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1 Úvod 

Plánování rozpočtu, sestavení harmonogramu přípravy projektu a příprava rozpisu 

denních aktivit sportovního kurzu patří mezi hlavní součásti přípravy sportovní akce.  

U fotbalové školy to není jiné. Fotbal se řadí mezi široce oblíbené sporty zejména díky jeho 

jednoduchosti a dostupnosti. Právě proto je důležité využít jeho potenciálu nejen k rozšíření 

zájmu o sportovní aktivity mezi dětmi, ale je třeba zaměřit se na vyhledání talentů 

z nespočetného množství mladých hráčů. Myšlenka fotbalové školy se zrodila za účelem 

realizace týdenní intenzivní tréninkové jednotky pro mladé fotbalisty. S hlavním cílem 

propagace sportu u dětí, hledání mladých fotbalových talentů a poskytnutí 

nezapomenutelného zážitku v podobě zkoušky denního režimu vrcholového sportovce. 

Přitažlivost fotbalové školy bývá naplněna nejen atraktivním programem, ale také podpořena 

účastí fotbalových idolů z prostředí profesionálního fotbalu. Týdenní školy se v České 

republice již organizují v rámci několika sportovních klubů i soukromých organizací. V okolí 

Ostravy a zejména v rámci fotbalového klubu FC Baník Ostrava tento projekt chybí, a proto 

je tato diplomová práce zaměřena právě na vypracování návrhu fotbalové školy pro děti 

v Ostravě a širokém okolí. 

Cílem diplomové práce je vytvoření postupu přípravy, návrhu na propagaci, realizaci 

fotbalové školy včetně sestavení časového harmonogramu a rozpočtu týdenní fotbalové školy 

pro děti. 

První kapitola bude zaměřena na teoretická východiska sportovní akce, plánování  

a marketing připravovaného projektu. Zaměřím se na části jako je management ve sportu, 

jeho definici a hlavní manažerské funkce. Dále se budu věnovat marketingu ve sportu, 

marketingu sportovních akcí a v komunikačních nástrojích především sponzoringu a reklamě 

ve sportu. Na závěr nesmím opomenout strategické plánování a postup pro realizaci sportovní 

akce. 

Druhá kapitola bude zaměřena na charakteristiku fotbalové školy a bude zde popsána 

hlavní myšlenka realizace tohoto sportovního projektu. Představím zde plánování Fotbalové 

školy pro děti, vytvořený časový harmonogram přípravy a rozpis denních aktivit během 

jednotlivých turnusů a průběh realizace akce. 

Třetí kapitola se bude zabývat ekonomickým posouzením připravované sportovní 

akce. V této části zanalyzuji a připravím sponzorský balíček, jakožto nedílnou součást 
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Fotbalové školy. Dále zde naplánuji potřebný rozpočet na realizaci akce. Rozpočet bude 

závislý na spolupráci s partnery projektu. Diplomová práce proto bude obsahovat návrh, který  

je slouží pro prezentaci prostřednictvím fotbalového klubu za účelem organizace Fotbalové 

školy. Návrh bude vytvořen do takové podoby, aby bylo možné po konzultaci  

s možným organizátorem naplánovat projekt a úspěšně vyjednat spolupráci se sponzory 

s pomocí sponzorského balíčku, a realizovat tak týdenní Fotbalovou školu pro mladé 

fotbalisty.   
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2 Teoretická východiska 

Kapitola se věnuje definování a charakteristice pojmů, které jsou spojeny s teoretickou 

částí diplomové práce. Jsou to zejména pojmy z oblasti managementu a marketingu. 

2.1 Management ve sportu 

2.1.1 Definice sportu 

Samostatné slovo „sport“ vychází z latinského pojmu „DISPORTARE“, které se 

ve 14. století začalo používat jako francouzské „DISPORT“. Jeho význam můžeme definovat 

jako zábavu, rozptýlení, obveselení, či příjemně strávený čas“. 

Evropská charta sportu (1992) hovoří o definici sportu, kterou se rozumí: „všechny 

formy tělesné kultury, které, ať již prostřednictví organizované účasti či nikoliv, si kladou za 

cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.
1
 

2.1.2 Sport jako součást tělesné kultury  

Sport se považuje jako složka tělesné kultury, která je součástí kultury obecné. 

Existuje mnoho jejich definic. Kulturu můžeme například chápat jako soubor sociálně 

přejatých materiálních, ale i nemateriálních výsledků lidské činnosti, které vznikly jak 

v minulosti, tak v současnosti a jsou přejímaný z jedné generace na druhou, jako forma 

kulturního dědictví. 

Jestliže rozumíme osobnost jako subjekt jednání, společnost jako souhrn osobností a 

kulturu jako soubor hodnot a norem, které jsou společností produkovány, pak je možno 

zobrazit neměnný vztah mezi osobností (O), společností (S) a kulturou (K) jako takzvanou 

sociokulturní trojčlenku. 

  

                                                 
1
 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. 4 s. ISBN 80-248-



11 

 

Obr.2.1 Sociokulturní trojčlenka 

 

Zdroj: Durdová (2005, s. 9) 

Sport je v současnosti šířen pod heslem „sport pro všechny“, což představuje opět 

prvotní význam sportu, kde je soutěž ve významu překonávání jednotlivých stupňů obtížnosti 

každého jednotlivce (třeba i jedince handicapovaného). Sport se tak stává společenským 

faktorem, týkajícím se mnoha konzumentů jak aktivních tak pasivních. 

V dnešní době se sport stal pozoruhodným společenským fenoménem, který tvoří 

velmi důležitou oblast lidské činnosti, profilující se ve formě kulturně-sociálního jevu 

s významným ekonomicko-politickým přínosem. [5, Durdová] 

2.1.3 Harmonogram a organizace sportovní akce 

Jednotlivé fáze organizování sportovní akce rozdělujeme na: 

 Rozhodování a uspořádání sportovní akce; 

 Přípravná fáze akce; 

 Vlastní konání akce; 

 Uzavření a ukončení akce. 

Rozhodování a uspořádání sportovní akce – v první fázi při rozhodování o 

uspořádání sportovní akce musíme brát ohled na to, zdali jde o mezinárodní, národní, 

popřípadě regionální akci. Hlavním rozdílem bývají časové termíny. Nejdelší časové termíny 

a intervaly jsou u akcí mezinárodního významu, jako jsou například Olympijské hry. 

 Uvažování o akci je nutno zvážit i nezbytné časové intervaly. 



12 

 

 Podání přihlášky do výběrového řízení. 

 Výběrové řízení na sportovním svazu. 

 Oznámení o úspěšné kandidatuře. 

Přípravná fáze – v této fázi je potřeba mít důkladně vše promyšlené, aby se veškerá 

práce mohla po oficiální oznámení rozběhnout. Mezi práce, které bychom neměli opomenout, 

patří: 

 ujasnění si rozsahu soutěže, počet kategorií, postupová kritéria v soutěži; 

 příprava předběžných pokynů pro závodníky; 

 oznámení o konání akce ve svazové termínové listině, včetně termínu přihlášek 

a výši startovného; 

 ubytování zařizuje buď ubytovatel, nebo si účastníci zařizují ubytování sami na 

doporučených adresách; 

 upozornění místních stravovacích zařízení na pravděpodobně zvýšený počet 

zákazníků v době a místě konání sportovní akce; 

 zajištění dopravy; 

 zajištění parkovacích ploch pro účastníky; 

 zajištění zabezpečení dopravní policie; 

 určení hlavních funkcí pro zajištění akce jako jsou například sportovně-

technické, propagační, ekonomické, zdravotní aj.; 

 sestavení pracovního týmu pro organizaci akce; 

 vypracování podrobných pokynů pro účastníky; 

 zveřejnění veškerých informací (webové stránky, rozeslání informací poštou 

aj.). 

Vlastní konání akce – před samotným konáním akce je potřeba provézt závěrečnou 

kontrolu. V průběhu konání akce se pořadatelé musí vypořádat s nepředvídatelnými problémy 
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a zajistit hladký průběh akce. Na závěr zbývá slavnostní vyhlášení výsledků a oficiální 

zakončení akce. 

Uzavření a ukončení akce – v této části je potřeba zajisti úklid prostorů, balení a 

odvoz pořadatelských zařízení. Následuje předání vyklízených prostorů vlastníkovi. Na závěr 

je nutné uzavřít účetnictví a konečné vyúčtování akce, a vypracovat závěrečné hodnotící 

zprávy o přípravě, průběhu a hospodaření celé sportovní akce. „Důležité to je zejména u akcí, 

kde se vyskytují dotace z veřejných rozpočtů, sponzorské příspěvky velkých firem.“
2
 Neměli 

bychom zapomenout poděkovat všem spolupracovníkům za výborný chod sportovní akce. 

[13, Novotný] 

2.1.4 Management 

Anglickému pojmu „management“ v českém jazyce terminologicky odpovídá slovo 

„řízení“ a to především řízení podnikové ve smyslu cílově orientovaného zvládnutí celku i 

jednotlivých funkcionálních činností podniku (výroba, prodej, výzkum, vývoj). Tím se tento 

pojem výrazně liší od užšího pojmu „řízení dílčích procesů“, zejména výrobních, 

technologických aj. Anglická literatura zpravidla v tomto smyslu používá termín „control“. 

V současné odborné literatuře je možné nalézt celou řadu definic a slovních 

charakteristik pojmu „management“, které usilují o co nejpřesnější a nejvystižnější vymezení 

obsahové náplně. Jeden z klasiků této disciplíny P.F.Drucker považuje výklad pojmu 

„management“ za zvláště nesnadný. Především se jedná o pojem specificky americký a je 

velmi obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské angličtiny. 

Nepředstavuje pouze funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají, a vyjadřuje nejen sociální 

postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia. Management je funkcí, 

disciplínou, návodem, který  je potřeba zvládnout, a manažeři představují profesionály, kteří 

tuto disciplínu ovládají, realizují, vykonávají funkce a z nich vyplývající povinnosti.  

[1, Čáslavová] 

S pojmem „management“ se máme možnost setkat v trojím významu: 

 Specifická aktivita – management jako specifická aktivita (profese) je stále 

více uznáván jako podstatný faktor ovlivňující prosperitu každé organizace. I 

                                                 
2
 NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, 104 s. ISBN 978-

802-4517-131. 
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sebelépe technicky vybavená organizace disponující kvalifikovanými 

zaměstnanci nemusí zaručovat úspěch, pokud je špatně řízena. 

 Skupina řídících pracovníků – slovo management označuje také skupinu 

podnikových řídících pracovníků. Na jedné straně se jedná o označení funkce a 

na druhé straně o označení skupiny lidí, kteří tyto funkce vykonávají.  Pojmem 

management určujeme obzvláště řízení celé jednotky, ale také řízení určité 

ucelené podnikové činnosti. Poté se hovoří o managementu finančním, 

personálním, informačním, kvality atd. 

 Vědní disciplína – management je pokládán také za vědní disciplínu, která 

však neposkytuje nezvratná fakta. Doporučení managementu jsou proměnlivá, 

protože jsou propojena s realitou, která se do jisté míry neustále mění.  Proto 

management neposkytuje univerzální návody, neboť během řízení musí být 

respektovány faktory teritoriální, časové a další. 

Manažer sice využívá řadu nástrojů, technik a principů, ale během jejich uplatnění 

jsou neméně důležité intuice, kreativita, umění předvídat a eventuálně i v pravou chvíli 

riskovat. Za tvůrčí čin je považováno vyhledávání vhodných příležitostí k podnikání, 

vytvoření schopného týmu, ovlivnění trhu atd. Vytvoření podnikové vize, nalezení příležitostí 

tam, kde ostatní vidí jen chaos, rozpory a konflikty, se pokládá za umění. Tyto prvky umění 

jsou základem úspěšného vrcholového manažera. [20, Veber] 

2.1.5 Manažerské funkce 

Koontz a Weihrich uvedli pět základních manažerských funkcí, které jsou typické 

činnosti, které vedoucí pracovník vykonává ve své práci. Popis funkcí je jednoznačně prospěšný 

pro budoucí organizování znalostí a managementu. V tomto směru neexistují žádné nové 

myšlenky, závěry výzkumu či technika, které by nebylo možné zařadit pomocí klasifikace 

plánování, organizování, vedení a kontrolování.  

Plánování  

Součástí plánování je správná volba úkolů, cílů a činností potřebných pro dosažení 

stanovených cílů. Existují mnoho typů plánů, a to od celkových komplexních, až po velmi 

podrobné plány jednotlivých činností. Součástí sestavení reálného plánu je rozhodování a 

zvážení potřeb jak lidských tak materiálních zdrojů. Z tohoto důvodu je potřeba před určitým 
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rozhodnutím provézt plánovací studie, analýzy a návrhy, přičemž se ovšem nejedná o reálné 

plány. 

Organizování  

Tato část řízení zahrnuje zajištění funkční struktury rolí určené pro lidi, kteří jsou 

jakýmkoliv způsobem angažováni v dané organizaci. Je nezbytné vytvořit si takové struktury, 

kde veškeré úkoly, které jsou potřebné k dosažení námi stanovených cílů, jsou přiděleny 

takovým lidem, kteří mají ty správné vlohy k plnění těchto úkolů. A to tak, aby dosáhli co 

nejlepších výsledků. Hlavním smyslem celé této organizační struktury je pomáhat vytvořit 

prostředí, které podpoří lidský výkon a vykonání veškerých daných úkolů. 

Personalistika  

Personalistika představuje výběr a rozmístění lidí do pozic v organizaci. Toho se 

dosahuje prostřednictvím vytvoření požadavků na pracovní síly, náborem, výběrem, 

umísťováním, oceňováním, plánováním povolání, propagací, vzděláváním či rozvojem 

momentálních uchazečů i stávajících pracovníků, aby bylo dosáhnutí uložených úkolů co 

nejúčinnější a nejefektivnější. 

Vedení  

Vedení je ovlivňování lidí takovým způsobem, aby byli prospěšní organizaci a 

pomáhali dosahování námi stanovených cílů. Velmi důležitým předpokladem je, aby výkonní 

manažeři byli také výkonnými vedoucími, protože vedení vyžaduje následování a lidé chtějí 

následovat toho, kdo jim slibuje uspokojení jejich potřeb a přání. Vedení proto zahrnuje 

rovněž motivaci, styl, či přístupy manažerů a komunikaci. 

Kontrolování  

Tato funkce zahrnuje měření a korekci provedených individuálních i celkových aktivit 

organizace tak, abychom zajistili, že budou v souladu s plánem. Toho je možno dosáhnout 

pomocí měření a hodnocení dosažených výsledků, zjištění případných odchylek od standardů 

a případné jejich odstranění. Kontrolní činnosti se obecně vztahují k měření úspěšnosti 

jednotlivých činností. Pro ulehčení kontroly používají manažeři mnoho technik a nástrojů jak 

tradičních, tak zcela nových. [9, Koontz] 
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2.1.6 Sportovní management 

V jedné z definic se uvádí: „Pojem management tělesné výchovy a sportu lze chápat 

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

tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti realizují podnikatelsky orientované 

aktivity. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektor výroby sportovního zboží či 

provozování placených tělovýchovných služeb. Vznik pojmu si vynutila sama tělovýchovná a 

sportovní praxe, především cílenou snahou pro efektní využívání velkých finančních částek, 

které ve sportu kolují, uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým 

chováním v prostředí sportovní konkurence, řešením specifických problémů v oblasti 

tělovýchovy a sportu a v oblasti zabezpečování sportovní administrativy.“
3
 

Pojem sportovní management v sobě obsahuje dvě komponenty: 

 management; 

 sport. 

Komponenta managementu a komerce obsahuje nejen základní manažerské funkce 

jako je plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu, ale i takové oblasti jako 

jsou účetnictví, marketing, ekonomie, finance a právo. Komponenta sportu, z pojetí 

sportovního managementu, zahrnuje taktéž oblast diváctví, která se zaměřuje na konzumování 

zábavy a oblast zdatnosti, která se zajímá především o aktivní účast participantů na 

sportovních a tělovýchovných aktivitách. [4, Durdová] 

Pro sportovní management jsou charakteristické tři jedinečné aspekty, které odlišují 

sportovní management od jiného řízení v podnikání:  

 sportovní management,  

 podnikání ve sportu,  

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží. [14. Parks] 

Sportovní management je interdisciplinární obor, který využívá metodologického 

aparátu celé řady disciplín, jako je ekonomie, management, psychologie, sociologie, 

systémové vědy, právo a další. 

                                                 
3
 DURDOVÁ, I. Sportovní management. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. 13 s. ISBN 

8024801302. 
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Kvalifikovaný vedoucí pracovník v oblasti sportu by měl disponovat znalostmi jak 

v tělesné výchově a sportu, ale mít také znalosti z oblasti metodologických přístupů.  

[1, Čáslavová] 

2.1.7 Sportovní manažer 

Vedoucí pracovník v oblasti tělovýchovy a sportu je označován běžně za sportovního 

manažera. Rozdělení činností sportovního manažera je takové: 

 Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních 

družstev i jednotlivců, odborník vyškolený pro organizování velkých 

sportovních akcí (příprava mistrovství světa, Evropy, příprava Olympijských 

her atp.), specialista zaměřený na uplatnění sportu ve volném čase lidí, 

v pracovním procesu, sport zdravotně handicapovaných atd; 

 Manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace – členové výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí 

sportovních středisek pod správou armády a policie apod.; 

 Manažer v podnikatelském sektoru – vedoucí pracovníci výroby sportovního 

zboží či provozování placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, 

vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a 

marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport apod. [4, Durdová] 

Rozlišení jednotlivých typů a orientace sportovních manažerů vyvolává tendenci jejich 

specializace. Pro zajištění efektivnosti jejich práce je především důležité mít přehled vazeb a 

fungování vrcholové, střední a základní roviny sportovního managementu, především pokud 

jde o cíle, organizační struktury a jejich personální vybavení (např. sportovní svazy – klub – 

manažer týmu). [1, Čáslavová] 

2.2 Marketing ve sportu 

2.2.1 Marketing 

V knize Marketing od myšlenky k realizaci je marketing popsán jako: „Marketing – 

jako jedna ze základních ideí managementu současnosti – se dostává do širšího povědomí 

padesátých let minulého století, i když v některých zemích světa již krátce po 2. světové válce, 

zejména v USA, kde tento pojem můžeme sledovat dokonce již v prvých XX. století. Idea 
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marketingu je spojena s relativní nadvýrobou, kdy cílem managementu není pouhé zvyšování 

osvědčené výroby cestou vyšší produktivity a masovosti, ani získání volných trhů, ale řešení 

otázek: 

 Co vyrábět? 

 Komu prodávat?“
4
  

Philip Kotler, jeden z největších představitelů marketingu, uvádí: „Marketing je 

společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, 

prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotových produktů s ostatními.“
5
 

Kotler dále uvádí, že marketing bývá často chápán jako „umění prodávat produkty“, 

ale prodej je pouze špičkou ledovce. Mezi nejdůležitější části marketingu patří poznání 

zákazníka a jeho potřeb tak dokonale, aby se výrobky pro něj určené prodávali samy. Nejlepší 

marketing je ten, který dosáhne toho, aby zákazník byl připraven si zakoupit daný výrobek. 

Naším úkolem je pouze to, aby výrobek byl k dispozici. 

Rozsah marketingu není vytvářet, propagovat a poskytovat zboží a služby 

spotřebitelům a podnikům, ale ve skutečnosti se marketingové oddělení zabývá deseti 

entitami: zbožím, službami, zkušenostmi, událostmi, osobami, místy, vlastnictvím, 

organizacemi, informacemi a idejemi. [10, Kotler] 

Jakubíková vidí hlavní úkol marketingu ve vytvoření dlouhodobé a vzájemně výhodné 

vazby mezi firmou a veřejností (jednotlivci i organizacemi), se kterou je firma v určitém 

kontaktu. V současnosti můžeme podle marketingu určit 3 typy společností: 

 

 předvídající – soustavně předvídající chování zákazníků a přicházející na trh 

se svými produkty jako první,  

 sledující – nemají rády riziko (dávají přednost bezpečné hře a dříve, než cokoli 

podniknou, sledují vývoj trhu),  

                                                 
4
 TOMEK G., VÁVROVÁ V. Marketing od myšlenky k realizaci, 1. Vyd. Praha: Professional publishing, 2007. 

28 s. ISBN 978-80-86946-45-0  

5
 KOTLER, P.: Marketing management. 12. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007., 19 s. ISBN 80-247-1359-4 
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 zkamenělé – podnikají na stále stejném principu a nevidí důvod jej měnit. 

 [8, Jakubíková] 

2.2.2 Sportovní marketing 

V marketingu, jako společenské vědě, existuje celá řada oblastí a forem. Díky stále 

novým možnostem vznikají jedinečné platformy na podporu prodeje a zvyšování povědomí 

značek a jejich produktů v široké veřejnosti. Sportovní marketing tedy můžeme chápat jako 

platformu efektivní komunikace mezi podnikovým prostředím a cílovou skupinou zákazníků. 

V USA je sportovní marketing chápán jako plnohodnotný nástroj dnešní doby, který svými 

charakteristickými rysy pomáhá vytvořit ideální firemní prostředí pro rozvoj podnikání a 

uvnitř strany poptávky. [12, Novotný] 

Podle Čáslavové se ve sportu marketingová koncepce prosazuje v České republice 

velmi výjimečně. To ovšem nebrání k vypracování dílčích marketingových koncepcí, které 

vychází z výsledků z praxe a které mají zpravidla dvojí povahu: 

 Marketing jako sponzorování – v této koncepci tělovýchovné a sportovní 

organizace vypracovávají nabídku provedení činností pro sponzory podle 

hierarchické úrovně, ke které je ještě vytvořena cenová hladina. K dalším 

činnostem podniků je promyšlené prostředí tělovýchovných a sportovních akcí, 

na kterých se budou prezentovat zpracované nabídky. Stanovení hlavních 

komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých bude sponzorování 

prezentováno a zabezpečení obsahově a legislativně kvalitních modelů 

sponzorských smluv. 

 Marketing jako sportovní reklama – tělovýchovné a sportovní organizace se 

v tomto směru připravují všemi tahy komunikační politiky, a to především 

s ohledem k normálnímu fungování sportovních oddílů a zejména z pozice 

důležitých tělovýchovných a sportovních akcí. Je běžné, že je toto pojetí za 

rámec sportovní reklamy a věnují se širším pojetím vztahů a komunikace 

s veřejností. 

Mezi další koncepce patří koncepce komplexní, což jsou koncepce věnující se 

marketingovým konceptem ve svém nejširším pojetí. Tuto koncepci ovlivňuje zejména 

postavení sportovních klubů v tržní ekonomice, které jsou nuceny k účelnému zacházení se 

svými personálními, prostorovými a zejména finančními zdroji. Tato pozice vybízí kluby 
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racionálně hospodařit s danými zdroji a také nutí kluby zaměřit se na budoucí rozvoj 

sportovního klubu. Tyto dvě rozdílné strany chování sportovních klubů ovlivňují 

managementy sportovních klubů ve směru marketingových uvažování. Z tohoto důvodu je 

postupně vypracována koncepce zabývající se následujícím: 

 vysvětluje, komu je určena nabídka tělovýchovných produktů (členům, 

divákům, sponzorům, státu),  

 určuje, na jakých trzích bude sportovní klub působit (trh hráčů, nemovitostí, 

sportovní reklamy apod.)  

 stanovuje proporcionalitu a prioritu dosažených cílů podle různých kritérií 

(např. obsahových a časových),  

 promýšlí volbu strategie dosahovaných cílů,  

 diferencuje oceňování nabídky tělovýchovných a sportovních produktů v 

návaznosti na zvolenou strategii,  

 promýšlí realizaci finanční politiky s orientací na vlastní finanční zdroje,  

 promýšlí koncepci komunikačních vztahů jak s veřejností, tak s interními 

členy. [2, Čáslavová] 

V dnešní době sportovní organizace vyvíjejí podnikatelské aktivity za účelem získat 

dodatečné finanční prostředky potřebné k zajištění řádného chodu sportovního klubu. 

Sportovní marketing jim umožňuje strukturalizovat nabídku sportovního produktu, řídit ji 

v souladu s požadavky na trhu a určit k tomuto úkolu systém nástrojů, aby bylo možné splnit 

stanovených sportovních, ekonomických a sociálních cílů sportovní organizace. [5, Durdová]  

2.2.3 Marketing sportovní akce 

Marketing sportovních akcí je orientován zejména na získání zákazníků. Používá 

k tomu motivaci diváků a aktivních sportovců prostřednictvím akce. 

Motivace: Diváky a účastníky sportovní akce emociálně aktivuje a zasahuje a díky 

tomu vzniká značně silná vazba na danou akci a její nositele. Vznikají předpoklady pro 

marketing sportovní akce, který lze uplatnit zvláště v oblasti komunikace. 
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Marketing: Prostřednictvím sportovní akce jsou komunikovány produkty a značky. 

Jedná se obzvláště o: 

 komunikaci značek a firem; 

 reklamu produktů; 

 péči o potencionální zákazníky. [1, Čáslavová] 

Obr.2.2 Motivace a marketing jako základní síla sportovních akcí 

 

Zdroj: Čáslavová (2009, s. 148) 

Během konání sportovní akce je určený přesný strategický postup, kterému by se měla 

věnovat organizace zajišťující sportovní akci. Strategický postup se skládá z deseti na sebe 

vzájemně navazujících bodů: 

 současná situace – organizátor určuje cíl akce a cestu, která k němu povede.  

Také výběr zdrojů a nástrojů, prostřednictvím kterých bude cíle dosáhnuto, 

 budoucí prostředí – řeší možná budoucí rizika spojená s organizací akce. 

Pořadatel má za úkol tato rizika snížit na minimum, popřípadě počítat 

s vytvořením časových a hmotných rezerv,  

 současné možnosti – v tomto bodě musíme reálně zhodnotit možnosti a 

nedostatky,  

 možné směry – pořadatel může stanovit několik cílů, o kterých se teprve až 

během realizaci rozhodne, jestli budou všechny předmětem realizace,  
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 cíle – stanovení cílů na základě předchozích fází (jejich strukturu, hierarchii či 

optimalizaci),  

 možné přístupové cesty – v některých situacích existuje více než jeden způsob, 

jak můžeme dosáhnout vytyčeného cíle. A proto dříve než uskutečníme akci, je 

potřeba vzít v úvahu všechny strategické varianty,  

 zvolená cesta strategie – posouzení účinků a důsledků různých strategií umožní 

zvolit tu, která je celkově nejvýhodnější,  

 program akce – po zvolení cílů a nejvýhodnější strategie má organizátor 

možnost zabývat se detaily plánu aktivit z hlediska co nejlepšího výsledku (tzn. 

rozdělit role jednotlivých účastníků, stanovit plán akcí, časové rozpisy a 

termíny a způsob kontroly),  

 rozpočet – po upřesnění programu akce je potřeba stanovit rozpočet výdajů a 

příjmů celé akce, kdy strana příjmů musí vyjadřovat typy finančních zdrojů a 

jejich výši (např. poplatky účastníků, vstupné, dotace, dary od soukromých 

osob nebo firem apod.) a strana výdajů musí účelově vyjadřovat druhy výdajů 

a jejich výši podle všech činností sportovní akce,  

 přehled a kontrola – by nedocházelo k nežádoucím a často nákladným omylům 

a zpoždění celé akce, je třeba kontrolovat průběh akce a ve vhodný okamžik 

učinit zásah, který by eliminoval výkyvy.  

Uvedený strategický postup je navrhnut jako všeobsáhlé desatero etap, kde evidentní 

předností je kontinuální charakter a návaznost jednotlivých postupových kroků. Mezi další 

předností patří taktéž to, že pořadatelé si strategický postup mohou pozměnit na základě 

svých potřeb, protože výše uvedený souhrn otvírá široké možnosti k inovacím. [2, Čáslavová] 

Sportovní akce vypracovávají náplň jednoho nebo více sportovních událostí pro různé 

poptávající skupiny v uzavřené, časně definované normě (např. v jednom turnaji). 

Mimořádným příkladem je tady příprava takové akce s jasnou orientací na poptávající a 

cílové skupiny za pomoci plánování, organizace a realizace. Sportovní akce by přitom také 

měla být schopna nabídnout cílovým skupinám kvalitní a atraktivní aktivační potenciál. Tato 

charakteristika názorně prezentuje následující vymezení událostí a sportovní akce.  

[7, Hermanns] 
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Obr.2.3 Vymezení událostí a sportovní akce  

 

Zdroj: Ulrichová (2012, s. 27) 

2.2.4 Marketingový mix ve sportu 

Marketingový mix představuje soubor marketingových nástrojů, které mohou být 

v různé struktuře a počtu. Nejznámější marketingový mix je podle E.J.McCartyho, který jej 

určil jako čtyři základní skupiny nazvaných „4P“: 

Sportovní produkt (Product) – „Pojem produkt, se kterým se běžně pracuje 

v marketingovém mixu, není pro oblast tělesné výchovy a sportu zcela výstižný. Tělesná 

výchova a sport dávají na trh celou řadu produktů materiálních i nemateriálních. Materiální 

produkty odpovídají všem teoriím o zboží, nemateriální sportovní produkty se liší od ostatních 

zboží a také na trh jsou dodávány jedinečným způsobem.“
6
 

Materiální produkty v prostředí sportu tvoří primárně sportovní nářadí, sportovní 

náčiní, sportovní oděv a další produkty, které souvisejí se sportem sekundárně jako například 

potravinové doplňky, sportovní kosmetika apod.) 

Nemateriální produkty v této oblasti můžeme rozdělit do čtyř skupin, které tvoří 

základní produkty (nabídka sportovních cvičení, akcí, rekreačně-regeneračních akcí a služba 

jako sportovní produkt), dále produkty vázané na osobnost (výkony sportovců, trenérů a 

poskytovatelů sportovních služeb), myšlenkové produkty (výzkum v této oblasti, rozvoj 

kinantropologie, prožitkovost a hodnoty zážitku) a vedlejší produkty tělovýchovných a 

sportovních zařízení (společenské akce, vystoupení sportovců, hostinské služby a plno 

dalších). 

                                                 
6
 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. 45 s. ISBN 80-248-

0827-7. 
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U sportovních produktů nemateriální povahy si můžeme všimnout mnoha specifických 

znaků. Proces výroby a spotřeby těchto sportovních produktů dochází současně,  dále u 

sportovních produktů je obtížné určit jejich tržní cenu, protože není možné aplikovat na tyto 

produkty klasické nákladové modely cenové tvorby. 

Cena (Price) – „Cenou sportovního produktu rozumíme vedle ceny materiálního také 

cenu nemateriálního produktu. Právě zde je stanovení ceny velmi obtížné, neboť se v ní odráží 

„cena prožitku“ toho kterého spotřebitele a další specifické faktory tohoto typu produktu.“
7
 

Ve sportovním prostředí je stanovena hodnota produktu odlišnými faktory než cenou. 

Protože se spotřebitelé liší navzájem svými preferencemi, nároky a postoji, je potřeba zvolit 

takovou strategii pro vytvoření ceny, která bude přijatelná pro co jak nejvíc možných 

zákazníků. 

Cena přesto nemusí být nejdůležitější faktor při rozhodování spotřebitele o koupi 

produktu. Spotřebitel ocenění produktu může vnímat jako hodnotu neboli kvalitu daného 

produktu a proto se může stát, že nízká cena, slevy či produkt zdarma je vnímána jako nízká 

nebo žádná kvalita. 

Místo (Place) – „Místo v marketingovém mixu znamená umístění produktu na trhu. 

Analyzujeme dostupnost sportovního produktu, geografická rozmístění trhů, podmínky 

distribuce sportovního produktu. Faktory, které mají vztah k rozmístění, mohou výrazně 

ovlivnit marketingový plán.“
7
 Místo výroby sportovního produktu je mnohokrát totožné 

s místem spotřeby. 

Při výběru místa služby je potřeba brát v úvahu, kde budou služby fyzicky 

provozovány. Tento problém lze uvést ve třech příkladech – zákazník jde k poskytovateli 

služby, poskytovatel jde k zákazníkovi a nebo transakce probíhá na dálku. 

Marketingová komunikace (Promotion) – Tento prvek marketingového mixu 

můžeme také nazvat propagace a jedná se nejvíce viditelný prvek mixu. Hlavním úkolem 

tohoto prvku je informovat potencionální zákazníky a přesvědčit je ke koupi sportovního 

produktu nebo podporovat jejich angažovanost ve sportu. 

                                                 
7
 DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. 46 s. ISBN 80-248-

0827-7. 
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Nástrojů propagace je celá řada, jako příklad si můžeme uvést reklamu a sponzoring, 

které budou popsány v následujících kapitolách, přímý marketing, média, autogramiády, 

tiskové konference, semináře a školení trenérů a plno dalších. [Sportovni aspekty…] str. 45 

2.3 Sponzoring 

Marketing – od myšlenky k realizaci charakterizuje sponzorství jako: „Pod pojmem 

sponzorství chápeme cílenou spolupráci, při které dostává sponzorovaný smluvně sjednané 

peněžní platby, věcné dary či služby, za něž poskytuje protislužby. I když je nejznámější 

sponzorství ve sportu, je třeba brát v úvahu i sponzorství kulturní a sociální. Výsledkem je 

zvýšení známosti podniku a značky, zlepšení image, přenesení image sportovním odvětvím či 

sportovcem, kulturní institucí, umělcem, zdravotnickou či sociální institucí. Sponzoring nesmí 

být zaměňován s mecenášstvím či charitativní činností, ale musí být výsledkem záměrných 

komunikačních vztahů mezi sponzorem a sponzorovaným“
8
 

Sponzoring, darování, dary jsou v dnešní době ve sportovním prostředí velmi častými 

pojmy. Můžeme se s nimi setkat v terminologii podnikatelů, ale také ve sdělovacích 

prostředcích. Protože je velmi obtížné dané pojmy charakterizovat či definovat dochází velice 

často k jejich záměnám. 

Sponzoring se pohybuje na rozhraní reklamy a daru. Je možné ho chápat jako právní 

vztah mezi sponzorem (poskytovatele příspěvku) a sponzorovaným (příjemce příspěvku), 

kterému tímto vznikají vůči sponzorovi určité povinnosti a závazky. Reklama se od 

sponzorství liší tím, kdy plátce – zadavatel reklamy má v úmyslu přímo propagovat vlastní 

podnikatelské aktivity. Sponzoring na rozdíl od reklamy má v úmyslu  spíše vytvořit pozitivní 

obraz podnikatelského subjektu u veřejnosti. V současnosti se mnohdy dává přednost tzv. 

business sponzoring, kde sponzor nemá v úmyslu pouze finančně a materiálně podporovat 

sponzorovaného, ale předpokládá také pro sebe přímý obchodní přínos, který se může projevit 

kupříkladu formou nových obchodních kontaktů.  Ale tato forma sponzoringu se přibližuje 

více k reklamě. [5, Durdová] 

Sponzorské smlouvy mohou obsahovat následující provize a užitky: 

 Nárok používat jméno, logo, obchodní značku a grafickou prezentaci 

označující vztah s produktem nebo akcí. Toto oprávnění je možné být využito 

                                                 
8
 TOMEK G., VÁVROVÁ V. Marketing od myšlenky k realizaci, 1. Vyd. Praha: Professional publishing, 2007. 

236 s. ISBN 978-80-86946-45-0 
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k reklamě, propagaci, publicitě nebo jiné komunikační činnosti používané 

kupujícím. 

 Nárok na exkluzivní spojení s produktem nebo kategorií služeb. 

 Nárok na spojení jména s akcí nebo zařízením. 

 Nárok používat různá označení na spojení s produktem, akcí, jako např. 

„generální sponzor“, „oficiální dodavatel“, „oficiální produkt.“ 

 Nárok na služby (používat produkt nebo na přednostní užití produktu) nebo 

nárok používat koupený produkt nebo službu ve spojení s akcí nebo zařízením. 

 Nárok řídit tradiční propagační činnosti jako jsou soutěže, reklamní kampaně, 

nebo prodejní aktivity ve spojení se sponzorskou smlouvou.  

Základní otázka, kterou si firmy rozhodnuté sponzorovat sportovní klub, sportovní 

akci nebo jednotlivce musí položit je: Jaké cíle se nám pomocí sponzoringu podaří naplnit? 

Hlavní cíle a důvody firem pro sponzoring je možné uvést: 

 zviditelnění firmy,  

 podpora mládeže,  

 osobní důvody,  

 získávání potenciálních zákazníků,  

 podpora image firmy,  

 účelné a přehledné využití peněz aj.  

Naopak mezi hlavní důvody neochoty přistoupení ke sponzoringu ve sportu firmy 

uvádějí: neprůhlednost hospodaření sportovní organizace, doping, neúčelné vynakládání 

peněz, špatná organizace sportu, omezení reklamy ze strany pravidel a ještě několik dalších 

důvodů. [1, Čáslavová] 

Cíle sponzoringu by měli být naprosto konkrétní. Můžeme je rozdělit na ekonomické a 

psychologické: 
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 Ekonomické cíle počítají s cílevědomou podporou a ovlivnění hodnot jako je 

obrat, velikost odbytu, zisk, tržní podíl a další. 

 Psychologické, které je možné popsat jako: 

o posílení a upevnění povědomí organizace u veřejnosti; 

o tvorba a budování pozitivní image firmy; 

o péče o zákazníka; 

o motivace a pozitivní působení na vlastní zaměstnance; 

o ukázka vlastních výkonů, kvality, jedinečnosti, zviditelnění a odlišení se od 

konkurence. [17, Tomek] 

2.3.1 Typy a formy sponzoringu ve sportu 

Podle Čáslavové v knize Management a marketing sportu člení sponzorování do 4 

skupin: 

 Sponzorování jednotlivých sportovců – tato forma je ve vrcholovém sportu 

nejrozšířenější. Sportovci jsou tvářemi kvality a úspěchu aktuálních produktů 

podnikatele respektive podniku. Ve sponzorské smlouvě můžeme nalézt vedle 

práva provádět reklamu vlastních výrobků a služeb pomocí vyobrazení 

sportovce také další aktivity za účelem podpory prodeje. Mezi tyto aktivity 

patří autogramiády, akce pro spotřebitele, předvádění výrobků a další. 

Sportovci je poskytnuta finanční podpora a častokrát také určitá materiální 

pomoc, jako sportovní oblečení, náčiní, nářadí aj. 

 Sponzorování sportovních týmů – v dnešní době uvedená forma sponzoringu 

se nezaměřuje pouze na vrcholový sport, ale také i na výkonnostní sport a sport 

pro všechny. Sponzor nabízí hlavně finance, sportovní vybavení, dopravu, 

ubytovací a jiné služby. Sponzorovaný tým naopak poskytuje reklamu na 

dresu, reklamu prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje jako to je 

u jednotlivého sportovce – autogramiády, akce pro spotřebitele aj. 

 Sponzorování sportovních akcí – tato forma sponzorování poskytuje celou 

řadu možností, které se týkají především nabídky sponzorovi: reklama 



28 

 

v programovém sešitu, reklama na vstupenkách, na mantinelech stadionu, 

reklamy o přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor akce“. Nabídka 

protivýkonů ze strany uchazeče o sponzorování bývá většinou 

charakterizována v tzv. „sponzorských balíčcích“. 

 Sponzorování sportovních klubů – nejvíce možností protivýkonů, které je 

možné nabídnout sponzorovi, přináší tato forma sponzorování. Toto je dáno 

tím, že například sportovní klub má k dispozici jak sportovce, sportovní 

družstva, vlastní profesionální oddělení, pořádá a organizuje vlastní sportovní 

akce a plno dalšího.  

 Sponzorování ligových soutěží – v současnosti mají velké firmy také možnost 

stát se partnerem ligových soutěží. U nás se s tímto sponzorstvím můžeme 

setkat především ve fotbale a ledním hokeji. Tito partneři mají svá firemní 

označení v názvu soutěže (např. Gambrinus liga) a využívá multifunkční 

prezentace na všech stadionech klubů působící v soutěži s dopadem na 

přímého diváka, tak i na veřejnost sledující masmédia. [1, Čáslavová] 

Sponzoring může být dělen z hlediska typu sponzora a jeho poměru ke 

sponzorovanému sportu. Na základě těchto kritérií odlišujeme 2 základní typy sponzora:  

 sponzor je se sportem blízce propojen prostřednictvím kategorie nabízených 

produktů a služeb – sponzor podniká v oblasti sportu, výrobky čí služby 

sponzora často propagují samotní sportovci,  

 sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho čistě jako 

komunikační nástroj – využívá sponzoring ke komunikaci se zákazníky a 

podporou sportovců či akcí si firma takto buduje pozitivní image a věří, že 

příznivci sponzorovaného sportovce či klubu si budou kupovat její produkty. 

[12, Novotný] 

Další členění sponzorství je možné podle podílu sponzora na celkovém objemu 

příspěvku, které popsala ve své práci Durdová: 

 Exkluzivní sponzor – Spojený s titulem „oficiální sponzor“, který za vysokou 

cenu získává výsadní právo na všechny výhody plynoucí ze sponzoringu. 
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 Hlavní sponzor, vedlejší sponzor – hlavní sponzor přebírá nejdražší a tím i 

nejatraktivnější protivýkony, naopak vedlejší sponzoři si za nižší cenu 

rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti. 

 Kooperační sponzor – Protivýkony se rozdělí mezi větší počet rozdílných 

sponzorů, přičemž se dá využít rozmanité doby platnosti sponzorských smluv. 

[5, Durdová] 

2.3.2 Sponzorský balíček 

V případě zájmu sponzora je dobré mít s předstihem připravenou nabídku výkonů 

sponzorovaného pro sponzora. Někteří sportovní manažeři mají k jednání s potencionálními 

sponzory připravené tzv. „sponzorské balíčky“, které obsahují soubor popsaných a 

charakterizovaných protivýkonů, které sportovní manažer je schopen ze strany své organizace 

nabídnout. Může se jednat jak o celkové sponzorování, tak eventuální sponzorování akce 

nebo sportovního družstva. Sportovní manažeři využívají sponzorský balíček jako součást 

taktiky vyjednávání a přispívá to také k profesionalitě vzájemného kontaktu. 

Sponzorský balíček je písemně dokumentován a doložen určitou cenou. Jedinou 

podmínkou je stanovení rozsahu a úrovní nabízených výkonů. Cena těchto výkonů se mění 

podle mnoha faktorů, jako jsou například velikost spolku, akce, rozsahu zúčastněných 

partnerů a další. V ceně sponzorského balíčku se zcela určitě odráží výše zmíněné rozdělení 

sponzorství podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku – exkluzivní sponzor, 

hlavní sponzor, vedlejší sponzor a kooperační sponzor. 

Příklady sponzorského balíčku na sportovní akci: 

 Velký sponzorský balíček zahrnuje: 

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

o uvedení sponzora v televizním spotu, 

o reklamní panel v záběru televizních kamer, 

o jedna strana programu sportovní akce je věnována sponzorovi, 

o uvedení sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce, 

o 4 ks pozvánek pro sponzora na slavnostní zakončení sportovní akce. 
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 Malý sponzorský balíček zahrnuje: 

o ohlášení sponzora při utkání a při vyhlašování vítězů, 

o uvedení sponzora v programu sportovní akce, 

o reklamní panel na sportovišti, 

o 2 ks pozvánek pro sponzora na slavnostní zakončení sportovní akce. 

Sponzorské balíčky lze vytvářet nejen na sportovní akce, ale také pro propagaci 

sportovního klubu. Tyto balíčky zahrnují jak výše zmíněné výhody tak V.I.P. servis, 

parkovací místa v bezprostřední blízkosti stadionu, reklamu na dresech sportovců, umístění 

reklamní tabule ve V.I.P. prostoru, možnosti prezentace produktů sponzora přímo na stadionu 

a řadu dalších. Tyto sponzorské balíčky se liší na základě stupně atraktivity nabídky a ta se 

samozřejmě odráží v jejich ceně. [1, Čáslavová] 

2.4 Sportovní reklama 

2.4.1 Reklama 

V knize Marketing management je reklama definována takto: „ Reklama je jakákoli 

placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním 

investorem. 

Reklamu využívají nejen firmy podnikající za účelem dosažení zisku, ale i muzea, 

charitativní organizace a vládní instituce, které se obracejí na různé cílové skupiny 

obyvatelstva. Reklama je rentabilním způsob šíření sdělení, ať již tato sdělení vytvářejí 

preference pro Coca-Colu nebo chtějí vysvětlit lidem, proč se mají vyhýbat tvrdým drogám.“
9
 

Každá firma řídí vlastní reklamu odlišným způsobem. V menších podnicích má na 

starosti reklamu zaměstnanec prodejního nebo marketingového oddělení, který je v kontaktu a 

spolupracuje s reklamní agenturou. Kdežto u velkých podniků jsou zaklána vlastní propagační 

oddělení, kde jejichž vedoucí pracovníci jsou podřízení ředitelům pro marketing. Úlohou 

tohoto oddělení je vytvářet celkový rozpočet, přijímat a schvalovat reklamy a propagační 

kampaně, používat direct-mail, vystavovat zboží u dealerů a obstarávat další formy 

                                                 
9
 KOTLER, P.: Marketing management. 12. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007., 379 s. ISBN 80-247-1359-4 
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propagace. Firmy mohou využít služeb externích reklamních agentur, které se specializují na 

vytváření propagačních kampaní a při výběru a nákupu prostoru v médiích. 

Během vytváření reklamního programu začínají marketingoví manažeři u definování 

cílového trhu a motivů kupujících. Poté mají možnost přistoupit k pěti základním 

rozhodnutím, známým taktéž jako pět M: 

 Poslání (mission): Jaké jsou cíle reklamy? 

 Peníze (money): kolik finančních prostředků je možné investovat? 

 Sdělení (message): jaká sdělení by měla být odeslána? 

 Média (media): jaká média by měla být použita? 

 Měřítko (measurement): podle jakých kritérií budou hodnoceny výsledky? 

[10, Kotler] 

2.4.2 Sportovní reklama 

Pojem sportovní reklama je spjata jednak k reklamě se sportovními motivy, ale také se 

jedná o reklamu využívající jedinečných médií komunikace z hlediska sportu. Pro naše 

tělovýchovné a sportovní organizace (sportovní svazy, kluby, tělovýchovné organizace) je 

reklama pro jejich fungování neustále důležitějším faktorem jejich ekonomické činnosti. 

Protože příjmy z reklam představují velmi podstatnou a nezanedbatelnou položkou 

v celkových příjmech sportovní organizace. Obzvláště organizace s právní subjektivitou 

nabízejí reklamu jako svůj protivýkon nabízený sponzorovi ze smluvně dohodnutých 

finančních podmínek. [5, Durdová] 

Reklama má schopnost plnit tři typy funkcí: 

 Funkce informační – pro potřebné stimulování primární poptávky, je tato 

funkce důležitá při počátcích existence produktu. Informuje o: 

o novém produktu; 

o změny ceny; 

o způsobu užívání produktu; 

o novém užívání již známého produktu; 

o nových službách. 
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 Funkce přesvědčovací – je důležitá v prostředí intenzivní konkurence. Má 

vliv na vytváření selektivní poptávky, což znamená poptávky po určitém 

produktu konkrétní značky. Smyslem této funkce je: 

o posílení preference zboží určité firmy; 

o snaha o získání zákazníků konkurenta; 

o potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu; 

o posílení image firmy v mysli zákazníka; 

o změna image produktu; 

o tlak na okamžitý nákup. 

 Funkce upomínací – jejím smyslem je zákazníkovi připomenout výrobek 

nebo službu, kterou už velmi dobře zná. Používá se u produktu ve stádiu 

zralosti. 

I když sportovní reklama má možnost plnit a rozvíjet všechny výše uvedené funkce, 

experti vidí její efektivnost v těsné spojitosti na média, která danou reklamu 

zprostředkovávají. Všechny média vykazují jedinečný profil účinnosti, který je nutné 

analyzovat a z hlediska plánování reklamní strategie uplatňovat. Z tohoto je zřejmé, že použití 

reklamy je spojeno úzce s účinky ve funkci přesvědčovací a upomínací. [1, Čáslavová] 

Sportovní reklama využívá specifických komunikačních médií z oblasti sportu. Podle 

jejich využití máme následující druhy sportovních reklam: 

 Reklama na dresech a na sportovních oděvech – slouží k seznámení 

potencionálních zákazníků s novou firmou, výrobkem nebo službou popřípadě 

se snaží o posílení povědomí dané značky. Tyto cíle jsou společné pro všechny 

druhy sportovní reklamy. 

 Reklama na startovních číslech – tento druhy sportovní reklamy lze využít 

pouze u sportů používající startovná čísla. Rozhodují o ni samotní organizátoři 

sportovní akce a je pro všechny startující sportovce stejná. 

 Reklama na mantinelu, na palubovce, ledové ploše – v současnosti díky 

moderní technologii máme možnost měnit průběžně reklamu během 

sportovního utkání. S tímto druhem reklamy se máme možnost setkat 
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především v ledním hokeji a fotbale, ale máme také například na tenisových 

turnajích. 

 Reklama na sportovním nářadí – výrobce sportovního nářadí a náčiní 

spojuje své produkty s úspěchy sportovců. Příkladem mohou být lyže, tenisové 

rakety, sportovní obuv, oděv apod. 

 Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích – u moderních 

výsledkových tabulí se můžeme setkat s prezentací prostřednictvím 

animovaných reklamních spotů. 

 Reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem – běžná a 

velice účinná podoba propagace sponzora, pomocí které je možné zapůsobení 

na nejširší veřejnost. 

 Reklama na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, ročenky 

apod.) – druh reklamy, která úspěšně pomáhá organizaci vniknout do 

podvědomí veřejnosti a seznámit ji s organizací a jejími produkty. 

 Reklama na videozáznamech, fotografiích, apod. – pomocí videozáznamu, 

sestřihů z utkání nebo života uvnitř klubu a jeho sportovců lze velmi účinně 

propagovat sponzora. 

 Reklama na billboardech, videotabulích, poutačích – možnost delšího 

časového působení propagovaného zboží či firmy. 

 Internet – využívání moderní výpočetní technologie v dnešní době platí také u 

sportovní reklamy. Její úspěšnost a efektivnost lze měřit na základě 

návštěvnosti jednotlivých serverů uživateli internetu. 

 Televizní přenos, média – televizní přenosy jsou z hlediska druhů reklamy ty 

nejvyhledávanější a tím také nejdražší. Ostatní média jako například rozhlas a 

tisk ať celostátní nebo regionální hrají také velmi důležitou roli. 

 Virtuální reklama – dnešní doba nám přináší stále nové a moderní 

technologie, které představují nové možnosti propagace i v oblasti sportovní 

reklamy. [5, Durdová] 
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2.5 Event management a marketing 

V současnosti přibývá rovnosti produktů a naopak chybí možnosti technického 

odlišení, z tohoto důvodu k dosažení jedinečnosti výrobků a služeb dosáhneme pomocí 

emoční strategie pozice a sestavení zážitku. Na základě tohoto vzniká marketing zaměřený na 

zážitek. Komunikační politika má za cíl propojit specifické zážitky spotřeby s organizací a 

pomocí strategie emoční pozice dosáhnout diferenciace na trhu. [17, Tomek] 

Definici event marketingu je možné popsat takto: „Pod pojmem event marketing 

rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní 

komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty 

zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její 

produkty.“
10

 

Je potřeba jasně stanovit rozdíl mezi event (angl. = událost, akce atp.) jako takovým a 

event marketingem braným jako nástroj komunikační politiky. Samotný pojem event může 

popsat jako zvlášť významný, výjimečný nebo jedinečný zážitek, který zinscenovala 

organizace pro příjemce v určitém časovém a prostorovém rozsahu. Naopak event marketing 

obsahuje plánování, organizaci, realizaci a kontrolu všech postupů, která se konají ve 

vymezeném časovém a prostorovém rozsahu, jsou pořádány organizací, znamenají pro 

spotřebitele zážitek a umožňují oslovit správnou cílovou skupinu komunikačními cíli. Zatímco 

v širším slova smyslu může pojem event znamenat všechny podpůrné akce od společenských akcí 

po vědecké kongresy, v užším slova smyslu je vyjádřen mnohem jednodušeji. [17, Tomek] 

2.5.1 Stanovení rozpočtu 

Při zařazení event marketingu do komunikační strategie je nutné, aby organizace 

počítala s jeho vysokou finanční náročností. Sestavení rozpočtu pro tyto účely je velmi 

obtížné, protože není dopředu možné přesně vyčíslit náklady, které bude potřeba vynaložit. 

V praxi se proto často setkáváme s předběžným rozpočtem, který se v průběhu příprav dále 

aktualizuje. Takový rozpočet je nutné pravidelně sledovat a vyhodnocovat. [18, Topičová] 

Do sestavovaného rozpočtu by měly být započítané všechny potenciální položky ve 

všech fázích plánování a realizace. Můžeme je rozčlenit na: 

                                                 
10

 ŠINDLER, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 

Str. 22. ISBN 80-247-0646-6. 
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 Náklady na plánování – znamenají náklady na vlastní zaměstnance, 

eventuálně práci agentury, kteří mají přípravy akce na starosti.  

 Náklady na přípravu – většinou se jedná o náklady na komunikaci akce, jež jí 

předchází. Jedná se například náklady na tisk propagačních materiálů a 

reklamu.  

 Náklady na realizaci – jsou spojené s pronájmem ploch či prostor, technikou, 

cateringem, účinkujícími, doprovodným programem, ubytováním, pojištěním, 

dopravou apod.  

 Následné náklady – jsou vynakládány po ukončení samotné akce, například 

uvedení prostoru do původního stavu, průzkumy na získání zpětné vazby či 

direct mailingová komunikace. [16, Šindler] 

„Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a 

navazuje zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet projektu se 

skládá ze strany nákladů a strany výnosů. Součástí plánování je tedy plánování nákladů i 

plánování výnosů (či jinak zdrojů krytí). U ziskových projektů výnosy převyšují náklady, u 

projektů neziskových by měly být obě strany alespoň shodné. Rozpočet je stěžejní částí 

projektového plánu, zajímají se o něj všechny zainteresované strany – od vlastníků projektu, 

které zajímá, jaké náklady budou vynaloženy a kolik projekt vydělá, přes koordinátory týmů, 

kteří chtějí vědět, kolik financí mají k dispozici pro svoje aktivity, až po jednotlivého 

zaměstnance, pro kterého je v rozpočtu důležitá výše jeho mzdy.“
11

 

2.5.2 Výběr místa konání akce 

Základem úspěchu konané akce v určité lokalitě je její předběžná a důkladná analýza. 

Ta nám ukáže, jestli je vybrané místo pro akci vhodné a může naznačit její uspěšnost nebo 

naopak možné nedostatky. Je potřeba si proto položit několik základních otázek: 

 Je sport v dané lokalitě populární? Je zde populární sport, který bude na námi 

organizované akci? 

 Konají se v době konání akce v blízkém okolí podobné akce?  

                                                 
11

 DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kol., Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009. 187 s. ISBN 978-80-247-2848-3 
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 Je pro daný sport v okolí dostatečný počet příznivců?  

Následujícím podstatným krokem analýzy je hloubka a kvalita znalostí o lokalitě 

konání akce a jeho podmínkách. Jedná se zejména o historii daného regionu, klimatických 

podmínkách v případě outdoorové akce a u indoorové akce je potřeba se seznámit s výši 

nájmu nebo možnosti potencionální spolupráce s majitelem zařízení, kde danou akci konáme. 

K této analýze si můžeme najmout oblastního manažera, který nám usnadní a urychlí analýzu 

přímo na místě, aniž bychom na místě my osobně museli být. 

Nutností je také seznámení se s místem konání z pohledu diváka. Jde především o 

dopravní dostupnost, počet parkovacích míst a jejich vzdálenost od místa konání akce, u 

indoorové akci kapacita zařízení, možnosti občerstvení, u prodeji vstupenek zajištění 

předprodeje na dostupných a frekventovaných místech s vhodnou propagací a s informacemi 

o předprodeji apod.  

Výběr vhodné lokality lze shrnout do jednotlivých bodů: 

 průzkum cílového trhu sportovní akce, zda bude náš projekt podporovaný,  

 při nedostatečné znalosti prostředí konané akce najmutí si osoby, která nám 

může pomoci s analýzou dané lokality; 

 posouzení vybraného místa (jestli akce vyhovuje po stránce dopravní 

dostupnosti, počtu míst sezení, parkovacích míst atd.), 

 výběr místa, které je velikostí vhodné pro naši akci (menší je vždy lepší než 

větší),  

 během jednání se zainteresovanými lidmi (majiteli, managementem a dalšími 

lidmi spojenými s akcí) usilovat o navázání přátelství, aby tito lidé měli zájem 

se aktivně zapojit do propagace. [19, Ulrichová] 

2.6 Plánování a strategické plánování 

Sportovní management má za úkol z dlouhodobějšího hlediska zrealizovat mnohokrát 

složité a obtížné kroky a to z hlediska různých přístupů a variantních řešení. S tímto 

sportovním manažerům pomáhá strategické plánování, které má také v podmínkách tělesné 

výchovy a sportu nezadatelnou funkci. Pro konkurenceschopnou firmu, která plánuje a 
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realizuje akci, je potřebné mít dostatečné znalosti ze strategického plánování. Toto platí 

rovněž o organizacích a akcích v oblasti sportu, kde je ve fázi strategického plánování 

aplikována zkušenost ze sportovního prostředí.  

Čáslavová popisuje strategické plánování takto: „Strategické plánování je vedeno 

myšlenkou dosáhnout v budoucím prostředí cílů, které umožní dané organizaci pokud možno 

bezproblémový a efektivní vývoj. Z tohoto hlediska je nutné zpracovat strategii, která v první 

řadě dochází k vytyčování cílů. Tyto cíle jsou z hlediska logiky postupu cílů zdůvodněnými 

kroky, které vyplývají z vnitřního zdrojového prostředí, z dosažitelných prostředků a podmínek 

vnější situace organizace. V dalším kroku analyzuje budoucí prostředí z hlediska 

předvídatelných rizik v návaznosti na uvedené sféry (ale např. i partnery atd.), dále pak 

hodnotí své možnosti, přednosti a nedostatky. Na základě analýzy současných možností lze 

stanovit několik různých cílů, kterých je třeba dosáhnout a mezi nimiž si je možné zvolit jeden 

nebo několik. Tady již vzniká charakteristický prvek strategického plánování – stanovení 

variant.“
12

 

Strategický plán je možné ilustrovat následujícím grafem: 

Obr.2.4 Strategický plán 

 

Zdroj: Čáslavová (2009, s.36) 

                                                 
12

 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 35 s. ISBN 

9788073761509. 
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2.6.1 Strategický management 

Hospodářský rozvoj po druhé světové válce měl za cíl obnovit národní ekonomiky. 

Vliv vědy a techniky zapříčinil nutnost podrobit daný rozvoj dlouhodobějším aspektům. 

Význam strategického myšlení a jednání bylo posíleno nasazením do té doby mimořádného 

množství vojenských sil a díky tomu velké složitosti válečných operací. Strategické řízení se 

přesunulo také do ekonomické sféry a jeho tehdejší náplní bylo v podstatě současné pojetí 

dlouhodobého řízení. [20, Veber] 

Strategický management je v Management – základy, prosperita, globalizace popsán 

jako: „V podmínkách společenské i hospodářské nestability má být strategický management 

kotvou, která má umožnit analyzovat současnou i očekávanou budoucí situaci a naznačit směr 

nejvhodnějšího vývoje orientace. Strategický management má umožnit dobrou orientaci 

v konkurenčním (často nepřátelském) prostředí a za podmínek značné neurčitosti a 

proměnlivosti vymezit hlavní mezníky, respektive strategickou vizi, směrodatnou pro všechny 

pracovníky orientace. 

I když v posledních letech neexistuje shoda v názorech na úlohu strategického 

managementu, vyskytují se totiž i stanoviska hovořící o krizi strategického managementu, 

nelze zřejmě strategické řízení zcela vymazat z palety manažerským přístupů, ale je nutné je 

modifikovat s ohledem na současnou realitu, zvláště pak fenomén globalizace.“
13

 

2.6.2 Podstata plánování v tělovýchovných a sportovních organizací 

Strategické plánování v tělovýchovných a sportovních organizacích může výrazně 

ovlivnit budoucnost, rozvoj, efektní vývoj organizací samotných, ale také uskutečnění jejich 

podniků a akcí. Strategické plánování ve sportovním prostředí umožňuje:  

 rozhodnout, jestli bude sportovní klub fungovat jako občanské sdružení nebo 

jako forma obchodní společnosti. Toto rozhodnutí je pro sportovní klub 

důležité, protože se v budoucnu promítne do finanční i daňové sféry a 

zprostředkovaně do další oblasti,  

 definovat a charakterizovat skupiny osob, které přispívají organizaci s 

naplňováním stanovených cílů (např. sportovci, sponzoři, diváci, příznivci či 

zákazníci)  

                                                 
13

 VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. (dotisk) Praha: Management Press, 2005. 

354 s. ISBN 80-7261-029-5. 
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 stanovit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle sportovní organizace,  

 stanovit způsob, jak těchto cílů dosáhnout (výběr vhodných nástrojů a 

praktických opatření orientované na růst sportovních výkonů, na 

uskutečňování záměrů finanční, cenové a komunikační politiky). 

[19, Ulrichová] 

2.6.3 Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

Jedná se o nesložitý standardizovaný souhrn po sobě jdoucích 10 etap, na základě 

kterých se může orientovat jakýkoli pořadatel tělovýchovných a sportovních akcí. Nemusí 

proto předem individuálně nebo kolektivně daný postup pracně vytvářet. 

 1. etapa – Současná situace, Kontrolní otázka: Jak jsme na tom? 

Znalost současného stavu pomůže pořadateli stanovit cíl sportovní akce a cestě, která 

k němu vede, a také výběr prostředků a nástrojů k jeho dosažení. Pokud je cíl dopředu jasně 

zadán, organizátorovi odhalí tato etapa, zda je v jeho silách danou sportovní akci uskutečnit. 

 2. etapa – Budoucí prostředí, Kontrolní otázka: Co lze předpokládat? 

Je potřeba znát všechna rizika, která akce skrývá. Organizátor musí předvídatelná 

rizika snížit na minimum a popřípadě vytvořit časové a hmotné rezervy. U nepředvídatelných 

rizik by měl projevit svoji flexibilitu a invenci. 

 3. etapa – Naše současné možnosti, Kontrolní otázka: Kam až jsme schopni 

postoupit? 

Předmětem u této etapy je objektivní posouzení svých možností a nedostatků. Pouze 

tak je možné předurčit stupeň úspěšnosti. 

4. etapa – Možné směry, Kontrolní otázka: Kam bychom mohli jít? 

Jestli stanovení cílů sportovní akce záleží na pořadatelovi, může stanovit i několik 

cílů. V případě že budou všechny předmětem realizace vzhledem k předešlým etapám anebo 

z nich určí výběr, který je odpovídající současným možnostem, se rozhodne poslé 
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 5. etapa – Naše cíle, Kontrolní otázka: Kam chceme dospět? 

Představuje určení cílů vycházejících z předchozí etapy, jejich strukturu, hierarchizaci 

či optimalizaci. 

 6. etapa – Možné přístupové cesty, Kontrolní otázka: Jak tam můžeme dojít? 

Stanovených cílů je možné někdy dosáhnou více způsoby. Proto je potřeba zvážit 

všechny strategické varianty, než danou akci uskutečníme. 

 7. etapa – Zvolená cesta strategie, Kontrolní otázka: Co budeme dělat? 

Posouzení účinků a následků všech eventuálních strategií umožní zvolit tu, která je pro 

organizátora sportovní akce celkově nejvýhodnější. 

 8. etapa – Program akce, Kontrolní otázka: Jak to provedeme? 

Pokud pořadatel zvolil cíle i strategii k jejich dosáhnutí, může se začít zabývat detaily 

plánu aktivit z hlediska co nejlepšího výsledku. Rozdělit role jednotlivých účastníků, stanovit 

plán akcí, časový rozpis a termíny a způsob kontroly. 

 9. etapa – Rozpočet, Kontrolní otázka: Co budeme potřebovat? 

V návaznosti na předešlou etapu je potřeba vytvořit rozpočet výdajů a příjmů celé 

akce. Na straně příjmů vyjádřit typy finančních zdrojů a jejich výši (např. poplatky účastníků, 

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

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

 10. etapa – Přehled a kontrola, Kontrolní otázka: Co z tohoto vyplývá pro 

realizaci? 

Je nutné kontrolovat průběh sportovní akce, aby se předcházelo nežádoucím a 

mnohokrát nákladným omylům a zpoždění celé akce. Popřípadě ve vhodný okamžik provést 

zákrok, který by odstranil výkyvy. 

Každý organizátor sportovní akce by měl uplatnit vlastní zkušenosti, flexibilitu a 

individuální přístup k provedení vlastních úprav prezentovaného strategického postupu. 

Uvedený soubor etap pouze otevírá řadu možností k dalším inovacím. [1, Čáslavová] 
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2.7 Organizování a organizační struktura 

Rozdělení strategického plánování ve sportovní organizaci: 

Určování cílů sportovní organizace 

Při určování cílů sportovní organizace je nutné stanovit si, jakých cílů dosahujeme 

nyní a jaké cíle máme v plánu dosáhnout v budoucnosti. „Stanovení cílů probíhá v souladu 

s jejich kontinuitou, principy a hierarchií.
149

 Jednotlivé cíle je třeba řádně naplánovat, je 

důležité sladit a provázat jejich vzájemnou návaznost v časové ose. To znamená naplánovat 

cíle na sportovní, ekonomické a sociální. Tyto cíle dále rozdělíme na dlouhodobé, 

střednědobé a krátkodobé. 

 Sportovní cíle: 

Dlouhodobé sportovní cíle (nad 3 roky) – z dlouhodobého hlediska si ve sportu 

můžeme klást za cíl utužování zdraví, dosáhnutí seberealizace, vznik radosti z pohybu. 

Pohybové aktivity se stávají součástí našeho životního stylu. 

Střednědobé sportovní cíle (3 roky) – při plánování střednědobých cílů se můžeme 

zaměřit na podporu výkonnostního sportu či podporu volnočasových aktivit a sportu pro 

všechny. Dále se můžeme specializovat na trénink dětí a mládeže, především na podporu 

mladých talentů. Zajisté je důležitá orientace na zlepšení kvality tréninku a cvičení, 

vzdělávání se ve sportu podle pedagogických zásad a odstranění nedostatků na sportovištích, 

tak abychom jsme dosáhli co nejlepších výsledků. 

Krátkodobé sportovní cíle (roční) – u krátkodobých cílů je především důležitá 

motivace k výkonu a motivace k provádění sportovní činnosti. Zadávaní si úkolů v návaznosti 

na cíle výkonnostních tříd a objasňování si cílů. Podstatou krátkodobých cílů je také 

rozšiřování funkčních skupin, přejímání nových sportovních odvětví a cílevědomé 

vyhledávání talentů. Zejména je důležité opatření k prevenci, rekonvalescenci, rehabilitaci a 

opatření individuální podpoře talentů. Neměli bychom opomenout vzdělávání trenérů a 

cvičitelů, motivaci sportovců a zlepšení tréninkových a cvičebních podmínek. 
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 Ekonomické cíle: 

Dlouhodobé ekonomické cíle (nad 3 roky) – podstatou dlouhodobých cílů je úspěšné 

ekonomické vedení sportovního klubu. 

Střednědobé ekonomické cíle (3 roky) – zde se zaměřujeme na zlepšení řízení 

sportovního klubu, zejména na jeho finanční situaci. Neméně důležitá je nová image 

sportovního klubu pro veřejnost. 

Krátkodobé ekonomické cíle (roční) – u krátkodobých cílů můžeme zavést nový 

systém řízení plánování, organizování či účetní evidence. Získávání kvalifikovaných řídících 

pracovníků, přidělování rozpočtovaných prostředků podle cílů, přizpůsobení nabídky 

sportovního klubu poptávce a zvýšení doplňkových finančních zdrojů, jako jsou sponzoři a 

komerční činnost jsou nedílnou součástí plánování krátkodobých ekonomických cílů. Pro 

zvýšení finančních zdrojů můžeme také zavést úsporná opatření, posílit reklamu nebo 

koncepci public relations a zvýšit aktivní využívání médií. 

 Sociální cíle: 

Dlouhodobé sociální cíle (nad 3 roky) – podporují příslušnosti ke sportovnímu 

klubu, společnosti a spokojenosti jeho členů. 

Střednědobé sociální cíle (3 roky) – tyto cíle podporují poskytování společenských 

forem a hledání jejich nových společenských forem. Střednědobé sociální cíle povzbuzují 

také atmosféru porozumění. 

Krátkodobé sociální cíle (roční) – roční cíle můžeme zaměřit na podporu 

koordinátorské práce, zohlednění mezilidských vztahů a odstraňování egoismu. Můžeme se 

zaměřit na hledání inspirace v jiných klubech a programech, hledat podněty v cizině nebo 

využít vlastní experimenty. Spokojenosti našich členů dosáhneme dotazováním, 

spolupůsobením při vytváření cílů, jejich identifikací se sportovním klubem a pronikáním 

těchto činností mimo sportovní klub. 

Charakteristika současného stavu ve sportovní organizaci a její budoucí vývoj 

Sportovní organizace dělíme na současný profil sportovní organizace a na hlavní 

současné funkce sportovní organizace. 
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 Současný profil sportovní organizace se člení na oblast, přehled významných 

konkurentů, silné a slabé stránky konkurentů. Přičemž do oblasti spadá 

vrcholový sport, výkonnostní sport, sport pro všechny, turistika a speciální 

oblasti. 

 Hlavní současné funkce organizace segmentujeme na služby pro sportovce 

na úrovni sportu výkonnostního, vrcholového a sportu pro všechny, dále zde 

patří vytváření podmínek pro realizaci sportu, komunikace a propagace 

činnosti sportovní organizace a ostatní funkce. 

Služby pro sportovce na úrovni sportu výkonnostního, vrcholového a sportu pro 

všechny – v této kategorii nalezneme jak informace o pořádání soutěží a závodů tak přihlášky 

do soutěží a závodů. Dále tady spadá zajišťování technický prostorů, trenérů, cvičebních 

prostorů a materiálního vybavení. Neméně důležité je zajištění finančních zdrojů a odměn. 

Samozřejmostí je zabezpečení lékařské péče a sociálního zabezpečení. 

Vytváření podmínek pro realizaci sportu (cílové skupiny: sportovci, trenéři, diváci) 

– pro zkvalitnění sportovních podmínek je třeba výstavba sportovního zařízení, údržba 

stávajícího zařízení a pronájem chybějícího zařízení. Nutností je náležitá vybavenost zařízení, 

jako jsou například sedadla, bezpečnost stadionu, parkoviště a občerstvení. 

Komunikace a propagace činností sportovní organizace (cílové skupiny: sportovci, 

sponzoři, média, veřejnost) – v této skupině je nezbytný kontakt s médii jak národními tak 

mezinárodními, pořádání tiskových konferencí a přímé vystupování funkcionářů sportovní 

organizace na veřejnosti. Součástí jsou také propagační akce ve spolupráci se sponzory. 

Ostatní funkce (cílové skupiny: zákazníci zařízení sportovní organizace, sponzoři, 

podnikatelé) – v této kategorii nalezneme řízení sportovních organizací, rozvoj podnikatelské 

činnosti a komerčních programů, údaje o zařizování provozoven a kontakty s orgány státní 

správy. [4, Durdová] 

Analýza základních subsystémů nutných k fungování organizace 

Analýzu základních subsystémů nutných k fungování organizace rozdělujeme podle 

interních faktorů sportovní organizace a externí faktorů sportovní organizace. 
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 Analýza interních faktorů sportovní organizace 

„Analýza se odvíjí od vymezených subsystémů, které považujeme za důležité pro 

fungování organizace. Koncept analýzy by měl zahrnovat následující segmenty.“
15

 

Do interních faktorů sportovní organizace zařazujeme funkce a činnosti sportovních 

organizací, personální zabezpečení sportovních organizací, dále zde spadají členové sportovní 

organizace, oddíly, sportovní zařízení. Součástí interních faktorů je také určování cen, 

propagace, komunikace, finance a nakonec závěry z analýzy předností a nedostatků.  

[1, Čáslavová] 

 Analýza externích faktorů sportovní organizace 

V této fázi strategického plánu je potřeba zamyslet se nad externími faktory, které 

mohou ovlivnit daný strategický plán. „Do okruhu těchto faktorů spadají vnější možnosti, 

které se nabízí pro vývoj sportovní organizace, a na druhé straně je také nutné vzít v úvahu i 

možné ohrožení jejího vývoje.“
15 

Do externích faktorů sportovní organizace spadá hospodářský vývoj dané země, 

demografický vývoj obyvatelstva, legislativní procesy a změny, politická situace, postavení 

sportu (hodnota v dané zemi), místní, regionální, národní a mezinárodní vývoj sportu. Externí 

faktory zahrnují také rozvoj v hromadných sdělovacích prostředcích, vývoj konkurentů 

sportovních organizací a obchodní možnosti sportovní organizace. [1, Čáslavová] 

Zpracování priorit 

„Tyto priority vyplívají z funkcí sportovní organizace a týkají se především financí, 

personálních a časových důvodů. Jde v podstatě o průběžné vyhodnocování plnění 

strategického plánu a přehodnocování jeho jednotlivých etap.“
16

 

  

                                                 
15

 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 46 s. ISBN 

9788073761509. 
16

 DURDOVÁ, I. Sportovní management. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. 80 s. ISBN 

8024801302. 
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3 Charakteristika fotbalové školy 

V rámci této kapitoly je představena myšlenka fotbalové školy a její realizace. Je zde 

uveden časový harmonogram přípravy a rozpracování samotné realizace akce. 

3.1 Historie a současnost fotbalu 

Kořeny fotbalu je možné datovat už v období starověku. Nejstarší takovou hrou bylo 

čínské cchu-ťü a hrálo se již ve 2. století př. n. l. V středověku se různé hry podobné fotbalu 

hrály po celé Evropě, jejich pravidla se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu doby. 

Dnešní podoba fotbalu datuje svůj vznik na 16. Století v Anglii. Fotbal se začal hrát povinně 

na školách, jednotlivá pravidla se však lišila a postupně měnila. Navíc docházelo 

k rozdvojování fotbalu na fotbal hraný rukama a na kopanou. Postupně začaly školy 

organizovat mezi školní turnaje, což však bylo vzhledem k rozdílným pravidlům obtížné. 

Roku 1848 pak byla vytvořena první sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Roku 1863 

bylo založeno první oficiální fotbalové sdružení The Football Association. Fotbal se postupně 

začal rozšiřovat i na kontinent, kde první mužstvem byl pravděpodobně švýcarský Lausanne 

Football and Cricket Club. Sláva fotbalu rozšířila zanedlouho tento sport až do Jižní Ameriky. 

V dnešní době je fotbal rozšířen po celém světě a pravidelně se mu věnuje přibližně 300 

miliónů lidí. [21] 

3.2 Výchova mládeže 

Pro jakýkoliv sport, a to i pro fotbal, je důležitá výchova mladých nadějných hráčů. 

Tato může soustavněji probíhat již od 6 let věku dítěte. U nejmladších hráčů se začíná u snahy 

vytvářet základy k herní dokonalosti. Zejména pak při přípravě dětí je nutné brát v potaz řadu 

faktorů odlišných od přípravy dospělých, jelikož příprava mládeže má svá specifika. Příprava 

dětí je založena na jiné podstatě a má jiné priority. Důležité je zejména: 

 nepoškodit organismus, 

 vytvořit vztah ke sportu na celý život, 

 vytvořit základy pro pozdější trénink, 

 navodit u dítěte cílevědomost a ukázat mu jasné cíle. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cchu-%C5%A5%C3%BC
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C5%99edov%C4%9Bk%C3%BD_fotbal&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Football_Association&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausanne_Football_and_Cricket_Club&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lausanne_Football_and_Cricket_Club&action=edit&redlink=1
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Přihlásit dítě na tréninky fotbalu dnes nečiní žádný problém. Talentovaným dětem je 

však nutné poskytnout velmi kvalitní zázemí, jelikož v současné konkurenci bohužel pouhý 

talent a snaha nestačí.  

Mezi obecné zásady tréninku mládeže patří: 

 ucelený postup vzdělání a výchovy, 

 upevňování zdraví, 

 všestrannost přípravy, sladění školské výchovy a sportovního tréninku, 

 zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti, 

 perspektivnost přípravy. [15, Perič] 

3.3 Myšlenka fotbalové školy 

Myšlenka fotbalové školy se zrodila za účelem vyhledání dětských talentů a jejich 

propracované výchovy ve světě fotbalu. Fotbalová škola vznikla za účelem výchovy fotbalistů 

již od dětství a cílem je zařadit děti mezi nejlepší fotbalisty. Školy se zaměřují na osobní růst 

dítěte, jelikož v menších týmech většinou nad růstem jednotlivce nadvyšuje potenciál a cíl 

celého mužstva, což u malých klubů může vést ke zmaření objevu talentu jednotlivce jako 

takového. Fotbalové školy se však nesnaží o pouhé nalezení toho správného dítěte, ze kterého 

vzejde slavný fotbalista. Jde také o to, aby se u dětí zrodil vztah ke sportu a i dítě bez vztahu 

k pohybu bylo tímto způsobem začleněno mezi aktivní děti a naučilo se základním pohybům a 

koordinaci. Fotbalové školy mají kvalitní fotbalové tréninky, které vedou trenéři 

s dlouholetou praxí, mnohdy jimi bývají také bývalí aktivní fotbalisté, kteří jsou pro děti 

doslova velkým vzorem. Školy, kempy i tábory pak svým širokým zaměřením ukážou dětem 

cítit se alespoň na pár dní jako profesionální sportovci a umí vzbudit u dětí ještě větší touhu a 

snahu stát se aktivním sportovcem. 

Fotbalové školy mají za cíl zařadit své svěřence mezi nejlepší hráče ve své věkové 

kategorii. Umožňují kvalitní společný trénink s celým týmem včetně důležitého 

individuálního tréninku vedoucího k rychlejšímu rozvoji umu jednotlivce, jelikož při 

individuálním přístupu je možné rychleji rozvíjet technické, pohybové, psychické a taktické 

schopnosti. 
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Děti jsou na kvalitním tréninku v rámci fotbalové školy pod dohledem při nácviku 

techniky práce s míčem, při odhadu dopadu a také při výuce schopnosti periferního vidění. 

Skupinky dětí bývají rozděleny do méně početných skupin, aby bylo možné více se zaměřit na 

schopnosti jednotlivce. Kvalitní trénink se musí zaměřovat na koordinaci svého těla a umění 

pohybu a rychlých reakcí ve volném prostoru. Výuka zaměřená na psychologii pomáhá 

vysvětlit dítěti, jak se má zachovat v různých situacích. V neposlední řadě je nutné naučit děti 

maximální koncentrace v průběhu celého tréninku. Mladým hráčům je důležité vysvětlit 

taktiku postavení na hřišti a naučit různé druhy kopů a přihrávek. Trenéři se zaměřují také na 

hru jeden na jednoho, aby se děti naučily krýt a udržet míč, případně správně řešit každou 

situaci. Kvalitní trénink musí zahrnovat také sledování každého jednotlivce za účelem 

sledování a vyhodnocování průběžného růstu každého hráče, a proto bývají děti pravidelně 

testovány podle norem testů fotbalové mládeže. 

Mezi cílové skupiny fotbalových škol patří převážně děti ve věku 5 – 15 let, vždy 

záleží na zaměření jednotlivé akce. Sportovní týdenní školy bývají rozděleny podle věku 

účastníků, kdy například jeden týdenní turnus je určen pro děti ve věku 7 - 12 let a druhý 

turnus pro děti staré 10 - 15 let.  

3.4 Představení Fotbalové školy 

Fotbalová škola, která je připravována v rámci této práce, může být realizována 

jakýmkoliv fotbalovým klubem s odpovídajícími předpoklady. Tato práce je zaměřena na 

podporu sportu v regionu, a proto je ideálním potenciálním realizátorem FC Baník Ostrava. 

Návrh na realizaci akce předpokládá plné zázemí organizátora z několika důvodů: 

 možnost využití kompletního sportovního vybavení a pomůcek, 

 moderní metody výuky, 

 širokou trenérskou základnu, 

 širokou základnu zdravotníků a rehabilitačního personálu, 

 možnost účasti hráčů klubu v rámci povinné propagace klubu a sportu, 

 znalost sportovních podmínek v regionu, 

 důležité kontakty na partnery a sponzory sportovních akcí. 
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Návrh vypracovaný v této práci bude přizpůsoben pro konání týdenního pobytu pro 

mladé fotbalisty přímo v Ostravě, v zázemí Městského stadionu a ubytovacího komplexu 

Clarion Congress Hotel Ostrava****. Plán je navržen do takové fáze, že je možné začít 

vyjednávat s potenciálními partnery akce ohledně budoucí spolupráce na konání Fotbalové 

školy pro mladé fotbalisty z širokého okolí.  

Připravovaná Fotbalová škola bude rozdělena do dvou turnusů podle věku hráčů, kde 

bude náplň jednotlivých tréninků přizpůsobena věku a schopnostem hráčů. První 

připravovaný turnus je určen pro mladé fotbalisty ve věku 7 - 12 let, druhý turnus poté pro 

věkovou skupinu dětí ve věku 10 – 15 let. Rozpracovaný harmonogram přípravy je shodný 

pro konání obou turnusů, které na sebe časově navazují. Denní časový harmonogram je poté 

pro oba turnusy shodný, pouze bude provedena částečná modifikace náplně tréninků 

s ohledem na věk účastníků. Oba turnusy povedou zkušení trenéři, dohlížet na děti budou 24 

hodin denně kvalifikovaní vychovatelé a zdravotníci. Vzhledem na povahu akce je u každého 

z dohlížejících osob kladem požadavek mít kurz zdravotníka. 

Vzhledem k tomu, že v Ostravě a okolí chybí organizace podobných akcí, je žádoucí, 

aby tento projekt byl v budoucnu realizován například právě zmiňovanými vhodnými 

potencionálními partnery. Průběh Fotbalové školy je ve velké míře závislý nejen na zájmu a 

míře spolupráce partnerů a sponzorů, ale také na počasí. Fotbalisté jsou už od raného věku 

učeni a vedeni k návyku podání maximálního výkonu za jakéhokoliv počasí a tento týdenní 

kurz není výjimkou. Je však třeba vzít v potaz, že není možné v případě extrémního počasí 

vystavovat děti možnému onemocnění či vzniku zranění. Proto je pro případy velmi špatného 

počasí zajištěn náhradní program v partnerských tělocvičnách a bazénu.  

Vzhledem k zájmu mezi dětmi právě o hru fotbalu se dá již dopředu očekávat velký 

zájem účastníků, a není tak nutné upírat největší pozornost na propagaci akce, ale spíše na 

provedení, přípravu a rozvrh projektu. Průběh akce ve velké míře ovlivní již zmiňovaný zájem 

partnerů, bez jejichž pomoci by realizace projektu nebyla finančně možná. Zájem mezi 

účastníky bude násobit patronát, pod jehož záštitou by bylo vhodné projekt realizovat. 

V klubu FC Baník Ostrava se nachází několik současných i bývalých hráčů, pod jejichž 

patronátem by bylo vhodné akci realizovat. Tito hráči ještě více podpoří propagaci akce a 

hlavně umožní mladým účastníkům cítit se jako součást světa profesionálních fotbalistů. 

Patronem sportovní akce se většinou stávají osobnosti s velkým zájmem o výchovu mládeže, 

se silným poutem ke svému kraji a hlavně pevným poutem ke svému většinou mateřskému 



49 

 

klubu. Tyto znaky v našem regionu splňují odchovanci FC Baníku Ostrava jako například 

Milan Baroš, Marek Jankulovský, Václav Svěrkoš a plno dalších. 

3.5 Časový harmonogram přípravy fotbalové školy 

Příprava časového harmonogramu je podstatnou součástí každého projektu, včetně 

fotbalové školy. Pouze důkladně propracovaný plán přípravy akce nám umožní vyhnout se 

nečekaným problémům nebo případné neočekávané problémy rychle a flexibilně řešit. 

Z důvodu kompletního zabezpečení a sestavení přesného rozvrhu začínají první přípravy 

mnoho měsíců před konáním samotné akce. Organizaci projektu v rámci fotbalového klubu 

mívá u obdobných akcí na starost manažer klubu, případně jiný zaměstnanec.  Fotbalovou 

školu lze realizovat také prostřednictvím soukromé organizace, kde je však realizace zbytečně 

nákladnější. Časový harmonogram Fotbalové školy je navržen podle počtu měsíců do startu 

školy následovně: 

 12 měsíců – dojde k rozhodnutí o přesném místu a datu konání akce. Dojde 

k rezervaci hotelu, hřiště, tělocvičny, bazénu a wellness centra. Plánovaný 

počet účastníků je stanoven na 70 fotbalistů, včetně personálu čítajícího 10 

osob. Je také potřeba najít vhodného patrona, který naší fotbalovou školu 

zaštítí a pozvedne její věhlas. V tomto období dochází k plánování rozpočtu, 

vyhledání potencionálních partnerů a postupné jednání ohledně spolupráce. 

Škola dostává své prvotní rozměry.  

 10 měsíců – měl by se sestavit realizační tým, který vytvoří marketingovou 

nabídku spolupráce s potencionálními sponzory. V této nabídce jsou 

představeny možnosti propagace sponzorů v průběhu celého konání akce. 

Manažer projektu rozešle nabídku možným partnerům a v případě zájmu 

následuje jednání s partnery, které by mělo nabývat jasných podob. Vytváří se 

návrhy na loga akce a webových stránek. Také je potřeba upřesňovat rozpočet 

na pronájem hřišť a tělocvičen, ubytování, bazénu, wellness a dalších. 

Realizují se objednávky možných osobností a přednášejících pro doprovodné 

besedy, lekce cizího jazyka a přednášky. 

 8 měsíců -  zveřejňuje se konání Fotbalové školy v médiích v podobě tisku, 

letáků a rádia, dochází k prvotní propagaci akce a podpisu smluv 
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s provozovateli všech prostorů. Komunikuje se s provozovatelem dopravy a 

objednává se dopravce. Vybírají se trenéři, vychovatelé a zdravotníci. 

 7 měsíců - první očekávané reakce zájemců a potenciálních účastníků, 

komunikace se zájemci a doladění podrobné náplně akce. 

 5 měsíců - překontrolování a úprava rozpočtu podle zájmu partnerů, podpis 

smluv se sponzory a partnery akce, zintenzivnění propagace. 

 4 měsíce – sestavuje se přesný časový harmonogram Fotbalové školy, vrcholí 

jednání s organizačním týmem, sestavuje se jídelníček a pitný režim. 

 3 měsíce – Dochází ke konání případných náborových akcí a vrcholení 

propagace, potvrzuje se tým trenérů, vychovatelů a zdravotníků, konají se 

pravidelné informační schůzky personálu. 

 2 měsíce – po potvrzení spolupráce se sponzory se dokončují objednávky 

oblečení a sportovního vybavení, cen a dalšího materiálu, kontroluje se 

rozpočet a jeho dodržení, případně dochází k jeho korekci. 

 6 týdnů – provádí se aktualizace seznamu účastníků a personálu, případné 

úpravy realizace akce, distribuce plakátů, propagačních materiálů a log do 

prostor konání akce. Objednává se vybavení k úpravě prostor pro konání 

Fotbalové školy. Dochází k upřesnění a doladění celkové náplně a podrobná 

kontrola časového harmonogramu každého dne. 

 30 dní – konají se schůzky s organizátory, týmem trenérů, vychovatelů a 

zdravotníků, sponzory, personálem hotelu a restaurace, provozovateli všech 

prostor a dopravcem. Vychovatelé zastávají většinou také pozici zdravotníka, 

aby byly ušetřeny náklady na personál. Potvrzuje se jídelníček, dochází 

k opakovanému potvrzení účasti lektorů a přednášejících na připravované 

doprovodné programy.  

 10 dní – dochází k potvrzení počtu účastníků a týmu organizátorů, konečné 

potvrzení počtu pokojů a stravy podle sestaveného jmenného seznamu. 

Kontroluje se logistika celé akce. 
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 5 dní – nastává počátek přípravy na sportovištích bez omezení současného 

provozu, koordinace organizačního týmu a poslední informační schůze. 

Vrcholí přípravy všech prostorů, probíhá komplexní revize všech detailů. 

 1 den -  nastává příjezd organizačního týmu, společná schůze, rozdělení vedení 

tréninků a programu po celý den, formální rozdělení účastníků mezi 

organizátory, poslední řešení problémů, námětů a připomínek, dokončení 

přípravy prostorů. 

 1. den akce – probíhá příjezd účastníků, poslední komunikace s rodiči, začátek 

tréninkového programu. 

3.6 Realizace akce 

Realizaci akce lze rozčlenit na tři fáze. Mezi ně patří přípravná fáze, realizační fáze a 

fáze ukončení. V průběhu akce manažer klubu a potažmo projektu navštěvuje tréninky a 

prostory, kde probíhá příprava budoucích fotbalistů a kontroluje hladký průběh akce. 

Dokumentuje nedostatky, které jsou po skončení akce zaznamenány, které slouží jako 

podklad pro náměty na realizaci následujících ročníků. Po skončení jsou dotazováni jednotliví 

trenéři a vychovatelé, aby dali podněty na nedostatky a návrhy na možná zlepšení realizace 

projektu. 

3.6.1 Přípravná fáze 

Do přípravné fáze fotbalové školy patří několik částí, které budou rozebrány v této 

kapitole. Jedná se zejména o fázi zajištění všech prostorů, materiálů, vybavení, stravy a 

personálu. 

Ubytování, stravování, zajištění prostorů, materiálu a vybavení 

Technické a materiální vybavení by mohlo být ideálně zajištěno fotbalovým klubem 

FC Baník Ostrava, který disponuje potřebným vybavením pro realizaci fotbalové školy. Musí 

být bráno v potaz také špatné počasí v době konání akce včetně nuceného přizpůsobení 

tréninkových prostor a vybavení. Pro tyto případy je nutné mít k dispozici alternativní 

prostory pro volbu náhradního programu. Pro účely Fotbalové školy je možné využít 

partnerské tělocvičny a bazény klubu, kde by mohly být realizovány náhradní tréninky. 
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Ideální prostory pro ubytování, stravování včetně pitného režimu, wellness a fitness 

představuje  Clarion Congress Hotel Ostrava****, kde jsou zajištěny také kongresové 

prostory pro konání přednášek a besed, a také učeben pro výuku cizího jazyku. 

Obr.3.1 Clarion Congress Hotel Ostrava 

   

Zdroj: www.clarioncongresshotelostrava.com 

Clarion Congress Hotel Ostrava**** se nachází ve vzdálenosti cca 100m od 

Městského stadionu, kde budou probíhat tréninky a byl by tak vhodným místem pro 

ubytování, jelikož by tak mohlo být upuštěno od náročné dopravy účastníků do vzdálenějších 

prostor. Hotel navíc disponuje veškerým prostorovým vybavením a byl by tak vhodnou 

volbou pro konání akce. Hotel má k dispozici vhodné rozložení pokojů pro ubytování 

účastníků i personálu. V návrhu akce se počítá také s rezervou v podobě dalších 

rezervovaných pokojů. V hotelu je zajištěno celodenní stravování podle norem vyváženého 

stravování dětských sportovců, včetně pitného režimu po celý den při všech aktivitách. 

Ubytování a ostatní prostory jsou na velice vysoké úrovni a poskytnou tak účastníkům 

nadstandardní komfort stráveného času.  

Dopravu je možné zajistit z několika potenciálních ostravských dopravců, z nichž 

několik se pravidelně podílí na organizaci dětských sportovních událostí, školních výletů 

apod., a je tak možné očekávat získání zkušených dopravců pro dětské akce. 

Účastníci obdrží sportovní vybavení v podobě tréninkového trička s logem Fotbalové 

školy a kraťas, a také účastníci obdrží tréninkový dres v barvách a s logem pořádané akce. 

Oblečení by mělo být dodáno potenciálním partnerem po oslovení manažerem klubu včetně 

dodání potřebného sportovního materiálu. 

Pitný režim v průběhu tréninku bude poptáván po některých z častých partnerů 

sportovních akcí, bude však případně poskytován ve spolupráci s Clarion Congress Hotel 
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Ostrava****, kde by měla být připravována strava po celý den.  V některých případech bude 

zajištěno balení stravování s sebou. 

Technické zázemí je připraveno na všech sportovištích v podobě šaten, sprch, toalet a 

zdravotnických místností. 

Personální zajištění 

V případě realizace projektu klubem FC Baník Ostrava by měl být celý organizační 

tým je složen z trenérů FC Baník Ostrava, dále pak z vychovatelů a zdravotníků. Veškerý 

personál by měl být zajištěn z partnerských základních sportovních škol a klubů. Celý 

personál by měl mít potřebné zkušenosti a zdravotnické zkoušky. V případě pobytu 

v ubytovacím zařízení jsou účastníkům k dispozici pracovníci hotelu. Pro výuku anglického 

jazyka lze využít široké nabídky jazykových škol, které v Ostravě působí. Například jazyková 

škola Hello se často zaměřuje právě na výuku mládeže. Zajištěni budou také přednášející na 

zdravou výživu a profesionální sportovci pro jednotlivé přednášky a besedy. Celá akce bude 

průběžně dokumentována všemi organizátory a personálem akce.  

Propagace fotbalové školy 

Propagace fotbalové školy je závislá od stanoveného rozpočtu. Je zapotřebí zvolit 

vhodné propagační nástroje, které účinně osloví naši cílovou skupinu a přesvědčí ji k účasti na 

fotbalové škole.: 

 využití nástěnek pro letáky na základních školách, 

 propagace v místních novinových oběžnících a tiskovinách, 

 vstupy ve vybraných rádiích, 

 reklama na připravovaném webu Fotbalové školy www.fotbalovaskola.cz, 

 vyvěšení letáků na stadionu a v klubových novinách případného organizátora 

FC Baník Ostrava, 

 představení Fotbalové školy na webových stránkách FC Baník Ostrava 

Vzhledem k povaze akce je velice účinným kanálem propagace forma doporučení 

mezi mladými hráči a jejich rodiči, kdy jednotliví účastníci mají zájem na přihlášení vlastních 
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kamarádů či spoluhráčů. Vzhledem k povaze akce a podporou sponzorů nejsou náklady na 

propagaci výrazné oproti jiným sportovním událostem.  

Propozice Fotbalové školy 

Propozice Fotbalové školy jsou umístěny na webu, kde je možné před konáním akce 

zjistit veškeré informace týkající se projektu. Podrobné informace ohledně školy jsou zaslány 

rodičům při potvrzení přihlášky, organizátor má právo vzhledem k povaze akce měnit 

program podle aktuálních okolností. 

Partneři akce 

Záštitu Fotbalové školy může převzít jakákoliv osoba, která podpoří zájem a zdůrazní 

jméno a identitu akce. Patron akce má za úkol zviditelnit projekt také za účelem zvýšení 

zájmu u potenciálních sponzorů. Partnerem akce se může stát kdokoliv, kdo má zájem pomoci 

organizaci sportovního projektu zaměřeného na mládež. Oslovují se většinou partneři, s nimiž 

má například organizující klub již dobré zkušenosti a dokáže předvídat zájem a požadavky 

sponzora. Partneři akce jsou dopředu vytipováni a je jim následně zaslána nabídka, ve které 

jsou osloveni pomocí sponzorského balíčku. Sponzorský balíček pak obsahuje přímou 

nabídku, ve které jsou nabídnuty protislužby za poskytnutí materiální či finanční podpory, 

případně služby. V případě projevení zájmu dochází ke společným schůzkám manažera 

projektu a osloveného partnera. Partnerovi jsou představeny prostory konání akce včetně 

potenciálních prostor na propagaci. Umístění propagačního materiálu má na starosti samotný 

manažer akce, dochází k rozmístění propagačního materiálu především podle rozsahu 

spolupráce. 

Mezi žádané partnery patří společnosti s činností v následujících oblastech:  

 partneři pro samotnou podporu akce,  

 hotelový komplex pro poskytnutí ubytování a ostatních prostor,  

 sportovní značka pro poskytnutí pro oblečení a sportovního vybavení 

účastníků,  

 organizace samotného fotbalového klubu pro poskytnutí materiálu a vybavení,  

 výrobce sportovní výživy pro pitný režim a sportovní výživu,  

 výrobce potravin pro zajištění stravování, 
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 vydavatel tisku pro propagaci akce,  

 rádiová stanice pro propagaci akce,  

 multikino pro zajištění volnočasového programu, 

 výrobce nápojů pro pitný režim účastníků, 

 dodavatel vhodný pro propagaci a tvorbu pamětního a hodnotícího materiálu. 

Partneři Fotbalové školy by měli následně poskytnout výrazné slevy pro dodání zboží 

a služeb, poskytnout zdarma poptávaný materiál za účelem propagace vlastní značky, mohou 

také poskytnout finanční prostředky za účelem vlastní propagace a také zviditelnění své 

značky díky žádoucí podpoře dětí a mládeže.  

Formální zajištění akce 

Účastník se přihlašuje pomocí registrace a dále je nutné dodat povinné dokumenty 

v podobě lékařského potvrzení, souhlasu rodičů, dodržet povinné vybavení a také účastnické 

podmínky a provozní řád. Všechny související dokumentace jsou následující:
17

 

 účastnické podmínky, 

 souhlas rodičů, 

 lékařské potvrzení, 

 provozní řád, 

 přihláška, 

 povinné vybavení. 

3.6.2 Realizační fáze 

Samotná příprava fotbalové školy začíná 1 den před konáním akce.  Veškeré prostory 

musí být připraveny a přizpůsobeny potřebám mladých sportovců za účelem zabezpečení 

maximálního komfortu, efektivity a hlavně bezpečnosti v průběhu konání školy. Jednotlivé 

areály mají na starost organizátoři, kteří zajistili návrh, realizaci a kontrolu provedení příprav. 

Jednotliví organizátoři školy měli k dispozici připravené rozpisy a materiály, aby byla 

                                                 
17

 Účastnické podmínky, souhlas rodičů, lékařské potvrzení a provozní řád je uveden v Příloze. 
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zajištěna plná informovanost personálu. Personál hotelu má k dispozici přesný rozpis 

stravování vedení pitného režimu. Vychovatelé jsou rozděleni a proškoleni a věnovat se 

budou účastníkům celých 24 hodin denně. Následující tabulka zobrazuje přesný denní rozpis 

aktivit připravované Fotbalové školy. 

Tab. 3.1: Časový harmonogram týdne 

 Sobota Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

8:00  Budíček Budíček Budíček Budíček Budíček Budíček 

8:30  
Snídaně Snídaně Snídaně Snídaně Snídaně Snídaně 

9:00  

9:30        

10:00 

Registrace 

účastníků 

Tréninková 

jednotka 

(tréninkové 

hřiště) 

Tréninková 

jednotka 

(tréninkové 

hřiště) 
Multikino 

cinestar 

Masáže a 

whirpool 

Tréninková 

jednotka 

(tréninkové 

hřiště) 

Fotbalový 

turnaj 

10:30 

11:00 

11:30  

Beach fotbal 

   

12:00 
Masáže a 

whirpool 

Oběd 

Bowling 

Oběd 
12:30  

13:00 
Oběd Oběd 

   

13:30  

Oběd 
Výuka 

angličtiny 

Slavnostní 

zakončení – 

stadion 

Bazaly 

14:00 Odpolední klid 

Oběd Odpolední klid 

 

14:30 
Zahájení + beseda 

patrona projektu 

Odpolední klid  Oběd 
Odjezd 

účastníků 

15:00 
Odpolední 

klid 
Výuka 

angličtiny 

Tréninková 

jednotka 

(tréninkové 

hřiště) 

Aquapark 

Odpolední klid  

15:30  Svačina   

16:00 
Tréninková 

jednotka 

(stadion Bazaly) 

Tréninková 

jednotka 

(tréninkové 

hřiště) 

Svačina Tréninková 

jednotka 

(tréninkové 

hřiště) 

 

16:30 Tréninková 

jednotka 

(tréninkové 

hřiště) 

Svačina  

17:00 Zážitkové 

odpoledne – 

hry, soutěže 

apod. 

 

17:30     

18:00 
Večeře Večeře 

 
Večeře 

 

18:30 
Večeře 

  

19:00   
Večeře Večeře 

  

19:30 
Teambuilding s 

delegáty 

Přednáška 

zdravá výživa 

 Beseda 

(fotbalová 

osobnost) 

 

20:00 Kreativní večer 

– hry, testy 

Beseda 

(fotbalová 

osobnost) 

  

20:30 Film Film Film Film  

21:00   Film Film    
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Zdroj: vlastní zpracování 

Předcházející tabulka představuje přesný plán aktivit v průběhu týdne. Rozpis je 

sestaven tak, aby měli účastníci naplněn celý den kontinuálním programem a škola tak splnila 

cíl poskytnout dětem program, který je velice náročný, zároveň však velice atraktivní. 

Stravování v podobě snídaně, svačin, obědů a večeře je zajištěn v prostorách 

domluveného hotelového komplexu. Pravidelná strava musí být vyvážená a musí odpovídat 

potřebám mladých sportovců, o kterou se bude starat odborník na stravu. Tréninkové jednotky 

budou probíhat na tréninkových hřištích Městského stadionu, v případě velmi špatného počasí 

je možné využití haly, která se také nachází v areálu Městského stadionu. Tréninky budou mít 

na starost trenéři za asistence hráčů FC Baníku Ostrava. Přednášky a besedy by měly být 

z důvodu konání ve večerních hodinách a zajištění komfortu účastníků realizovány přímo 

v prostorách hotelu. Pro doprovodné zábavné akce v podobě bowlingu, aquaparku a multikina 

bude zajištěn dopravce, který zajistí dopravu dětí a dozoru včas na místo konání a zpět. 

Kondiční cvičení a případné rozcvičky je ideální realizovat v prostorách k tomu určených, 

v případě realizace ve Vítkovicích lze využít například atletický tunel. Fitness, masáže a 

whirpool by opět měly být realizovány přímo v prostorách Městského stadionu. Pro tyto 

případy jsou účastníci rozděleni do několika skupin, aby se mohli vystřídat všichni účastníci 

fotbalové školy a pro plynulý průběh programu. Pro tyto účely jsou přizváni sportovní maséři 

klubu FC Baník Ostrava. V případě deště budou tréninky probíhat v tělocvičně a program tak 

bude přizpůsoben dostupným podmínkám. Náplň náhradního programu vždy musí odpovídat 

programu oficiálně stanovenému. Plážový fotbal bude odehrán v dostupných prostorech 

poblíž sportovního areálu. Výuka angličtiny bude opět probíhat v prostorách hotelu za účasti 

kvalifikovaných lektorů. Organizátor se zavazuje zajistit přednášející pro jednotlivé 

přednášky a besedy. Téma besed je vždy určeno podle zajímavosti, vhodnosti a přínosu pro 

posluchače, jako například zdravá výživa sportovců, beseda patrona Fotbalové školy, 

zkušenosti ze zahraničního fotbalového klubu atd. 

Pro účastníky bude každý večer připraven film, kdy nejpozději po jeho promítnutí je 

stanovena večerka. Všichni účastníci se musí povinně zúčastnit veškerých aktivit. Případné 

úlevy jsou možné pouze v případě nemoci či zranění po konzultaci s lékařem a rodiči. 

V těchto případech však bývá zvažována varianta setrvání účastníka na sportovním kurzu, kdy 

je program individuálně upraven. 



58 

 

První a poslední den školy bude probíhat na stadionu Bazaly. V poslední den budou 

všichni účastníci foceni a bude každému předán pamětní certifikát. Budou také následovat 

vyhodnocení vítězů průběžných soutěží a bude následovat slavnostní ukončení a rozloučení 

účastníků. 

3.6.3 Fáze ukončení 

Hlavním cílem Fotbalové školy je uskutečnit intenzivní sportovní akci, která poskytne 

účastníkům přiblížení se životu ve vrcholovém sportu, pomůže utvářet schopnosti a myšlení 

mladých sportovců, pomůže nalézt nové fotbalové talenty, vytvoří nová přátelství a 

celoživotní vztah ke sportu, umožní mladým fotbalistům se sejít se svými fotbalovými hrdiny 

a vzory. Celá škola obsahuje velice naplněný program, kde si mladí sportovci uvědomí 

náročnost vrcholového sportu. Pro děti jsou organizovány poučné lekce, besedy a přednášky, 

ale i zábavné akce. Celý den je sestaven tak, aby jej mladý organismus zvládl, ale zároveň 

prohluboval fyzickou kondici prostřednictvím náročných tréninků vyvážených odpočinkem a 

doprovodným programem. Fotbalové školy tohoto typu se stávají v dnešní době čím dál 

oblíbenější a žádanější u mladých sportovců, a proto je důležité naplánovat školu takovým 

způsobem, aby byla efektivní a smysluplná po všech stránkách. Díky tomu je zájem  

o tento typ školy velký a není tak problém s neúčinností propagace. Cílem projektu není 

dosažení velkého finančního zisku, ale vyvážení projektu po finanční stránce pro všechny 

články organizace. Fotbalová škola by měla zvýšit zájem fotbalu mezi dětmi a pomoci najít 

mladé talenty. Konání akce připadá vždy na letní měsíce a lze tak pobytu využít místo jiných 

alternativ trávení volného času. Každý z účastníků získává certifikát o úspěšném absolvování 

fotbalové školy a také DVD disk se sestřihem jednotlivých akcí v průběhu celého týdne. Po 

skončení akce je vytvořena závěrečná zpráva představující fotbalovou školu a zda byly 

naplněny stanovené cíle školy, vizibilitu partnerů a tiskovou zprávu uskutečněné akce. 
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4 Ekonomické posouzení navržené sportovní akce 

V rámci kapitoly ekonomické posouzení navržené sportovní akce bude představen 

sponzorský balíček pro potenciální partnery Fotbalové školy. Dále je provedena příprava 

rozpočtu, která však může být modifikována podle stupně a úspěšnosti vyjednávání se 

sponzory. Rozpočet je tak připraven ke konzultaci s organizátorem akce, pod jehož záštitou 

by Fotbalová škola mohla být realizována. V rámci této práce je naplněna představa, že by se 

Fotbalová škola mohla realizovat prostřednictvím FC Baník Ostrava pod patronátem 

některého z fotbalistů. Na závěr je poté provedeno hodnocení a představení tvorby hodnotící 

zprávy po skončení Fotbalové školy. 

4.1 Sponzorský balíček 

Sponzorský balíček neboli nabídka marketingové spolupráce je jednou z 

nejdůležitějších částí přípravy projektu, jelikož bez spolupráce s partnery by většina 

sportovních akcí nemohla být vůbec realizována a Fotbalová škola není výjimkou. Nabídku 

marketingové spolupráce vytváří manažer klubu, potažmo manažer projektu. V rámci 

Fotbalové školy bude vytvořen návrh marketingové spolupráce na třech úrovních spolupráce. 

Prvním návrhem marketingové spolupráce bude pro generálního partnera akce, druhým pro 

hlavního partnera akce a posledním pro partnera – dodavatele akce. Po vytvoření návrhu 

odešle manažer projektu nabídku spolupráce jednotlivých vybraným partnerům a začíná 

důležitá fáze vyjednávání. Zkušení manažeři, zejména v rámci uvažovaného klubu FC Baník 

Ostrava, již mají znalosti ohledně trhu a ví, na koho se obrátit s největším potencionálním 

úspěchem pro rozběh spolupráce, a nabídka jim je poté často přizpůsobena a šitá tzv. na míru. 

Nabídka marketingové spolupráce musí mít následující strukturu: 

 představení projektu, 

 představení Fotbalové školy v podobě toho, co vše je pro účastníky připraveno, 

 kdo je případným patronem projektu, případně pod čí záštitou se projekt 

odehrává, 

 případná fotogalerie předcházejících ročníků, 
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 přímá nabídka marketingové spolupráce a požadovaná hodnota 

marketingového plnění, 

 jakým způsobem a formou bude provedena prezentace partnerů, 

 kontakty. 

V rámci nabídky marketingové spolupráce je struktura pro všechny typy partnerů 

obdobná, liší se pouze požadavkem hodnoty plnění a následným umístěním a rozsahem 

prezentací partnera na realizované akci či propagačních materiálech a dokumentaci. 

Marketingová nabídka začíná představením projektu a následují další body již výše 

uvedené. V rámci této kapitoly je proto vytvořeno vzorové představení projektu, které by se 

dalo následně využít organizátorem akce. 

Představení projektu 

Představujeme Vám první ročník týdenní letní fotbalové školy určené pro malé 

fotbalisty. Letos se škola ve své první premiéře uskuteční ve dvou týdenních turnusech, a to 

od 13. – 27. 7. 2013 v areálu Městského stadionu, v jehož blízkosti se nachází 

čtyřhvězdičkový hotel Clarion Congress Hotel Ostrava, který poskytne mladým fotbalistům 

luxusní zázemí, komfortní ubytování a nezapomenutelně strávený týden. Očekáváme velký 

zájem a počet účastníků, na jeden turnus je proto stanoven maximální počet účastníků na 70 

dětí, abychom umožnili účast co největšímu počtu zájemců. Účastníci budou rozděleni do 

několika skupin podle pokročilosti za účelem maximální efektivity tréninku. Organizátorem 

projektu je FC Baník Ostrava, který poskytne kvalitní zázemí a vybavení pro vedení tréninků. 

Pro účely propagace je vytvořen vlastní web akce www.fotbalovaskola.cz. Účelem projektu je 

podpora sportu mezi dětmi, rozvoj mládežnického fotbalu a také zvýšení zájmu o hru fotbalu 

mezi mládeží. 

Fotbalové tréninky povedou zkušení trenéři FC Baník Ostrava, kteří poskytnou 

špičkově a moderně vedené tréninky. Atraktivitu a prohloubení efektivity podpoří hvězdy 

ostravského klubu, které si s mladými fotbalisty zatrénují a předají jim cenné rady a 

zkušenosti. 

V rámci hotelu budou dětem umožněny besedy s patrony projektu a fotbalovými 

osobnostmi. Škola je organizována tak, aby umožnila cítit se mladým fotbalistům alespoň na 
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týden jako opravdová fotbalová hvězda, budou se proto také účastnit regeneračních procedur. 

Dále je pro připraven zábavný program v podobě multikina, bowlingu a aquaparku.  

Fotbalová škola má také své logo a slogan „…staň se na týden fotbalovou 

hvězdou…“, abychom ještě více probudili v dětech zájem o fotbal a bylo jim ukázáno, že k 

fotbalu patří nejen tvrdé tréninky, ale také zajímavý doplňkový program. Cílem je poskytnout 

mladým fotbalistům nezapomenutelný týden, kdy si budou moci představit, že jsou součástí 

světa profesionálního fotbalu. 

Co je pro účastníky připraveno 

V rámci této kapitoly je sestaven vzorový soupis programu pro mladé sportovce, který 

může být modifikován podle dostupných podmínek a možností organizátora a prostorů, kde se 

projekt bude odehrávat. Pro hráče je proto vzorově připraveno: 

 ubytování v komfortním čtyřhvězdičkovém hotelu, 

 efektivní tréninky pod vedením profesionálů FC Baník Ostrava, 

 wellness a masáže, 

 značkové dresy Fotbalové školy, 

 celodenní zdravá strava a pitný režim podle požadavků mladých sportovců, 

 široká škála dárků partnerů projektu, 

 účast patronů projektu, 

 lekce anglického jazyka, zásad zdravené stravování a poučné přednášky a 

besedy 

 zábavný doprovodný program v podobě multikina, bowlingu a aquaparku, 

 společné tréninky s osobnostmi ostravského fotbalu a společné fotografování, 

 testy a motivační soutěže, 

 každý účastník obdrží kompletní fotodokumentaci průběhu školy a pamětní 

certifikát. 
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Patroni projektu 

Patroni projektu slouží nejen ke zvýšení zájmu a růst atraktivity mezi mladými 

fotbalisty, ale také pro větší přitažlivost a zvýšení zájmu sponzorů a budoucích partnerů. 

V rámci této části marketingové nabídky jsou představení krátkým životopisem patroni 

projektu, popis jejich života a působností je doplněn fotografií patrona. 

Fotogalerie 

Fotogalerie by měla mezi partnery vzbudit zájem a cílem této části je přiblížit náplň 

plánované akce. Použít lze fotografie sportoviště, hotelu, mládežnických tréninků, obdobných 

akcí apod. Ve druhém ročníku lze použít fotografie průběhu minulého, zcela jistě úspěšného 

projektu. 

Nabídka marketingové spolupráce – generální partner 

V rámci této části je představeno protiplnění za poskytnutí sponzorského daru. 

Vzorová nabídka prezentace partnera by měla ve své podstatě obsahovat následující: 

 výrazné logo na dresu účastníků Fotbalové školy, 

 logo na tréninkovém triku trenérů Fotbalové školy, 

 možná přednostní místa ve Fotbalové škole, 

 večeře s patrony a hosty projektu, 

 viditelné bannery na tréninkových plochách, 

 titulování společnosti jako Generální partner Fotbalové školy, 

 možnost využití patronů k marketingovým účelům, 

 umožnění vlastní promo akce v průběhu Fotbalové školy, 

 prezentace u mediálních partnerů projektu, 

 možnost využití fotogalerie k marketingovým účelům, 

 umístění loga společnosti na výrazných a dominantních místech prezentačních 

materiálů v podobě webu, tiskovin, tabule, roll up v hotelu, inzerce u 
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mediálních partnerů, umístění na pozvánkách a registračních formulářích, 

zmínky v tiskových zprávách projektu. 

Nabídka marketingové spolupráce má vždy uvedenu požadovanou hodnotu 

marketingového plnění. Ta může být v podobě materiální, finanční či prostřednictvím služby. 

Vždy záleží na požadavcích organizátora a následně na dohodě s partnerem. 

Prezentace partnerů 

V další části marketingové nabídky musí být graficky předvedeno, na jakých místech 

bude probíhat prezentace partnerů. Mělo by být zobrazeno na jakých místech dresu, oblečení, 

stadionu, hotelu, prezentačních materiálech, tiskovin, pozvánkách apod. bude prezentace 

připravena a realizována. Graficky by měla být připravena podoba letáku či tisku a 

zdůrazněno místo prezentace partnera. Znázorněn by měl být také náhled fotbalového webu 

s umístěním loga partnera. Použít lze také inzerci ve fotbalových bulletinech a na tiskových 

konferencích, vždy s grafickým znázorněním. 

Kontakty 

Na závěr marketingové nabídky by měly být uvedeny informace o kontaktních 

osobách a jejich telefonním čísle a emailové adrese. 

4.1.1 Nabídka marketingové spolupráce pro hlavního partnera 

Struktura nabídky marketingové spolupráce u hlavního partnera je shodná s nabídkou 

pro partnera generálního uvedenou v předchozí kapitole. Pro hlavního partnera jsou 

požadavky na nižší hodnotu marketingového plnění než u generálního partnera, na druhou 

stranu dochází k modifikaci u nabídky prezentace hlavního partnera, kde jsou sice použita 

viditelná místa pro prezentaci partnera, umístění však je již o něco méně výrazné než u 

generálního partnera. Bývají to vedlejší nápisy na bannerech a umístění na dresu pod 

generálním partnerem, případně na trenýrkách místo na triku apod. Forma prezentace 

hlavního partnera však musí být vytvořena na takové úrovni, aby za cenu požadovaného 

plnění vzbudila stejně jako u generálního partnera zájem o spolupráci. 

4.1.2 Nabídka marketingové spolupráce pro partnera - dodavatele 

Nabídka marketingové spolupráce by měla být vytvořena také pro doplňkového 

partnera – dodavatele. Výše marketingového plnění bývá většinou variabilní a záleží na 

povaze a zájmu osloveného partnera. Nebývá zde již uvedena částka požadovaného 
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marketingového plnění, ale dochází k dohodám podle možností. Partnera a potřeb 

organizátora. Většinou bývá tento partner využit na zvýšení atraktivity v podobě širších 

benefitů pro účastníky a organizátory, větší množství dárků a prezentačního materiálu, 

marketingové přípravy, zpestření programu, tréninků, stravy, pitného režimu, lekcí, dopravy, 

pamětních předmětů, cen a další možnosti. 

4.2 Rozpočet 

Rozpočet projektu je z velké části závislý na podpoře sponzorů a partnerů. Jeho 

struktura je ovlivněna spousty faktory. Počíná výběrem hotelu, nákladech na pronájem 

sportoviště a jeho vzdálenost, nákladech na dopravce, výši odměny pro trenéry, vychovatele a 

kompletní personál, závisí na stavbě doprovodného zábavného programu, počtu a náročnosti 

přednášek a také hlavně na množství výbavy, dárků a další výbavy pro mladé sportovce. 

V této kapitole jsou sestaveny výdaje potřebné pro vybraný druh fotbalové školy pro 

mladé fotbalisty. Rozpočet je sestaven podle cen zboží a služeb dostupných v ostravském 

prostředí a může být významně modifikován organizátorem, jelikož v případě realizaci 

projektu prostřednictvím FC Baník Ostravy může klub využít svých kontaktů a zkušeností 

s jednotlivými partnery a může vytěžit z dlouhodobé spolupráce s některými z nich, případně 

využít jiných partnerů podle potřeba náročnosti programu. 
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4.2.1 Výdaje 

Kapitola výdaje je zaměřena na jednotlivé výdaje na projekt Fotbalové školy 

rozdělených do několika oblastí podle struktury. 

Tab.4.1 Výdaje personál 

Výdaje personál   

Odměny trenéři 10 000 Kč 

Počet trenérů 5 

Odměny trenéři celkem 50 000 Kč 

Odměny vychovatelé 3 000 Kč 

Počet vychovatelů 5 

Odměny vychovatelé celkem 15 000 Kč 

Zdravotníci 0 Kč 

Počet zdravotníků 0 

Odměny zdravotníků celkem 0 Kč 

Výdaje personál celkem 65 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V této části jsou analyzovány výdaje na personál, kde největší část představují 

prostředky poskytnuté trenérům jako odměna za vedení každodenních tréninků letní týdenní 

Fotbalové školy. I když se trenéři věnují dětem jen tři hodiny z celého dne, jejich cena za 

vykonanou práci je vyšší než odměny vychovatelů. A to zejména z toho důvodu, že jde o 

profesionální trenéry, kteří se starají o kvalitní sportovní přípravu dětí. Jejich cena je 500 Kč 

za tréninkovou jednotku, tedy 5000 Kč za jeden turnus.  

Druhou největší položkou jsou výdaje plynoucí vychovatelům za celodenní spolupráci, 

kdy mají na starost péči o děti. Zejména dbají o jejich včasnou dopravu na tréninkové 

jednotky, zábavný program a doprovodné přednášky a lekce. Vychovatelé také pečují o děti 

v průběhu jejich pobytu na hotelu. Pro tuto funkci je možné využít studenty vysokých škol, 

kterým může být tato pracovní pozice nabídnuta jako praxe. Odměny pro vychovatele jsou ve 

výši 3000 Kč. 

Co se týče zdravotního personálu, není potřeba zaměstnávat osobu navíc. Jelikož 

každý z trenérů mládežnických celků je povinen mít zdravotnický kurz. Součástí podmínek 
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pro přijetí vychovatele bude taktéž zdravotnický kurz. V tomto případě jsou tedy naše výdaje 

za zdravotníka nulové. 

Jednotlivé částky ve výše uvedené tabulce jsou započítány na dva po sobě jdoucí 

turnusy Fotbalové školy. 

Tab.4.2 Výdaje ubytování, stravování 

Výdaje ubytování, stravování   

Ubytování - osoba / noc 800 Kč 

Počet nocí 12 

Stravování celý den / osoba 200 Kč 

Počet dní 12 

Počet osob 75 

Ubytování a strava celkem 900 000 Kč 

Pitný režim / osoba (celý turnus) 300 Kč 

Počet osob 75 

Pitný režim celkem 45 000 Kč 

Ubytování, stravování celkem 945 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvýznamnějším a nejvyšším výdajem celého projektu je ubytování, které je zařízeno 

ve velmi komfortním hotelu. Tato cena dosahuje částky až 800 Kč na noc za jednoho 

účastníka Fotbalové školy. Celková cena za ubytování je tedy ve výši 900 000 Kč. Tato částka 

zahrnuje jak mladé fotbalisty tak vychovatelé, kteří budou taktéž trávit noc na hotelu.  I 

přesto, že se jedná o takto vysokou částku, je tato cena díky nabídky hotelu a zejména 

množství účastníků, potažmo ubytovaných, snížena až o 50 % standardní částky pro 

ubytované. Jelikož tyto výdaje tvoří značnou část celkových výdajů, bylo by vhodným 

řešením získat hotel Clarion Congress v Ostravě jako jednoho z partnerů celé této akce. 

Další výdaje představuje strava a pitný režim pro děti. Je samozřejmostí, že je dětem 

zajištěna pravidelná zdravá strava, která odpovídá správnému stravování mladého sportovce. 

Skládá se ze snídaně, dopolední svačinky, obědu, odpolední svačinky a večeře. Stravu je 

možné a zároveň cenově výhodnější zajistit v restauraci, která se nachází v komplexu 

Městského stadionu. Kde se konečná cena pohybuje daleko níže, než v hotelu, ve kterém 

budou účastníci ubytováni. Nicméně vzhledem k tomu, že se hotel nachází v 

blízkosti komplexu Městského stadionu, není toto řešení žádným problémem a zásahem do 

programu. Cena za tuto plnohodnotnou stravu bude činit okolo 200 Kč na osobu za jeden den.  
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Ke správné životosprávě sportovce patří také dodržování pitného režimu. Zejména 

v letních měsících kdy při sportování děti vydávají z těla spousty energie, je třeba doplňovat 

pravidelně tekutiny, což představuje 3-4 litry denně. Pitný režim bude zajišťován v průběhu 

celého dne organizátorem akce. Jako možným partnerem k zajištění pitného režimu formou 

iontových nápojů a sportovních doplňků se jeví firma Nutrend, která se specializuje na tuto 

oblast. Vzhledem k tomu že se často angažuje na podobných akcích, je možné tuto firmu 

oslovit jako potencionálního partnera fotbalové školy.  

Tab.4.3 Výdaje sportoviště 

Výdaje sportoviště   

Pronájem fotbalového hřiště / hodina 1 500 Kč 

Počet hodin 24 

Pronájem hřiště plážový fotbal / hodina 500 Kč 

Počet hodin 4 

Pronájem sportovišť celkem 38 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě organizace fotbalové školy FC Baníkem Ostrava bude první tréninková 

jednotka a slavnostní zakončení probíhat na stadionu Bazaly. Naopak zbytek tréninkového 

programu se uskuteční na Městském stadionu ve Vítkovicích kde je potřeba si tréninkové 

plochy pronajmout. Cena za pronájem jedné hodiny travnatého fotbalového hřiště je 1500 Kč. 

Fotbalisté budou využívat jak travnatou plochu, tak hřiště na plážový fotbal, případně 

tělocvičnu za špatného počasí, kdy nebude moci být využita travnatá plocha. 

Tab.4.4 Výdaje doprovodný program 

Výdaje doprovodný program   

Multikino 70 Kč 

Počet osob 150 

Lekce angličtiny / 4x lekce 14 000 Kč 

Lekce zdravá výživa / 2x 2 000 Kč 

Beseda / 6x 0 Kč 

Bowling 4 000 Kč 

Občerstvení bowling / osoba 100 Kč 

Počet osob 150 

Aquapark / osoba 100 Kč 

Počet osob 150 

Doprovodný program celkem 60 500 Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Doprovodný program je pro mladé fotbalisty vytvořen nejen z důvodu zvýšení 

atraktivity, ale také pro proložení náročných tréninků, kdy je mladým fotbalistům 

odpočinkovou a zábavnou formou nabídnuto strávit čas se svými kamarády. Pro děti byla 

zvolena vhodná a atraktivní místa. Jako příklad můžeme zmínit multikino Cinestar, bowling, 

nebo aquapark. Děti také navštíví několik druhů zajímavých přednášek a besed se slavnými 

osobnostmi FC Baníku Ostrava a patronem fotbalové školy.  Velice poutavé budou zajisté 

lekce anglického jazyka, které se zaměří především na fráze z fotbalového prostředí. Ceny za 

jednotlivé vstupy jsou různorodé. Hlavní roli zde hraje fakt, že doplňkový program nabízí 

řadu potencionálních partnerů. Přičemž se zde nejedná o poskytnutí finančních prostředků, ale 

o nabídnutí služeb jednotlivých podniků. 

Tab.4.5 Výdaje doprava 

Výdaje doprava   

Doprava multikino 2 500 Kč 

Doprava bowling 2 500 Kč 

Doprava aqvapark 3 700 Kč 

Výdaje doprava celkem 8 700 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující tabulka zobrazuje výdaje na dopravu, kterou je nutné zajistit i přesto, že se 

většina programu odehrává v komplexu Městského stadionu. Vzhledem k tomu, že sportoviště 

se nachází v těsné blízkosti hotelu, není nutné tuto cestu počítat. Autobusová doprava je tedy 

především využita pro doprovodný, zábavný program, který se nenachází v blízkosti 

komplexu. Celková cena činí 8700 Kč za dva turnusy. 

  



69 

 

Tab.4.6 Výdaje sportovní oblečení, stravování 

Výdaje sportovní oblečení a vybavení   

Sportovní oděv – děti   

Tréninkový dres 850 Kč 

Tréninkové kraťasy 450 Kč 

Triko fotbalové školy 400 Kč 

Štulpny 100 Kč 

Počet dětí 140 

Sportovní oděv - děti celkem 252 000 Kč 

Sportovní oděv - trenéři, vychovatelé   

Triko fotbalové školy 400 Kč 

Počet trenérů včetně rezervy 5 

Počet vychovatelů 5 

Sportovní oděv - trenéři, vychovatelé celkem 10 000 Kč 

Sportovní vybavení 0 Kč 

Sportovní materiál 0 Kč 

Zdravotnické pomůcky 0 Kč 

Výdaje sportovní oblečení a vybavení celkem 262 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Účastníci Fotbalové školy obdrží v rámci fotbalového týdne sportovní oblečení a 

vybavení, které zajisté zvýší atraktivitu Fotbalové školy, ale především se stane součástí 

vzpomínek dětí na aktivně a zábavně strávený týden. Sportovní oblečení se skládá 

z tréninkového dresu, tréninkových kraťas, tréninkového trička a štulpen. Stejné tréninkové 

trička jako děti obdrží také trenéři a vychovatelé, aby bylo možné všechny účastníky z 

Fotbalové školy bezpečně rozlišit. Cena za zmiňované sportovní vybavení se odvíjí od 

možností rozpočtu, případně je závislá na domluvě s potenciálními partnery, kteří toto zboží 

poskytnou. 
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Tab.4.7 Výdaje marketing a dokumentace 

Výdaje marketing a dokumentace   

Propagace tisk 50 000 Kč 

Propagace rádio 50 000 Kč 

Propagace web (letáky, plakáty apod.) 20 000 Kč 

Dokumentace / foto a video 25 000 Kč 

Pamětní materiály a ceny 15 000 Kč 

Výdaje marketing a dokumentace celkem 160 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při plánování této akce, je potřeba počítat v rámci marketingu a reklamy z vyšší 

finanční částkou na její náklady. Propagační kampaň si můžeme rozvrhnout do dvou fází, 

které přizpůsobíme vývoji situace při naplňování kapacity fotbalové školy. 

 Na začátku pro nás budou především důležité tiskové materiály (letáčky, plakáty atd.) 

a webové stránky. Jelikož v první fázi propagace se zaměříme na návštěvy základních škol a 

fotbalových mládežnických celků. Zde je velmi důležitá kvalitní prezentace a propagační 

materiál, neboť potřebujeme mladé fotbalisty co nejvíce zaujmout. Webové stránky jsou 

nutnou součástí, kde mohou jak děti, ale především rodiče zjistit, co od Fotbalové školy 

očekávat a na co se těšit. Následné propojení se sociální sítí Facebook je samozřejmostí. Tato 

reklama, která je zdarma nám umožní jak získat nové fanoušky a účastníky školy, tak rychle a 

pohodlně podávat zájemcům novinky a informace o připravované akci. Cena za tuto formu 

propagace činí 20 000 Kč. 

Přestože jde o velmi atraktivní nabídku, jak trávit letní prázdniny, musíme 

předpokládat, že se kapacita Fotbalové školy nezaplní podle našich představ. Budeme tedy 

muset přejít k druhé fázi propagace a zapojit komunikační média, jako je tisk a rádio. Přestože 

se jedná o dražší způsob jak proniknout do podvědomí potencionálních klientů. Ve výsledku 

jde o velice efektní reklamu. Cena za propagaci v tisku a reklamě vyjde na 100 000 Kč. 

 Na závěr musíme počítat s výdaji, které nastanou na konci fotbalové školy. A to 

s náklady na výstupní materiál, pořízený v průběhu konání akce. Vytvoření fotografií a video 

dokumentace za celý průběh školy, bude zajisté vhodným pamětním předmětem, pro každého 

z účastníků. Video dokumentace nebude jen radostným záznamem pro děti, ale také skvělá 

prezentace pro následující ročníky Fotbalové školy.  

Jednotlivé částky jsou uvedeny podle aktuálních dostupných cen. 
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Tab.4.8 Výdaje celkem 

Výdaje celkem   % 

Ubytování, stravování 945 000 Kč 61,40% 

Výdaje sportovní oblečení a vybavení 262 000 Kč 17,02% 

Výdaje marketing a dokumentace 160 000 Kč 10,40% 

Výdaje personál 65 000 Kč 4,22% 

Doprovodný program 60 500 Kč 3,93% 

Pronájem sportovišť 38 000 Kč 2,47% 

Výdaje doprava 8 700 Kč 0,57% 

Celkem 1 539 200 Kč 100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední tabulka uvádí srovnání jednotlivých složek výdajů, kde nejobjemnější část tvoří 

ubytování a stravování a bude tak nutné vynaložit velkou pozornost na zdroje financování 

ubytovacích prostor pro účastníky Fotbalové školy. Druhým nejvyšším výdajem je propagace 

a dokumentace. V případě velkého zájmu o fotbalovou akci a získáním vhodných mediálních 

partnerů se tato částka může výrazně lišit. Nejnižší náklady pak představuje doprava. Což 

vyplívá z umístění ubytovacích a tréninkových ploch. V počátečním rozpočtu tvoří celkové 

výdaje na realizaci fotbalové školy 1 539 200 Kč. 

Srovnání výdajů je přehledně zobrazeno v následujícím grafu. 
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Graf.4.1 Struktura výdajů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.2 Příjmy 

Cena za jednoho účastníka Fotbalové školy je stanovena ve výši 8000 Kč. Cena 

fotbalových škol v České republice se pohybuje v rozmezí od 6000 Kč do 10 000 Kč. 

V porovnání s konkurencí, se tedy jedná o průměrnou cenu. Naopak ve srovnání s běžnými 

letními tábory a sportovními kempy je cena vyšší. Nicméně když si uvědomíme cenu 

ubytování v hotelu Clarionn Congress v Ostravě, kvalitu tréninku a doplňkového programu 

v průběhu celé Fotbalové školy, tak reálná cena se pohybuje úplně někde jinde. 

Celkové příjmy tvořené z poplatků účastníků při obsazení plné kapacity tvoří 

1 120 000 Kč. K pokrytí celkových výdajů nám tedy chybí 419 200 Kč. Tuto částku je 

potřeba zajistit formou sponzorských příspěvků. Z tohoto vyplývá, že daná akce je závislá na 

podpoře podniků. 

  

Ubytování, 

stravování 

61% 

Výdaje sportovní 

oblečení a vybavení 

17% 

Výdaje marketing a 

dokumentace 

10% 

Výdaje personál 

4% 

Doprovodný 

program 

4% 
Pronájem 

sportovišť 

3% 

Výdaje doprava 

1% 

Struktura výdajů 



73 

 

Graf 4.2 Porovnání příjmů k výdajům 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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5 Závěr 

Prázdninová fotbalová škola může být ze všech pohledů přínosný sportovní projekt 

zaměřený na podporu sportu mezi mládeží. Cílem diplomové práce bylo vytvoření postupu 

přípravy, návrhu na propagaci, realizace fotbalové školy včetně sestavení časového 

harmonogramu a rozpočtu týdenní fotbalové školy pro děti. 

V diplomové práci byla nejprve provedena teoretická koncepce projektu. Následně zde 

byla představena charakteristika projektu, kde byla postupně popsána myšlenka fotbalové 

školy, byly zde uvedeny aspekty fotbalové školy pro děti, jelikož projekt zaměřený na 

mládežnický sport s celodenním tréninkem musí podléhat speciálním parametrům  

a odpovídat náročným požadavkům stavby tréninků mladých fotbalistů.  

Diplomová práce je strukturovaná tak, že fotbalová škola byla napasovaná  

na podmínky v našem kraji a projekt jako takový je připraven k představení u organizátora, 

kterým by potencionálně mohl být FC Baník Ostrava. V diplomové práci byl sestaven 

harmonogram přípravy projektu. Byly zde popsány jednotlivé kroky přípravy. Následně došlo 

k výběru vhodného prostředí, kde se nacházelo jak komfortní zázemí hotelu, tak blízké 

sportoviště. Vytvořen byl denní harmonogram, kde byly přesně rozvrhnuty jednotlivé denní 

aktivity. Ty zahrnovaly náročné tréninky pod vedením profesionálních trenérů, zábavný 

program, poučné přednášky a besedy, lekce anglického jazyka, a hlavně také atraktivní 

setkání s profesionálními fotbalisty. Ubytovací prostory byly vybrány podle toho, aby 

mladým účastníkům poskytly luxus a komfort, a umožnily tak vcítit se mladým fotbalistům 

do světa profesionálního sportu. Pro maximální umocnění pocitů mladých fotbalistů byly 

tréninky doplněny wellness programem a masážemi. 

Projekt, který je založen na podpoře sportu mezi dětmi se neobejde bez značné 

podpory a zájmu partnerů. Na základě tohoto faktu byla část práce zaměřena právě  

na sestavení struktury sponzorského balíčku a přípravu marketingové nabídky přímo  

na připravovanou Fotbalovou školu. Jejíž stavba by mohla být dále použita organizátorem 

projektu. Sponzorský balíček je odvozen od finančních potřeb připravované týdenní školy. 

Byla provedena analýza rozpočtu a na základě zjištěných informací byl rozpočet sestaven na 

podmínky v rámci kraje. Rozpočet může být modifikován, jelikož vždy záleží na množství 

poskytnutých služeb a zboží. Záleží také na programu projektu, hlavní položkou pak činí 

ubytování a stravování účastníků. Projekt byl sestaven tak, že větší část příjmů je zabezpečena 
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z registračních poplatků účastníků a zbývající část je poptávána od sponzorů pomocí 

marketingové nabídky. Rozpočet je sestaven flexibilně a může být upravován podle potřeby. 

Po zpracování diplomové práci jsem došel k závěru, že realizace fotbalové školy není 

snadnou záležitostí. Aby vše mohlo bezchybně fungovat a fotbalová škola byla úspěšná  

a nestala se pouze jednorázovou záležitostí, musí se vše řádně naplánovat a zorganizovat. 

Důležitým bodem v přípravě je pečlivé zpracování sponzorských balíčků s cílem zaujmout  

a přesvědčit ke spolupráci potencionální partnery, kteří jsou pro realizaci akce nezbytnou 

součástí. V závěru své diplomové práce jsem dospěl k zjištění, že organizace takovéto akce 

není snadná, nicméně není nereálná. 
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Příloha 1: Účastnické podmínky  

1. Přihlášení:  

Vyplněním a odesláním Registrace - Závazné přihlášky (tj. návrhu smlouvy o zajištění 

účasti) se objednatel zavazuje k účasti registrované osoby na Fotbalové škole, organizované 

společností SK Sigma Olomouc, a.s. Nedílnou součástí Závazné přihlášky je současná 

akceptace příloh, které posíláme. Přílohy zahrnují:  

 ÚČASTNICKÉ PODMÍNKY  

 ŘÁD Fotbalové školy (FŠ) 

 SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S OBSAHEM ÚČASTNICKÝCH 

PODMÍNEK A ŘÁDU „FŠ“(k odevzdání při nástupu do FŠ)  

 PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI A LÉKAŘSKÉ 

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ ÚČASTNÍKA (k odevzdání při nástupu do FŠ)  

Přijetí Vámi odeslané přihlášky bude automaticky potvrzeno obratem na Vámi 

uvedenou emailovou adresu. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na „FŠMB“ ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v 

platném znění, objednatel uděluje společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. výslovný souhlas ke 

zpracování vlastních osobních údajů v rozsahu dat uvedených do formuláře, za účelem 

administrativního zpracování.  

2. Storno podmínky:  

V případě nezaplacení stanovené částky v požadovaném termínu dle Pokynů k platbě 

se automaticky Závazná přihláška ruší a místo je nabídnuto náhradníkovi dle pořadí přihlášek. 

Při novém přihlášení objednatel celý proces registrace musí opakovat a dostává se 

automaticky na nové místo v pořadníku. V případě zrušení akce ze strany objednatele po jejím 

plném zaplacení do 5. týdne před zahájením turnusu bude objednateli vrácena částka v plné 

výši. V případě zrušení akce ze strany objednatele po jejím plném zaplacení 4. až 1. týden 

před zahájením turnusu bude objednateli vráceno 50 % částky. V případě zrušení akce ze 

strany objednatele po jejím plném zaplacení později než 7 dnů před zahájením turnusu nebude 

objednateli vrácena žádná finanční částka, Účastnický poplatek propadá ve prospěch 

organizátora ve své plné výši. V případě porušení Řádu „FŠ“ a následném vyloučení 

účastníka nemá objednatel nárok na vrácení Účastnického poplatku.  
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3. Organizační náležitosti a bezpečnostní nařízení:  

Podrobné informace o průběhu „FŠ“ objednatel obdrží nejpozději do jednoho týdne 

před zahájením daného turnusu. Účastníci jsou povinni respektovat Řád „FŠ“ a řídit se 

bezpečnostními nařízeními v něm uvedenými, v opačném případě mohou být z probíhajícího 

turnusu vyloučeni bez nároku na finanční náhradu.  

4. Změny programu:  

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv až do zahájení daného turnusu provést změny 

nebo doplnění Účastnických podmínek.  

5. Důvěrnost informací:  

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné, budou použity výhradně za účelem 

administrativního zpracování organizátorem a nebudou sdělovány třetím osobám.  

6. Účastníci z Ostravy:  

V případě, že přihlášený účastník je trvalým pobytem z místa konání akce trvá na 

vlastním ubytování doma, tedy mimo hotel, činí náklady za účastnické místo ve vybraném 

turnuse 5.000,- Kč.  

7. Závěrečná ustanovení:  

Práva a povinnosti se řídí ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku dle 

českého právního řádu. Případné spory příslušně řeší české soudy. Objednatel souhlasí s 

účastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě 

strany závazné.  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/  
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Příloha 2: Souhlas rodiče / zákonného zástupce 

SOUHLAS RODIČE / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE s účastí dítěte na Fotbalové škole  

Já ................................................... 

narozen ......................................... 

bytem ............................................ 

souhlasím s účastí mého syna ................................................  

narozeného.................................... 

bytem ..................................................................................... 

na Fotbalové škole, která se koná  

od ......................... .v ..................................  

Tímto akceptuji Účastnické podmínky, beru na vědomí, že mé dítě je povinno řídit se 

Řádem Fotbalové školy a jsem připraven/-a nést důsledky vyplývající z jejich případného 

porušení. V případě nutnosti budu v době pobytu mého dítěte k  

zastižení na tel.: ............................. 

nebo adrese: ........................................................................... 

V ...................................dne ..........................  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/  
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Příloha 3: Zdravotnické potvrzení  

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ (vyplní lékař) odevzdává se na srazu účastníků: 

Jméno ............................................  

Příjmení .........................................  

Rodné č. .........................................  

Zdravotní pojišťovna........................ 

Byl(a) očkován(a) proti: .......................................................................................................... 

Prodělal(a) tyto 

choroby:.................................................................................................................................... 

Zvláštní upozornění:.................................................................................................................. 

Dítě je schopné zúčastnit se Fotbalové školy, nemá karanténní opatření ani změnu 

běžného režimu a je schopno absolvovat týdenní sportovní program.  

.................................... ..........Datum, razítko a podpis lékaře  

(vyplní rodič) Upozorňuji, že mé dítě (vypište alergie, užívání léků apod.):  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................... Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce)  

BEZINFEKČNOST odevzdává se na srazu účastníků: 

Jméno ...........................................  

Příjmení .........................................  

Rodné č. ......................................... 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky 

akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu 

nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních 14 dnech přišlo do 
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styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí. Dítě je schopno účasti na Fotbalové 

školy.  

.................................... .................................... Datum * a podpis rodiče (zákonného zástupce)  

* Bezinfekčnost musí být datována maximálně2 dny před začátkem turnusu Fotbalové 

školy.  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/  
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Příloha 4: Řád  

1. Všichni účastníci jsou povinni během pobytu na Fotbalové školy (dále jen „FŠ“) 

plnit pokyny vedoucích, instruktorů, trenérů a pedagogických pracovníků (dále jen 

„Pracovníci“) a dodržovat řád zařízení, ve kterém jsou ubytováni.  

2. Účastníci se nesmí bez povolení pracovníka vzdálit z prostoru určeného pro daný 

program. Toto platí i při výletech a ostatních přesunech.  

3. Onemocnění a poranění hlásí účastníci Pracovníkovi a zdravotníkovi “FŠ”.  

4. Účastníci, kteří jsou omluveni z tréninku ze zdravotních důvodů, nesmějí bez 

povolení Pracovníka opustit ubytovací zařízení.  

5. Povinností každého účastníka „FŠ“ je udržovat pořádek a čistotu v pokojích, 

společenských místnostech a hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, 

obsluha topení atd. se řídí pokyny vedoucího zařízení. V případě poškození majetku zařízení 

nebo cizí osoby, se viník zavazuje, že škodu nahradí.  

6. Kouření a konzumace alkoholických nápojů je v průběhu „FŠ“ účastníkům přísně 

zakázána. Stejně tak je zakázáno i požívání ostatních toxických a návykových látek.  

7. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci „FŠ“ uložit u Pracovníka, jinak se za 

ně neručí. Totéž se týká i věcí odložených a zapomenutých mimo ubytovací zařízení. Veškeré 

ztráty je nutné ihned hlásit Pracovníkům „FŠ“.  

8. Škodu na zařízení je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.  

9. Účastníci jsou povinni dodržovat denní řád.  

10. Porušení Řádu „FŠ“ se trestá podle stupně až vyloučením z „FŠ“ bez nároku na 

vrácení zaplacených výloh. Rodiče nebo zákonní zástupci budou o tomto bezprostředně 

informováni.  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/ 


