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1 Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou organizace a realizace sportovní akce, 

konkrétně Atletických závodů dětských domovů 2011, kterou každoročně pořádá Dětský 

domov Uherský Ostroh. Atletické závody dětských domovů 2011 se uskutečnily již jako  

11. ročník v areálu Městského atletického stadionu v Uherském Hradišti dne 11. 5. 2011.  

 

Při organizaci a následné realizaci této sportovní akce bylo přítomno 6 studentů 

druhého ročníku Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava studijního oboru 

Sportovní management, kteří pomáhali hlavním organizátorům s organizací a realizací 

atletických závodů a plnili si tím zároveň svoji odbornou praxi. Jelikož autorka bakalářské 

práce měla možnost být součástí týmu, vybrala si problematiku organizace této sportovní akce 

jako téma pro zpracování své bakalářské práce.  

 

Atletické závody dětských domovů jsou jedinečnou sportovní akcí, kde se setkávají 

děti z různých dětských domovů a měří mezi sebou síly v daných atletických disciplínách 

jako jednotlivci a při tom se snaží vybojovat co nejlepší umístění pro svůj dětský domov jako 

jeden tým. 

 

Cílem bakalářské práce je rozbor problematiky organizace atletických závodů 

dětských domovů 2011 a stanovení návrhů a doporučení pro sportovní akce podobného 

charakteru. Získané poznatky, návrhy a doporučení budou předány vedení Dětského domova 

Uherský Ostroh za účelem potenciálního zlepšení organizace a realizace Atletických závodů 

dětských domovů v příštích ročnících. 

 

Bakalářská práce bude rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž první je část 

teoreticko-metodická, obsahující základní pojmy a teoretická a metodická východiska, která 

budou aplikována na následující část a to aplikačně-ověřovací. Tato část bakalářské práce se 

bude zabývat problematikou organizace a realizace Atletických závodů dětských domovů. 

Třetí, závěrečná kapitola, bude celkovým souhrnem výsledků a závěrů, které budou získány 

použitím výzkumných metod. 
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K dosažení cíle bakalářské práce bude použita adekvátní metodika výzkumného 

šetření. Bude využito techniky práce s dokumenty, rozhovoru s účastníkem akce a metody 

SWOT analýzy. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 
V této části bakalářské práce jsou vysvětleny a objasněny základní pojmy, ze kterých  

se v bakalářské práci vychází a které bezprostředně souvisí s následující aplikačně-ověřovací 

částí bakalářské práce. 

 

2.1 Sport 

 

Sport je významným společenským jevem, je charakterizován svými vlastnostmi, 

svým postavením a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem společenského života. Vztahy  

a vazby sportu k různým vědním disciplínám a oborům se odrážejí ve vzdělání, v umění, 

v politice, mají vliv na výchovu, ovlivňují tělesný a duševní rozvoj jedince. [4] 

 

Sport je složkou tělesné kultury, která je součástí kultury obecné. Dalšími, neméně 

významnými složkami tělesné kultury, jsou tělesná výchova a tělocvičná rekreace. 

 

V různých literaturách, zabývajících se sportem, můžeme najít mnoho definicí tohoto 

slova. Dovalil (2005, str. 6) ve své publikaci uvádí, že: „Sport je dobrovolná pohybová 

aktivita, motivovaná snahou po dosažení maximální výkonnosti, rozvíjené v tréninku  

a demonstrované v soutěžích.“  

 

Nejčastěji přijímanou definici sportu obsahuje Evropská charta sportu z roku 1992, 

kterou ve svých skriptech cituje Durdová. Podle článku 2 Evropské charty je sport chápán 

jako: „Všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či 

nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků na všechny úrovních“. [6] 

 

Obecnou definici pojmu sport v českém právním řádu nalezneme v zákoně  

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 2 tohoto zákona 

definuje pojem sport jako: „Všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím 

organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické 

kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“. 

Odstavec druhý stejného paragrafu, stejného zákona, vymezuje pojem sport pro všechny 
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jako: „organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám 

obyvatelstva“. [20] 

 

2.2 Management 

 

Management - často používaný pojem, se kterým můžeme setkat jak v odborné 

literatuře, tak i v běžném životě, je převzatý z angličtiny.  Jeho doslovný překlad znamená: 

• management – řízení, vedení či správa (myšleno správa podniku), 

• manage – řídit, vést, spravovat, 

• manager – ředitel, vedoucí, správce. [14] 

 

Na pojem management můžeme nahlížet ze tří různých stran, přičemž každá strana má 

v odborné literatuře své zástupce a jejich definice. Těmi jsou: 

• management jako vedení lidí, 

• management jako specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

• management jako předmět studia. [15] 

 

Zástupci nahlížení na management jako vedení lidí Koontz a Weihrich  

(1993, str. 9) uvádí: „Management je proces vytváření a udržování určitého prostředí,  

ve kterém jednotlivci, pracující společně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle.“ 

 

Definici managementu jako specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky 

(manažery) přibližuje Chung, kterého ve svých skriptech cituje Čáslavová  

(2009, str. 11): „Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly 

organizačních činností, zaměřených na dosažení organizačních cílů.“ 

 

Management jako předmět studia definuje Robins (2004, str. 15). Ten uvádí: 

„Management je oblast studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout 

cíle organizace.“ 

 

Pro téma a obsah bakalářské práce je nejdůležitějším pojetím managementu definice 

Chunga, tedy ta, že management je proces plánování, organizace, vedení a kontroly, kde tyto 
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činnosti vedou ke splnění určitého cílu, jelikož organizace a realizace jakékoliv akce s tímto 

pojetím úzce a bezprostředně souvisí. 

 

2.2.1 Manažer 

 

Manažer je profese nebo profesní zařazení na určitém stupni podnikové struktury, 

který zodpovídá za dosahování vytyčených cílů jemu svěřené organizační jednotky. Manažeři 

jsou pokládáni za klíčové jedince v řízení podniku. [11] 

 

Postavení manažerů v podniku je různé. Hlavním hlediskem je to, na jakém stupni 

řízení manažer působí. Manažerské postavení můžeme rozdělit na tři základní kategorie: 

• manažeři první linie,  

• střední manažeři, 

• vrcholoví manažeři (top manažeři). [11] 

 

Manažeři vykonávají specifické řídící funkce, které můžeme rozdělit na základní 

funkce, průběžné funkce a zabezpečovací funkce, které se dále dělí: 

• základní funkce  - organizování (sestavení organizační struktury), 

- řízení (motivace, vedení, komunikace), 

    - plánování (stanovení sílů, sestavování rozpočtů, odhady), 

    - kontrola (kontrola výsledků, kontrola správností postupu), 

• průběžné funkce - koordinování, 

- rozhodování, 

- personalistika, 

    - regulování, 

    - komunikování, 

• zabezpečovací funkce- zabezpečení informacemi, 

- personální zabezpečení, 

- zabezpečení prostředky. [1] 

  

To, co manažeři dělají, nemůže být spojováno s klasickým pohledem na aktivity 

managementu. Práci manažera je lepší nazvat jako plnění takzvaných manažerských rolí, 
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které ve svém díle uvádí světoznámý kanadský autor Henry Mintzberg a tyto role dále dělí 

jako: 

• mezilidské role – jsou to takové vztahy, které vznikají z manažerova postavení  

a z jeho autority, 

• informační role – je taková role, která se vztahuje ke zdrojům informací a jejich 

předávání, tyto informace získává manažer při výkonu mezilidských rolí, 

• rozhodovací role – zahrnují přijímání strategických organizačních rozhodnutí, které 

vycházejí z manažerova postavení a autority a také z přístupu k informacím. [11] 

 

2.3 Sportovní management 

 

Sportovní management definuje Durdová (2002, str. 7), která tvrdí, že: „Sportovní 

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

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

 

Pojem sportovní management nebo management sportu, či také management tělesné 

výchovy a sportu odpovídá překladu anglického pojmu sportmanagement. Ze slovního 

spojení sportovní management vyplývá, že tento pojem v sobě obsahuje dvě složky – sport  

a management. Složka management zahrnuje nejen manažerské řídící funkce, ale i oblasti 

jako je marketing, účetnictví, ekonomie, právo a finance. Druhá složka sport, z hlediska 

sportovního managementu zahrnuje nejen oblast zdatnosti, jakožto aktivní účast sportovců  

a sportovních kolektivů na sportu, ale i oblast diváctví a v neposlední řadě oblast služeb  

ve sportu. [2] 

 

Pro sportovní management jsou charakteristické tři důležitá hlediska, která odlišují 

sportovní management od jiného řízení v podnikání. Těmi jsou: 

• podnikání ve sportu, 

• zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží, 

• sportovní marketing. [5] 
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2.3.1 Sportovní manažer  

 

Manažer v tělesné výchově a sportu, který bývá běžně označovaný jako sportovní 

manažer, je člověk, který vykonává svou činnost na různých úrovních jako: 

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

družstev, specialista, který řídí nebo se podílí na řízení velkých sportovních akcí 

(například Mistrovství Evropy, Mistrovství světa apod.), specialista, který se zabývá 

uplatněním sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu lidí apod., 

• manažer na úrovni řízení sportovní organizace – vykonává určitou funkci  

ve výkonných výborech sportovních a tělovýchovných svazů, sekretář svazů, vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií apod., 

• manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb – vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní 

vedoucí fitness, pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou 

výchovu a sport apod. [5] 

 

Pro sportovního manažera je velmi důležitá jeho specializace a přehled vazeb a fungování 

vrcholové, střední a základní roviny managementu tělesné výchovy a sportu. Přičemž 

uplatnění základních funkcí manažera i v oblasti tělesné výchovy a sportu je 

samozřejmostí. [5] 

 

2.4 Marketing 

 

Marketing je v současnosti obdobně jako management velmi frekventovaným 

termínem. Tento pojem definuje Kotler (2007, str. 13) jako: „Společenský a řídící proces, 

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

nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.“  

 

Marketing má dvojí pojetí:   

• koncepční pojetí marketingu zdůrazňuje podnikatelské aktivity, vymezuje strategické 

cíle podniku, způsoby řízení podniku a hlavní zásady jednání podniku, 

• funkční pojetí marketingu vymezuje tento jako souhrn nástrojů a metod v oblasti 

výroby, distribuce, propagace a tvorby cen. [18] 
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Funkční marketingové pojetí firmy je spojeno s tvorbou a užitím marketingových 

nástrojů.  Nazýváme je marketingový mix. Je to takový soubor nástrojů, jímž firma působí 

na své okolí a uskutečňuje s jeho pomocí své záměry. Počet nástrojů marketingového mixu se 

různí a to od tří až po sedm jednotlivých prvků. Nejznámější a nepoužívanější výčet pojmů je 

McCartyho členění, známé jako čtyři P (podle počátečních písmen anglických slov),  

které zahrnuje: 

• product – produkt, výrobek, 

• place – distribuce, 

• price – cena, 

• promotion- komunikace. [18] 

 

2.5 Sportovní marketing 

 

Mulin a kolektiv (2007, str. 11) definují sportovní marketing takto: „Skládá se  

ze všech aktivit navržených k tomu, aby vyšli vstříc požadavkům a přáním sportovních 

spotřebitelů pomocí procesu výměny.“ 

 

Chceme-li definovat pojem sportovní marketing, musíme v něm obsáhnout obě dvě 

složky ze slovního spojení vyplývající a to marketing a sport. Současný sportovní marketing 

obsahuje dva majoritní směry: 

• marketing sportovních produktů a služeb, 

• marketing jako reklama a sponzoring. [7] 

 

Na sportovní marketing lze aplikovat výše uvedené marketingové nástroje  

– marketingový mix. Jedná se o marketingový mix ve sportu, který zahrnuje: 

• produkt – sportovní výrobek nebo sportovní služba, 

• cenu – cenu sportovního produktu nebo sportovní služby, 

• distribuci – umístění sportovního produktu na trhu, 

• komunikaci – propagace sportovního produktu. [8] 
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2.6 Získávání finančních prostředků ve sportu 

 

Esenciálním problémem a faktorem je získávání finančních prostředků, potřebných  

na zajištění a zrealizovaní dané sportovní akce či k efektivnímu chodu sportovní organizace. 

Finanční prostředky se dají získat různými, níže uvedenými způsoby: 

• příjmy z veřejných rozpočtů (dotace a příspěvky) 

- státní rozpočet,  

- rozpočet kraje,  

- rozpočet města nebo obce,  

- fondy Evropské unie, 

- rozpočty nadací apod. 

• příjmy z podnikatelské činnosti, 

• bankovní úvěry, 

• sponzoring, 

• dary, 

• ostatní příjmy 

- členské příspěvky,  

- prodej vstupného,  

- prodej propagačních materiálů,  

- startovné,  

- výchovné, odstupné, hostování. [7] 

 

Jelikož jsou Atletické závody dětských domovů (DD) zabezpečovány a realizovány 

Dětským domovem Uherský Ostroh (DD UO), jsou v bakalářské práci dále definovány 

způsoby získávání finančních prostředků, které s danou akcí bezprostředně souvisí a bylo jich 

využíváno.  
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2.6.1 Sponzoring 

 

 Ve sponzoringu se jedná o partnerský vztah mezi firmou nebo podnikem na jedné 

straně a převážně neziskovou organizací straně druhé. Jedná se o osobitou vazbu mezi 

stranami a dochází tak k oboustrannému uspokojování potřeb. [7] 

 

Základním principem sponzoringu je vztah služba versus protislužba. Vyplývá to 

z toho, že sponzor očekává za své prostředky (finanční i nefinanční), darované 

sponzorovanému, jistou protislužbu, spočívající zejména a nejčastěji v reklamě a propagaci 

své firmy či výrobku. [8] 

 

Sportovní sponzoring je tedy vtahem mezi sponzorem a sportovcem, sportovním 

týmem, sportovní akcí, sportovním klubem nebo sportovní institucí. [8] 

 

2.6.2 Dary 

 

 Darování znamená bezplatné přenechání či převedení vlastnického práva k určité věci 

obdarovanému. [19] 

 

 V praxi se často jedná o tzv. sponzorský dar, kdy je jeho znakem bezplatnost  

a dobrovolnost. Sponzor v tomto případě neočekává za svůj dar protislužbu, například již 

zmiňovanou reklamu. Obdarovaný musí zaplatit darovací daň. [7] 

 

 Z legislativního hlediska je darování ošetřeno darovací smlouvou, kterou upravuje 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

 

2.6.3 Dotace 

 

Dotace je formou poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji  

ze státního rozpočtu, ale také i z rozpočtu územních samosprávných celků. Bývá poskytována 

jak fyzickým tak i právnickým osobám, může a nemusí být stanovena pro konkrétní účel. [7] 
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2.7 Metody a techniky výzkumného šetření 

 

Metodou označujeme jednotlivý vědecký postup, který umožňuje získání nových 

poznatků. V praxi existuje systematický vědomý nebo nevědomý postup jednání, směřující 

k cíli. [9] 

 

V bakalářské práci byla jako metodologie výzkumného šetření zvolena technika práce 

s dokumenty, technika rozhovoru a metoda SWOT analýzy. 

 

2.7.1 Práce s dokumenty 

 

Jednou z výzkumných technik byla v této práci zvolena práce s dokumenty. Veškeré 

použité dokumenty byly zvoleny tak, aby svojí relevantností a svým obsahem odpovídaly 

potřebám bakalářské práce. Dokumenty, ze kterých jsou potřebné informace čerpány  

a využívány, mohou být následující: 

• úřední záznamy, výkazy, soudní akty, zápisy z porad, 

• osobní dokumenty (např. deníky, dopisy, kroniky), 

• dokumenty statistické povahy, 

• jiná hmotně fixovaná informace (novinové a časopisové články, filmy). [6] 

 

2.7.2 Analýza SWOT 

 

Jako další metoda výzkumného šetření byla použita analýza SWOT, pomocí které lze 

určit silné a slabé stránky (interní faktory) a příležitosti a hrozby (externí faktory) viz  

Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1: SWOT analýza 
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Zdroj: [16] 

 

Analýza SWOT byla zpracována a její výsledky jsou interpretovány v praktické části 

bakalářské práce. 

 

„Úspěšná strategie plánování vyžaduje, aby management měl odpovídající  

a kompetentní znalosti okolního prostředí a interních možností organizace,“ tvrdí Šuleř  

(2003, str. 35).  Analýza SWOT je zkratka, složená z počátečních písmen anglických slov: 

• strenghts – silné stránky neboli přednosti, 

• weaknesses – slabé stránky neboli nedostatky, 

• opportunities – příležitosti, 

• threats – hrozby. [16] 

 

Analýza SWOT vychází z hypotézy, že organizace dosáhne svého strategického 

úspěchu maximalizací svých předností a příležitostí, a minimalizací nedostatků a hrozeb. [16] 
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2.7.3 Rozhovor 

 

V bakalářské práci bylo dále využito výzkumné techniky rozhovoru. Byl proveden 

strukturovaný rozhovor se zástupcem účastnícího se DD. Rozhovor probíhal ústně, 

individuálně, pomocí písemného záznamu, byl poté vyhodnocen a zpracován a je součástí 

praktické části bakalářské práce. 

 

Rozhovor je technikou shromažďování dat, která spočívá v přímém verbálním 

kontaktu výzkumníka a respondenta. Jedná se o překlad anglického interview, kdy inter 

znamená mezi a view názor či pohled. Jde tedy o interpersonální kontakt tváří v tvář. Přímý 

osobní kontakt umožňuje hlubší proniknutí do motivů a postojů respondenta než je tomu 

například u dotazníku. Rozhovor jako výzkumná metoda se liší od běžného rozhovoru 

především svým jasně daným cílem, standardizovanými otázkami, přesně vytyčenými 

podmínkami, odbornou interpretací otázek a odpovědí a školeným výzkumem. Rozhovor jako 

metodu výzkumného šetření můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

• standardizovaný (strukturovaný) rozhovor – tazatel postupuje podle přesně 

stanoveného textu a otázek, které jsou kladeny respondentovi, 

• nestandardizovaný (nestrukturovaný) rozhovor – podobný diskuzi, avšak je dán 

alespoň okruh informací, kterých se bude rozhovor týkat. [9] 

 

Rozhovor může mít formu individuálního či skupinového rozhovoru. Při rozhovoru 

mohou nastat různé problémy, které se tazatel snaží eliminovat. Těmi jsou například: 

• nevhodné prostředí – dopravní prostředek, rušná ulice, apod., 

• nevhodný tazatel – pohlaví, věk, nezkušenost, neschopnost naslouchat, 

• nevhodná doba – respondent může být v danou dobu unavený apod., 

• nepřesná příprava a vyhodnocení záznamu – špatný zápis odpovědí respondenta, 

selhání techniky pro nahrávání záznamu apod. [9] 
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3 Organizace Atletických závodů dětských domovů 

 

Aplikačně-ověřovací část bakalářské práce se zabývá samotnou organizací Atletických 

závodů dětských domovů, dále její realizací a metodami výzkumu, které byly v bakalářské 

části použity. 

 

3.1 Přípravná fáze 

 
Tato podkapitola se věnuje přípravné organizační fázi Atletických závodů dětských 

domovů. Popisuje všechny kroky a úkoly, které předcházejí realizaci jakékoliv sportovní 

akce.  

 

3.1.1 Organizační a realizační tým 

 

Hlavní pořadatele Atletických závodů dětských domovů představovalo vedení DD 

Uherský Ostroh.1 Jejich úkolem byl návrh realizace akce, zajištění finančního zabezpečení 

akce, vedení porad, materiální zajištění, komunikace se sponzory, administrativa, legislativa. 

 

Tým hlavních rozhodčích tvořilo 6 studentů druhého ročníku oboru Sportovní 

management Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří si tímto vykonávali 

svou odbornou praxi. Měli za úkol sestavení harmonogramu, návrh rozpočtu akce, vytvoření  

a zpracování přihlášek, zpracování a vyhodnocení výsledků, zajištění občerstvení. 

 

 Nezbytný tým rozhodčích reprezentovali vychovatelé z DD UO, jejichž úkolem bylo 

zajišťovat bezproblémový chod jednotlivých disciplín a pomoc při zjišťování dosažených 

výsledků. Rozhodčí museli být nestranní, tzn., že během soutěže nijak blíže nekomunikovali 

se soutěžícími či jejich doprovodem. 

 

Zdravotní dozor byl zajištěn stejně jako v minulých letech z vlastních zdrojů  

a to určeným vychovatelem z DD UO, s absolvovaným kurzem první pomoci. 

 

                                                 
1 Ředitelka a zástupce ředitelky DD Uherský Ostroh 
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Moderátor, zcela nezávislý na rozhodčích, provázel svým moderováním celým 

soutěžním dnem. Jednalo se o zkušeného vychovatele z DD UO, který má s moderováním 

zkušenosti z předchozích ročníků Atletických závodů dětských domovů. Jeho úkolem bylo 

zahájit soutěžní den, vyhlašovat konání disciplín podle harmonogramu, vyhlášení vítězů  

a oficiální ukončení akce. 

 

Celý organizační a realizační tým spolu úzce spolupracoval a jeho strukturu zachycuje 

následující Obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1: Struktura organizačního a realizačního týmu  

 

Zdroj: Vlastní 

 

3.1.2 Termín a místo pořádání 

 

Atletické závody dětských domovů 2011 byly 11. ročníkem. Původní termín byl 

stanoven na 10. 5. 2011, avšak kvůli technickým záležitostem byl posunut na 11. 5. 2011. 

Místem konání atletických závodů byl jako v předchozích ročnících stanoven Městský 

atletický stadion v Uherském Hradišti. 

 

 
Hlavní pořadatelé 

 
Hlavní rozhodčí 

 
Rozhodčí 

 
Zdravotní dozor 
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3.1.3 Kategorie 

 

Dalším důležitým krokem organizace Atletických závodů DD, bylo kategorizovat 

závodníky do skupin. Účastníci byli ve věku od 4 do 19 let. Následovalo určení atletických 

disciplín, ve kterých závodníci startovali a to s ohledem na věk a pohlaví účastníků. Rozdělení 

do věkových kategorií viz Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Rozdělení do kategorií 

Kategorie Ročníky 

Atletická školka 2005 a mladší 

Minipřípravka 2004 – 2002 

Přípravka 2001 – 1999 

Mladší žactvo 1998 – 1997 

Starší žactvo 1996 – 1995 

Dorost 1994 a starší 

Pětiboj 1994 a starší 

Zdroj: Vlastní 

 

3.1.4 Disciplíny 

 

Disciplíny pro jednotlivé kategorie byly určeny a přiřazeny s ohledem na věk  

a pohlaví účastníků. První dvě kategorie, atletická školka a minipřípravka, nejsou rozděleny 

na chlapce a dívky, protože v tomto nízkém věku ještě nejsou znát pohlavní rozdíly, tudíž 

chlapci a dívky závodí dohromady. V kategorii dorostu a pětiboje jsou disciplíny stejné pro 

chlapce i dívky, s výjimkou vytrvalostního běhu, u chlapců je delší, avšak chlapci a dívky 

závodí zvlášť a jsou také samostatně vyhodnocováni. Disciplíny pro dané kategorie jsou 

uvedeny v následujících odstavcích. 

 

Atletická školka: 

• běh mezi kužely s pingpongovým míčkem na lžíci, 

• hod tenisovým míčkem, 

• přetahování se lanem přes dělicí čáru. 
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Minipřípravka: 

• sprint na 50 m, 

• hod tenisovým míčkem, 

• skoky v pytli. 

 

Přípravka – chlapci: 

• sprint na 60 m, 

• běh na 400 m, 

• skok do dálky, 

• hod kriketovým míčkem. 

 

Přípravka – dívky: 

• sprint na 60 m, 

• běh na 300 m,  

• skok do dálky z místa, 

• hod kriketovým míčkem. 

 

Mladší žactvo – chlapci: 

• sprint na 60 m, 

• běh na 800 m,  

• skok do dálky, 

• hod kriketovým míčkem. 

 

Mladší žactvo – dívky: 

• sprint na 60 m, 

• běh na 400 m, 

• skok do dálky, 

• hod kriketovým míčkem. 

 

Starší žactvo – chlapci: 

• sprint na 60 m, 

• běh na 1500 m, 

• skok do výšky, 
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• skok do dálky, 

• vrh koulí. 

 

Starší žactvo – dívky: 

• sprint na 60 m, 

• běh na 800 m, 

• skok do výšky, 

• skok do dálky, 

• hod granátem. 

 

Dorost: 

• sprint na 60 m, 

• běh na 1500 m – hoši, 

• běh na 800 m - dívky, 

• skok do výšky, 

• skok do dálky, 

• vrh koulí, 

• štafeta 4 x 60 m. 

 

Pětiboj: 

• sprint na 100 m, 

• běh na 1500 m – hoši, 

• běh na 800 m – dívky, 

• skok do výšky, 

• trojskok, 

• vrh koulí. 

 

3.1.5 Pozvánky 

 

Vytvoření a následné rozesílání pozvánek je samozřejmou součástí každé sportovní 

akce. Pozvánky se rozesílali dětským domovům ve Zlínském a Jihomoravském kraji 

prostřednictvím emailových adres.  
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V pozvánkách bylo uvedeno, že se jedná o Atletické závody dětských domovů, místo  

a čas konání akce, účastnické kategorie, disciplíny, ve kterých každá kategorie závodí a dále 

úpravy a výklad pravidel. Vzor pozvánky je součástí příloh bakalářské práce pod označením 

Příloha č. 1. 

 

3.1.6 Účastníci 

 

Účastníci se přihlašovali pomocí přihlášek, které každý dětský domov poslal vyplněné 

prostřednictvím emailové adresy hlavnímu organizátorovi akce. Celkem se na atletické 

závody přihlásilo 74 závodníků, z toho 37 chlapců a stejný počet dívek viz Graf 3.1.  

 

Graf 3.1: Počet přihlášených účastníků 
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Zdroj: Vlastní 

 

Účastnící byli z 8 dětských domovů Zlínského a Jihomoravského kraje, počet 

přihlášených účastníků jednotlivých DD vystihuje Graf 3.2. 
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Graf 3.2: Počet účastníků z jednotlivých DD 
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3.1.7 Rozpočet akce 

 

Rozpočet pro Atletické závody dětských domovů 2011 se skládá z příjmů a výdajů. 

Finanční bilanci zachycuje Tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2: Finanční bilance příjmů a výdajů v Kč 

 Příjmy  Výdaje 

Dotace 15 000 Pronájem stadionu 4 800 

Sponzorské dary 7 000 Ceny a diplomy 13 000 

  Občerstvení 2 000 

  Cestovní výlohy 2 000 

  Úklid 200 

Celkem 22 000  22 000 

Zdroj: Vlastní  

 

a) Příjmy 

 

Finanční prostředky (příjmy), které jsou nezbytné pro chod a realizaci akce byly 

zajištěny z dotace a sponzorských darů. 
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Dotace byla získána prostřednictvím sportovního grantu, který byl vypsán Nadací  

děti-kultura-sport a to ve výši 15 000,- Kč. Tiskopis pro žádost o sportovní grant je uveden 

v přílohách k bakalářské práci a to jako Příloha č. 2. 

 

Sponzorské dary tvořily další, neméně důležitou položku v rozpočtu. Byly poskytnuty 

ve výši 7 000 Kč a to od sponzorů, kteří dlouhodobě spolupracují s dětským domovem 

Uherský Ostroh a jejichž jmenný seznam je možno nalézt na webových stránkách dětského 

domova. 

 

b) Výdaje 

 

Jelikož atletický stadion, na kterém byla akce uskutečňována, je ve vlastnictví 

společnosti Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, bylo potřeba mezi 

výdaje zahrnout cenu pronájmu atletického stadionu. Cena za pronájem atletického stadionu 

byla stanovena na 600,- Kč za každou využitou hodinu. Celkem byla cena za pronájem 

vyčíslena na 4 800,- Kč. V ceně pronájmu bylo obsaženo zapůjčení nářadí a náčiní  

(tj. kriketové míčky, tenisové míčky, koule apod.) mimo stopek měřících čas, které byly 

zajištěny z vlastních zdrojů DD UO. 

 

Občerstvení závodníků bylo zabezpečeno prostřednictvím nákupu minerálních vod  

a ovoce. Cena a množství občerstvení byla stanovena podle skutečného počtu přihlášených 

dětí. Občerstvení pořadatelů a doprovodu zahrnovalo minerální vody, kávu, čaj  

a pro organizátory a rozhodčí byly zajištěny bagety. 

 

Bylo zapotřebí vyhotovit 141 diplomů, 138 medailí a 3 sportovní poháry, které se 

předávaly vítězům za 1. – 3. místo včetně v každé disciplíně za tu kterou kategorii. Diplomy 

byly zpracovány a zhotoveny na vlastním tiskárenském zařízení, medaile a poháry  

pro nejúspěšnější dětské domovy byly zhotoveny  firmou, která s DD UO dlouhodobě 

spolupracuje. Věcné ceny byly opět předávány za 1. – 3. místo a skládaly se z upomínkových 

předmětů a malých dárků, které věnovali sponzoři. 

 

Do výdajů byly dále zahrnuty cestovní výlohy, které obsahovaly cestu z Uherského 

Ostrohu do Uherského Hradiště a zpět, kdy bylo nutné zajistit převoz organizátorů, 
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rozhodčích, zdravotního dohledu a moderátora a účastnících se děti z DD UO. Doprava byla 

zajištěna pomocí automobilového prostředku ve vlastnictví DD UO. 

 

Položka úklid představuje výdaje na zakoupení odpadkových pytlů, toaletních papírů  

a mýdel. 

 

3.1.8 Harmonogram akce 

 

K dispozici bylo 6 hlavních rozhodčích (Silvie, Petra, Jaroslav, Ivo, Jana, Monika), 

kteří měli určené disciplíny, kde dohlíželi na dodržování pravidel, zapisování výsledků  

a jejich následné vyhodnocení a řídili své disciplíny tak, aby byl dodržen harmonogram. 

Mimo hlavní rozhodčí zde bylo přítomno i 10 vychovatelů z DD UO, kteří byli přiděleni 

k disciplínám dle potřeby a plnili tak úlohu rozhodčích. 

 

Harmonogram se sestavoval podle skutečného počtu přihlášených účastníků. I když se 

stalo, že v některé z disciplín byli například pouze 2 účastníci, tak disciplína se i přes to 

konala, výjimkou byla pouze disciplína štafety na 4 x 60 m u dorostu dívek a chlapců. 

Nekonala se z důvodu nedostatečného počtu přihlášených účastníků, tzn., že žádný  

z DD nesložil čtyř členné družstvo pro štafetu. 

 

Harmonogram Atletických závodů dětských domovů byl sestaven následovně: 

• 7:30 - 8:15 prezence DD, 

• 8:30 zahájení, 

• 8:30 – 13:10 atletické závody, 

• 13:10 – 14:00 zpracování výsledků, 

• 14:00 vyhlašování výsledků, 

• 15:30 ukončení atletických závodů. 

 

Podrobný harmonogram samotného průběhu atletických závodů obsahuje časový 

rozpis jednotlivých disciplín a potřebu lidských zdrojů pro každou disciplínu s tím, že u každé 

disciplíny je uvedeno jméno hlavního rozhodčího a počet potřebných vychovatelů, kteří se 

jmenovitě přiřazovali k disciplínám až v den prohlídky areálu atletického stadionu,  

tj. 10. 5. 2011.  
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Tab. 3.3 znázorňuje rozpis pro kategorie atletická školka a minipřípravka. Následující 

Tab. 3.4 zachycuje časový rozpis všech hodů a vrhů. Tab. 3.5 obsahuje časový harmonogram 

pro disciplínu skok do výšky. Dále Tab. 3.6 znázorňuje časové rozdělení pro skok do dálky. 

Tab. 3.7 uvádí harmonogram pro sprinty a následující Tab. 3.8 obsahuje rozpis  

pro vytrvalostní běhy. 

 

K pětiboji byl přiřazen jeden rozhodčí, který nezávisle na harmonogramu obcházel 

s účinkujícími jednotlivá stanoviště a plnil s nimi určené disciplíny, které zároveň zapisoval  

a vyhodnocoval. 

 

Tab. 3.3: Atletická školka a Minipřípravka 

Čas Kategorie Disciplína Rozhodčí 

8:30 - 8:45 Atletická školka pingpongové míčky Petra + 1 vychovatel 

8:45 - 9:00 Atletická školka tenisák Petra + 1 vychovatel 

9:00 - 9:15 Atletická školka lano Petra + 1 vychovatel 

9:15 - 9:30 Minipřípravka skoky v pytli Petra + 1 vychovatel 

9:30 - 9:45 Minipřípravka tenisák Petra + 1 vychovatel 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 3.4: Hody a vrhy 

Čas Kategorie Disciplína Rozhodčí 

8:30 - 9:00 Starší žactvo chlapci koule Jaroslav + 2 vychovatelé 

9:00 - 9:15 Dorost chlapci koule Jaroslav + 2 vychovatelé 

9:15 - 9:30 Dorost dívky koule Jaroslav + 2 vychovatelé 

10:00 - 10:15 Přípravka chlapci míček Petra + 1 vychovatel 

10:15 - 10:30 Přípravka dívky míček Petra + 1 vychovatel 

10:30 - 10:45 Mladší žactvo chlapci míček Petra + 1 vychovatel 

10:45 - 11:00 Mladší žactvo dívky míček Petra + 1 vychovatel 

11:00 - 11:15 Starší žactvo dívky granát Petra + 1 vychovatel 

Zdroj: Vlastní 
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Tab. 3.5: Skok do výšky 

Čas Kategorie Disciplína Rozhodčí 

10:00 - 10:15 Starší žactvo dívky výška Jaroslav + 2 vychovatelé 

10:15 - 10:30 Starší žactvo chlapci výška Jaroslav + 2 vychovatelé 

10:30 - 10:45 Dorost dívky výška Jaroslav + 2 vychovatelé 

10:45 -11:00 Dorost chlapci výška Jaroslav + 2 vychovatelé 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 3.6: Skok do dálky 

Čas Kategorie Disciplína Rozhodčí 

8:50 - 9:30 Přípravka chlapci dálka Silvie + 1 vychovatel 

9:30 – 10:00 Mladší žactvo chlapci dálka Silvie + 1 vychovatel 

10:00 -10:20 Starší žactvo chlapci dálka Silvie + 1 vychovatel 

10:20 - 10:40 Dorost chlapci dálka Silvie + 1 vychovatel 

8:30 - 9:00 Přípravka dívky dálka Jana + 1 vychovatel 

9:00 - 9:20 Mladší žactvo dívky dálka Jana + 1 vychovatel 

9:45 – 10:05 Starší žactvo dívky dálka Jana + 1 vychovatel 

10:05 - 10:25 Dorost dívky dálka Jana + 1 vychovatel 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 3.7: Sprinty 

Čas Kategorie Disciplína Rozhodčí 

8:30 - 8:35 Minipřípravka rozběhy 50 m Ivo + 6 vychovatelů 

8:35 - 8:40 Minipřípravka finále 50 m Ivo + 6 vychovatelů 

8:40 - 8:45 Přípravka chlapci rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

8:45 - 8:50 Přípravka chlapci finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

8:50 - 8:55 Dorost dívky rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

8:55 - 9:00 Dorost dívky finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:00 - 9:05 Přípravka dívky rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:05 - 9:10 Přípravka dívky finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:15 - 9:20 Mladší žactvo chlapci rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:20 - 9:25 Mladší žactvo chlapci finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:25 - 9:30 Mladší žactvo dívky rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 
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9:30 - 9:35 Mladší žactvo dívky finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:35 - 9:40 Starší žactvo dívky rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:40 - 9:45 Starší žactvo dívky finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:45 - 9:50 Dorost chlapci rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:50 - 9:55 Dorost chlapci finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

9:55 - 10:00 Starší žactvo chlapci rozběhy 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

10:00 - 10:05 Starší žactvo chlapci finále 60 m Ivo + 6 vychovatelů 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 3.8: Vytrvalostní běhy 

Čas Kategorie Disciplína Rozhodčí 

11:00 - 11:15 Dorost dívky 800 m Silvie + 6 vychovatelů 

11:15 - 11:30 Dorost chlapci 1500 m Silvie + 6 vychovatelů 

11:30 - 11:40 Přípravka chlapci 400 m Petra + 6 vychovatelů 

11:40 - 11:50 Přípravka dívky 300 m Petra + 6 vychovatelů 

11:50 - 12:00 Mladší žactvo chlapci 800 m Jana + 6 vychovatelů 

12:00 - 12:10 Mladší žactvo dívky 400 m Jana + 6 vychovatelů 

12:10 - 12:25 Starší žactvo chlapci 1500 m Silvie + 6 vychovatelů 

12:25 - 12:35 Starší žactvo dívky 800 m Silvie + 6 vychovatelů 

12:35 - 12:50 Pětiboj chlapci 1500 m Monika + 6 vychovatelů 

12:50 - 13:05 Pětiboj dívky 800 m Monika + 6 vychovatelů 

Zdroj: Vlastní 

 

3.2 Realizace akce 

 

Podkapitola objasňuje pravidla Atletických závodů DD, jejich úpravu a interpretaci, 

dále podkapitola zahrnuje vlastní průběh akce, zpracování výsledků a ukončení Atletických 

závodů DD 2011. 

 



32 
 

3.2.1 Pravidla 

 

Počet závodníků v jednotlivých disciplínách nebyl nijak omezen, harmonogram se 

tedy sestavoval až podle skutečného počtu přihlášených závodníků. Každý závodník mohl 

soutěžit pouze ve třech jím vybraných disciplínách a štafetě nebo pouze v pětiboji a štafetě. 

 

Disciplína skoky v pytli probíhala tak, že soutěžící na startu obdrželi pytel, do kterého 

si následně vlezli a skákali do cíle, který byl umístěn cca 20 metrů za startovní čárou. Vítězem 

v této disciplíně se stal účastník, který nejrychleji doskákal do cílové roviny. Start tedy 

probíhal hromadně. 

 

Soutěžící v disciplíně běh mezi kužely s pingpongovým míčkem na lžíci měli za úkol 

dostat se do cíle, který byl opět umístěn cca 20 metrů za startovní čárou. Na cestě k cíly byl 

postaven slalom z kuželů, který měl každý závodník překonat způsobem, jehož způsob 

provedení jim byl vysvětlen před začátkem soutěže. Soutěžící se měli snažit udržet 

pingpongový míček na lžíci, přičemž každé spadnutí míčku z této lžíce bylo penalizováno  

0,5 sekundou. Tato penalizace se následně přičítala k celkovému dosaženému času. 

 

Přetahování lana bylo organizováno způsobem každý s každým, pořadí závodníků se 

určovalo losem. Vítězem se stal soutěžící, který měl na svém kontě nejvíce výher.  

V prostředku lana byl uvázán šátek, který směřoval na střed půlící čáry. Vítězem jednotlivých 

klání se stal ten soutěžící, který přetáhl svého soupeře přes půlící čáru. 

 

Při hodu tenisákem měl každý soutěžící dva pokusy a do konečného hodnocení  

se započítával nejdelší dosažený výsledek. Soutěžícím bylo vysvětleno, že přešlápnutí čáry, 

ze které se uskutečňoval hod, mělo za následek neplatný pokus bez náhrady nového pokusu. 

 

V disciplínách vrh koulí, hod kriketovým míčkem, hod granátem, skoku do výšky, 

skoku do dálky z místa či s rozběhem byly stanoveny 3 soutěžní pokusy a do výsledků 

se započítával nejdelší respektive nejvyšší dosažený pokus. Opět byli soutěžící upozorněni na 

neplatnost pokusu při přešlápnutí odrazové či odhodové čáry. Skok do výšky měl laťku 

nastavenou na základní výšce 90 centimetrů pro dívky a 95 centimetrů pro chlapce. 
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Sprinty na 60 metrů a na 50 metrů byly rozděleny na rozběhy a finále. Z rozběhů 

postupovali do finále vždy čtyři závodníci s nejlepším dosaženým časem. Sprint byl 

odstartován na pokyn hlavního rozhodčího a následný výstřel ze startovací pistole. Předčasný 

start jednoho či více soutěžících znamenal opakování startování, nikdo nebyl za předčasný 

start diskvalifikován. Vytrvalostní běhy byly organizovány hromadným startem, kdy se 

vítězem stal účastník, který doběhl do cíle jako první. 

 

Pětiboje se mohli účastnit pouze soutěžící ročníku 1994 a starší. Tito soutěžící se již 

nemohli zúčastnit žádných dalších disciplín, pouze štafety. Soutěž byla hodnocena jako celek. 

Za 1. místo v určité disciplíně bylo přiděno pět bodů, za 2. místo body čtyři, za 3. místo tři 

body, za obsazené 2. místo dva body a za 5. místo bod jeden. Po splnění všech disciplín se 

dosažené body z jednotlivých disciplín sečetly a soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů 

se stal vítězem. 

 

Celkové hodnocení dětských domovů bylo počítáno obdobně jako u pětiboje. 

Každému soutěžícímu, který dosáhl 1. – 5. místa byl přidělen daný počet bodů. Vítězem 

celkového hodnocení DD se stal ten, který obdržel nejvíce bodů. 

 

3.2.2 Vlastní průběh Atletických závodů dětských domovů 2011 

 

Den před konáním atletických závodů, tj. 10. 5. 2011 se uskutečnila prohlídka 

Městského stadionu v Uherském Hradišti, na které se sešli organizátoři a rozhodčí. Společně 

se prošel areál atletického stadionu a bylo smluveno, kde se která disciplína bude vykonávat. 

Pro běhy, ať už sprinty či vytrvalostní, byl vyhrazen atletický běžecký ovál, na kterém bylo 

dostupných 6 běžeckých drah.2 Jelikož disciplíny pro kategorie atletická školka  

a minipřípravka byly voleny tak, že by soutěžící mohli upadnout (vzhledem k jejich věku  

a povaze disciplín), bylo jako místo konání zvolena část travnaté plochy, která vyplňovala 

atletický ovál. Další disciplíny, tj. skoky do výšky, skoky do dálky, vrh koulí, hody 

kriketovým míčkem, měly na atletickém stadionu každá svůj určený sektor, daný skutečným 

rozvržením stadionu. 

 

                                                 
2 Atletický běžecký ovál obsahoval 8 drah. První dvě dráhy nesměly být používány z důvodu velkého 
technického opotřebení. 



34 
 

Atletické závody se konaly 11. 5. 2011 a jejich zahájení předcházela prezence 

přihlášených DD, která probíhala v čase od 7:30 do 8:15. Prezenci měl na starosti jeden 

z hlavních rozhodčích (Silvie). Zástupce každého DD (ve většině případů se jednalo o 

vychovatele z daného DD) se měl dostavit na místo určené pro prezenci, a zapsat své 

soutěžící do prezenční listiny. Při prezenci se vyskytlo několik problémů, kdy bylo zapotřebí 

tyto vyřešit a následně sjednat jejich nápravu. Jednalo se zejména o změny disciplín u 

jednotlivých soutěžících či o výměnu přihlášených soutěžících, kdy se jeden z určitých 

důvodů nemohl soutěže zúčastnit a místo něj měl zájem se účastnit jiný soutěžící. Tyto změny 

bylo nutné respektovat a zanést do vyhodnocovacích tabulek a do seznamu startujících 

v jednotlivých disciplínách. 

 

Po prezenci následovalo slavnostní zahájení, kterého se ujal moderátor akce společně 

s vedením DD UO. Zahájení proběhlo bez jakýchkoliv komplikací, mohlo se tedy plynule 

přejít k vlastním atletickým závodům. Jednotlivé disciplíny probíhaly dle připraveného 

harmonogramu. Moderátor akce vždy pomocí mikrofonu napojeného na zvukové zařízení 

vyhlásil kategorii, čas konání a disciplínu, ve které měla daná kategorie závodit. Závodníci se 

dostavili na místo, kde disciplína probíhala, hlavní rozhodčí přečetl jejich jména  

pro kontrolu, zda se dostavili všichni a to v pořadí, v jakém soutěžní disciplínu plnili. Poté 

zřetelně vysvětlil pravidla a předvedl názornou ukázku správného provedení. Veškeré 

dosažené výsledky jednotlivých soutěžících byly zapisovány a zpracovány způsobem, který je 

popsán v následující podkapitole bakalářské práce. Celkem se atletických závodů zúčastnilo 

76 účastníků (39 dívek a 37 chlapců) z původních 74 přihlášených. Harmonogram tedy tímto 

zanedbatelným nárůstem závodníků nemusel být nijakým způsobem upravován. 

 

Po ukončení všech atletických disciplín se tým hlavních rozhodčí odebral  

do připravené místnosti, kde vyhodnotily výsledky a předali je moderátorovi. 

 
3.2.3 Zpracování a vyhodnocení výsledků, ukončení závodů 

 

Zpracování výsledků probíhalo pomocí vyhodnocovacích tabulek, které byly 

zpracovány v programu Excel Microsoft Ofiice. Tabulky byly přichystány dopředu podle 

skutečného počtu přihlášených soutěžících a úpravy, které díky prezenci vznikly, se  

do tabulek zanášely v čase mezi koncem prezence a začátkem zahájení atletických závodů. 
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Každý z hlavních rozhodčích měl k dispozici vlastní notebook s přednastavenými 

tabulkami a po ukončení každého pokusu do nich byly zapisovány jednotlivé dosažené 

výsledky. Program Excel výsledky vyhodnotil a určil pořadí závodníků, díky čemuž tak 

odpadlo ruční zpracovávání výsledků. Komplikace však nastala díky nekompatibilitě 

notebooku jednoho z rozhodčích (Ivo), proto tento rozhodčí musel zapisovat a zpracovávat 

dosažené výsledky ručně. 

 

Veškeré výsledky se následně přenesly pomocí flash disku do jediného notebooku,  

kde se jednotlivé disciplíny vyhodnotily. Vítězové 1. – 3. místa jednotlivých kategorií se pak 

ručně vypsaly do připravených tiskopisů, které se následně předaly moderátorovi, který měl 

za úkol slavnostně vyhlásit vítěze a slavnostně ukončit Atletické závody dětských domovů 

2011. Bylo vyhlášeno celkem 138 vítězů za jednotlivce a 3 dětské domovy s nejvyšším 

počtem bodů v celkovém hodnocení. Celkové 1. místo v hodnocení dětských domovů získal 

DD Uherský Ostroh, na 2. místě se umístil DD Hodonín a 3. místo osadil DD Uherské 

Hradiště. 

 

3.3 SWOT analýza Atletických závodů dětských domovů 2011 

 

SWOT analýza se zabývá zjištěním silných a slabých stránek a také příležitostí  

a hrozeb Atletických závodů dětských domovů 2011. V Tab. 3.9 jsou jednotlivé body stručně 

uvedeny a následující text jednotlivé body analýzy rozebírá a popisuje. 
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Tab. 3.9 : SWOT analýza Atletických závodů dětských domovů 2011 

 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

Í 

 

- kvalitní zázemí 

- tradice atletických závodů 

- zkušenosti organizátorů 

- sociální aspekty 

 

- chybějící doprovodný program 

- nedostatečná propagace 

- neomezený počet účastníků 

 PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

Í 

 

- oslovení a získání nových sponzorů 

- získání nových dotací 

- rozšíření akce 

- zvýšení zájmu veřejnosti 

 

- úbytek sponzorů 

- nezájem dětí o sport 

- nepřízeň počasí 

Zdroj: Vlastní 

 

3.3.1 Silné stránky 

 

Městský atletický stadion v Uherském Hradišti poskytuje kvalitní zázemí pro konání 

atletických závodů. Areál atletického stadionu byl vybudován a otevřen v roce 2002, tudíž 

disponuje nejnovějším a nejmodernějším vybavením, které nemůže žádný jiný atletický 

stadion ve Zlínském kraji nabídnout. Městský atletický stadion v Uherském Hradišti může 

nabídnout atletický ovál s osmi běžeckými dráhami, tři doskočiště pro skok daleký, sektor  

pro skok vysoký a skok o tyči a dále vrhačský sektor. Dále byly v areálu k dispozici šatny 

s možností uzamykatelných skříněk, sociální zázemí pro ženy a muže a místnost  

pro organizační a realizační tým. K atletickému stadionu přiléhá areál víceúčelových 

sportovišť. Možností jejich využití je se věnuje následující kapitola bakalářské práce.  
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Mezi silné stánky akce můžeme jednoznačně zařadit tradici pořádání Atletických 

závodů DD a zkušenosti organizačního a realizačního týmu s organizováním a pořádáním 

akcí podobného typu. Letošní Atletické závody DD byly již v pořadí 11. ročníkem.  

 

Atletické závody dětských domovů byly příležitostí pro setkání dětí z různých 

dětských domovů. Navázala se zde nová přátelství, na dětech byla vidět radost z umístění  

i ze samotného soutěžení. Děti soutěžili jako jednotlivci, ale byly seznámeny s tím, že jejich 

výsledky se započítávaly do celkového hodnocení, každý se tedy snažil, aby svému DD 

vybojoval největší počet bodů a napomohl tak svému týmu k vítězství. 

  

3.3.2 Slabé stránky 

 

Zásadní slabou stránkou akce byla nedostatečná propagace atletických závodů, tím 

pádem se akce nesetkala s ohlasem veřejnosti. Doporučení pro eliminaci této zjištěné slabé 

stránky se nacházejí v následující kapitole bakalářské práce. 

 

Chybějící doplňkový program se projevil zejména u soutěže nejmladších kategorií, 

kdy tyto byly ukončeny v 9:45 dle Tab. 3.3. Děti již poté nezávodily a čas, který zbýval  

do konce atletických závodů a do vyhlášení výsledku, mohli využít pomocí vloženého 

programu, který ovšem nebyl k dispozici. 

 

Neomezený počet účastníků jednotlivých dětských domovů značně znevýhodnil 

ostatní dětské domovy proti DD UO, kdy bylo za DD UO přihlášeno 24 účastníků. Průměrný 

počet přihlášených účastníků za DD bylo 7, což lze vyčíst z Grafu 3.3, který je součástí 

bakalářské práce a je uveden v podkapitole 3.1. Tento nepoměr se projevil při celkovém 

hodnocení DD, kdy 1. místo dle očekávání obsadil DD UO. 

 

3.3.3 Příležitosti  

 

Rozšíření akce lze realizovat zasláním pozvánek na Atletické závody dětským 

domovům z jiných krajů. Například pod Olomoucký kraj spadá 10 dětských domovů  

a v Moravskoslezském kraji je dětských domovů 16. Rozšíření akce úzce souvisí s dalšími 
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příležitostmi zjištěnými SWOT analýzou a to s navýšením rozpočtu pomocí získáním nových 

finančních možností. 

 

Získání dotací z rozpočtu Zlínského kraje představuje další příležitost pro atletické 

závody. Zlínský kraj každoročně vypisuje grant prostřednictvím Fondu mládeže a sportu  

na podporu jednorázových sportovních akcí. Informace o právě vyhlášených výzvách  

a možnostech podpory Zlínským krajem lze nalézt na webových stránkách Zlínského kraje 

v sekci dotace a granty.  

 

Dětský domov má kvůli své povaze relativně stálou oporu ve svých sponzorech, i když 

nikdy není možné říct, že sponzorů a finančních prostředků od nich získaných je dostatek.  

Pro oslovení nových potenciálních sponzorů by bylo potřeba přijít s vhodnou atraktivní 

nabídkou ve formě sponzorského balíčku. Bylo by tedy vhodné nabídnout sponzorům lákavou 

protislužbu, která by je zaujala na tolik, že by byli ochotni věnovat své prostředky pro 

Atletické závody DD. 

 

Zvýšení zájmu veřejnosti o atletické závody by mohla napomoci větší propagace 

akce. Zájem veřejnosti by také mohl přilákat nové potenciální sponzory. 

 

3.3.4 Hrozby 

 

Jelikož se akce konala na venkovním atletickém stadionu, byla hlavní hrozbou 

nepřízeň počasí. Městský atletický stadion v Uherském Hradišti složí mnoha sportovním 

organizacím, které jej využívají např. AC TJ Slovácká Slávia, 1. FC Slovácko a proto by bylo 

náročné přesunout atletické závody na jiný adekvátní termín. 

 

V dnešní době se sport obecně dostává do pozadí zájmu dětí, které vyhledávají jiné 

rozptýlení, než je sport. Nezájem dětí o sport, konkrétně o atletické závody, by se mohl stát 

příčinou úbytku účastníků v příštích ročnících.  

 

S úbytkem sponzorů se dnes potýká čím dál větší množství sportovních ale i jiných 

akcí a to převážně vlivem současné ekonomické krize. Následkem úbytku sponzorů by pak 

mohlo být omezení finančních prostředků a také věcných příspěvků nezbytných pro realizaci 

atletických závodů. 
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3.4 Rozhovor 

 

Níže uvedený rozhovor byl pořízen standardizovaným způsobem, individuálně, ústně 

a zpracován pomocí písemného záznamu. S respondentem byla dohodnuta zásada anonymity. 

Otázky byly voleny tak, aby odpovídaly požadavkům pro zpracování bakalářské práce. 

 

Rozhovor s účastníkem Atletických závodů dětských domovů 

 

Otázka č. 1 : Jaká je vaše funkce v dětském domově? 

Vychovatel. 

 

Otázka č. 2: Byl termín akce vyhovující nebo byste jej změnil? Jestliže ano, z jakého 

důvodu? 

 Termín konání mi naprosto vyhovoval, každoročně je termín zhruba ve stejném 

termínu, což nám umožňuje se na atletické závody přichystat. Květen je relativně stálým 

měsícem, co se počasí týče. 

 

Otázka č. 3: Vyhovovala Vám volba místa pořádání akce? 

 Městský atletický stadion v Uherském Hradišti byl poměrně nedávno vybudován, 

tudíž nevidím důvod pro přemisťování akce. Uherské Hradiště je také bezproblémově 

dostupné vlakovou i autobusovou dopravou.  

 

Otázka č. 4: Jak Vám vyhovovalo rozdělení účastníků do kategorií a následné zvolení 

disciplín? 

Kategorie byly zvoleny dobře, bez připomínek. A na atletických disciplínách se nedá 

velice nic co měnit, běhy, hody, skoky, tyto na atletické závody jednoznačně patří  

a nechyběly. Je dobře, že nebyly zvoleny disciplíny, jako je například oštěp či disk, protože 

v případě netrénovaných dětí by byla manipulace s těmito nástroji a následná realizace těchto 

disciplín velmi náročná. Akorát u nejmladších kategorií mi chyběla disciplína překážková 

dráha, myslím si, že tato disciplína je pro nejmladší kategorii nejzajímavější a nejzábavnější. 
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Otázka č. 5: Pokud se stal nějaký úraz, byla na akci dostupné adekvátní zdravotní 

ošetření? 

Úraz se naštěstí nevyskytl žádný, zdravotní dozor zastával jeden z vychovatelů DD 

UO, což si myslím, že je v pořádku. 

 

Otázka č. 6: V porovnání s minulými ročníky se organizace zlepšila se nebo naopak 

zhoršila? 

Nevšiml jsem si žádného výrazného nedostatku při organizaci, což ovšem neznamená, 

že by se organizace výrazným způsobem zlepšila. Jelikož se organizace účastnili studenti 

VŠB-TU Ostrava, čekal jsem nějaké inovativní nápady. Přišlo mi, že letošní ročník se nijak 

nelišil od předchozích, což mě popravdě trochu zklamalo. 

 

Otázka č. 7: Vyskytl se v průběhu akce problém, na který je zapotřebí upozornit  

a vyvarovat se ho? 

 Při průběhu akce se vyskytl problém se zapisováním výsledků, bylo nám řečeno,  

že jednomu z rozhodčích nepracuje notebook. Vznikla tím malá časová prodleva, která se  

ale během celého dne v podstatě dohnala. 

 

Otázka č. 8: Myslíte si, že by bylo vhodné akci tohoto typu zviditelnit, více propagovat? 

Ano, určitě by bylo vhodné akci více zviditelnit, už kvůli zájmu veřejnosti a tím 

pádem přilákáním nových sponzorů, kteří by se mohli na financování akce podílet. Bylo by 

dobré, aby se veřejnost začala více zajímat o děti z dětských domovů. 

 

Otázka č. 9: Je něco, co byste rád doporučil organizátorům pro příští ročníky 

atletických závodů? 

Ano, rozšířit akci přizváním více dětských domovů. 

 

Otázka č. 10: Budete se účastnit dalších ročníku, budou-li? 

Jelikož se účastníme pravidelně každý rok, příští ročník určitě nevynecháme. Soutěže 

tohoto typu jsou prospěšné po všech stránkách. 

 

Otázka č. 11: Jak byste celkově hodnotili akci? 

Určitě kladně. Vždy budu podporovat akce podobného charakteru. 
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4 Výsledky šetření, návrhy, doporučení 

 

Kapitola shrnuje veškeré informace, které byly prostřednictvím stanovených 

výzkumných metod získány. 

 

Pomocí techniky rozhovoru byly obdrženy cenné informace a postřehy přímo  

od zástupce účastnícího se dětského domova, který danou akci viděl z jiného úhlu pohledu 

nežli organizátoři akce. Jelikož se autorka bakalářské práce přímo podílela na organizaci  

a realizaci Atletických závodů dětských domovů 2011, mohla být na základě jejích poznatků 

sestavena SWOT analýza dané akce. 

 

Nejsilnější stránkou akce bylo bezesporu kvalitní zázemí Městského atletického 

stadionu v Uherském Hradišti. Atletický stadion byl vybudován a otevřen v roce 2002, tudíž 

jeho vybavení patří mezi nejnovější ve Zlínském kraji. Nebylo by tedy vhodné měnit místo 

pořádání atletických závodů, ať už z důvodu dostupnosti města Uherské Hradiště či z důvodů 

adekvátního vybavení pro uskutečňování atletických závodů. Další silnou stránkou akce byl 

zkušený tým organizátorů, který akce podobného typu pořádá pravidelně. 

 

Zásadní slabou stránkou akce byla malá, v podstatě žádná propagace. Pomocí 

propagace by se akce zviditelnila, přilákala by veřejnost a stala by se tak více lukrativní pro 

sponzory. Propagace atletických závodů by se dala zajistit pomocí vylepení plakátů  

ve městě konání akce, tedy v Uherském Hradišti. Další možnost propagace se nabízí 

prostřednictvím článku či inzerátu v regionálních novinách (týdeník Dobrý den s Kurýrem  

a deník Slovácký deník) nebo vyhlášením spotu o konání akce  pomocí místních radiových 

stanic (rádia Čas, Kiss Publikum, Zlín). 

 

Je ale těžké přilákat diváky na závody, kde soutěží děti. Pro diváky je akce podobného 

charakteru nezajímavá. To by se dalo změnit vloženým doplňkovým programem, který by byl 

dostupný i pro veřejnost. Atletický areál nabízí volnou plochu v podobě víceúčelových 

sportovišť, přičemž cena za pronájem atletického areálu včetně víceúčelových sportovišť je 

stejná jako cena pouze za atletický areál, tím pádem by se rozpočet nenavýšil o výdaje  

na pronájem areálu. Na těchto víceúčelových sportovištích by se daly uspořádat různé soutěže 

pro veřejnost nebo by zde byla možnost umístit nafukovací atrakce (skákací hrady, skluzavky 
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apod.). Děti, které by přišly jako veřejnost, samozřejmě se svými rodiči, by si zasoutěžily, 

pobavily se a v mezičase by podpořily své závodící kamarády z dětských domovů, se kterými 

se běžně potkávají ve škole. Dále by se na volné ploše dal umístit stánek s různým 

občerstvením a nápoji, který by se mohl pronajmout soukromému subjektu. Z tohoto 

pronájmu by mohl plynout malý příjem do rozpočtu akce. 

 

Rozšíření soutěže o další dětské domovy z jiných krajů by jistě přineslo akci 

atraktivnější vzhled. S tím ale nezbytně souvisí navýšení rozpočtu. Více soutěžících znamená 

větší výdaje na organizaci a realizaci akce. Scházející finanční prostředky by se daly zajistit 

pomocí nových sponzorů, kterým by bylo potřeba nabídnout zajímavý sponzorský balíček. 

Například umístění reklamy na trička rozhodčích, či umístění jejich reklamních plakátů  

a bannerů na tribunu atletického stadionu. Bylo by nutné takový sponzorský balíček 

navrhnout a vytvořit a oslovit potenciální sponzory. Pro sponzory je jistě zajímavé 

sponzorování dětských domovů, a to z důvodu prestiže firmy, avšak více zajímavějším by 

akci udělala veřejnost. 

 

Dalším zdrojem finančních prostředků by mohly být dotace z veřejných rozpočtů, 

konkrétně z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím dotace z Fondu mládeže a sportu. Je 

zapotřebí sledovat výzvy, které Zlínský kraj zveřejňuje na svých webových stránkách a včas  

o dotaci prostřednictvím tiskopisu, který se taktéž nalézá na stránkách kraje, požádat. Přitom 

se nesmí zapomenout o požádání Nadace děti-kultura-sport o dotaci ze sportovního grantu. 

 

Ve všech výše uvedených návrzích a doporučeních je nutné počítat s určitými 

změnami, které si tyto doporučení a návrhy žádají. Jedná se například o změnu struktury 

organizačního a realizačního týmu, navýšení rozpočtu, změnu harmonogramu a v neposlední 

řadě rozšíření organizačního a realizačního týmu. 

 

Veškeré zmíněné návrhy a doporučení mají jistě nemalý vliv na organizaci a realizaci 

Atletických závodů dětských domovů, proto je doporučeno tyto návrhy zvážit a pokusit se 

alespoň o jejich částečnou realizaci. Dále je navrhováno v pořádání Atletických závodů 

dětských domovů pokračovat, jelikož tato sportovní akce byla zorganizována bez výskytu 

větších problémů, a to hlavně díky mnohaletým zkušenostem organizátorů s organizováním 

různých akcí podobného charakteru. Atletické závody dětských domovů jsou sportovní akcí, 

která má jednoznačný pozitivní přínos pro společnost. 
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5 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce byl rozbor problematiky organizace Atletických závodů 

dětských domovů 2011 a stanovení návrhů a doporučení pro sportovní akce podobného 

charakteru. Bakalářská práce by svými výsledky, poznatky a závěry měla přispět ke zlepšení 

pořádání Atletických závodů dětských domovů či sportovních akcí podobného charakteru. 

 

Bakalářská obsahuje mimo úvodu a závěru tři hlavní kapitoly. První, teoreticko-

metodická, zahrnuje vymezení základních pojmů a teoretických východisek. Navazující část 

aplikačně-ověřovací se zabývá problematikou organizace Atletických závodů dětských 

domovů. Závěrečná část shrnuje dosažené výsledky a závěry, které byly zjištěny pomocí 

výzkumných metod a technik. 

 

Cíle bakalářské práce bylo dosaženo pomocí osobní aktivní účasti na organizaci  

a realizaci Atletických závodů dětských domovů 2011 a dále prostřednictvím výzkumných 

metod a technik. V bakalářské práci byla použita technika práce s dokumenty, kdy měla 

autorka práce možnost nahlédnout do dokumentů, které s organizací akce bezprostředně 

souvisí. Osobně se podílela na sestavování pracování rozpočtu, zpracování harmonogramu, 

vytváření kategorií a disciplín a na realizaci soutěžního dne, to vše pod dohledem hlavních 

organizátorů akce. Dále zde byla použita metoda SWOT analýzy, pomocí které byly detailně 

rozebrány interní a externí faktory ovlivňující pořádání Atletických závodů dětských domovů. 

V bakalářské práci bylo dále využito techniky rozhovoru, kdy respondentem byl zástupce 

jednoho z účastnících se dětských domovů. 

 

Bakalářská práce by mohla být námětem pro další navazující práce a to zejména 

ohledně problematiky financování sportovních akcí podobného charakteru. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Vzor pozvánky na Atletické závody dětských domovů 2011 

 

Atletické závody dětských domovů 

 

Závody se budou konat dne 11. 5. 2011 v prostorách Městského 

atletického stadionu Uherské Hradiště. 
 
 

Kategorie jednotlivců a rozsah disciplín  
 
Atletická školka 2005 a mladší (běh mezi kužely s pingpongovým míčkem na lžíci, tenisák, 
přetahování lanem) 
 
Minipřípravka 2002 - 2004 (50 m, hod tenisákem, skoky v pytli) 
 
Přípravka 1999 - 2001 (chlapci: 60 m, 400 m, dálka, míček; dívky: 60 m, 300 m, míček, 
dálka - z místa) 
 
Mladší žactvo 1997 - 1998 (chlapci: 60 m, 800 m, dálka, míček; dívky: 60 m, 400 m, dálka, 
míček) 
 
Starší žactvo 1995 - 1996 (chlapci: 60 m, 1500 m, výška, dálka, vrh koulí; dívky: 60 m, 800 
m, výška, dálka, hod granátem) 
 
Dorost 1994 a starší (chlapci i dívky: 60 m, 1500 m, 800 m, výška, dálka, koule, štafeta 4 x 
60m) 
 
Pětiboj (koule, trojskok, 100 m, 1500 m, (dívky 800 m), výška) 
 

Úpravy pravidel 
 
Počet závodníků v každé disciplíně není omezen. 
 
Každý závodník může soutěžit ve 3 disciplínách a štafetě nebo pouze v pětiboji  
a štafetě. 
 
V dálce, výšce a kouli má každý tři pokusy počítá se nejdelší a nejvyšší pokus. Skok vysoký 
začne na výšce 90 cm pro dívky a 95 cm pro hochy. 
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V závodě na 60 m v každé kategorii postupují do finále nejlepší čtyři podle času.  
 
Hod tenisákem – soutěžící mají 3 pokusy a počítá se jim ten nejdelší. 
 
Skoky v pytli – soutěžící na startu získají pytel, do kterého si vlezou a budou v něm skákat do 
cíle (cca 20 m), vítězí nejrychlejší soutěžící. 
 
Běh mezi kužely s pingpongovým míčkem na lžíci – závodník má za úkol dostat se ke 
koncové čáře (cca 20 m). Cestou k čáře běží slalom mezi kužely, cestou zpět běží přímo do 
cíle (mimo kužely). Každá chyba (spadnutí míčku na zem) se trestá přičtením 0,5 sekundy 
k celkovému času. 
 
Tenisák – soutěžící budou házet co nejdál tenisovým míčkem, budou mít každý dva pokusy  
a bude se jim počítat ten nejdelší. 
 
Přetahování lana – na každém konci lana mohou být 3 soutěžící, kteří si budou přetahovat 
přes půlící čáru. 
 
Pětiboj – mohou se zúčastnit pouze soutěžící v kategorii dorost. Mohou se účastnit pouze ti 
závodníci, kteří se nezúčastní disciplín svých kategorií kromě štafet. Disciplína je hodnocena 
jako celek. 
 

Přihlášky 
 
Přihlásit se lze od ……… do ……….. a to e-mailem na adresu ………………………………. 
 
Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v každé disciplíně. Vítězní závodníci obdrží diplomy  
a věcné ceny. Závodníci budou ohodnoceni od 1. do 3. místa, avšak bodově budou hodnoceni 
až do místa 5. Budou jim udělovány body (za 1. Místo 5 bodů……, za 5. místo 1 bod) tyto 
body budou po všech disciplínách sečteny. Dětský domov s nejvyšším počtem celkových 
bodů vyhraje celkové hodnocení. 
 
 
Zveme všechny holky a kluky, kteří chtějí něco dokázat – sobě i ostatním. 
 
 
Dětský domov Uherský Ostroh 
 

 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: Vlastní 
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Příloha č. 2: Tiskopis pro žádost o dotaci ze sportovního grantu Nadace  

děti- kultura-sport 

 

 
 

 
 

Vyhlášení 
Termín pro odevzdání 

žádostí 
  

 

 

2012 Kampaň: Milionový grant sportovní 
 

Žádost o poskytnutí grantu 

(projekt) 
 

 

 
Název projektu:  

Žadatel:  

Požadavek od nadace:                                                           Kč 

 
 

Registrační číslo  

(jen pro vnitřní potřebu) 
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1. Projekt 
Název projektu:  

 

Místo realizace:  

 

Cíl projektu:  

 

 

Zdůvodnění (proč je projekt dobré realizovat, jaké potřeby řeší):  

 

 

Působnost projektu (označte):    okresní   -   regionální  -  celostátní   -  mezinárodní 

 

Jakému počtu lidí projekt poslouží: 

 

Harmonogram realizace projektu: 

 

 

 

Jak je možné v projektu po jeho skončení pokračovat (návaznost na další projekty): 

 

 

Trvalá udržitelnost (jak bude zaručeno, že výsledky projektu budou mít dlouhodobý dopad a 

bude zajištěno jejich další financování): 
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2. Rozpočet projektu 
                                (Všechny ceny uvádějte včetně DPH) 
 
Celkové náklady projektu 

Položka: v hodnotě (Kč): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Celkem:  

 
 

Požadavek od nadace: Kč 

 
Prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky 
z vlastních či jiných zdrojů a v jaké hodnotě (musí být vyplněno i v případě, že nebudete 
mít žádnou spoluúčast): 
 

Zdroje krytí (spoluúčast na projektu) : v hodnotě (Kč): 
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 3. Žadatel 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Název organizace:   

 

Organizační forma (forma právní subjektivity):  

Adresa: 

  Obec:        PSČ:  

  Ulice, č.p.:        E-mail: 

  Telefon:                                                       Mobil: 

  www: 

  Kontaktní adresa pro poštovní styk:  

IČO: ………………………………….............   DIČ: ……………………………………....... 

Číslo a datum registrace u MV: 
(občanské sdružení) …………………………………………………………………………….. 
 
Oddíl a vložka v obchodním rejstříku: 
(o.p.s., s.r.o.) …………………………………………………………………………………… 
 
Číslo účtu (včetně kódu): …………………………………………………………………...... 
Vedený u (název a sídlo banky): …………………………………………………………….. 
Statutární orgán (statutární zástupci organizace): 

Titul, jméno, příjmení: ……………………………………………………………………........ 
Funkce: .......................................................     Mobil:  .............................................................. 

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………........... 

Telefon: …………………………………..     E-mail: ………………………………........... 
 
Rok založení: …………………… 
 
Hlavní náplň činnosti žadatele:  

Předkladatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů. Předkladatel je povinen 
v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve 
zvláštní příloze. 

 
 

-------------------------------------------          ---------------------------------------          

  razítko                                                               podpis statutárního zástupce 

 

Datum ------------------------------ 

Zdroj: http://www.nadacedks.cz/granty/sportovni-grant 


