor 

 Čerpá z přímého kontaktu mezi tazatelem a dotazovaným. Výhodou je osobní 

kontakt, který umoţňuje hlubší proniknutí do postojů a motivů dotazovaného. Předem by 
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měl být jasný cíl jakým směrem se má rozhovor ubírat. Otázky by měly být pokládány 

systematicky a odborně. Rozhovor dělíme na individuální a skupinový. 

 Individuální – 1 výzkumník a 1 respondent 

 Skupinový – vyuţívá se obvykle v přirozeném prostředí (např. třída) [7] 

 

Ve své práci jsem pouţil individuální rozhovor s manaţerem akce a s jedním z účastníků 

turnaje. Otázky byly předem připraveny. Pouze u jedné otázky došlo k operativní změně. 

Díky otázkám jsem získal potřebné a zajímavé informace o konání akce. 

 

3.2. SWOT analýza  

 V praxi podniků lze SWOT analýzu vyuţívat při posuzování, porovnávání a 

hodnocení podnikatelských záměrů, či aktivit podniku na základě interních a externích 

faktorů. SWOT analýza umoţňuje skloubit a uspořádat výsledky obou oblastí analýzy a 

rozdělit je mezi 4 hlavní skupiny. Silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby [6]. 

 

 Vyuţívá se v oblasti manaţerského rozhodování i v oblasti, kde se pouze 

porovnávají silné a slabé stránky. Klíčem pro celou analýzu je rozdělit jednotlivé poloţky 

k analyzování do 4 hlavních skupin. Silné stránky, Slabé stránky, Příleţitosti a Hrozby.  

Jedná se mnohdy o první a rozhodující krok při plánování. Jde o podrobnou zkoušku, která 

nám umoţní podívat se na vnitřní aspekty organizace i na aspekty vnějšího prostředí. Díky 

nímţ se získají potřebné podklady pro plánování [2]. 

  

 Analýza silných a slabých stránek hodnotí vnitřní zdroje, které jsou k dispozici. 

Příleţitosti a hrozby nabízí důleţité informace z vnějšího prostředí. Například politické 

problémy. Při vyuţití SWOT analýzy vycházíme z potřebného rozboru. Jde zejména o 

rozpočet, zaměstnance, prostředí, dopravní dostupnost či konkurenci [2]. 

  

 SWOT analýzu jsem ve své praktické části pouţil při organizování sportovní akce, 

kde jsem podrobně rozebral jednotlivé aspekty.  
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4. Problematika managementu při organizování Mezinárodního 

mistrovství ČR juniorů ve stolním tenise 

 

4.1. Historie turnaje 

 Turnaj se do České republiky dostal jiţ před devíti lety. Tenkrát ČAST podala 

kandidaturu na pořádání turnaje a díky výborným zahraničním stykům a vynikajícím 

výsledkům v mládeţnických kategoriích výběrové řízení poměrně snadno vyhrála. 

Následoval ovšem spor uvnitř vedení svazu, kam turnaj v Čechách umístit. Zájem o něj 

projevilo hned několik měst. Nejváţnějšími kandidáty pak byl Havířov, Hodonín a Hluk. 

Právě na posledně jmenovaný Hluk padla při konečném rozhodnutí svazu volba. A do roku 

2010 se zde konal kaţdoročně. První ročníky pořádání MMJ byly z hlediska organizace 

náročnější, protoţe ani pořadatelé přesně nevěděli, do čeho jdou. Několik mezinárodních 

mistrovství navštívili, ale nikdo „neviděl“ do organizace zevnitř. Nedostatek zkušeností 

s organizací takovýchto akcí však organizační výbor nahrazoval zkušenostmi z pozice 

návštěvníků či účastníků. S přibývajícími ročníky pořadatelské zkušenosti rostly 

geometrickou řadou, aţ se z toho po letech stala jakási rutina. Skoro všechny předcházející 

ročníky byly ekonomicky vţdy plusové, kromě ročníku 2006, kdy se turnaj v termínovém 

kalendáři kryl s větší akcí v Evropě a spousta účastníků dala přednost konkurenci. 

 

 Co se týká účasti jednotlivých států v minulosti, tak je přibliţně 10 států Evropy, 

které jsou stálice. Pak se našly státy jako Finsko, Španělsko a Estonsko, které za devět let 

přijely jen jednou. Poněkud atraktivně pak vypadá dvojí účast Jordánska a jedna účast 

Íránu a Chile. Z velkých hráčů, kteří se tohoto turnaje účastnili je třeba jmenovat Němce 

Dimitrije Ovtcharova, který je i přes svůj nízký věk 22 let drţitelem několika Evropských 

medailí ze dvouhry, čtyřhry i druţstev a stříbrné olympijské medaile ze soutěţe druţstev 

dále třeba Ukrajince Ţmuděnka nebo Rumunku Dodeanovou.  

 

4.2. Výběrové řízení, přihláška, přidělení akce pro rok 2010 

Mezinárodní mistrovství  juniorů  ve stolním tenisu (MMJ) se koná kaţdoročně 

v březnu. Pro zahraniční účastníky se spíše vţil název Junior Czech OPEN 

2010. Konkrétní termín přiděluje Evropská asociace stolního tenisu (ETTU) vţdy na 

začátku sezóny, kdy vydává termínovou listinu na celou sezónu. Pro sezónu 2009/2010 

rozhodla o termínu 12. - 14. 3. 2010. Česká asociace stolního tenisu (ČAST) poté vypíše 
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výběrové řízení na pořadatelství tohoto turnaje. Termín ukončení výběrového řízení bývá 

zpravidla půl roku před akcí samotnou.  

 

 Prvním bodem je tedy podání přihlášky do výběrového řízení. V přihlášce se uvádí 

následující údaje: 

 Kdo turnaj pořádá (váhu při přidělování akce ze strany ČAST mají stolnětenisové 

oddíly, které pořádají akce celostátního charakteru, před sportovními agenturami, 

které pořádají podobné akce, ovšem pro více druhů sportu). Velký vliv samozřejmě 

má váha jména jednotlivých pořadatelů a jejich zkušenosti. 

 Kde se turnaj uskuteční (zde se hodnotí dopravní dostupnost do města i obliba a 

tradice sportu v dané oblasti).  

 Kapacita haly (velikost hracího prostoru, počet stolů, kapacita hlediště, druh 

podlahy, druh stolů, moţnost vyuţívání tréninkové herny a veškeré zázemí pro 

sportovce).  

 Kapacita stravování 

 Kapacita a kvalita ubytování (vzdálenost a dostupnost hotelů od sportovní haly, 

hodnotí se také kvalita jednotlivých pokojů a samozřejmostí bývá ubytovací 

kapacita hotelů). 

 

 Přihlášku do výběrového řízení podal manaţer Spartaku Hluk. Vyplněnou přihlášku 

zaslal na sekretariát ČAST a poté se jiţ čekalo na rozhodnutí výkonného výboru, který ve 

výběrovém řízení o celé záleţitosti rozhodoval. Kaţdoročně se do výběrového řízení pro 

akci MMJ přihlásí cca 3-4 oddíly stolního tenisu. Stejně tomu bylo i v roce 2010 kdy o 

pořádání kandidovaly 4 oddíly. Byla to tradiční města stolního tenisu Havířov, Hodonín, 

Vlašim a Hluk. Pořadatelství bylo přiděleno jiţ podeváté do sportovního komplexu 

v Hluku. Z historického hlediska kandidatury byl zajímavý rok 2008. V tomto roce bylo 

pořadatelství rovněţ přiděleno Hluku, ale jeden z neúspěšných kandidátů výběrového 

řízení se odvolal k arbitráţní komisi ČAST a celý případ nakonec skončil u civilního 

soudu. Soud nakonec rozhodl ve prospěch pořádajícího Hluku, ale vrhalo to tehdy na 

přípravu a organizaci MMJ „nepříjemné světlo“. 

 

 ČAST ve výběrovém řízení pro rok 2010 tedy vybrala za pořadatele MMJ Spartak 

Hluk a ten mohl ihned po tomto rozhodnutí realizovat přípravy. 
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4.2.1 Ustanovení organizačního výboru MMJ 2010 

 Na první schůzi byl ustanoven organizační výbor v tomto sloţení: 

RNDr. Zdeněk Botek – ředitel MMJ 

Karel Bojko – manaţer MMJ 

 

 Konkrétní činnost jednotlivých členů byla určena takto: 

RNDr. Zdeněk Botek – rozeslání přihlášek na jednotlivé evropské asociace, rozpočet. 

Karel Bojko – propagace, jednání se sponzory, ubytování a stravování, organizační 

záleţitosti kolem chodu celého turnaje. 

 

 Jiţ předem se počítalo s pomocí dobrovolníků. Dobrovolníky zajistil domácí oddíl 

TJ Spartak Hluk. Místní hráči vţdy ochotně asistovali při pomocných pracích jako např. 

stavění stolů nebo v případě potřeby suplovali autobusovou dopravu osobními automobily. 

Např. zavezli zahraniční výpravu, která nabrala cestou do Hluku zpoţdění na hotel či jiné 

operativní akce.  

 

4.3. Rozpočet akce 

 Největší příjmovou poloţkou byly vklady jednotlivých účastníků (svazů). Za 

třídenní pobyt zaplatí kaţdý účastník včetně nehrajících členů výpravy 70 Euro. 

V přepočtu zhruba 1750 Kč/3dny. (kalkulováno s Euro = 25 Kč) V této částce má zajištěno 

ubytování po dobu tří nocí v hotelu v Uherském Hradišti, stravování formou plné penze po 

dobu tří dní, dopravu z hotelu do haly. 

 

 Další poloţkou v příjmech je dotace od Zlínského kraje. Kaţdoročně dělá tato 

dotace 20 000 Kč. Třetí poloţkou v příjmech jsou finanční sponzorské dary, které jsou pak 

rozebírány v samostatné kapitole.  

 

 Jelikoţ sponzorské dary a dotace od Zlínského kraje se pohybují v rozmezí 10% - 

20% rozpočtu, je pro oblast příjmů nejdůleţitější počet přihlášených účastníků. Čím více 

účastníků, tím více peněz na straně příjmů. 

 

 Největší náklady byly na ubytování účastníků v hotelech, stravu, výplatu 

rozhodčích, pronájem haly. Náklady na ubytování a stravu stoupají rovnoměrně dle počtu 
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účastníků, ovšem náklady na rozhodčí, pronájem haly a rozvoz hráčů jsou prakticky stejné 

při různém počtu účastníků. Proto se organizátoři snaţí o co nejpočetnější účast a stále 

kontaktují nepřihlášené svazy.  

Očekávanou finanční bilanci zachycuje Tab. č. 4.1. 

 

Tab. č. 4.1. Očekávaná finanční bilance příjmů a výdajů 

 Příjmy  Výdaje 

Vklady účastníků – 150 

účastníků  

262 500 Ubytování účastníků 90 000 

Dotace Zlínského kraje 20 000 Strava 90 000 

Sponzoři 10 000 Nájem haly 20 000 

  Propagace 2 500 

  Doprava 10 000 

  Provozní výdaje 2 500 

  Věcné ceny 10 000 

  Výplata rozhodčích 17 500 

Celkem 292 500 Kč Celkem 242 500 Kč 

 Pzn. Počítáme s kurzem kdy Euro je 25 Kč 

Předpokládaný zisk z akce = 50 000 Kč 

 

4.3.1. Příjmy 

 Při tvorbě rozpočtu vycházíme z minulých ročníků, kdy se akce zúčastnilo cca 150 

účastníků 

 Dotace od ZL kraje je kaţdoročně stejná ve výši 20 000 Kč 

 Částka od sponzorů se kaţdoročně liší. Dopředu počítáme s částkou 10 000 Kč, 

která bývá jiţ dopředu slíbená od sponzorů, se kterými mají organizátoři 

dlouhodobý vztah. V případě roku 2010 se nic nad rámec této částky sehnat 

nepodařilo.  

 

4.3.2. Výdaje: 

 Účastníci jsou ubytování ve dvou hotelech v Uherském Hradišti. Vzhledem k tomu, 

ţe ubytování máme nasmlouvané dlouho dopředu a v poměrně velkém mnoţství 



 - 34 - 

tak máme zvýhodněnou cenu, která činí 200 Kč/osoba/noc. Ubytování začíná nocí 

ze čtvrtka na pátek a končí nocí ze soboty na neděli.  

 Účastníci se stravují v restauraci přímo na sportovní hale, kde turnaj probíhá. Cena 

za plnou penzi (snídaně-oběd-večeře) je stanovena na 200 Kč/účastník/den. Strava 

začíná ve čtvrtek večeří a končí nedělním poledním banketem.  

 Organizátor nemá ve vlastnictví sportovní halu, proto je potřeba počítat s částkou 

za pronájem, který činí 20 000 Kč na dobu 2 soutěţních dnů a jednoho 

tréninkového dne. V této částce je také zahrnut závěrečný úklid prostorů haly. 

 Organizátor se snaţí co nejvíce vyuţít propagace zdarma – webové stránky, 

spolupráce s tiskem. Částka 2 500 Kč je pak vyčleněna na tisk plakátů a pozvánek. 

Plakáty jsou vylepeny na vývěsních tabulích v městě a přilehlém okolí. Pozvánky 

jsou zaslány partnerům akce, jednotlivým oddílům a zástupcům médií. 

 Doprava účastníků do hotelů a zpět je prováděna dvěma pronajatými autobusy 

(jedna jízda ráno a jedna večer). V případě nutnosti jsou připraveni dobrovolníci se 

svými osobními auty. Dobrovolníkům se proplácí pohonné hmoty sazbou 3,80 

Kč/km. 

 Poloţka provozní výdaje obsahuje náklady na telefon, kopírku, tiskárnu a papíry do 

tiskárny. 

 Věcné ceny: nákup dárkových košů, nákup pohárů a medailí. V této poloţce se 

snaţíme vyuţít co nejvíce potencionálu našich sponzorů na sestavení dárkových 

košů. V případě pohárů a medailí máme stálé věrnostní slevy od firmy ADAVE – 

POHÁRY, MEDAILE s.r.o. se kterou má TJ Spartak Hluk dlouholeté obchodní 

kontakty. Na turnaje mládeţe dodává tato firma poháry se slevou. 

 Tvorba finanční částky pro rozhodčí je poměrně snadná. Částečný vliv na celou 

poloţku má počet účastníků a potaţmo i počet stolů, na kterých se turnaj hraje a 

rovněţ časový plán. Tyto 3 věci však bývají prakticky vţdy stejné a v případě 

menší změny počtu účastníků se nic do finanční částky neprojeví. Pro 150 

účastníků a 16 závodních stolů se počítá v rozpočtu s částkou 17 500 Kč na 2 

hlavní rozhodčí a 16 pomocných rozhodčích počítajících samostatné zápasy u stolů.  

 

4.3.3. Jednání se sponzory 

 Jedná se o nejobtíţnější záleţitost celého turnaje. Přibliţně 4 měsíce před akcí se 

začíná jednat s potencionálními sponzory. Nejprve se fyzicky jedná s lokálními (místními) 
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zástupci firem, poté se elektronicky a formou dopisu rozešlou nabídky na firmy 

s regionální a krajskou působností. Jelikoţ je shánění sponzorů v dnešní době velmi 

náročné, podaří se kaţdoročně od sponzorů vybrat částku kolem 10 000 Kč. Velký podíl na 

této částce mívají 3 firmy, které se stali jiţ jakousi tradicí. Po skončení akce se pak 

sponzorům zašle výstup z akce – fotky z vyhlašování, videa, případně se pozvou na raut 

během mistrovství.  

 

4.4. Sledování stavu přihlášek 

 Jelikoţ je v příjmové sloţce nejdůleţitější počet účastníků, tak je průběţně na 

ČAST sledován stav přihlášek. Vše začíná stanovením termínu Evropskou asociací 

stolního tenisu. Manaţer turnaje rozešle e-mailem pozvánky na jednotlivé svazy stolního 

tenisu. Následuje dlouhá doba čekání a začátkem února pozvánky zašle znovu a opět 

vyčkává kolik svazů úspěšně oslovil. Průběţně se kontaktují nepřihlášené státy Předseda 

ČAST jedná se zástupci těchto států a snaţí se je přesvědčit k účasti. Většinou v případě 

nezájmu jednotlivých svazů, pak svazy nabízejí moţnost se zúčastnit turnaje hráčům z širší 

reprezentace na vlastní náklady. Této varianty bývá poměrně často vyuţíváno, protoţe pro 

jednotlivé svazy je finančně náročné vysílat své reprezentace po celé Evropě. Řeší to raději 

tak, ţe se oznámí, ţe o daný turnaj nemá svaz zájem a nabídne svým hráčům moţnosti 

samofinancování účasti. Této cesty vyuţívají jednak reprezentanti, kteří se chtějí turnaje i 

za cenu vlastních nákladů zúčastnit, tak i hráči ze širší republikové špičky jednotlivých 

svazů. Pro ně je to mnohdy jediná moţnost zahraničních startů a získání zkušeností na 

mezinárodní úrovni.  

 

4.5. Materiální zajištění 

 K organizování turnaje je potřeba zajistit 16 soutěţních stolů na stolní tenis 

s kompletním vybavením (síťky, ohrádky, počítadla, stolky pro rozhodčí) a minimálně 4 

stoly určené k tréninku. Toto kompletní zařízení je moţné zapůjčit bezplatně od ČAST z 

Prahy. Sportovní hala v Hluku této moţnosti vyuţívat nemusí. Ve vybavení sportovní haly 

je 20 stolů odpovídající kvality. Areál sportovní haly pak dostatečně splňuje všechny 

poţadavky na nehrací prostory, tudíţ nejsou nutné ţádné úpravy. Jedná se především o 

šatny, sociální zařízení, občerstvení, hlediště, tréninkovou halu, společenské a zasedací 

místnosti.  
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4.6. Jednání s médii 

 Jedná se s tiskem, televizí regionální i státní. Jedná se i s rozhlasem. Média 

částečně akci propagují před turnajem a média poté dělají z turnaje výstupy (výsledky, 

hodnocení). Během turnaje se pořizuje záznam pro místní a celostátní televizi. Jednání 

s médii před turnajem bývá většinou osobní, ale v případě roku 2010 se jednalo pouze 

elektronickou formou a formou telefonátů. Pro zadávání reklamy v rádiu není v rozpočtu 

vyčleněna částka, proto se pořadatelé snaţí vyuţívat tzv. bártrový obchod. Rádio zdarma 

odvysílá reklamní spoty a ve sportovní hale je v průběhu celého turnaje vyvěšena reklama 

daného rádia zdarma. Úspěchu v jednání s médii bylo dosaţeno v roce 2006, kdy poprvé 

byl sestřih turnaje odvysílán v celostátní televizi ČT 4 a od tohoto roku se jiţ vysílání 

krátkého sestřihu stalo tradicí.    

 

4.7.1. Vlastní průběh turnaje  

 Pro přípravu sportovní haly začínají operativní práce většinou ve středu. Je nutné 

postavit všechny stoly, ohrádky kolem stolů, stolky pro rozhodčí, počítadla a umístit 

reklamní panely. Poté, manaţer akce znovu pozve zástupce médií, osloví starostu města 

Uherské Hradiště a starostu města Hluk, aby se zúčastnili slavnostního zahájení turnaje. 

Turnaj pro účastníky začíná vţdy ve čtvrtek odpoledne příjezdem reprezentačních výprav 

do haly k prezentaci. Zde jim manaţer akce poskytne potřebné informace o ubytování, o 

stravě a o rozvozu na hotel. Hráči se jdou seznámit s halou lehkým tréninkem a vedení 

výprav se většinou účastní veřejného losování turnaje. Nejprve se losuje soutěţ druţstev, 

následně pak soutěţ jednotlivců. Hraje se dvoustupňovým systémem. Tzn. Nejprve 

základní skupiny z nichţ postupují dva nejlepší a následují vyřazovací boje. Pro neúspěšné 

ze základních skupin je připravena soutěţ útěchy. Nasazuje se podle aktuálního 

evropského ţebříčku. Turnaj samotný začíná pátečním turnajem týmů a pokračuje 

sobotním turnajem jednotlivců. Celý turnaj probíhá podle časového rozpisu a drobné 

úpravy si řídí sami rozhodčí. Vyhlášení výsledků bývá v sobotu kolem 20té hodiny. Po 

vyhlášení je v restauraci vedle sportovní haly připraven slavnostní raut, na který bývají 

zváni sponzoři.  

 Celý turnaj se pak vyhodnocuje z finančního hlediska, z hlediska prestiţe a 

v neposlední řadě se analyzuje chod celého turnaje. Znovu se kontaktují zástupci 

jednotlivých médií. Zejména specializovaný časopis stolní tenis a oblastní noviny Dobrý 

den s kurýrem. Magazín Stolní tenis pravidelně vydává obsáhlou přílohu o průběhu celého 
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turnaje a o úspěších českých hráčů. U místních novin Dobrý den s kurýrem, se jedná spíše 

o krátký článek o dění v kraji. 

 Celá akce v roce 2010 proběhla bez komplikací. Jediné co působilo vrásky na 

tvářích pořadatelů byla poněkud slabší účast oproti předchozím ročníkům. Turnaje se 

účastnilo 9 svazů. V případě juniorů se soutěţe účastnilo 42 chlapců a v případě juniorek 

se účastnilo 40 dívek. Mezeru v rozpočtu z počtu přihlášených zaplnil větší počet 

zúčastněných doprovázejících členů výprav oproti minulým ročníkům. Doprovodných 

účastníků se pro rok 2010 účastnilo 56. Dohromady tedy 138 účastníků. A tak nebyl 

výrazný úbytek peněz v rozpočtu oproti očekávání.   

 Prvním nasazeným týmem juniorů byl tým Slovensko A, následovalo Srbsko A a 

Litva. Celkem se účastnilo 12 týmů, neboť Česká republika nasadila 3 týmy, Srbsko a 

Slovensko po 2 týmech. Hrálo se ve třech skupinách na 6ti stolech. Zápas končil 

dosaţením třetího vítězného bodu. Celý průběh skupin byl bez problémový a tak se podle 

plánu začalo hrát druhé vyřazovací kolo do kterého postoupili první 2 týmy z kaţdé 

skupiny. Vítězové skupiny 1 a 2 byli rovnou v semifinále. Další 4 postupující se účastnili 

předkola, ze kterého postoupili 2 týmy. Český tým A vypadl v semifinále po boji 

s favorizovaným Slovenskem A. Ve finále se utkali dva nejvýše nasazené týmy Srbsko A a 

Slovensko A. Slovensko zvítězilo nejtěsnějším moţným poměrem 3:2. 

 Soutěţe juniorek se účastnilo rovněţ 12 týmů ze stejných zemí a hrálo se rovněţ na 

6ti stolech. Celý herní systém byl totoţný se systémem u juniorů. Ve finále se utkaly týmy 

Srbska A a Srbska B, které dotáhlo své vítězné taţení aţ do zdárného konce a překvapivě 

porazilo Srbsko A 3:0. České juniorky skončili rovněţ v semifinále poraţeny budoucími 

vítězkami Srbskem B. 

 Soutěţ jednotlivců a čtyřher proběhla hned další den v sobotu. Hrálo se tentokrát na 

všech 16ti stolech. Soutěţ juniorů byla rozlosována do 10 skupin. Prvním nasazeným byl 

Chilský hráč Olivarez Felipe. Ze skupin postoupili vţdy 2 nejlepší a 4 nejlepší hráči 

evropského ţebříku z třetích míst. Celkem tedy 24 hráčů. Ve finále se utkali nejvýše 

nasazený Olivarez Felipe a Subotic Dragan, který byl 4. nasazený. Finálová bitva dopadla 

úspěšně pro Subotice Dragana ze Srbska v poměru 4:2. Nejlepší čeští reprezentanti 

skončili mezi 16ti.  

 Soutěţ juniorek byla rozlosována a probíhala stejným herním systémem jako soutěţ 

juniorů. První nasazenou byla Zuzana Baláţová ze Slovenska, ta se však musela sklonit 

před svou přemoţitelkou Simonou Šlehobrovou z České republiky jiţ mezi 16ti. Ve finále 

http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=28
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=28
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=182


 - 38 - 

se tak utkali překvapivě dvě české zástupkyně Martina Štiková a Tamara Tomanová. 

Tomanová nakonec vyhrála poměrem 4:1.  

 Soutěţ čtyřher začínala s mírným časovým zpoţděním. Do soutěţe se přihlásilo 19 

párů juniorů. Prvními nasazenými byli Radonjic Vladimir - Subotic Dragan ze Srbska. Své 

vítězné taţení tato dvojice ukončila ve finále, kdy podlehli Slovenskému páru Novota 

Samuel - Figel Jakub těsně 3:2 na sety.  

 Soutěţe čtyřhry juniorek se účastnilo 18 dvojic. Prvními nasazenými byli Zuzana 

Baláţová a Lucia Trusová ze Slovenské republiky. Tato dvojice nezaznamenala po celou 

dobu turnaje čtyřher poráţku a ve finále si poradili s dvojicí Djurcik Aliz - Radonjic 

Aleksandra poměrem 3:1 na sety.  

 V průběhu soutěţe čtyřher se malá časová ztráta dohnala a mohlo přijít na řadu 

vyhlášení výsledků a zakončení turnaje podle časového harmonogramu.  

 

4.7.2. Zakončení akce a její doprovodný program 

 Slavnostní vyhlášení výsledků je pořádáno v prostorách sportovní haly vţdy 

v sobotu ve večerních hodinách. Po předání cen, přichází na řadu proslov ředitele turnaje. 

Místo večeře byl slavnostní raut, na který byli pozváni sponzoři. 

 

 Manaţer se sekretářkou sepsali krátkou zprávu o konání turnaje, kterou společně 

s výsledkovou listinou věnovali všem zúčastněným stolenětenisovým svazům.  

 

 Sportovní program akce je nesmírně nabytý, proto není prostor pro doprovodný 

program. Na ten přijde řada aţ v sobotu po skončení akce, kdy je uspořádána párty pro 

uzavřenou společnost účastníků turnaje v prostorách clubu FÉNIX v Hluku pod sportovní 

halou. Zejména hráčům se takovéto zpestření jinak sportovního víkendu velmi zamlouvá.  

Nedělní program pokračuje brzy z rána snídaní, u které si většina výprav bere místo oběda 

balíček jídla na cestu a vrací se domů. V poledne je banket na který jsou znovu pozváni 

sponzoři, zástupci médii a starosta.  

 

 Na závěr akce se celý turnaj podrobně analyzuje. Zjišťuje se skutečný stav 

hospodaření s penězi, porovnává se účast s předešlými ročníky, hodnotí se úspěchy či 

neúspěchy českých hráčů a manaţer s reprezentačním trenérem podává rozhovory o 

průběhu turnaje. 

http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=181
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=182
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=197
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=197
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=199
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=331
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=333
http://www.tt-info.cz/czech-open/index.php?a=10&menu=results&player=333
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4.8. Skutečný přehled příjmů a výdajů 

Tab. č. 4.2. Skutečný přehled příjmů a výdajů 

 Příjmy  Výdaje 

Vklady 138 účastníků (včetně 

nehrajícího doprovodu) 

245 364 Ubytování účastníků 82 800 

Dotace Zlínského kraje 20 000 Strava 82 800 

Sponzoři 10 000 Nájem haly 20 000 

  Propagace 2 400 

  Doprava 9 700 

  Provozní výdaje 2 600 

  Věcné ceny 9 700 

  Výplata rozhodčích 17 500 

Celkem 275 364 Kč Celkem 227 500 Kč 

Pzn. Euro pro den 14.3.2010 je 25,40,- 

 

 Zisk konání turnaje činní 47 864 Kč a bude rozdělen mezi organizační výbor a TJ 

Spartak Hluk. Celkové finance turnaje se nakonec oproti finančnímu plánu příjmů a výdajů 

změnili jen nepatrně. O něco menší vklady byly kompenzovány menšími náklady na 

ubytování a stravu účastníků a příznivějším kurzem Eura. Ostatní poloţky se změnili jen 

nepatrně. 

 

4.9. Pojištění akce 

 Akce se samostatně nepojišťuje. Je pojištěna sportovní hala, kde se turnaj hraje. 

S pojistkou haly je platná i pojistka proti krádeţi věcí v hale a pojištění je sjednáno i na 

případ, ţe by se nějaký účastník zranil. Kromě jedné zvýšené teploty v roce 2006 se 

naštěstí neobjevil ţádný úraz, zranění nebo nějaká nemoc. Rovněţ nebyla účastníkům 

zcizena ţádná věc. 

 

4.10. Analýza managementu 

 Odvedená práce managementu při pořádání turnaje mě na tolik zaujala, ţe jsem se 

ji podrobněji věnoval ve SWOT analýze turnaje. Pro podrobnou analýzu jsem musel získat 

celou řadu údajů a informací o turnaji. Čerpal jsem především z informací, které mi 

poskytl manaţer akce. Jako další můj zdroj poslouţily ohlasy hráčů a v neposlední řadě 
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také má znalost místního prostředí turnaje. Ve sportovní hale, kde se turnaj koná jsem 

sportovně vyrůstal a manaţer akce byl dlouhé roky mým trenérem.  

 

4.11. SWOT analýza turnaje 

Tab. č. 4.3. SWOT analýza turnaje 

Interní faktory Externí faktory 

Silné stránky 

 Personální obsazení managementu 

významnými osobnostmi 

 Sportovní hala a kvalitní zázemí 

 Tradice turnaje 

 Význam stolního tenisu v Hluku na 

území ČR 

Příležitosti 

 Přeorientování se na jiný druh 

pořádaných akcí 

 Uvaţovat o dalších moţnostech 

podnikání ve sportu 

 Pokusit se zvýšit diváckou 

návštěvnost 

 Získání nových potencionálních 

sponzorů 

 Navýšit rozpočet turnaje 

Slabé stránky 

 Nutnost dojíţdění – hala, hotel 

 Rozpočet závislý nejvíce na počtu 

účastníků 

 Nevýhodná geografická poloha Hluku 

 Zázemí akce nevyhovuje pořádání 

turnaje pod záštitou ITTF 

Hrozby 

 Ekonomická krize 

 Nezájem sponzorů o stolní tenis 

 Narůstající konkurence oddílů, 

které chtějí turnaj uspořádat 

Zdroj: Vlastní průzkum 

 

Silné stránky 

 Personální obsazení managementu významnými osobnostmi - osoby působící 

v oddíle TJ Spartak Hluk patří mezi nejvýznamnější osobnosti ve vedení stolního 

tenisu u nás. Často mají osobní vazby na osoby působící v jednotlivých komisích 

ČAST. Nejdůleţitější osobou je ředitel turnaje, který je zároveň předsedou výboru 

ČAST. Dalším vlivným členem je pak členka komise vrcholového sportu při ČAST 

a trenérka reprezentačních výběrů mládeţe, která byla dříve trenérkou sportovního 

centra mládeţe v Hluku a oddílu TJ Spartak Hluk.  
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Významnou roli pak má v organizačním týmu manaţer akce, v jehoţ kompetenci je 

jednání se zastupiteli města, okresu i kraje. Dále oslovuje potencionální sponzory, 

zajišťuje ubytování.  

 Sportovní hala a její kvalitní zázemí – městská sportovní hala v Hluku splňuje bez 

nějakých úprav přísná kritéria pro pořádání turnaje pod záštitou ETTU. Hráči v 

hale mají dostatečný prostor při hře i odpočinku v prostorách haly. K dispozici je 

hlediště pro diváky, tréninková hala, restaurace přímo ve sportovní hale. Celá hala 

je umístěná v klidné části malého města. U sportovní haly je k dispozici parkoviště. 

Velkou výhodou také je, ţe pořadatelé nemusí dováţet stoly ze svazu ČAST, neboť 

disponují dostatečným počtem stolů splňující poţadavky turnaje.  

 Tradice turnaje - Ve stolním tenise nebývá zvykem, aby se turnaj podobného 

významu konal 9krát na stejném místě. To svědčí myslím samo o sobě, ţe je turnaj 

kvalitně uspořádán a hráči se sem rádi vrací. 

 Význam stolního tenisu v Hluku na území ČR – Hluk patří v ČR mezi tradiční 

stolnětenisová města. Své úspěchy sklízel jiţ v dávných časech. V posledních 

deseti letech se oddíl TJ Spartak Hluk zaměřil především na práci s mládeţí. 

Vrcholem práce bylo vznik sportovního centra mládeţe v roce 2003. V SCM se v té 

době soustředilo 8 hráčů první republikové desítky jednotlivých věkových kategorií 

a sourozenecká dvojice slovenských reprezentantů. V kategorii ţen TJ Spartak 

Hluk je pravidelným účastníkem extraligy. V letošním roce ţeny TJ Spartak Hluk 

hrají dokonce evropskou superligu. Muţi hráli několik let první ligu. Kvůli lepším 

financím se však A tým muţů odpojil od TJ Spartak Hluk a vznikl tak nový oddíl 

Matve Uherský Ostroh, kam první ligu převedli. Jedná se však pouze o formální 

změnu, neboť i nadále své tréninky i zápasy hrají v Hluku za stejných podmínek.  

 

Slabé stránky  

 Nutnost dojíţdění na halu nebo hotel, navíc ubytovna při sportovní hale nesplňuje 

poţadavky ETTU na kvalitu a komfort ubytování. Je to jednoznačně největší 

problém celé akce. Pořadatelé sice udělali vše co bylo v jejich silách. Zajistili 

bezplatnou autobusovou dopravu z haly do nedalekého Uherského Hradiště, kde 

byli účastníci ubytováni ve dvou hotelích v centru města. Cesta trvala necelých 15 

minut. V případě nutnosti byli pak připraveni dobrovolníci s osobním autem na 
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převoz malého počtu lidí. Myslím, ţe se podařilo tímto způsobem problém značně 

eliminovat, ovšem i tak se proslýchaly ohlasy, ţe se někomu nelíbí dojíţdění.  

 Rozpočet závislý na počtu účastníků tzn., ţe příjmy ze startu účastníků tvoří 80-

90% rozpočtu akce. Lepší prací se sponzory by se teoreticky dalo sehnat více peněz 

od sponzorů, ale stěţí se dá představit, ţe by mohlo dojít k velkému posunu 

ohledně zájmu sponzorů. Také u peněz z krajského rozpočtu se nedá počítat 

s navýšením částky. Moţnost k navýšení rozpočtu se mi jeví z podnikatelské 

činnosti, kterou jsem rozepsal ve svých námětech a doporučení. 

 Nevýhodná geografická poloha Hluku – jedná se částečně spornou slabou stránku. 

Na straně jedné velká vzdálenost od letiště odrazuje kaţdoročně několik 

vzdálenějších zahraničních svazů od účasti, jako tomu bylo letos v případě 

Španělska, či Anglie. Na druhou stranu, velkou část účastníků tvoří hráči 

z nedaleké Slovenské republiky, Maďarska a Srbska. Nedá se předpokládat, ţe by 

tyto výpravy v takto hojném počtu dojely auty např. do Prahy. A letecky by je účast 

na akci vyšla dráţ.   

 Zázemí akce nevyhovuje pořádání turnaje pod záštitou ITTF – pod záštitou ITTF se 

konají celosvětové turnaje nevyšší kategorie. Na rozdíl od turnajů pod ETTU se jej 

mohou účastnit pouze hráči z nejuţšího reprezentačního výběru, kteří se účastní 

kvalifikace a pak skupina hráčů, kteří jsou nominováni na základě svého postavení 

na světovém ţebříčku přímo do hlavního turnaje. Turnaje pod ITTF bývají 

celosvětové. Financovány bývají ve velké míře právě mezinárodní stolnětenisovou 

federací. Pro pořádání turnajů ITTF chybí zejména ubytovací kapacity v areálu 

haly. Další poţadavky by nebyl problém operativně zajistit. Například účast 

turnajového lékaře, zvýšit počet tréninkových stolů atd… 

 

Příležitosti 

 Je potřeba zmínit, ţe ročník 2010 byl v Hluku poslední a turnaj byl přesunut do 

Hodonína. Podrobněji je tento krok rozepsán v závěru práce. 

 

 Přeorientování se na jiný druh pořádaných akcí – věnovat se s podobnou pílí všem 

turnajům, které se ve sportovní hale konají. Například mezinárodní satelitní turnaj 

mládeţe konaný kaţdoročně v Hluku je početně mnohem lépe zastoupený neţ 

MMJ. Jistým řešením je také moţnost se zcela přeorientovat na jiný druh akcí. 
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Uvaţuje se o pořádání zumbamaratonů, florbalových turnajů, pořádání firemních 

prezentačních akcí, pořádání koncertů a dalších akcí.  

 

 V případě příleţitostí během turnaje se mi jeví jako největší prostor pro zlepšení 

v těchto oblastech.  

 

 Uvaţovat o dalších moţnostech podnikání ve sportu – nabízet prostory a plochy 

k pronájmu firmám na prezentaci svého sortimentu. Vydávat inzertní noviny nebo 

nějaký jiný výstup z průběhu akce. 

 Pokusit se zvýšit diváckou návštěvnost – v případě lepší propagace akce by 

pravděpodobně byla i větší divácká návštěvnost. Na stolní tenis se v regionu 

relativně chodí, ale bylo by vhodné místní občany přesvědčit, ţe právě tato akce je 

ta pravá, kterou mají navštívit.  

 Získání nových potencionálních sponzorů – úzce souvisí s předchozími body, je 

třeba přijít s atraktivní nabídkou reklamních sluţeb. V případě větší divácké 

návštěvnosti by i více sponzorů mělo zájem své produkty prezentovat na akci. Noví 

i stávající sponzoři by pak jistě rádi uvítali moţnost prezentace svého zboţí na akci. 

K novinovým článkům co vychází o turnaji by bylo dobré také vydávat informační 

bulletin o průběhu turnaje, kde by byl prostor věnován přímo sponzorům. Tím by 

se zaručila partnerům akce jejich mediální publicita. Z toho vyplývá příchod 

potencionálních firem.  

 

Hrozby 

 Ekonomická krize – ekonomická krize alespoň částečně postihla v roce 2008 a 

2009 celý evropský trh. Získávání finančních prostředků pro sport se stalo obecně 

sloţitější. Do té doby štědří sponzoři začali podrobněji analyzovat své výdaje. To 

v konečném důsledku zasáhlo i reprezentační výběry jednotlivých zemí. Svazy pak 

neměly dostatek finančních prostředků na vyslání svých hráčů na turnaje po celé 

Evropě. Obvykle problém vyřešily vysláním sportovců na náklady svazu pouze na 

několik bliţších turnajů. Pokud hráči měli zájem se účastnit i jiných turnajů kam 

nevysílal svaz své hráče, museli si vše plně hradit sami. Proto v letech 2009 a 2010 

nastal pokles účastníků turnaje. V případě dalšího klesání účastníků by organizační 

tým nejspíše ztratil zájem akci z finančních důvodů pořádat. 
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 Nezájem sponzorů o stolní tenis – tento bod, částečně navazuje na předchozí 

ekonomickou krizi a popisuje celkový nezájem populace o stolní tenis. V době 

ekonomické expanze jsou firmy ochotnější stát se sponzory akce. V roce 2010 však 

byla ekonomická krize, a tak celá řada potencionálních sponzorů sáhla k úsporným 

opatřením v chodu firmy. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, ţe stolní tenis není 

mediálně atraktivní sport. Jeho divácká sledovanost nedosahuje nikterak vysokých 

čísel. Nejsou v něm velké peníze a stejně tomu tak je i v případě MMJ. Sponzoři 

nejsou sice pro konání hlavním zdrojem financí, ale u malého rozpočtu je kaţdý 

výpadek financí znát 

 Narůstající konkurence oddílů, které chtějí turnaj uspořádat – tato hrozba se 

bohuţel letošním rokem naplnila. Turnaj byl převeden do Hodonína. Nutno dodat, 

ţe Hodonín poskytuje účastníkům zcela jistě nejlepší komfort v celé ČR jak 

z hlediska haly tak z hlediska ubytování.  

 

4.12.1. Rozhovor s Tomášem Málkem (účastníkem turnaje) 

Otázka č.1 

 Pane Málek, už jste se zúčastnil řady mezinárodních turnajů. Jak si podle Vás 

stojí turnaj v Hluku v porovnání s ostatními turnaji v zahraničí? 

 Myslím, ţe turnaj v Hluku byl nesmírně kvalitním a důleţitým turnajem. Pro nás 

hráče to byla poslední moţnost, jak si říct na mezinárodním turnaji o nominaci na 

mistrovství Evropy. Byla tu celá řada skvělých hráčů, ale v porovnání s ostatními turnaji 

jinde v Evropě byla konkurence přeci jen o něco slabší. Je to dáno nejspíše i tím, ţe pro 

mnohé silné státy je Česká republika daleko.  

 

Otázka č.2 

 Mluvil jste se zahraničními účastníky? Jak se jim turnaj u nás líbí?  

 Mluvil jsem jen se skupinou Slováků. A ti byli turnajem téměř nadšeni. Jinak jsem 

se zahraničními účastníky nemluvil. Ale kamarád mluvil s jedním Srbem a ten si trochu 

ztěţoval na dlouhé čekání mezi jednotlivými zápasy. Ale to se stává na kaţdém turnaji, ţe 

některý z hráčů vlivem různého rozlosování má dlouhou pauzu mezi zápasy. S tím se nedá 

nic dělat. 
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Otázka č.3 

 Máte nějaké výhrady k organizaci turnaje?  

 Ţádné výhrady k organizaci nemám.  Turnaj se mi líbil jak po stránce účasti, tak po 

stránce zázemí akce.  

 

Otázka č.4 

 Slyšel jsem, že si někteří zahraniční hráči stěžovali na složité dojíždění na hotel 

v Uherském Hradišti. Jsou tyto informace pravdivé?  

 Osobně jsem se nesetkal s ţádnou stíţností, ale zaslechl jsem od pár lidí, ţe se 

divili, ţe musí jet autobusy nebo auty na hotel. Obvykle bývá ubytování v bezprostřední 

blízkosti haly. Pro mě to ale nebyl ţádný problém. Cesta trvala necelou čtvrthodinu, coţ je 

poloviční čas oproti mé kaţdodenní cestě na trénink.  

 

Otázka č. 5 

 S organizačním zabezpečením účastníků turnaje jste byl spokojen? 

 Ano. Během turnaje proběhlo vše bez problémů. Musím organizační tým pochválit. 

Ihned po příjezdu jsme dostali přesné pokyny s harmonogramem turnaje. Všichni jsme 

přesně věděli v kolik kde máme být. V kolik můţeme jít na trénink, v kolik na jídlo, 

v kolik na autobus.  

 

4.12.2. Rozhovor s manažerem MMJ  2010 Karlem Bojkem 

Otázka č.1 

 Pane Bojko, co stálo u samého zrodu myšlenky uspořádat MMJ v Hluku? 

 U samotného zrodu stál dotaz „Zvládneme to? Umíme to v našich podmínkách?“ 

Měli jsme zkušenosti s pořádáním republikových akcí, ovšem pořádání velké evropské 

akce byl pro nás velký závazek a tak trochu krok do neznáma. Naštěstí jsme obstáli a devět 

úspěšných ročníků a hlavně pozitivní reakce od samotných účastníků, hovoří v náš 

prospěch. 

 

Otázka č.2 

 Čím si Hluk zasloužil, že se zde uskutečnil již devátý ročník? 

 Myslím si ale, ţe před devíti lety jsme přišli na svaz první s kompletní nabídkou a 

zřejmě tomu pomohl fakt, ţe část tehdejších reprezentantů byl právě z našeho oddílu. 

Postupem času pozice hluckého stolního tenisu sílila v rámci republiky i v zahraničí sílila. 
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V jednotlivých komisích ČAST přibýval počet členů spřízněných s TJ Spartakem Hluk. 

V posledních letech byl turnaj v Hluku jiţ natolik zaběhlý a zahraniční svazy počítaly 

s turnajem v Hluku jako s hotovou záleţitostí. Tudíţ nebyl důvod měnit místo pořádání.  

 

Otázka č.3 

 Připravujete pro turnaj speciální časový harmonogram?  

 Speciální ani ne, protoţe ten program je nadiktován samotnou evropskou asociací 

stolního tenisu a všechny evropské turnaje se řídí tímto přesně daným časovým 

programem. Uvedu příklad – jestliţe na našem mistrovství v březnu je semifinále dvouher 

na programu v sobotu v 18:30, tak na dubnovém mistrovství v Madridu je stejné semifinále 

ve stejný den a čas.  

 

Otázka č.4 

 Co má takový harmonogram obsahovat? 

 V podstatě vše co účastníci mohou potřebovat vědět. Nejdůleţitější je, aby věděli 

v kolik a kde mají být a co se tam bude dít. Pro hráče je nejdůleţitější časový 

harmonogram zápasů. Pro vedení reprezentačních výběrů pak informace ohledně výdeje 

jídla, odjezdu autobusů, informace v kolik a kde probíhá losování soutěţí a vůbec celkový 

časový plán akce. Během turnaje ještě samotné vedoucí výprav ihned informujeme o 

případných změnách. Někde můţe vzniknout časový posun, či jiné drobné nepříjemnosti. 

 

Otázka č. 5 

 Kdyby jste měl určit jeden největší organizační problém z posledního ročníku, 

který by to byl? 

 V posledních letech jsme neměli váţnější organizační problémy. Za zmínku stojí 

pouze, kdyţ jednou vypadl na 30 minut proud v hale. Také se nám jednou stalo, ţe se na 

poslední chvíli odhlásila jedna výprava, takţe se musel upravovat časový rozpis a také 

rozlosování soutěţí. 

 

Otázka č. 6 

 Můžete jej blíže specifikovat? 

 V případě toho elektrického proudu došlo k tomu, ţe byla přetíţena síť. Problém 

byl odstraněn během 30 minut a časová ztráta byla během následných hodin smazána. 

V případě odhlášené výpravy na poslední chvíli se ihned provedlo nové vylosování, ostatní 
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výpravy o tom byly ihned informovány, upravil se časový pořad. Ihned jsme zareagovali 

na vzniklou situaci a během chvilky ji dali do pořádku. Spousta drobných 

nepředvídatelných věcí se děje při samotném turnaji a vy musíte improvizovat. Častokrát 

se mění stůl, nevyhovuje síťka, někomu se udělá nevolno, najednou máte nedostatek pitné 

vody v lahvích pro účastníky, přestane fungovat topení na třech pokojích, do toho vám 

přijede točit televize, atd… 

 

Otázka č. 7 

 Kde je podle Vás nějaký prostor pro zlepšení organizace? 

 Zlepšovat se dá pořád a všechno. Mám ale pocit, ţe v našich podmínkách jsme 

dělali maximum. Občas jsem měl pocit, ţe z hlediska reklamy a propagace jsme měli ještě 

rezervy. 

 

Otázka č. 8 

 Máte vybudovanou nějakou zpětnou vazbu, kdy se k Vám dostávají ohlasy 

z turnaje ihned tzv. z první ruky?   

 Ano máme. Během turnaje mluvíme s účastníky, na konci turnaje je závěrečný 

banket pro vedoucí a trenéry, kde se o turnaji diskutuje, jsme v e-mailovém spojení i po 

skončení turnaje a spousta ohlasů (ve velké většině pozitivních) chodí i po skončení 

turnaje. 

 

Otázka č.9 

 Vy pořádáte celý turnaj v počtu pouhých dvou lidí. Neuvažovali jste o 

rozšíření týmu? 

 Během příprav jsme sice jen dva, ovšem během turnaje samotného se náš tým 

rozroste na pět lidí. Jsme dobře organizovaní, kaţdý ví, co má přesně dělat, všichni mají 

velký smysl pro improvizaci a organizaci, takţe se ani nikdy neuvaţovalo o rozšíření týmu. 

 

Otázka č.10 

 V poslední době se všude stále dokola řeší hospodářská krize. Jak se tato krize 

do turnaje projevila? 

 Projevila se o něco menší účastí v letech 2009 a bohuţel i v posledním ročníku 

2010. To bylo, z počtu přihlášek, evidentní. To, ţe se začne šetřit i na reprezentační úrovni, 

jsme ale nikdo nepředpokládali. 
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Otázka č.11 

 Jak by jste popsal vlastní zkušenost se získáváním peněz od sponzorů akce? 

 Jednání s jednotlivými sponzory jsou nesmírně sloţité. Obvykle vše probíhá stejně.  

Nahlásím se do firmy, nikoho tam neznám, přijdu tam, po pěti minutách mi poděkují, ale 

zajímavé to pro ně není. Ping-pong není mediálně zajímavý a pro místní lokální sponzory 

nemají vynaloţené prostředky ţádný dopad/efekt. Ze solidarity pokud něco vůbec dají tak 

nabídnou malou částku, která nějak nepomůţe chodu turnaje. V případě větších firem 

s větší působností jsme taktéţ malá nevýrazná akce a vidí nás jako zbytečnou investici. 

Firmy mnohdy ani nedají pořádně moţnost k osobnímu jednání a tak jedinou moţností jak 

se nimi spojit je rozeslaná nabídka ke sponzorství formou nabídkových letáků. Bohuţel 

většinou bez většího úspěchu. Kdyţ uţ se podaří nějakého sponzora sehnat, tak jde spíše o 

osobní známosti nebo skutečnost, ţe sponzor je člověk, který má ke stolnímu tenisu vztah. 

 

Otázka č.12 

 V Hluku je stolní tenis tradičním a poměrně oblíbeným sportem. Jak reagují 

místní občané na skutečnost, že MMJ se již v Hluku konat nebude? 

 V podstatě nijak, protoţe těch stolnětenisových akcí v Hluku je za rok moc. Je 

pravdou, ţe toto byla jedna z těch vrcholných, ale pokud budou chtít obyvatelé Hluku vidět 

špičkový stolní tenis, tak si můţou během roku zajít na extraligu nebo superligu ţen, I.ligu 

muţů, celostátní bodovací turnaj mládeţe nebo mistrovství ČR v mládeţnických 

kategoriích. Stále si můţou vybírat z pestré stolnětenisové nabídky. 

 

Otázka č.13 

 Co považujete z pohledu vrcholného manažera za nejdůležitější moment celé 

akce? 

 Nevím, to nelze jednoznačně říci. Důleţitý je kaţdý krok. 

 

Otázka č.14 

 V čem je řízení sportovní akce jiné oproti řízení sportovní haly? 

 V mnoha věcech je jiné, ale v mnoha věcech zase velmi podobné.  
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Otázka č.15 

 Můžete alespoň částečně nastínit své manažerské plány pro nadcházející 

sezóny? 

 Obecně – pořádání sportovních akcí širokého rozsahu. Turnaje od stolního tenisu, 

florbalu, fotbalu, nohejbalu, basketbalu po aerobik a zumbamaratony. Pořádání kulturních 

akcí – od váţné hudby po rockové koncerty. A v současné době se téţ zaměřujeme na akce 

pro firmy, výstavy a semináře. 
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5. Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 

 

 Informace, které jsem získal na základě dříve jmenovaných výzkumných metod, 

nám poskytují informace jaká je aktuální situace MMJ.  

 

 Na základě rozhovoru s manaţerem jsem získal důleţité informace o pořádání 

turnaje. Dozvěděl jsem se několik informací ohledně sloţitého shánění sponzorských darů 

a informace ohledně ucházení se o pořádání akce.  V rozhovoru s účastníkem turnaje jsem 

se dozvěděl cenné informace přímo od jednoho z hráčů.  

 

 Nejsilnější stránkou turnaje je personální obsazení jeho managementu. V případě 

slabých stránek je hlavním problémem nutnost dojíţdění mezi halou a hotelem. Povýšením 

turnaje do kategorie ITTF je nutno se přeorientovat se na jiný druh akcí, neboť sportovní 

hala v Hluku jiţ nesplňuje poţadované kapacitní a reprezentativní kritéria akce.  

 

 První ročníky byly pořádány především kvůli zviditelnění oddílu TJ Spartak Hluk a 

členů organizačního výboru. V posledních letech je jiţ turnaj pořádán především pro svou 

finanční ziskovost. Z uplynulých devíti ročníků byl pouze rok 2006 mírně ztrátový. 

Pořadatelé kaţdoročně počítají se ziskem přibliţně 50 000 Kč, který si rozdělí mezi sebe. 

V roce 2010 si organizační výbor rozdělil částku 47 864 Kč.  

 

 Turnaj je podle mého názoru velice dobře uspořádán. Z počátku jsem byl trochu 

naplněn nedůvěrou ohledně malého organizačního týmu. Ovšem mé obavy z organizační 

struktury pořadatelů turnaje byly zcela neopodstatněné. Co se týká zázemí, tak pořadatelé 

vytěţili opravdu maximum. Se skutečností nutnosti dojíţdět hotel - ubytovna se 

organizační tým vypořádal nejlépe jak mohl. Zajištěním kvalitní dopravy mezi hotelem a 

ubytovnou tuto nevýhodu do značné míry eliminovalo. V průběhu sportovní akce se 

neobjevily ţádné závaţnější komplikace a vše proběhlo podle časového plánu. Organizační 

tým při organizaci turnaje obstál.  

 

 Bohuţel ročník 2010 i přes svůj téměř kaţdoroční zisk byl v Hluku poslední. 

Turnaj díky své evropské prestiţi byl povýšen do nejvyšší juniorské kategorie ITTF Junior 

Circuit. Pro stolní tenis v České republice je to jednoznačně velké plus. Stinnou stránkou 
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povýšení pro organizační výbor a město Hluk je přesunutí turnaje do nedalekého 

Hodonína. Důvodem je zejména problematika dojíţdění na hotel autobusy. Nutno 

podotknout, ţe se jedná jiţ opravdu o vrcholovou akci. A jako vrcholová akce vyţaduje i 

reprezentativní prostředí. Hodonín disponuje moderním sportovním komplexem. Hráči i 

doprovod jsou ubytováni v bezprostřední blízkosti sportovní haly. Hala má nový druh 

podlahy typu taraflex, velkou tribunu pro diváky a komfortní zázemí haly pro hráče. Celý 

turnaj pak působí mnohem více reprezentativněji neţ, kdyby zůstal v Hluku. Organizační 

výbor z Hluku se stal členy organizačního týmu turnaje v Hodoníně a předává jim veškeré 

své zkušenosti a kontakty z uplynulých ročníků. 

 

 Dle mého subjektivního názoru nejslabším článkem celé organizační struktury byla 

prezentace a reklama celého turnaje. Je mi jasné, ţe stolní tenis není mediální sport. Není o 

něj tak velký zájem jak o některé jiné sporty. Myslím si však, ţe by se dalo v oblasti 

marketingové kampaně udělat více neţ vylepit plakáty, obeslat zahraniční stolnětenisové 

svazy a oslovit několik zástupců médií. Jedním s alternativních řešení zlepšení je vyuţití 

místního rozhlasu. Kdyţ místní obyvatelé Hluku a přilehlých obcí uslyší i z rozhlasu 

pozvánku na akci, tak svou návštěvu zváţí. Pro vyšší účast hráčů se asi jen stěţí dá více 

dělat neţ obvolávat svazy a zasílat pozvánky k akci. 

 

 Prostor pro zlepšení se však nabízí v oslovování sponzorů. Stálými sponzory jsou 

místní malé firmy. Dle mého názoru by byla lepší odezva od dalších potencionálních 

sponzorů, kdyby se jim celá akce prezentovala v průběhu roku, těsně před jejím začátkem a 

po skončení. Před akcí by bylo vhodné vypracovat nějaký tip sponzorského balíčku, se 

kterým přímo oslovovat potencionální partnery akce. Firmě co projeví zájem, nabízet 

různé varianty sponzorignu. Důleţitým prvkem na zachování sponzora i do příštích let je 

pak zpětná vazba ke sponzorovi. Proto by bylo nezbytné vydávat informační bulletin o 

průběhu akce či inzertní noviny, kde by partneři měli také svůj prostor k reklamě. 

V případě jednoho většího sponzora se jeví jako varianta umístit název firmy do názvu 

akce. 

 

 Dále bych doporučoval manaţerovi akce aby na stránkách svazu ČAST inzeroval 

moţnost pronajmutí prodejních stánků po celou dobu turnaje. Sice by mu na turnaji přibyla 

konkurence v oblasti prodeje stolnětenisových potřeb, které sám prodává, ale na druhou 

stranu by přišly do rozpočtu turnaje a Sportu Hluk další peníze. Předpokládal bych 
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především zájem o pronajmutí stánku pro firmy nabízející sportovní doplňky stravy, 

rychlého občerstvení a vybavení pro stolní tenis. Na některých větších turnajích tyto firmy 

běţně vystupují. Zejména firma PENCO v posledních letech hojně navštěvuje větší turnaje 

v ČR a prezentuje své iontové nápoje.  Viz příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3.  

 

 Dalším námětem je, ţe hráči samotní by ve velkém počtu uvítali znovu obnovení 

památečních triček MMJ jak tomu bylo v letech 2003 a 2004. Trika by se daly vyuţít jako 

další reklamní plocha pro potencionální sponzory. 

 

 Při úspěšnější práci s potenciálními partnery akce by se zvýšil rozpočet akce. Bylo 

by proto vhodné vyuţít všech navrhovaných metod, jako jsou sponzorské balíčky či 

pronájem volné plochy. Zvýšením rozpočtu akce by stoupla její prestiţ a při správném 

hospodaření také zisk.  

 

5.1. Porovnání s turnajem v Düsseldorfu 

 Kdyţ se bude Mezinárodní mistrovství juniorů v Hluku srovnávat s dříve podobnou 

akcí v Německém Düsseldorfu, má se mnohé co učit. V Düsseldorfu prezentovalo vţdy 

své produkty velké mnoţství firem. V posledních letech počet firem stále přibýval. Dnes se 

dá s trochou nadsázky označit tento turnaj spíše za jakýsi veletrh sportovních potřeb, 

především pak se zaměřením na stolní tenis a stravu pro sportovce. Své novinky tam 

prezentuje většina značek specializovaných na stolní tenis. Dokonce značka Andro se stala 

partnerem akce a veškeré své produkty zde prodává s výraznou slevou. Turnaj samotný jiţ 

tvoří spíše masovou akci široké hráčské základny mladých evropských hráčů. 

 

 Také po sportovní stránce se oba turnaje vyvíjely také zcela odlišnou cestou. 

Z počátku byly srovnatelné jak do počtu účastníků, tak do kvality hráčů. Ovšem Německý 

Düsseldorf vsadil na masovost akce. Na protější straně Hluk se stal turnajem pouze pro 

reprezentační výběry. V Düsseldorfu se soutěţí ve všech mládeţnických kategoriích a v 

loňském roce se účastnilo jiţ 1500 hráčů a hráček. Cena za startovné v Německu se 

pohybuje kolem 20 Euro bez stravy a ubytování. Díky masové účasti je dnes i doprovodný 

program v Düsseldorfu bohatší. Součástí programu je den strávený s Německým klubovým 

mistrem Borusií Düsseldorf, zajímavá prohlídka města i atrakce pro nejmladší účastníky. 

Na druhou stranu právě zmíněná masovost je částečným důvodem, proč se tohoto turnaje 

neúčastní špičkový evropští hráči. V tomto směru je dnes turnaj v Hluku jasným vítězem.  
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 Své poznatky o turnaji v Düsseldorfu čerpám především ze své vlastní zkušenosti. 

Účastnil jsem se dvou ročníků tohoto turnaje. V roce 2003 se jednalo o můj první 

zahraniční start a další účast byla v roce 2004. Moc se mi líbil doprovodný program akce. 

Při procházení sportovních stánků mne zaujal největší stánek, který měla pronajatý stolně 

tenisová firma Andro u nichţ jsem vyuţil moţnosti bezplatného testování dřev a potahů na 

stolní tenis. Testovaná pálka mi natolik vyhovovala, ţe po turnaji jsem přešel právě na tuto 

značku a hrám s ní dodnes. Kdybych měl porovnat, který turnaj byl pro mne větším 

záţitkem, tak by to byl jednoznačně turnaj v Düsseldorfu. Částečně proto, ţe v Hluku jsem 

byl pouze v roli diváka, kdyţto v Düsseldorfu v pozici hráče. Svůj vliv jistě měla také 

atmosféra cizí země. To ovšem nikterak nemění skutečnost, ţe v Düsseldorfu bylo vše 

organizováno na špičkové úrovni. Firmám se zřejmě prezentování výrobků na akci 

vyplatilo, kdyţ se stejně jako účastníci na turnaj po roce opět vrátili.  
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6. Závěr 

  

 Závěrem lze říci, ţe turnaj byl dobře zorganizován. Celá akce proběhla bez větších 

komplikací. Organizační tým dokázal, ţe i v nízkém počtu pracovníků a v malém městě lze 

pořádat kvalitní turnaje, s kladným hodnocením zúčastněných. Důkazem dlouhodobě 

dobře vykonávané práce, je povýšení turnaje z kategorie ETTU do kategorie ITTF Junior 

Circuit. Coţ paradoxně znamenalo přesun turnaje z Hluku do Hodonína, ale pro samotný 

stolní tenis je to jistě velkým přínosem. Hráči získají na tomto turnaji tolik potřebné 

mezinárodní zkušenosti na nejvyšší úrovni a výrazně stoupne věhlas stolního tenisu v ČR. 

S Hodonínem celý organizační tým z Hluku úzce spolupracuje a poskytl jim veškeré 

moţné kontakty, rady a zkušenosti. V Hodoníně jiţ zmiňovaný ročník 2011 proběhl pod 

názvem Global Junior Circuit 2011 v termínu 2.2. - 6.2.2011. Na rozdíl od turnaje v Hluku 

obsahoval kromě turnaje juniorů i turnaj kadetů. Účastnilo se jej 270 hráčů a hráček ze 26 

zemí světa. Pořadatelský tým tvořilo 40 lidí, včetně pořadatelů z Hluku. Turnaj proběhl bez 

potíţí a Hodonín tak úspěšně navázal na 9 ročníků konaných v Hluku a jiţ dnes je jisté, ţe 

příští rok bude turnaj v Hodoníně opět pořádán pod záštitou ITTF.  

  

 Závěrem chci říci, ţe stolní tenis má v ČR velkou tradici. První zlatou medaili 

z mistrovství světa přivezlo druţstvo muţů jiţ v roce 1932. Historie nám nabízí celou řadu 

slavných českých stolních tenistů. Např. Andreadis, Orlowsky, Hrachová nebo Korbel. 

Poslední zmiňovaný byl členem posledního mezinárodního úspěchu, získání bronzové 

medaile v soutěţi druţstev muţů na domácím ME v Ostravě v roce 2010.  

 

 Stolní tenis, i kdyţ se to mnohým nebude věřit patří k nejmasověji provozovaným 

sportům na světě. Svou velkou oblibu má i u nás. Stolní tenis bývá v hojné míře 

provozován na chalupách, ve sklepech obytných domů nebo na chodbách základních škol. 

V ČR jej alespoň někdy hrál téměř kaţdý obyvatel. Stal se tak u nás nedílným prvkem 

tělocvičné rekreace řady lidí. Aktivní provozování sportu vede k obnovení dobrého stavu 

organismu a zdraví jedince za pouţití pohybového aparátu člověka. Stejně tak tomu je i 

v případě stolního tenisu. 
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