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1 Úvod 

 

Není pochyb o tom, že jednou z nejkrásnějších kolektivních her a současně 

nejrozšířenějším sportem na naší planetě je fotbal. První zmínky, které vzdáleně připomínají 

fotbal, jsou více než 2000 let staré a pocházejí z Číny. Na přelomu 18. a 19. století vzniká 

novodobý fotbal, který se postupem času rozvinul až do dnešní podoby. 

 

Osobně se fotbalu věnuji od 6 let, kdy jsem začínal jako malý žáček. Postupně jsem 

prošel přes dorosteneckou kategorii až do mužské kategorie, ve které jsem hrál nejvýše 

krajský přebor, což je pátá nejvyšší soutěž v České republice. Poslední rok jsem se začal 

věnovat mládeži ve fotbalovém klubu TJ Hradec nad Moravicí. Mládež v tomto klubu  

je na vzestupu, velice ji podporují rodiče dětí, což je v tak malém klubu velmi důležité.  

Je na tom dobře i po organizační stránce a má dobré výsledky na krajské úrovni. Tento klub 

často pořádá turnaje pro mládež a to jak halové, tak také venkovní. Jeden takový bude 

objektem mé diplomové práce.  

 

Fotbalový halový turnaj pro MINI žáky kategorie ročníků 2003 a mladší  

„O pohár MÚ Hradec nad Moravicí“ se konal letos již po desáté. Poprvé však byl 

financovaný dotací z Evropské unie. 

 

Cílem práce je vhodně popsat organizaci, řízení a průběh turnaje, seznámit  

se s touto problematikou a doporučit určité kroky ke zlepšení organizace turnaje,  

za pomoci zvolených metod výzkumu. Dílčím cílem je popsat získání dotace z fondu 

Evropské unie, která celý turnaj financovala.  
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2 Teoretické vymezení pojmů 

2.1 Management 

Durdová (2002) tvrdí, že anglickému pojmu „management“ odpovídá české slovo 

„řízení“ a to především řízení podnikové ve smyslu řízení všech podnikových činností 

(výroba, prodej, vývoj, výzkum, atd.). 

 

„Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, 

realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které 

nelze dosáhnout individuální prací“ (Blažek, 2011, s. 12). 

 

Čáslavová (2009) tvrdí, že pojem management lze rozdělit do tří skupin  

a to na definice zdůrazňující 

 vedení lidí (to znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných), 

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky (manažer vykonává činnosti jako 

rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí…), 

 předmět studia a jeho účel (management je oblast studia, která se věnuje stanovení 

postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace). 

 

Přestože je jednotlivých definic celá spousta, lze z nich vysledovat mnoho společného, 

což upřesňuje samotný pojem management. Např.: 

 management je obecnou disciplínou se širokým aplikačním záběrem, 

 lze ho aplikovat na různých organizačních úrovních, tj. na různých stupních hierarchie 

organizačního uspořádání zkoumané jednotky, 

 vykonavateli managementu jsou lidé, 

 obecným posláním managementu je dosažení úspěšnosti uvažované jednotky  

nebo procesu (Čáslavová, 2009). 
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2.1.1 Manažer  

Dle Durdové (2002), je manažer především profese, jejíž nositel je zodpovědný  

za dosahování cílů svěřených mu organizací, včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění. 

„Manažer musí umět svým spolupracovníkům otevřít prostor pro samostatnou tvůrčí 

práci, včetně participace na řízení, což souvisí s delegováním, a musí být schopen své 

spolupracovníky vést k tomu, aby tento prostor byli ochotni a schopni efektivně využít,  

což souvisí s motivováním a zejména s koučováním“ (Blažek, 2011, s. 14). 

 

Blažek (2011) tvrdí, že manažery lze členit podle stupňů řízení do tří skupin a to jako 

manažery 

 první linie (first-line management), což jsou pracovníci působící na prvním, nejnižším 

stupni řízení, jsou jimi například vedoucí obchodu v prodejně nebo primář 

v nemocnici, 

 dále jsou to střední manažeři (middle management), kteří tvoří stále ještě početnou  

a různorodou skupinu řídících pracovníků, operujících mezi manažery první linie  

a vrcholovými manažery, 

 vrcholový manažeři (top management) řídí organizaci jako celek a reprezentují  

ji navenek, a to jak vůči vlastníkům, tak vůči dalším důležitým subjektům, jako jsou 

zákazníci, dodavatelé, stát, banky apod.  

 

Durdová (2002) tvrdí, že na osobnost manažera jsou kladeny značné požadavky  

a nároky a že osobnost ideálního manažera charakterizujeme pomocí vrozených a získaných 

vlastností.  

Mezi vrozené vlastnosti řadí 

 potřebu řídit, 

 potřebu moci, 

 schopnost vcítit se, 

 vhodný temperament, 

 inteligenci. 
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Do získaných vlastností řadí 

 odborné znalosti, 

 ekonomické znalosti, 

 sociálně – psychologické znalosti, 

 znalosti metod řízení, 

 dobrá duševní a tělesná kondice. 

2.1.2 Základní manažerské funkce 

Odborná literatura uvádí mnoho konceptů, jak rozdělit manažerské funkce. Jedním 

z konceptů je členění dle manažerských rolí od H. Mintzberga. Ten deset manažerských rolí 

začlenil do tří skupin. Jde o skupiny 

 interpersonálních rolí, kde je manažer v roli představitele, lídra a spojovacího článku, 

 informačních rolí, kde manažer plní roli příjemce informací, šiřitele informací  

a mluvčího, 

 rozhodovacích rolí, ve kterých manažer vystupuje v roli podnikatele, řešitele 

problémů, alokátora zdrojů a vyjednávače. 

 

Koncept řídicího cyklu, nazírá na management jako na cyklicky probíhající proces, 

sestávající se ze tří na sebe navazujících činností, jimiž jsou 

 rozhodování, 

 ovlivňování, 

 kontrolování. 

 

 Nejčastěji bývá ovšem používán koncept manažerských funkcí, který rozděluje 

manažerské funkce na plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolování 

(Blažek, 2011). 
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Plánování 

Dle Durdové (2012), zahrnuje plánování výběr úkolů, postupů a činností nutných 

k dosažení stanovených cílů. Je to proces zahájený vytyčením cílů, kterých je třeba 

dosáhnout, určuje strategii, metody a podrobný popis pro jejich dosažení. Plánování  

je východiskem pro všechny manažerské funkce, zahrnuje výběr cílů a volbu činností  

pro jejich realizaci. 

Organizování 

„Organizování znamená tu část řízení, která sestavuje účelnou strukturu v dané 

organizaci. Je vytvořena jistota, že všechny úkoly potřebné k dosažení cílů jsou přiděleny těm 

lidem, kteří jsou schopni je plnit nejlépe. Smyslem organizační struktury je pomáhat vytvářet 

nejadekvátnější prostředí pro vykonávání daných činností“ (Durdová, 2012, s. 67). 

Personalistika 

Úkolem personalistiky je obsazování jednotlivých postů v organizační struktuře, 

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

umisťováním, povyšováním a ohodnocováním pracovní síly. Účelem je dosáhnout jistoty,  

že pracovní posty jsou obsazeny kvalifikovanými pracovníky.  

Vedení lidí 

Je ovlivňování lidí tak, aby byli prospěšní organizaci a pomáhali organizaci 

k dosahování stanovených cílů. Vedení zahrnuje motivaci, styl, přístupy manažerů  

a komunikaci (Durdová, 2012). 

 

Dle Blažka (2011), je vedení lidí tvůrčí činností, která může v různých případech 

nabývat odlišných podob, což je do určité míry předurčováno osobností vedoucího 

pracovníka. Pokud má být styl vedení účinný, musí zohledňovat konkrétní situaci. 
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Kontrolování 

Manažerská funkce kontrolování je založena na měření a korigování vykonané práce 

za účelem zjištění, zda jsou plány plněny a cíle dosaženy. Manažer má za úkol sledovat  

a kontrolovat efektivnost práce jedinců i celého kolektivu. Kontrolování souvisí s plánováním, 

se stanovováním cílů, analyzováním stávající situace, hledání východisek. Kontrola  

je nezbytná a korekce odchylek od nastaveného plánu a plnění cílů je nutno dělat průběžně 

(Durdová, 2012).  

2.2 Sportovní management 

„Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev,  

které alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela 

bezvýhradně přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či 

provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb“ (Čáslavová, 2009, s. 18). 

 

V americké a západoevropské literatuře se používá pojem „sport management“,  

který je u nás překládán jako „sportovní management“. Chceme-li ale zachovat hledisko 

našich tradičních podmínek, je obsahově čistější termín „management tělesné výchovy  

a sportu“. Pojem „sportovní management“ má totiž v sobě vedle komponenty „management“ 

také pojem „sport“, u kterého se také uvádí celá řada definic (Durdová, 2012).    

 

Myšlenka zřídit studijní obor sportovní management vznikla v roce 1957 v USA. 

Odborníky z tohoto oboru si vyžádaly potřeby z praxe. První program aplikovaného 

sportovního managementu, který vychovával uchazeče na „master“ – sportovního 

administrátora, vznikl na Ohio Univerzitě. Postupně se přidávaly další univerzity,  

které nabízely program pro profesionální přípravu na povolání ve sportovní administrativě. 

Některé programy měly v názvu „sport management“ a jiné „sport administration“. V té době 

byl kladen důraz na rozdíl mezi „administrativou a managementem“. Administrátoři pracovali 

ve veřejném a manažeři v soukromém sektoru. Tento rozdíl však postupem času vymizel. 
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Pro sportovní management jsou charakteristické tři jedinečné aspekty, které odlišují 

sportovní management od jiného podnikatelského řízení, jsou to: 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží (Durdová, 2002). 

2.2.1 Sportovní manažer 

Čáslavová (2009) uvádí, že sportovním manažerem je 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev  

i jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisté, vyškolení pro sportovní akce 

(mistrovství světa, mistrovství Evropy, OH…), specialisté pro uplatnění sportu  

ve volném čase lidí apod., 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku – členové výkonného výboru 

sportovních a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou 

policií, apod., 

 manažeři v podnikatelském sektoru – výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, pracovníci reklamních  

a marketingových agentur apod. 

 

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

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

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

(Durdová, 2002, s. 16). 

2.3 Marketing 

„Marketing tvoří jednotný, vzájemně propojený komplex činností, jež vedou ve svém 

konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, k zajištění potřeb a požadavků zákazníků  

a následnému růstu zisků firmy“ (Durdová, 2009, s. 4). 
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Dvojí pojetí marketingu 

 Koncepční teorie marketingu – zdůrazňuje podnikatelské aktivity a vymezuje 

dlouhodobé strategické cíle podniku. 

 Funkční pojetí marketingu – vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. 

 

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

marketingovým mixem. V dnešní době je nejznámějším a nejpoužívanějším E. J. McCartyho 

členění, nazývané 4P. 

 Product – produkt, výrobek. 

 Price – cena. 

 Place – místo, distribuce, prodej. 

 Promotion – marketingová komunikace, propagace. 

2.3.1 Sportovní marketing 

Pojem sportovní marketing definují B. G. Pitts a D. K. Stotlar jako proces navrhování 

a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu 

tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy. 

 

Sportovní marketing postihuje dvě hlavní tendence, a to 

 marketing sportovního produktu a služeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli a 

 marketing jako sportovní reklama (Durdová, 2009). 

2.3.2 Marketingová komunikace 

Zahrnuje všechny formy komunikace, kterými se firma snaží ovlivnit znalosti, postoje 

a chování zákazníka ve vztahu k nabízeným produktům. Cílem marketingové komunikace  

je systematicky informovat, přesvědčovat a ovlivňovat kupní a spotřební chování zákazníků. 

K těmto účelům používá souhrn nástrojů, tzv. komunikační mix (Durdová, 2009). 
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Základní prvky komunikačního mixu 

 reklama – je placená forma neosobní prezentace zboží a služeb prostřednictvím 

různých médií. Snaží se přesvědčit cílovou skupinu. Reklama má různé funkce.  

Při reklamě, která má informativní funkci, se zákazník dovídá o existenci produktu. 

Reklama, která má funkci ovlivňovací, se snaží, aby zákazník využil nabídky dané 

firmy. Upomínací funkce reklamy upozorňuje zákazníka, že výrobek je stále na trhu. 

 

 podpora prodeje – forma neosobní komunikace, která využívá prostředky vedoucí  

ke krátkodobému posílení prodeje. Mezi nejdůležitější podpůrná opatření patří 

propagace na prodejním místě, obchodní výstavy a veletrhy a další. 

 

 public relations, PR – zde společnost plánovitě a trvale vynakládá úsilí za účelem 

získání a udržení dobré pověsti podniku na veřejnosti. Mezi cíle PR můžeme také 

zařadit pomoc při zavádění nových výrobků nebo ovlivňování konkrétní spotřebitelské 

skupiny. To vše například pomocí udržování kontaktů s masmédii nebo pořádáním 

tiskových konferencí.   

 

 osobní prodej – velmi mocný nástroj propagace. Je chápán jako efektivní prostředek 

těžící z osobní nabídky a využívající psychologických aspektů verbální a nonverbální 

komunikace. Nejčastějším typem osobního prodeje bývá interpersonální, obchodní 

jednání a osobní kontakt zajišťující prodej v maloobchodních sítích. 

 

 přímý marketing – se velmi přesně zaměřuje na určitou cílovou skupinu, na jasný 

marketingový problém s okamžitou zpětnou vazbou. Prostředkem přímého marketingu 

bývají prospekty, katalogy, časopisy, přímé rozesílky a další. 

 

 sponzoring – jako nástroj marketingu, je založen na principu služby a protislužby. 

Sponzoring jako takový představuje specifický prostředek, sloužící k získání 

dodatečných finančních zdrojů, věcných darů a služeb, osobám a organizacím  

ve sportovní, kulturní a sociální oblasti (Durdová, 2009). 

  



 

 

16 

 

Metody propagace sportu 

 reklama, 

 sponzoring, 

 přímý marketing, 

 předprodej, 

 média, 

 autogramiáda, 

 sportovní akce pro děti a mládež, 

 tisková konference (Durdová, 2009). 

2.4 Sport 

Novotný (2011) uvádí, že sport se odvozuje od latinského „disportare“  

a starofrancouzského „le désporter“, což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. 

Postupem času se slovo sport začalo vztahovat na pohybové činnosti, které jsou 

charakterizovány zvláštní formou i obsahem, jsou vymezeny pravidly a prováděny závodně.  

 

„Sport jako univerzum chápeme v nejširších souvislostech nejen jako specifickou 

činnost zaměřenou na soutěživost a dosahování výkonnosti anebo maximálního výkonu,  

ale jako všechny fyzické aktivity, zaměřené na kultivaci přírodního základu člověka, na jeho 

humanizaci, tedy v intencích pojmů bývalé tělesné kultury či tělesné výchovy a sportu“ 

(Grexa, 2011, s. 7). 

Sport jako součást tělesné kultury 

Durdová (2012) uvádí, že sport je považován za složku tělesné kultury. Tělesná 

kultura je součástí kultury obecné, kterou lze chápat jako souhrn sociálně přijatých 

materiálních i nemateriálních, minulých i současných výsledků lidské činnosti, přijímaných 

jednou generací a předávaných dalším generacím formou kulturního dědictví.  
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Pokud pojmeme osobnost jako subjekt jednání, společnost jako soubor osobností  

a kulturu jako souhrn hodnot a norem, které jsou společností vytvářeny, pak lze zobrazit stálý 

vztah mezi osobností (O), společností (S) a kulturou (K) jako sociokulturní trojčlenku. 

 

Obr. 2.1 Sociokulturní trojčlenka 

 

Upraveno dle [6] 

2.4.1 Fotbal 

Fotbal je míčový kolektivní sport, který se z neformální hry, provozované malou 

skupinou gentlemanů, stal za dobu o něco málo menší než jedno století vysoce sofistikovaný 

sport, v němž se točí velké peníze. Hraje se na celém světě a sledují ho miliony diváků. 

Jednou ze silných stránek fotbalu je jeho přizpůsobivost. Další vlastností je, že ho mohou hrát 

lidé všech věkových skupin a všech úrovní dovedností. Fotbal je jednoduchý sport,  

který můžeme hrát bez drahého vybavení a také téměř všude (Gifford, 2008). 

Pravidla fotbalu 

Ve své plné verzi je fotbal hra, kde se utkávají dva týmy o 11 hráčích ve dvou 

poločasech o 45 minutách. Vyhrává ten tým, který vstřelí více branek. Na rozdíl od většiny 

sportů může mít fotbalové hřiště různé rozměry. Většinou je dlouhé 100 metrů a široké  

65-70 metrů. Branka je 7,32 metru široká a 2,44 metru vysoká. Fotbal se nedá hrát bez míče, 

který má v průměru 68-70 centimetrů a váží 410-450 gramů (Gifford, 2008). 

  

S 
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Historie fotbalu 

Historie fotbalu spadá až do 3. století př. n. l., kdy ve vojenském manuálu 

pocházejícím z Dynastie Han je zaznamenána čínská hra tsu-chu, o niž se říká,  

že je nejrannější formou fotbalu. Římané po podmanění Řecka převzali v roce 140 př. n. l.  

hru Harpastron a vypracovali ji do hry zvané Harpastum. Hra to byla ve stylu ragby  

a používal ji Julius Caesar a jeho generálové jako formu branné výchovy vojáků.  

V 5. století n. l. se v Japonsku hrála hra obdobná fotbalu s názvem Kemari. Osm hráčů 

postavených v kruhu si házelo míč a ten nesměl spadnout na zem. Ve 14. století n. l.  

se v italské Florencii na hlavním náměstí na svátek Jana Křtitele začala hrát hra zvaná 

 il-calcio. Hra vycházela z harpasta, měla však blíže k dnešnímu fotbalu. Fotbal dnešní 

podoby se začal rozšiřovat v první polovině 19. století ve většině anglických veřejných škol. 

V roce 1848 jsou na Univerzitě v Cambridgi sestavena první fotbalová pravidla. 

„Cambridžská pravidla“ pomáhají oddělit fotbal od ragby. Roku 1863 je v Londýně založena 

anglická Fotbalová asociace. V Paříži v roce 1904 byla založena FIFA, orgán řídící světový 

fotbal. První velký oficiální turnaj, na kterém byl fotbal prezentován, byly olympijské hry 

v Londýně roku 1908. Ve finále Anglie poráží Dánsko. V roce 1930 bylo pořádáno první 

mistrovství světa v Uruguayi, které vyhrává domácí země. Na prvním mistrovství Evropy 

v roce 1960 poráží Sovětský Svaz ve finále Jugoslávii 2:1 (Hunt, 2006). 

Historie fotbalu u nás 

V roce 1886 přichází profesor Jan Sommer na gymnázium do Roudnice nad Labem 

s novou hrou – kopanou. Je to první výskyt kopané u nás. Roku 1892 je založen klub  

Slavia Praha a zároveň je sehráno první utkání mezi ČAC Roudnice a Sokolem Roudnice.  

O rok později je založen klub Sparta Praha. V roce 1907 vstupuje Československo do světové 

organizace FIFA. Největší úspěchy Československé reprezentace na mistrovství světa  

se datují do let 1934 a 1962, kdy jsme se stali vicemistry světa. V roce 1972 se po slavném 

dloubáku Antonína Panenky stávají naši fotbalisté mistry Evropy. V Moskvě na OH  

v roce 1980 získávají fotbalisté zlatou medaili. Samostatná Česká reprezentace zaznamenává 

svůj největší úspěch na mistrovství Evropy v Anglii, kde vybojovala stříbro. [16] 
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Halový fotbal 

Halový fotbal je v podstatě malá kopaná, která se v zimních měsících hraje  

ve sportovních halách. Je vhodným doplňkem tréninkového programu fotbalových družstev. 

Podstatou jsou pravidla fotbalu aplikovaná do haly, často však bývají využívána pravidla 

z futsalu FIFA, sálového fotbalu-futsalu aj. V ČR probíhají v zimním období pod záštitou 

ČMFS mládežnická mistrovství a turnaje (Kresta, 2009). 

2.5 Sportovní akce 

Podle Novotného (2011), můžeme pojmout definici sportovní akce ze širšího  

a z užšího pojetí. U širšího pojetí sportovních akcí můžeme vycházet z rozsáhlého pojetí 

sportu. Sport představuje všechny formy fyzické aktivity, ať už jde o náhodnou,  

či pravidelnou účast, jejímž cílem je zdokonalovat fyzickou či duševní kondici. Z této definice 

vychází, že sportovní akcí je dětský den ve vesnici, stejně jako letní olympijské hry. 

 

Pod užším pojetím definice je chápána sportovní akce jako jednorázová sportovní 

událost, která může trvat hodiny, ale také několik dní. Na sportovní akci se uskutečňuje soutěž 

jednoho či více sportovních odvětví. 

Členění sportovních akcí 

Novotný (2011), člení sportovní akce mimo jiné:  

 dle hlediska otevřenosti, 

Otevřené sportovní akce jsou volně přístupné akce, kterých se mohou zúčastnit všichni 

bez ohledu na pohlaví, věk nebo výkonnost. Většinou je třeba projít registrací a zaplatit 

startovné. 

Polootevřené sportovní akce jsou sportovní akce, na které jsou vypsaná určitá 

výběrová kritéria. Většinou se jedná o nějaký systém kvalifikací, nebo kritérium stanovené 

výkonnostními limity. 

U uzavřených akcí se jedná zpravidla o exhibiční utkání nebo akce, kdy to jaký 

účastník bude startovat, určuje jen a pouze pořadatel na základě své vůle a pozvánky. 
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 dle hlediska cíle, 

Neziskově orientované sportovní akce nejsou pořádány s tím, aby jedné privátní osobě 

přinášely zisk, protože se obvykle pracuje s vyrovnaným rozpočtem. 

Ziskově orientované sportovní akce jsou takové akce, které organizátorům akce 

přinášejí hlavní zdroj příjmů.  

 dle hlediska prostředí. 

Indoorové sportovní akce se konají v uzavřeném, umělém, vnitřním, prostředí arén  

nebo krytých hal. Riziko zrušení sportovní akce je minimální. 

Outdoorové sportovní akce jsou akce v otevřeném prostředí. Lépe asi vystihuje tyto 

akce český překlad venkovní akce. Sem patří akce konané na stadionu, dostihovém závodišti, 

řece, jezeru, v přírodě aj. 

2.5.1 Marketing sportovní akce 

Marketing sportovních akcí vychází ze dvou hlavních východisek a názorů.  

Prvním je, že marketing sportovních akcí vychází z tradičního marketingu událostí  

(„traditional event marketing“) a zahrnuje tyto specifické činnosti, 

 zajištění soutěžících na sportovní akci, 

 zajištění mediálního pokrytí sportovní akce, 

 seznámení všeobecné veřejnosti se sportovní akcí, 

 získání soukromých firem jako sponzory nebo partnery akce, 

 získání přízně vlády a místního zastupitelstva, aby byla zajištěna podpora z veřejných 

zdrojů, 

 a také uzavření smluv se soukromými společnostmi, které budou poskytovat 

doprovodné služby na akci.  
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V druhém případě vychází marketing sportovních akcí z firemního marketingu 

událostí („corporate event marketing“). Dle tohoto směru existuje 5P u marketingu 

sportovních akcí. Participace zahrnuje to, aby se zákazník účastnil sportovní akce, tím nás 

vnímal a poskytoval zpětnou vazbu. Produkt a zavedení značky se zaměřuje na distribuci 

ukázek – vzorků v prostorech, kde se koná sportovní akce. Propagace obsahuje vytváření 

mediálního obrazu společnosti. Průzkum by měl probíhat před akcí, při akci i po ní.  

A pod pojmem prospekce si představme, že firmy by měly vstupovat na trh sportovního 

marketingu s dlouhodobým záměrem, aby bylo možné sledovat efekty návratu investic 

(Novotný, 2011). 

2.5.2 Organizace a realizace sportovní akce 

Čáslavová (2009), člení strategický postup pro realizaci sportovní akce  

do 10 navazujících etap, podle nichž se může orientovat každý organizátor tělovýchovných  

a sportovních akcí, aniž by předem individuálně nebo kolektivně takovýto postup pracně 

vymýšlel. 

 

Novotný (2010), se ve své publikaci také zmiňuje o jednotlivých fázích organizování 

sportovní akce. 

1. Rozhodování o uspořádání sportovní akce 

V této fázi je nutné brát v úvahu, zda konaná akce bude na úrovni mezinárodní, 

národní nebo regionální. Jednotlivé úrovně akcí se totiž významně odlišují a to především 

v časových intervalech, které oznamují rozhodnutí o uspořádání akce.  

2. Přípravná fáze akce 

Předběžné úvahy je třeba si rozmyslet už před oficiálním oznámením, po něm  

je potřeba se do všech prací vrhnout s veškerým úsilím. V přípravné fázi je potřeba uskutečnit 

mnoho úkonů, např.: 

 příprava předběžných pokynů pro závodníky, 

 ujasnění si rozsahu soutěže, počet kategorií, 

 zajištění zdravotníků atd. 
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3. Vlastní konání akce 

V této fázi se koná poslední přípravná schůze a přechází se k samotnému konání akce. 

V jejím průběhu se kontroluje, zda je vše v pořádku, zda probíhá akce dle harmonogramu atd. 

Na konci probíhá slavnostní vyhlášení výsledků a oficiální zakončení akce. 

4. Uzavření a ukončení akce 

Po ukončení akce probíhá úklid prostor a odstraňují se případné škody. Probíhá balení 

a odvoz pořadatelských zařízení. Předávají se prostory akce správci, vlastníkovi atp.  

Děkuje se všem spolupracovníkům. Uzavírá se účetnictví akce a dělá se konečné vyúčtování. 

2.6 Dobrovolníci ve sportu 

Dle Novotného (2011), je dobrovolník člověk, který bez nároků na finanční odměnu 

poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společností. 

Jelikož toto vymezení není zvlášť ve sportu vždy vyhovující, můžeme dobrovolníkem chápat 

jedince, který se svobodně rozhodl pracovat ve prospěch druhých, aniž za práci pobírá běžný 

plat. 

 

„Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v České republice jsou přímo existenčně 

závislé na dobrovolné práci. Rozhodujícím kritériem v tomto případě je ekonomické hledisko. 

U menších tělovýchovných jednot je často rozpočet nižší než hodnota, kterou tvoří v úhrnu 

práce dobrovolníků. Bez dobrovolníků by se aktivity a služby spolků ve sportu  

a tělovýchovných zařízeních staly neúměrně drahé a pro většinu obyvatel nedostupné. 

Neexistence dobrovolnictví ve sportu by na aktivní sportování obyvatelstva mělo s největší 

pravděpodobností velmi neblahé důsledky“ (Novotný, 2011, s. 180).  

 

Přínosem pro sportovní klub je, že dobrovolníkem získá levnou pracovní sílu,  

ta potom přináší nové pohledy a poznatky pomocí zpětné vazby. Dobrovolník přichází  

do organizace s určitým duchem a nadšením, může být také objektem propagace a často  

se také po odvedené práci a nabytých schopnostech stává „kmenovým“ zaměstnancem. 
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Dobrovolník ze své práce získává dobrý pocit, zkušenosti, přátelství a kontakty. 

Nabité zkušenosti může později uplatnit ve své práci, při dobrovolnictví zažívá zábavu  

a radost a někteří dokonce jiný pohled na svět (Novotný, 2011). 

2.7 Možnosti získání finančních prostředků ve sportu 

Možností získání financí ve sportu je celá řada, zde je výčet některých z nich.  

Finance můžeme získat   

 ze státního rozpočtu - dotace, 

                                             - příspěvek,   

 z rozpočtu kraje, 

 z rozpočtu města nebo obce, 

 ze zdrojů ČSTV, 

 z vybraných členských příspěvků, 

 z prodeje vstupného, 

 z prodeje propagačního materiálu, 

 z příjmů plynoucích z odstupného, výchovného a hostování, 

 z fondů EU, 

 z financí z podnikatelské činnosti, 

 z bankovních úvěrů (Durdová, 2009). 

2.7.1 Zdroje financí z fondu Evropské unie 

Evropská unie pokrývá území států a regionů, mezi nimiž jsou velké rozdíly dané 

různými faktory. Společným odrazem těchto rozdílů je rozdílná ekonomická úroveň měřitelná 

výší HDP. Nejrozvinutější regiony se pohybují na úrovni více než 270 % a nejméně rozvinuté 

na úrovni méně než 40 % průměrné úrovně HDP v EU. Proto se EU zaměřuje na evropskou 

regionální politiku. 
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V roce 1988 byla provedena reforma regionální politiky a klíčovým finančním 

nástrojem pro realizování strukturální politiky se stali strukturální fondy. Výsledkem reformy 

byl také prvek střednědobého plánování regionálních programů a zavedení principů regionální 

politiky. Poprvé se objevil koncepční prvek víceletých, koordinovaných, rozvojových 

programů. Aktuální programovací období je sedmileté – 2007 až 2013, které podle pravidla 

n+2 musí být vyúčtováno do konce roku 2015 (Tauer, 2009). 

 

„Pro vzájemná porovnání, a to především z hlediska statistického, slouží tzv. nomenklatura 

územních statistických jednotek – NUTS“ (Tauer, 2009, s. 16.). 

 

 NUTS I – největší regionální srovnávací jednotka, úroveň zemí, makroregionů, 

 NUTS II – dle počtu obyvatel (1 – 2 mil.), nazývané také regiony soudržnosti, 

 NUTS III – úroveň okresů, popřípadě krajů, 

 NUTS IV – úroveň okresů, případně mikroregionů, 

 NUTS V – úroveň obcí. 

Cíle regionální politiky 

 Cíl Konvergence  

Účelem je pomoc nejméně rozvinutým zemím a regionům, pomocí zlepšených 

podmínek pro růst a zaměstnanost. Toho má být dosaženo investicemi do fyzického  

a lidského kapitálu, inovací, znalostí společností atd. Podporovány budou regiony  

s HDP nižším než 75 % průměru EU. V ČR se jedná o všechny regiony kromě Prahy. 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Účelem je zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti a přitažlivosti 

regionu, které nepatří k nejméně rozvinutým. Toho má být dosaženo pomocí podpory inovací, 

podnikavosti, ochrany životního prostředí, dostupnosti atd. Tento cíl je zaměřený na podporu 

regionů nespadajících pod cíl „Konvergence“, což u nás splňuje pouze Praha. 
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 Cíl Evropská územní spolupráce 

Úkolem tohoto cíle je zvýšení přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. 

Snahou je podpořit společná řešení problémů, které řeší sousedící úřady v oblastech  

jako rozvoj měst, venkova, pobřeží atd. 

Strukturální fondy 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Jako základní nástroj regionální politiky byl zřízen v roce 1974 za účelem financování 

strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů, zacílených  

na nejvíce postižené regiony. Fond se zaměřuje na investice do infrastruktury,  

podporu malého a středního podnikání v problémových regionech a na podporu 

zaměstnanosti. 

 Evropský sociální fond (ESF) 

„Jeho hlavním posláním jsou investice na rozvoj lidských zdrojů,  

boj s nezaměstnaností a rozvoj trhu práce v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti podniků 

a rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce“ (Tauer, 2009, s. 18.). 

 Fond soudržnosti 

Fond soudržnosti neboli Kohezní fond stojí mimo strukturální fondy. Fond soudržnosti 

se nezaměřuje na regionální politiku, ale je orientován na území celého státu. 

Operační programy na období 2007 – 2013 v ČR 

 Sektorové operační programy – Cíl Konvergence 

Tematické neboli sektorové operační programy navazují na rozvojovou strategii a cíle 

politiky soudržnosti. Operační programy společně tvoří jeden logický celek oblastí podpory 

z fondů EU. 
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 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Životní prostředí, 

 OP Doprava, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 Integrovaný operační program, 

 OP Technická podpora. 

 Regionální operační program (ROP) – Cíl Konvergence 

Programy navazují na systém sektorových programů. Podpora je směřována k řešení 

programů v konkrétních regionech ČR, kde podporují využití potenciálu daného území  

a přispívají k jeho vyváženému rozvoji. 

 ROP NUTS II Jihovýchod, 

 ROP NUTS II Jihozápad, 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

 ROP NUTS II Severovýchod, 

 ROP NUTS II Severozápad, 

 ROP NUTS II Střední Čechy, 

 ROP NUTS II Střední Morava. 

 Operační program Praha – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tyto Operační programy jsou zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti Prahy, 

která má jako jediný region soudržnosti nárok realizovat programy pomoci v rámci cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita 
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 Operační program – Cíl „Evropská územní spolupráce“ 

Pomocí těchto cílů budou realizovány programy pro přeshraniční, nadnárodní  

a mezinárodní spolupráci. 

 INTERACT II, 

 ESPON II, 

 OP Meziregionální spolupráce, 

 OP Nadnárodní spolupráce, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (Tauer, 2009). 

2.8 Metody výzkumu 

„Metoda je tvořena systémem pravidel a principů, které určují třídy možných systémů 

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení stanoveného cíle“  

(Durdová, 1999, s. 44). 

Typy metod 

 metoda terénního výzkumu – získání informací sběrem v terénu (např. skupina), 

 metoda statistická – využívá matematické statistiky při zpracování dat, 

 metoda historická – zkoumá vývoj jevu či problému v historii, 

 metoda experimentální – experiment probíhá v terénu, na pracovišti, v laboratoři… 

 metoda typologická – porovnání určitých typů jevů podle znaků a následné srovnání, 

 metoda introspektivní – opírá se o vnitřní poznatky výzkumníka, 

 metoda dotazovací – její podstatou je zjištění názorů odborníků na vývoj předmětu 

prognózy. 
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2.8.1 Dotazník 

Dotazník je jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu. Výhodou 

dotazníku je, že je relativně málo nákladný, vyžaduje poměrně málo času jak ve vyplňování, 

tak při zpracování výsledků. Další výhodou je, že dává možnost respondentům rozmyslet  

si odpověď. Nevýhodou může být neosobnost, také existuje možnost nepochopení otázky  

a omezenost ve výběru odpovědí. 

Všeobecné zásady konstrukce dotazníku 

 jasné vytýčení problémů, 

 dobrá znalost prostředí sledovaného jevu, 

 správnost a účelnost otázek – každá otázka musí vyplynout z určité hypotézy a musí 

sloužit ke splnění cílů výzkumu. 

Typy otázek 

 otevřené – dotazovaný odpovídá svými slovy, 

 uzavřené – otázky, které dávají dotazovanému určitý počet odpovědí, ze kterých  

si vybírá, 

 polootevřené – otázky, kde vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost – “jiná 

odpověď “. 

2.8.2 Rozhovor 

Jedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem  

nebo skupinou. Rozhovor je pravděpodobně nejnáročnější, nejstarší a nejčastější metodou  

pro získání informací. 
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Typy rozhovorů 

 standardizovaný – blíží se dotazníku, postupuje se podle připraveného textu,  

 nestandardizovaný – vede k bezprostřednímu projevu respondenta, 

 polostandardizovaný – má prvky standardizovaného i nestandardizovaného rozhovoru, 

 rozhovor zjevný – bez utajování, sdělení respondentovi cíl své návštěvy, 

 rozhovor skrytý – respondent nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru, 

 rozhovor individuální – rozhovor s jednou osobou, 

 rozhovor skupinový – prováděný současně s několika osobami (Durdová, 1999). 

2.8.3 Metoda pozorování 

Durdová (1999) uvádí, že je třeba odlišit pozorování běžné od vědeckého.  

Vědecké se od běžného liší tím, že bývá často zesíleno různými pomůckami či přístroji.  

Těmi bývají například fotoaparát, kamera a další. Pozorování, má-li mít vysokou vypovídací 

hodnotu, musí dávat pravdivý obraz skutečnosti. Pozorování by mělo co nejpřesněji zachytit 

objektivní skutečnost, vyloučit zásahy subjektivních vlivů pozorovatele a mělo by dbát  

na přesnost záznamu. Pozorování se dělí na přímé a nepřímé. Při přímém pozorování přichází 

pozorovatel přímo do styku s pozorovaným jevem. Při nepřímém pozorování je mezi 

pozorovatele a pozorovaný jev vložen například písemný záznam. 

2.8.4 SWOT analýza 

SWOT analýza se sestává z analýz SW a OT. Analýza SW se týká vnitřního prostředí 

firmy, popisují se silné (S) a slabé (W) stránky. Zahrnuje cíle firmy, systémy, procedury, 

firemní zdroje atd. Analýza hrozeb (T) a příležitostí (O) zaznamenává faktory,  

které přicházejí z vnějšího prostředí. Vnější prostředí zahrnuje dvě oblasti,  

kterými jsou makroprostředí (politika, právo, ekonomika, kultura…) a mikroprostředí 

(dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost…). Oba faktory ovlivňují podnikatelské 

subjekty pomocí bodů uvedených v závorkách. 
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Cílem SWOT analýzy je zdůraznit, do jaké míry jsou specifická silná a slabá místa 

současné strategie firmy relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které se v konkrétním 

prostředí nacházejí (Jakubíková, 2008). 

 

Tab. 2.1 SWOT analýza 

SWOT 

analýza 

Interní analýza 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

E
x
te

rn
í 

an
al

ý
za

 

P
ří

le
ži

to
st

i 
(O

) 

S-O - STRATEGIE 

Vývoj nových metod, 

které jsou vhodné pro 

rozvoj silných stránek 

projektu. 

W-O - STRATEGIE 

Odstranění slabin pro 

vznik nových 

příležitostí. 

H
ro

zb
y
 (

T
) 

S-T - STRATEGIE 

Použití silných stránek 

pro zamezení hrozeb. 

W-T - STRATEGIE 

Vývoj strategií, díky 

nimž je možné omezit 

hrozby ohrožující 

slabé stránky projektu. 

Upraveno dle [21] 
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3 Organizace a řízení sportovní akce 

 

Sportovní akce, na kterou je práce zaměřena, je již tradiční, jednodenní, mezinárodní, 

halový, turnaj MINI žáků ve fotbale, který se konal 19. 1. 2013 v Hradci nad Moravicí.  

Letos poprvé byl financován z fondu Evropské unie v rámci OP Přeshraniční spolupráce  

ČR – Polsko.  

3.1 Město Hradec nad Moravicí 

Město Hradec nad Moravicí se rozkládá v údolí řeky Moravice na předělu mezi  

Opavskou nížinou a Nízkým Jeseníkem. Je usazen v kopcovitém terénu na předhůří  

Nízkého Jeseníku cca 30 km západně od Ostravy a 8 km jižně od Opavy, v nadmořské výšce 

264 m. n. m. Protéká jím řeka Moravice. Město tvoří osm městských částí: Hradec-Podolí, 

Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice. 

V roce 2012 zde žilo 5470 obyvatel. Největší dominantou Hradce a okolí je zámek, který patří 

k nejkrásnějším v ČR. [19] 

 

Obr. 3.1 Hradec nad Moravicí 

 

Zdroj: [20] 

  



 

 

32 

 

Historie města spadá už do pravěkého osídlení z doby 3000 až 2700 př. n. l., které bylo 

spojené s lidem kultury nálevkovitých pohárů. V letech 800 až 600 př. n. l. se zde nacházelo 

opevněné sídliště lidu popelnicových polí. V 8. stol. n. l. se tu usídlili Slované, kteří zde  

na ochranu důležité komunikace zbudovali hradisko. Ve 13. století se rozsáhlé hradisko 

postupně přeměnilo na románsko-gotický hrad Přemyslovců. Po roce 1528 dávali Hradec 

čeští panovníci do zástavy různým šlechticům. V roce 1584 prodal císař Rudolf II. zdejší 

panství Kašparovi, svobodnému pánu Pruskovskému z Pruskova, který započal se zásadní 

přestavbou dosavadního gotického hradu na pohodlný zámek. Do historie zámku se nejvíce 

zapsal rod knížat Lichnovských, který hradecké panství zakoupil v roce 1778 a setrval zde  

až do prvních měsíců roku 1945. Zničující požár v roce 1796 se stal podnětem k základní 

empírové přestavbě, při které byl zrušen i celý opevňovací systém a zámek získal novou 

podobu, dnes označovanou jako Bílý zámek. Na počátku 19. století sem zavítali géniové 

hudby Ludvík van Beethoven, Nicolo Paganini a Ferencz Liszt. Byl zde i malíř Josef 

Mánes. Hradci se nevyhnula ani 2. světová válka. Na počátku roku 1945 prošel městem 

„pochod smrti“ zbídačených sovětských válečných zajatců. Hradec byl osvobozen koncem 

dubna 1945. Po 2. světové válce došlo ke sloučení Hradce a Podolí. Hradec se pak uváděl 

s přídomkem „u Opavy“. V roce 1968 přijal původní název Hradec nad Moravicí  

a v roce 1971 byl opět povýšen na město. Prapor mu udělil v roce 1995 Parlament ČR. [18] 

3.2 Fotbalový oddíl Hradec nad Moravicí 

Historie tělovýchovy na Hradci začíná výletem, který uspořádal opavský sokol v roce 

1906 s veřejným cvičením, které dalo podnět k založení SOKOLA v Hradci – Podolí  

v dubnu 1907. Později byla založena na Hradci tělovýchovná jednota a jednota Orel. 

Dne 28. července 1932 se konala první ustavující schůze českého sportovního klubu kopané  

a předsedou klubu byl zvolen Prokop Václav. Historie klubu se dá rozdělit do čtyř období. 
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1. S. K. Hradec – Podolí (období 1932 – 1948) 

První historické utkání bylo sehráno 18. 9. 1932 a soupeřem byl sportovní klub  

SK Kravaře. Hned v prvním roce existence byla ustavena 2 družstva mužů a družstvo dorostu. 

První dresy byly zelené barvy s velkým bílým klínem ve tvaru písmene V, trenýrky byly bílé. 

Potřebnou výstroj si pořizovali hráči z vlastních peněz. K utkáním se dojíždělo na kole  

a žádnou odměnu za zápasy hráči nedostávali. 

V době, kdy začala fašistická okupace a kdy byl německými úřady zabaven veškerý 

majetek a inventář, se členové zrušeného oddílu přesto scházeli, činnost oddílu však byla 

výrazně omezena. Obnovena byla až po ukončení okupace v květnových dnech roku 1945. 

V tomto roce SK Hradec – Podolí získal prostor pro nové hřiště, a to na místě bývalých 

vojenských, německých domů Arbeitsdienstu na úpatí kopce Hanuše. Již v létě roku 1945  

se zde uskutečnila první fotbalová utkání. Oddílu se rovněž podařilo získat prostory uzavřené 

německé mateřské školy.  

2. TJ Sokol Hradec (období 1948 – 1953) 

V poválečných letech se na Hradci hrála I. B třída Slezské fotbalové župy. Činnost 

fotbalového SK Podolí byla organizačně svázána s hokejovým oddílem. Od roku 1948 se oba 

oddíly staly v rámci reorganizace tělovýchovy na Hradci součástí tělovýchovné jednoty  

TJ Sokol Hradec. V roce 1948 byla rovněž zahájena výstavba nového fotbalového hřiště, 

které mělo rozměry 103 x 65 m a bylo dokončeno v roce 1952. Byl tím dán základ dnešnímu 

sportovnímu areálu TJ. Na počátku 50. let mužstvo postoupilo do nejvyšší okresní soutěže.  

3. TJ Spartak Hradec (období 1953 – 1971) 

V roce 1953 byl dosavadní název změněn na TJ Spartak Hradec. Fotbalová družstva 

hrála ve výkonnostních třídách opavského okresu. U fotbalového hřiště byly v roce 1959 

postaveny šatny se sociálním zařízením, upravena vstupní brána, ochozy a schodiště.  

Na počátku 60. let se předchozí mládežnické úspěchy zúročily a potvrdily i v mužské 

kategorii. Mužstvo mužů v ročníku 1963-1964, po slavném vítězství doma nad Hněvošicemi 

3:2, postoupilo do I. B třídy. Utkání dle pamětníků sledovala snad největší návštěva  

na sportovním klání v Hradci – okolo 5.000 diváků! Tímto výsledkem však doba úspěchů 

fotbalového mužstva neskončila. Fotbalové mužstvo trenérů Rostislava Vičíka  

a Jana Nováka st. postoupilo z I. B třídy, po kvalifikaci s Vítkovem a Polankou do I. A třídy.  
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4. TJ Hradec nad Moravicí (období 1971 – 2012) 

I. A třída se na Hradci hrála až do roku 1968. Od roku 1968 až do ročníku  

1989 – 1990 hrálo mužstvo nepřetržitě I. B třídu se střídavými úspěchy v dolní i horní 

polovině tabulky. Po nešťastné baráži s mužstvem Stará Bělá o setrvání v I. B třídě však 

nastalo na počátku 90. let období neúspěchů. Družstvo mužů nakonec sestoupilo až do  

II. třídy okresní soutěže. Ve druhé polovině 90. let 20. století nastalo období konsolidace  

a zastavení výsledkového propadu mužského i dorosteneckého mužstva. Začalo se pracovat 

od začátku, především u mládeže. Tím, že byla věnována velká pozornost žákovské  

a dorostenecké kategorii, odrazily se v posledních letech úspěchy i v družstvu mužů. Svou roli 

sehrálo i silnější ekonomické zázemí klubu. Mužstvo mužů pod vedením  

Miroslava Beinhauera, Rostislava Poláčka a Karla Štěpána po dlouhých 16 letech v sezóně 

2005 – 2006 postoupilo z okresního přeboru do 1. B třídy poté do 1. A třídy a v posledních 

letech zdatně hraje krajský přebor, jednu z nejvyšších soutěží, kterou ve své historii fotbalové 

mužstvo hrálo. [17], [23]  

3.3 Přípravná fáze turnaje 

Informace, které jsou uvedeny v této části, byly získány rozhovorem s panem 

Michalem Manderlou. Rozhovor proběhl 18. 2. 2013. V této části jsou uvedeny odpovědi  

na první až jedenáctou otázku (rozhovor s Michalem Manderlou, viz příloha číslo 3). 

  

Letošní turnaj byl naplánován na 19. 1. 2013 ve sportovní hale při  

ZŠ v Hradci nad Moravicí. Organizátorem turnaje byl Michal Manderla, který je vedoucím 

mládeže TJ Hradce nad Moravicí. Turnaj byl pořádán pro MINI žáky narozené v roce  

2003 a mladší. Do letošního ročníku rázně vstoupil městský úřad Hradce nad Moravicí, který 

nabídl turnaj finančně zajistit z prostředků fondu Evropské unie.   

Cíl turnaje 

Cílem turnaje, který si stanovili organizátoři, bylo rozšíření soutěživosti mezi dětmi, 

porovnání sil a nabytí zkušeností hráčů i trenérů. Dále zachování tradice a také strávení 

příjemného dne v pohybu. 
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3.3.1 Finanční zajištění 

Předešlé turnaje byly financovány ze startovného družstev, které v prvních ročnících 

činilo 1200,-Kč, později se zvýšilo na 1500,-Kč. Ten letošní turnaj financovalo město,  

které získalo dotaci z fondu Evropské unie. Z celkové výše dotace bylo nebo ještě bude 

finančně zajištěno pět turnajů. Zástupci na městě předpokládali, že na jeden turnaj se vynaloží 

zhruba 50 000,-Kč. Z dotace unie je zaplaceno maximálně 85% z předpokládané částky, 

zbytek musí město doplatit samo.  

 

Graf 3.1 Plánované příjmy turnaje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.1.1 Získání dotace z fondu EU 

Informace níže uvedené, o dotaci z fondu Evropské unie byly získány z rozhovoru  

s paní Ivanou Hyklovou. Ta je pracovnicí Městského úřadu Hradec nad Moravicí, kde pracuje 

na odboru výstavby a zároveň se stará o dotace. V této části jsou uvedeny odpovědi  

na první až osmou otázku (rozhovor s Ivanou Hyklovou, viz příloha číslo 4). 

 

Obr. 3.2 Znak Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 

Zdroj: [15]  
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Město Hradec nad Moravicí získalo dotaci z Operačního programu přeshraniční 

spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika, Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Silesia na projekt „Nejlepší vyhrává“. Tento projekt je již třetím tohoto typu, 

na který získalo město dotaci. Z financí Evropské unie byla v Hradci nad Moravicí postavena 

hala a v loňském roce 2012 proběhlo v rámci dotace fotbalové soustředění mládeže  

z Hradce nad Moravicí a mládeže z partnerského města Baborówa. Nyní tedy získalo město 

další dotaci. Partnerským městem bylo opět polské město Baborów. V rámci projektu bylo 

naplánováno pět mezinárodních sportovních turnajů a to, 

 turnaj ve stolním tenise, 

 halový fotbalový turnaj, 

 turnaj ve florbalu, 

 tenisový turnaj, 

 venkovní fotbalový turnaj. 

Průběh zajištění dotace 

1. Domluva s členy sportovních klubů TJ Hradec nad Moravicí, Fit Sportu, TJ Žimrovice  

a SK Tenis Hradec, kteří jednotlivé turnaje pořádali. 

2. Nástin harmonogramu a průběhu projektu. 

3. Konzultace se zprostředkovatelem dotací Euroregionem Silesia. 

4. Sepsání žádosti v elektronickém prostředí benefitu. 

5. Čekání na potvrzení. Pokud se projekt schválí, přechází se k bodu 6. 

6. Realizace aktivit. Zde je důležité dodržovat a zajišťovat různé podklady. Například 

mít vyvěšeny vlajky ČR, Polska a EU. 

7. Žádost o platbu, která proběhne až po dokončení všech aktivit. 

Cíl projektu 

Cílem projektu je další rozvoj a porovnání nabytých sportovních zkušeností dětí  

a mládeže v rámci předcházejícího společného projektu: „Bavíme se víc, sportem bez hranic“. 

Dále vyvolání zdravé soutěživostí mezi dětmi, zájmu dětí o sport a zdravý způsob života  

s kvalitním využitím volného času. Rovněž posílení spolupráce dvou partnerských měst 

Hradce nad Moravicí a Baborówa.  
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Finanční výše dotace 

Celková předpokládaná výše nákladů je 12 763,60 eur. Maximální výše dotace z fondu 

však činí 85% z celkové výše, což je 10 849 eur. Zbylých 15%, tedy 1914,6 eur zaplatí město 

Hradec nad Moravicí. Předpokládá se, že náklady na jeden turnaj budou cca 50 tis. Kč.  

 

Tab. 3.1 Subjekty podílející se na finančním zajištění dotace 

Subjekty podílející se na finančním zajištění dotace (údaje v eurech) 

Subjekt Částka Vyjádřeno % 

Evropská unie 10 849 85 

Město Hradec n. Moravicí 1914,6 15 

celkově 12 763,6 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podmínka získání dotace 

Jednou z podmínek pro získání dotace z operačního programu přeshraniční spolupráce 

bylo získání zahraničního partnera. Stalo se jim polské město Baborów. Spolupráce mezi 

městem Hradec nad Moravicí a polským městem Baborów trvá od září 1998, kdy byla 

podepsaná Dohoda o vzájemné spolupráci. Během tohoto období bylo zrealizováno mnoho 

zajímavých společných projektů.  

Město Baborów 

Město Baborów leží v jihovýchodní části Opolského vojvodství a hraničí s obcemi 

Kietrz, Głubczyce, Pawłowiczki a také s obcí Pawłowice Wielkie, jež patří ke Slezskému 

vojvodství. Ve městě s rozlohou 117 km
2
 žije 6 555 obyvatel, z toho 3 278 na území 

samotného města Baborów. Do administrativního území obce patří město Baborów  

a 11 místních samosprávních celků: Babice, Boguchwałów s osadou Wierzbno, Czerwonków 

s kolonií Czerwonków Osiedle, Dziećmarów, Dzielów, Księżę Pole, Raków, Sułków,  

Sucha Psina, Szczyty, Tłustomosty s kolonií Langowo. [19] 
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Město Baborów se nijak nepodílelo na organizaci a řízení turnajů. V rámci projektu 

přislíbilo účast na všech turnajích a také zviditelnění neboli propagaci tohoto projektu  

a turnajů ve městě nebo na www stránkách města, viz obrázek 3.3. Přeprava Baborówa na 

tento fotbalový turnaj byla finančně zajištěna z fondu. Celková výše přepravy byla 7 000 Kč. 

Euroregion Silesia 

Euroregion Silesia je jedním ze čtyř euroregionů na území Moravskoslezského kraje, 

zahrnuje území okresu Opava, části okresu Ostrava a Bruntál a z části také Novojičínsko, 

které zasahuje až na území Moravy. Na polské straně euroregion zahrnuje powiaty (okresy) 

raciborski, glubczycki, wodzislawski a rybnicki, které se nacházejí na území dvou vojvodství 

- Opolského a Slezského. Členy české části euroregionu, sdružení s názvem Euroregion 

Silesia-CZ, je v současné době 56 obcí a měst a 3 přidružené organizace - Matice slezská, 

Hospodářská komora Opava a Slezská univerzita Opava. Polskou stranu euroregionu tvoří 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí Horní Odry), jehož členy 

je 19 polských měst a obcí. Celkový počet obyvatel členských obcí a měst přesahuje 500 tisíc. 

 

Skutečná česko-polská spolupráce na území euroregionu se začala rozvíjet  

až po roce 1989. Nejprve měla charakter individuální partnerské spolupráce jednotlivých obcí 

a měst, postupně však nabývala regionálního charakteru a v roce 1998 vyvrcholila ustavením 

euroregionu, jehož název je odvozen od území, na kterém se z větší části nachází - Silesia 

(Slezsko). [22] 

3.3.2 Organizační zajištění 

Zajištění sportovní haly a termínu konání akce 

Turnaj se konal v hale v Hradci nad Moravicí, která je součástí místní základní školy  

a byla postavena díky financím z fondu Evropské unie. Hala je především v zimě hojně 

využívána, proto bylo potřeba domluvit se na zajištění haly už 4 měsíce před samotným 

turnajem. Halu zařizoval organizátor akce se správcem haly panem Zdeňkem Novákem.  

Po domluvě byla hala rezervovaná a byl stanoven termín na 19. 1. 2013. 
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Pozvánka na turnaj 

Pozvánkou na turnaj, která byla odeslána již na přelomu září a října 2012,  

bylo osloveno asi 30 družstev z Moravy, Slezska a Polska. Kontakty na družstva byly získány 

postupně. Například výměnou na turnajích atp. Vybráno bylo 8 družstev, které poslaly 

přihlášku nejdříve. Všem družstvům byla elektronicky poslána tato pozvánka: 

 

Obr. 3.3 Pozvánka na turnaj 

 

Zdroj: TJ Hradec nad Moravicí 
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Zajištění stravy 

Hlavní organizátor turnaje Michal Manderla podal nabídky vybraným 

gastronomickým podnikům, které posléze podaly oficiální nabídky. Nabídky byly poté 

předloženy zástupcům města, kteří měli konečné slovo ve výběru zajišťovatele stravy  

na turnaj. Nakonec byl vybrán pan Ladislav Gřunděl, který tedy zajišťoval oběd a svačinu  

pro účastníky turnaje, v celkové výši 22 tis. Kč.  

Propagace turnaje 

Turnaj samotný byl propagován na webových stránkách mládeže  

TJ Hradce nad Moravicí a také na stránkách zahraničního partnera, města Baborówa. 

Propagace také probíhala pomocí plakátu (viz. obrázek 3.2), který byl vyvěšen na tabulích 

v Hradci nad Moravicí. 

 

Obr. 3.4 Propagace na www stránkách města Baborów 

 

Zdroj: www stránky města Baborów, vlastní zpracování 
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Organizační tým, rozhodčí a zdravotník 

Organizační tým se skládal z 10 lidí, kteří jsou převážně rodiči hráčů nebo trenéry 

mládeže v Hradci. Šest lidí podepisovalo dohodu o provedení práce, a tudíž získalo za svou 

práci finanční odměnu. Zbylí 4 lidé byli pouze dobrovolníky, kteří svou práci vykonávali 

zcela zdarma.  

 

K tomu, aby turnaj mohl proběhnout, museli být zajištěni také rozhodčí a zdravotník. 

Všichni 4 také podepisovali dohodu o provedení práce a byli finančně odměněni.  

Rozhodčí, kteří byli nominování, jsou členy OFS Opava. O tom, že budou řídit turnaj 

v Hradci nad Moravicí, byl seznámen šéf rozhodčích OFS Opava pan Šalata. 

 

Tab. 3.2 Výčet osob podílejících se na organizaci turnaje  

Výčet osob podílejících se na organizaci turnaje 

Příjmení a jméno Funkce Pracovní poměr 

Bukovský Josef rozhodčí dohoda o provedení práce 

Javorská Hana organizátor dobrovolník 

Javorský Radim organizátor dobrovolník 

Kvasnička Radim organizátor dobrovolník 

Manderla Michal hlavní organizátor dohoda o provedení práce 

Manderlová Šárka organizátor dohoda o provedení práce 

Pastyřík František organizátor, trenér dohoda o provedení práce 

Pastyříková Pavla organizátor dohoda o provedení práce 

Pivovarčík Miroslav rozhodčí dohoda o provedení práce 

Rychtář Luděk rozhodčí dohoda o provedení práce 

Škrobánek Karel organizátor, trenér dohoda o provedení práce 

Tůmová Iveta zdravotník dohoda o provedení práce 

Vajďák Martin organizátor dobrovolník 

Žúrek David organizátor dohoda o provedení práce 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkově se tedy na průběhu turnaje podílelo 14 osob. Všechny osoby zajišťoval 

organizátor turnaje Michal Manderla. Celková výše personálních výdajů činila 8 900 Kč  

a celkový počet lidí, kteří podepisovali dohodu o provedení práce, byl 10. Každý tedy dostal 

odměnu 890 Kč. 

Propozice a pravidla 

Propozice s pravidly byly schváleny dne 18. 9. 2012 výkonným výborem  

FO TJ Hradec nad Moravicí. Rozlosování družstev do dvou skupin proběhlo 14 dní  

před samotným turnajem na valné hromadě TJ Hradce nad Moravicí. Propozice byly následně 

elektronicky odeslány všem účastníkům turnaje. 

 Propozice turnaje 

Fotbalový oddíl TJ Hradec nad Moravicí 

P R O P O Z I C E 

10. ročník halového turnaje MINI žáků – ročník 2003 a mladší 

„ O pohár MÚ Hradec nad Moravicí“  

Všeobecné ustanovení: 

 

1. Název akce   Halový turnaj v kopané MINI žáků – ročník 2003 a mladší 

2. Termín   19. 1. 2013 

3. Pořadatel   Fotbalový oddíl TJ Hradec nad Moravicí 

 - vedoucí turnaje:   Manderla Michal – vedoucí mládeže  FO Hradec n.M. 

 - technické zabezpečení:  Kvasnička Radim  

4. Místo konání   Víceúčelová hala ZŠ Hradec nad Moravicí 

5. Začátek   7.30 hod. - sraz účastníků 

    7.45 hod. - informace pro trenéry 

    8.00 hod. – zahájení turnaje 

6. Podmínka účasti  a, věková kategorie dle soutěžního řádu ČMFS pro SR 2009/2010 –  

                     roč. 2003 a mladší 

    b, platné registrační průkazy nebo pasy 

    c, soupiska hráčů s očíslováním dresů – je přiložena  

                                                                 (prosíme o vyplnění předem) 

    d, výpravu tvoří max. 12 hráčů + 2 členové realizačního týmu 

    e, dvě sady dresů odlišné barvy (rozlišovací trika) 

7. Doprava   Zúčastněná mužstva si hradí dopravu do místa konání turnaje a zpět 

8. Startovné    50,- Kč na místě – regulační poplatek 
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9. Občerstvení   zajištěno + pitný režim, (k dispozici je BUFET) 

10. Rozhodčí   dle požadavků zajistí KR při OFS Opava 

 

B. Technické ustanovení: 

 

1. Turnaje se zúčastní 10 družstev MINI žáků narozených po 1. 1. 2003 a mladší 

2. Výpravu tvoří max. 12 hráčů + 2 členové realizačního týmu 

3. Hraje se podle pravidel sálové kopané (4 + 1) – pravidla budou upřesněna na místě v 7.45 hod.  

(informace pro trenéry) 

    Hrací doba je 1 x 13 minut 

4. Hrací systém – dle rozlosování 

5. Střídání hráčů – libovolně hokejovým způsobem 

6. Hodnocení  - o pořadí rozhoduje počet bodů – výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů 

  - v případě rovnosti bodů platí tato kritéria 

   a, vzájemné utkání 

   b, brankový rozdíl 

   c, větší počet vstřelených branek 

   d, pokutové kopy (3 a výše)     

7. Vyloučení - vyloučen na 5 minut a zákaz startu v následujícím utkání 

8. Výstroj - každé družstvo musí mít k dispozici dvě sady dresů (nebo 1x rozlišovací trika) 

  - sálová fotbalová obuv 

  - chrániče jsou povinné. 

9. Šatny  - k dispozici jsou šatny k převlečení 

10. Ceny - první tři družstva obdrží poháry  

                        - všichni hráči obdrží medaile a diplomy (pamětní listy) 

 

Propozice byly schváleny ve VV FO TJ Hradec nad Moravicí dne 18. 9. 2012 

 

C. Závěrečné ustanovení 

 

1. Za cenné věci, peníze a osobní věci nebere pořadatel odpovědnost a nevztahuje se na ně pojištění. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny. 

3. Pořadatel  přeje všem zúčastněným družstvům hodně sportovních úspěchů a příjemný pobyt v městě  

Hradci n.Mor. 

                          Manderla Michal 

        Vedoucí mládeže TJ Hradec nad Moravicí 

Kontaktní osoba: p. Manderla Michal, tel. 774120975 

Zdroj: TJ Hradec nad Moravicí 
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Zajištění pohárů, medailí a diplomů 

Mezi úkoly organizátorů také patřilo zajištění pohárů, medailí a diplomů. Zajišťoval  

je organizátor turnaje Michal Manderla. Celková suma za tyto věci činila 5 600 Kč.  

Časový harmonogram turnaje 

Tab. 3.3 Časový harmonogram turnaje 

Časový harmonogram turnaje 

Čas  Aktivita 

7:30 sraz účastníků 

7:45 informace pro trenéry 

8:00 začátek turnaje 

  8:00 - 13:00 boje ve skupinách 

13:00 - 15:00 boje o umístění 

15:00 vyhlášení výsledků 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doplňující informace 

 Akce nebyla pojištěna. Po celou dobu turnaje byl pro všechny k dispozici bufet. 

 Startovné se nevybíralo. Turnaj byl financovaný dotací z Evropské unie. 

3.4 Realizační fáze 

Informace v této části, byly získány metodou pozorování. 

 

Po přijetí přihlášek bylo vybráno 8 družstev, která odpověděla nejdříve na zaslanou 

pozvánku. Hradec nad Moravicí jako domácí celek a Baborów jako zahraniční partner měly 

účast jistou. Družstva byla na valné hromadě TJ rozlosována do dvou skupin. Nakonec však 

družstvo Ratibórze, které v den turnaje odřeklo účast, nahradilo druhé družstvo domácích. 

 Skupina A 

TJ Hradec nad Moravicí - TJ Unie Hlubina - FK Nový Jičín - SFC Opava - Baborów. 

 Skupina B  

FC Baník Ostrava - TJ Raduň - FC Vsetín - FC Vítkovice – TJ Hradec n. Mor. červení. 
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3.4.1 Průběh turnaje 

Turnaj začal boji ve skupinách v 8 hodin, tak jak naplánovali organizátoři.  

Jako rozhodčí zápasy řídili pánové Bukovský, Pivovarčík a Rychtář. Zápas vždy pískali pouze 

dva, třetí měl přestávku. Na hladký průběh z pohledu zdravotníka dohlížela paní Tůmová.  

V 9 hodin bylo malé přerušení, protože turnaj oficiálně zahajoval starosta  

Hradce nad Moravicí pan ing. Karel Hanák. Po odehrání všech zápasů ve skupinách,  

které skončily ve 13 hodin, byly výsledky spočítány. A tím bylo rozhodnuto o tom, kdo bude 

hrát semifinále a kdo jen zápas o umístění. První dvě družstva z každé skupiny postoupila  

do semifinále a ostatní družstva hrála zápasy o umístění.  

 

Tab. 3.4 Rozpis zápasů ve skupinách 

Zápas č. Čas Skupina Rozpis 

1. 8:00 A TJ Hradec nad Moravicí - TJ Unie Hlubina 

2. 8:15 B FC Baník Ostrava - TJ Raduň 

3. 8:30 A FK Nový Jičín - SFC Opava 

4. 8:45 B FC Vsetín - FC Vítkovice 

5. 9:00 A Baborów - FK Nový Jičín 

6. 9:15 B TJ Hradec n. Mor. červení - FC Vsetín 

7. 9:30 A SFC Opava - TJ Hradec nad Moravicí 

8. 9:45 B FC Baník Ostrava - FC Vítkovice 

9. 10:00 A TJ Unie Hlubina - SFC Opava 

10. 10:15 B TJ Raduň - FC Vítkovice 

11. 10:30 A TJ Hradec nad Moravicí - Baborów 

12. 10:45 B FC Baník Ostrava - TJ Hradec n. Mor. červení 

13. 11:00 A FK Nový Jičín - TJ Hradec nad Moravicí 

14. 11:15 B FC Vsetín - FC Baník Ostrava 

15. 11:30 A Baborów - TJ Unie Hlubina 

16. 11:45 B TJ Hradec n. Mor. červení - TJ Raduň 

17. 12:00 A SFC Opava - Baborów 

18. 12:15 B TJ Hradec n. Mor. červení - FC Vítkovice 

19. 12:30 A FK Nový Jičín - TJ Unie Hlubina 

20. 12:45 B FC Vsetín - TJ Raduň 

Zdroj: TJ Hradec nad Moravicí, vlastní zpracování 
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Ve 13 hodin, po tom co byly sečteny výsledky v základních skupinách, se přešlo  

na zápasy o umístění. Posloupnost zápasů byla následující: 

 

1. Zápas o 9 – 10 místo.  A5 – B5 

2. První semifinále.   A1 – B2 

3. Zápas o 7 – 8 místo.  A4 – B4 

4. Druhé semifinále.   A2 – B1 

5. Zápas o 5 – 6 místo.   A3 – B3 

6. Zápas o 3 – 4 místo.   poražený zápasu 2 – poražený zápasu 4 

7. Finále.    vítěz zápasu 2 – vítěz zápasu 4 

 

Následující posloupnost byla dána proto, aby družstva, která hrají semifinále, nehrála 

více zápasů za sebou. Mohlo se totiž stát, že poražený druhého semifinále by musel ihned 

nastoupit k boji o třetí místo a to pořadatelé nemohli připustit. 

3.4.2 Výsledky turnaje 

Z vítězství na tomto turnaji se nakonec radovali hráči Vítkovic, kteří ve finále turnaje 

porazili Baník Ostrava 3:1. V boji o třetí místo porazil Nový Jičín domácí celek  

TJ Hradec nad Moravicí 1:0. Další pořadí turnaje je obsaženo níže, v přehledné tabulce 3.5. 

Podrobný rozpis a výsledky turnaje obsahuje příloha číslo 8. Tabulky turnaje jsou poté 

v příloze číslo 9. 

 

Po skončení posledního zápasu turnaje se přešlo k vyhlášení výsledků. Vše šlo podle 

plánů organizátorů, takže na vyhlášení došlo ještě před 15. hodinou. Slovo si vzal hlavní 

organizátor celého turnaje pan Michal Manderla, který zmínil, že celý turnaj byl financován 

z fondu Evropské unie, děkoval všem spolupracovníkům, děkoval divákům za účast a hráčům 

za jejich veškeré úsilí na hřišti. Poté se přešlo k předávání cen a diplomů (pamětních listů). 

Každý hráč i trenér obdržel nanuk, medaili a pamětní list. Tři nejlepší družstva ještě obdržela 

poháry. Nevyhlašovala se žádná individuální ocenění. Po předání cen si vzal slovo opět 

Michal Manderla, který celý turnaj oficiálně ukončil.   
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Obr. 3.5 FC Vítkovice, vítěz turnaje  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 3.5 Konečné pořadí turnaje 

Konečné pořadí turnaje 

Pořadí Družstvo 

1. FC Vítkovice 

2. FC Baník Ostrava 

3. FK Nový Jičín 

4. TJ Hradec nad Moravicí 

5. Baborów 

6. FC Vsetín 

7. SFC Opava 

8. TJ Raduň 

9. TJ Unie Hlubina 

10. TJ Hradec nad Moravicí červení 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.3 Divácká kulisa turnaje 

Sportovní hala, kde se turnaj odehrával, disponuje útulnou tribunou cca pro 250 lidí. 

Při průběhu turnaje byla zaplněna vždy nejméně 50 diváky. Nejvíce se jich dívalo na zápasy 

domácího Hradce a zápasy semifinálové, o 3. místo a na finále. U těchto zápasů mohl počet 

diváků přesáhnout 180. Strukturu diváků však tvořili převážně hráči, kteří zrovna nehráli  

a také rodiče nadějných fotbalistů. 

 

Graf 3.2 Počet diváků v jednotlivých fázích turnaje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5 Závěrečná fáze 

Informace uvedené v této kapitole vycházejí z metody pozorování a také z rozhovoru 

s paní Ivanou Hyklovou. Z rozhovoru jsou zde uvedeny odpovědi na devátou až jedenáctou 

otázku (rozhovor s paní Ivanou Hyklovou, viz příloha číslo 4). 
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Po ukončení turnaje bylo potřeba vše uklidit. Od haly přes chodby, šatny až po jídelnu. 

Na tom se podílel celý organizační tým. Bylo také třeba vyplatit rozhodčí, zdravotníka  

a všechny pracovníky, kteří podepisovali dohodu o provedení práce. Nedílnou součástí 

závěrečné fáze bylo předání haly správci, který halu překontroloval, jestli je vše jak má být. 

Celá závěrečná fáze ovšem nezabrala více jak tři hodiny času. Také proběhlo závěrečné 

vyúčtování turnaje. 

3.5.1 Vyúčtování turnaje 

Výdaje turnaje 

Největším výdajem turnaje byla strava všech účastníků, kdy se počítalo  

se 149 porcemi obědů a svačin v celkové hodnotě 22 000,- Kč. Dále to bylo 8 900,-Kč  

za personální výdaje, 2 500,- Kč za pronájem haly a 5 600,- Kč za poháry, medaile a diplomy. 

Celkově 7 000,-Kč se vydalo na přepravu družstva Baborówa. 

 

Graf 3.3 Výdaje turnaje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rozpočet turnaje 

Pokud má být rozpočet vyrovnaný tak víme, že příjmy se rovnají výdajům.  

Z toho plyne, že příjmy musí činit, stejně jako výdaje 46 000 Kč. Na příjmech se 85%  

podílí Evropská unie a 15% město. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že 85% ze 46 000,-Kč  

je 39 100,-Kč, zbylých 15%, tedy 6 900,-Kč zaplatilo město. 

 

Tab. 3.6 Rozpočet turnaje 

Rozpočet turnaje (částky jsou uvedeny v korunách) 

Příjmy Výdaje 

Dotace z EU 39 100 Personální výdaje 8 900 

Město 6 900 Strava (svačina, oběd) 22 000 

    Pronájem haly 2 500 

    Plakáty, poháry, medaile 5 600 

    Přeprava účastníků z Polska 7 000 

Celkově 46 000 Celkově 46 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

O proplacení dotace se může zažádat až po dokončení všech aktivit. Proto musí 

žadatel nejprve zajistit finance sám. Zástupci města to zajistili tak, že finance na projekt 

byly  zahrnuty ve výdajové části rozpočtu města. Proto posléze, až bude dotace vyplacena, 

budou finance zahrnuty do příjmové části rozpočtu, tak aby byl na konci období rozpočet 

vyrovnaný. 

 

Město Hradec nad Moravicí má již zkušenosti s dotacemi z Evropské unie a nikdy 

nemělo problém s tím, aby byla dotace vyplacena. I přesto ale počítá s tím, že by se to tomuto 

projektu nepovedlo a finance by nezískalo. Proto by v tomto případě město udělalo úpravy 

v příjmové části rozpočtu a následně omezilo některé výdaje. 
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3.5.2 Zviditelnění Evropské unie 

Povinností organizátorů bylo zajistit zviditelnění Evropské unie, které je také jednou 

z podmínek pro vyplacení dotace. Před sportovní halou vlály vlajky ČR, Polska  

a Evropské unie. Na medailích byla vyobrazena vlajka EU a také znak Fondu pro regionální 

rozvoj. To samé bylo na pohárech. Pamětní list byl vytištěn s motivy Evropské unie. 

 

Obr. 3.6 Ukázka zviditelnění EU 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.6 Výzkumné šetření 

Jako metody výzkumu je v práci využit dotazník, rozhovor, metodu pozorování a  

SWOT analýzu. Výsledky rozhovorů s panem Manderlou a paní Hyklovou  

a také výsledky pozorování jsou uvedeny v textu výše v jednotlivých částech přípravné, 

realizační a závěrečné fáze. 

3.6.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkem byly osloveny dvě skupiny lidí, kteří byli přímými účastníky akce.  

První dotazník byl určen pro trenéry družstev a druhý dotazník byl určen pro diváky turnaje. 
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Vyhodnocení dotazníku pro trenéry 

Tímto dotazníkem bylo osloveno sedm trenérů. Vynecháni byli trenéři domácího 

Hradce a trenéři družstva Baborówa. Šest trenérů na dotazník odpovědělo, sedmý své 

odpovědi nesdělil. 

Otázka číslo 1. - Uveďte své pohlaví. 

Šest družstev, jejichž trenéry jsem oslovil, netrénuje ani jedna žena.  

Ve všech družstvech trénují muži, tudíž měli v oslovených respondentech 100% zastoupení. 

Otázka číslo 2. – Kolika halových turnajů (období listopad - duben) se vaše družstvo 

účastní? 

V této otázce měli trenéři výběr ze čtyř možností. Hned pět družstev, což je plných 

83% z oslovených respondentů navštíví od listopadu do dubna, 6 až 10 halových turnajů.  

Jedno družstvo navštíví za toto období 16 a více halových turnajů. 

 

Graf 3.4 Účast na turnajích v průběhu jednoho soutěžního období 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 3. – Jak jste se dozvěděli o turnaji v Hradci nad Moravicí? 

Většinou se trenéři o turnaji dozvěděli až z pozvánky, která byla poslaná 

organizátorem turnaje. Jeden trenér se o turnaji dozvěděl jinak a to při účasti na jiném turnaji. 

83% 

17% 

Účast na turnajích v průběhu 

jednoho soutěžního období 

1 až 5 6 až 10 11 až 15 16 a více
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Otázka číslo 4. – Jak dlouho jste se rozmýšleli o přijetí pozvánky? 

Trenéři se o přijetí pozvání nerozmýšleli ani chvíli. Většinou se rozhodovali hned 

nebo okamžitě. 

Otázka číslo 5. – Jak o přijetí pozvání rozhodlo to, že se na turnaji neplatilo startovné? 

V této otázce trenéři převážně odpovídali, že by přijeli, i kdyby se startovné platilo. 

Pro většinu z nich to nebylo podstatné. Šlo jim spíše o to, aby hráči hráli a získávali 

zkušenosti. Ovšem pochopitelně se objevovaly i odpovědi, že to pro jejich družstvo bylo 

příjemné, zvlášť v dnešní době a zvlášť pro kluby, jejichž rozpočet není nijak velký. 

Otázka číslo 6. – Setkali jste se už s turnajem, který byl financován Evropskou unií? 

Výsledek této otázky vyzněl jednoznačně, ani jedno družstvo se s turnajem 

financovaným Evropskou unií nesešlo.  

Otázka číslo 7 – Věděli jste předem, že tento turnaj bude financovaný Evropskou unií? 

Čtyři trenéři věděli, že bude tento turnaj financovaný z EU. Dva trenéři  

o tom nevěděli. Odpovědi zobrazuje i graf 3.5, který ukazuje procentuální podíl odpovědí. 

Vidíme, že 67% dotazovaných odpovědělo ano, zbylých 33% odpovědělo ne.  

 

Graf 3.5 Informovanost družstev o financování turnaje Evropskou unií 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

67% 

33% 

Informovanost družstev o 

financování turnaje Evropskou unií 

ANO NE
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Otázka číslo 8 – Jak je podle Vás důležité, že Evropská unie podporuje tyto akce  

pro mládež? 

Trenéři se při této otázce shodli, že podpora Evropské unie je pro mládež velmi 

důležitá. Zmínili také problém dnešní doby, jímž jsou finance. Vyzdvihli to, že hráči díky 

těmto turnajům získávají zkušenosti, rozvíjí své schopnosti a že slabší porovnávají své sily  

se silnějšími. Při tomto turnaji porovnávali síly také se zahraničními družstvy. 

Otázka číslo 9 – Jak jste byli spokojeni s turnajem po stránce organizační, sportovní  

a divácké?  

Trenéři byli s turnajem většinou spokojeni jak po stránce organizační, tak sportovní  

tak i po stránce divácké. V jednom z dotazníků se objevila odpověď, že se účastněné družstvo 

na Hradci cítí jako doma. Odpovědi, které se v dotaznících objevily, jsou přehledně 

zaznamenány v tabulce 3.7. Jeden z trenérů na tuto otázku neodpověděl. 

 

Tab. 3.7 Spokojenost trenérů s turnajem 

Spokojenost trenérů s turnajem 

organizační stránka sportovní stránka divácká stránka 

velmi spokojeni velmi spokojeni spokojeni 

naprosto v pořádku, výborné 

jídlo 

Turnaj měl vysokou 

sportovní úroveň. 
v pořádku 

spokojeni spokojeni spokojeni 

super organizace 
Vše v pořádku, až na pár 

slabých chvil rozhodčích. 
jen pozitivní ohlasy 

vše v pořádku 
Hrát s lepšími týmy, byla pro 

hráče dobrá zkušenost. 
super 

Zdroj: dotazníkové šetření 
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Otázka číslo 10 – Co byste zlepšili na organizaci turnaje? 

Dotazovaní respondenti by většinou neměnili nic. Celkově byli s turnajem velmi 

spokojeni. Jeden trenér by z turnaje uvítal videoreportáž, druhý by do průběhu turnaje vložil 

nějakou individuální soutěž pro jednoho až dva hráče z každého týmu.  
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Vyhodnocení dotazníku pro diváky 

Vyplněné dotazníky byly získány od dvaceti respondentů.  

Otázka číslo 1 - Uveďte své pohlaví. 

Dvanáct z dotazovaných respondentů byli muži, osm z respondentů byly ženy.  

Pohlaví dotazovaných je zaznamenáno v grafu 3.6.  

 

Graf 3.6 Pohlaví respondentů  

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 2 – Uveďte svůj věk 

Z celkových dvaceti respondentů bylo 13 ve věku 19 až 40 let. Pět dotazovaných bylo 

ve věku 41 až 60 let, jeden dotazovaný byl ve věku do 18 let a jeden ve věku nad 61 let.  

Věk respondentů v procentuálním zastoupení je uveden v grafu 3.7. 

 

Graf 3.7 Věk respondentů 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

60% 

40% 

Pohlaví respondentů 

muž žena

5% 

65% 

25% 

5% 

Věk respondentů 

do 18 let 19 - 40 let 41 - 60 let 61 a více let
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Otázka číslo 3 - Proč jste turnaj navštívil/a?  

Na tuto otázku odpověděla jen část respondentů. Nejčastěji se diváci účastnili kvůli 

účasti rodinného příslušníka na turnaji. Dalším důvodem byl zájem respondenta o hradecký 

fotbal a účast žáků školy na turnaji. Jeden respondent odpověděl, že v Hradci nad Moravicí  

je omezené množství akcí a že je rád za každou takovou akci, kterou může navštívit.  

Otázka číslo 4 – Byl účastníkem turnaje někdo z Vaší rodiny? 

Na tuto otázku odpovědělo 15 respondentů kladně a 5 záporně. Z grafu 3.8 vyplývá,  

že plných 75% dotazovaných mělo na turnaji rodinného příslušníka, který se turnaje účastnil. 

 

Graf 3.8 Účast rodinného příslušníka na turnaji 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 5 – V jakém poměru jste k hráči? 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 15 respondentů. Odpovídali ti, kteří v předešlé 

otázce číslo 4 vybrali odpověď ANO. Hned devět dotazovaných odpovědělo, že jsou rodiči 

účastníka turnaje. Možnost babička nebo děda, sourozenec a teta nebo strýc vybrali 

dotazovaní vždy jednou. U odpovědi „jiné“ se objevily tři odpovědi. U této odpovědi se mohli 

diváci rozepsat o rodinném poměru k hráči. Rozepsali se dva dotazovaní, kteří odpověděli,  

že účastník turnaje byl bratranec. 

  

75% 

25% 

Účast rodinného příslušníka na 

turnaji 

ano ne
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Graf 3.9 Rodinný poměr k účastníkovi turnaje  

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 6 – Účastníte se jako divák i jiných turnajů „Vašeho“ družstva MINI žáků? 

Na tuto otázku opět odpovídalo pouze 15 respondentů a to ti, kteří v otázce  

číslo 4 vybrali odpověď ANO. Dvanáct dotazovaných se účastní i jiných turnajů, na kterých 

hraje družstvo jejich rodinného příslušníka. Tři respondenti se účastnili jen tohoto turnaje. 

 

Graf 3.10 Účast diváka na jiných turnajích  

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

  

60% 

6,67% 

6,67% 

6,67% 

20% 

Rodinný poměr k účastníkovi turnaje 

rodič babička nebo děda sourozenec teta nebo strýc jiné

80% 

20% 

Účast diváka na jiných turnajích 

ano ne
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Otázka číslo 7 – Jak jste se o turnaji dozvěděl/a? 

Při této otázce jednotlivý dotazovaní vybírali více variant, ne jen jednu. Tato otázka  

je proto vyhodnocena pouze procentuálně. Z grafu 3.11 je patrné, že diváci se nejčastěji  

o turnaji dozvěděli od trenéra družstva. Naopak ani jeden z dotazovaných  

se o turnaji nedozvěděl z novin. Pětkrát se v odpovědích objevila možnost jinak.  

V tomto případě respondenti odpověděli, že se o turnaji dozvěděli od svých žáků,  

od rodinných známých, od vedoucího mládeže v Hradci nad Moravicí a od svého manžela 

 

Graf 3.11 Zdroj informací diváka o konání turnaje  

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 8 – Věděl/a jste před turnajem, že tato akce je financována 

z dotace  Evropské unie? 

Patnáct dotazovaných, což je 75% všech dotazovaných odpovědělo, že věděli už před 

turnajem o financování turnaje dotací z Evropské unie. Pět dotazovaných, což je zbylých 25% 

všech dotazovaných odpovědělo, že před turnajem nevěděli o financování turnaje dotací  

z Evropské unie.  

 

 

 

9% 

27% 

41% 

23% 

Zdroj informací diváka o konání turnaje 

z novin z plakátu, bilbordu atd.

od hráče (dítěte, vnuka/vnučky….) od trenéra

jinak



 

 

60 

 

Otázka číslo 9 – Setkal/a jste se už někdy s turnajem, který byl financován dotací 

z Evropské unie? 

Sedm respondentů se s turnajem financovaným Evropskou unií už sešlo.  

Třináct se s takovým turnajem sešlo poprvé. Výsledky této otázky jsou zaznamenány také 

v grafu 3.12. 

 

Graf 3.12 Setkání diváků s turnajem financovaným EU 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 10 – Jak hodnotíte turnaj po organizační stránce  

(dodržení harmonogramu, hala…)? (hodnocení jako ve škole) 

Šestnáct respondentů dalo tomuto turnaji výbornou, tedy jedničku. Jen čtyři 

dotazovaní ohodnotili turnaj chvalitebně, tedy dvojkou 

 

Graf 3.13 Hodnocení organizace turnaje 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 
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Otázka číslo 11 – Jak hodnotíte turnaj po sportovní stránce (kvalita družstev,  

výkony družstev, výkony hráčů…)? (hodnocení jako ve škole) 

Diváci hodnotili turnaj po sportovní stránce na výbornou, hned patnáct dotazovaných 

udělilo této stránce turnaje jedničku. Čtyři ohodnotili tuto stránku turnaje dvojkou,  

tedy chvalitebnou. Jeden respondent udělil sportovní stránce turnaje trojku. 

 

Graf 3.14 Hodnocení turnaje po sportovní stránce 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 12 – Byl/a byste ochoten/ochotna zaplatit na turnaji vstupné? 

Z této otázky vychází, že devatenáct dotazovaných z dvaceti by bylo ochotno  

na turnaji vstupné zaplatit. Jen jeden respondent by nebyl ochotný vstupné zaplatit 

 

Graf 3.15 Ochota diváků zaplatit vstupné 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 
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Hodnocení turnaje po sportovní 
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95% 

5% 

Ochota diváků zaplatit vstupné 

ano ne



 

 

62 

 

Otázka číslo 13 – Jakou částku byste byl/a ochoten/ochotna za vstupné zaplatit? 

(hodnoty jsou v korunách) 

Na tuto otázku odpovídalo pouze 19 respondentů, ti kteří v otázce číslo 12 odpověděli, 

že jsou ochotni zaplatit na turnaji vstupné. Dvanáct respondentů je ochotno zaplatit vstupné 

v rozmezí 20 – 50 korun. Tři jsou ochotni zaplatit vstupné v rozmezí 50 – 100 korun, další tři 

by zaplatili vstupné do výše dvaceti korun. Jeden respondent je ochotný na turnaji zaplatit 

vstupné vyšší než 100 korun. 

 

Graf 3.16 Výše vstupného, které je divák ochoten zaplatit 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Otázka číslo 14 – Co byste zlepšil/a na organizaci turnaje? 

Na tuto otázku odpověděla jen část respondentů. Dotazovaní, kteří odpověděli,  

by na organizaci turnaje nic neměnili.  
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3.6.2 SWOT analýza turnaje 

Níže vypracovaná SWOT analýza by měla ukázat organizátorům turnaje, v jaké jsou 

situace, jakým směrem se turnaj ubírá, kde jsou slabiny a kde jsou naopak silné stránky. 

V čem spočívají příležitosti a hrozby pro další vývoj turnaje. Každá SWOT analýza se skládá 

z interní a externí analýzy. 

Interní analýza 

V interní analýze zkoumáme silné a slabé stránky projektu, u nás zkoumáme silné a 

slabé stránky turnaje mládeže pořádaném TJ Hradcem nad Moravicí. Mezi silné stránky 

můžeme jistě zařadit podporu rodičů, která je v tak malém sportovním klubu, jakým Hradec 

je, velmi důležitým faktorem. Rodiče hráčů jsou velmi aktivní, vytvořili dobrý kolektiv a 

podporují kluky a klub jak se jen dá. Podpora města je také důležitá a v tomto případě je na 

velmi dobré úrovni. Zázemí a konkrétně sportovní hala, která na Hradci vyrostla za pomoci 

dotace z EU, je jako stvořená pro pořádní takovýchto akcí. Silnou stránkou se postupem let 

stala také tradice pořádání turnaje, vždyť ten letošní byl jubilejní desátý. Slabou stránkou 

je propagace turnaje. Lepší propagace více zviditelňuje danou akci, přitáhne lidi do hlediště a 

také se může tímto způsobem najít nový sponzor, který svým případným sponzorským darem 

může přinést do klubu peníze, které jsou důležité pro další rozvoj mládeže. 

 

Tab. 3.8 Interní analýza 

Interní analýza swot analýzy 

Silné stránky (S) Body Váha Součin Slabé stránky (W) Body Váha Součin 

Podpora města 7 4 28 Propagace turnaje 7 5 35 

Podpora rodičů 10 7 70         

Tradice 7 3 21         

Hala (zázemí) 9 7 63         

Součet     182 Součet     35 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výsledků, tedy součtu jednotlivých součinů silných a slabých stránek je jasné, že 

převažují silné stránky nad slabými. Součet součinů u silných stránek je 182 a součet součinů 

u slabých stránek je 35. 

Externí analýza 

Externí analýza se zabývá příležitostmi a hrozbami daného projektu. Takováto akce je 

velkou možností jak nalákat další děti do oddílu, získat nové sponzory a celkově zviditelnit 

klub, mládež nebo taky třeba město. V tom, že nám takovéto akce napomohou k tomu, že děti 

se díky ní přihlásí do fotbalu, hokeje, tenisu nebo florbalu, to podle typu pořádané akce, vidím 

já osobně jako skvělou věc. V dnešní přetechnizované době je výborné, když se dítě aspoň 

trochu hýbe. Získání nových sponzorů, je další dobrou příležitostí, byť by to byl sponzor z řad 

rodičů, který by klubu přispěl jen malou finanční částku. Hrozbou mohou být konkurenční 

turnaje, které jsou pořádány opravdu v hojném množství. Proto je třeba pořádaný turnaj nějak 

konkurenčně odlišit, např. medailemi pro všechna družstva, nebo malým startovným. Finance 

a jejich získání, to je dnes hrozba nejen pro turnaj pořádaný pro mládež. 

 

Tab. 3.9 Externí analýza 

Externí analýza swot analýzy 

Příležitosti (O) Body Váha Součin Hrozby (T) Body Váha Součin 

Nalákat malé děti 9 6 54 Konkurenční turnaje 9 6 54 

Získat nové sponzory 8 5 40 Získání financí 7 6 42 

Zviditelnění klubu a 

mládeže 
7 5 35         

Součet     129 Součet     96 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po sečtení všech součinů jednotlivých faktorů příležitostí a hrozeb nám vyjde, že nám 

převažují příležitosti nad hrozbami. Součet u příležitostí je 129, kdežto součet u hrozeb je jen 

96.  
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Ze SWOT analýzy vyplývá, že převažují silné stránky a příležitosti. Pokud chtějí 

organizátoři turnaje svou nynější situaci vylepšit, měli by se nyní, jak říká odborná literatura, 

soustředit na vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek projektu. 

Proto bych doporučil více propagovat turnaj jako takový, např. informovat o turnaji 

v novinách, rozvěšenými plakáty ve městě, v okolních vesnicích a městech nebo krátkým 

hlasovým příspěvkem v rádiu. Celkově se soustředit na dobré vztahy s městem, rozvíjet dále 

společnou spolupráci. Nepřestávat komunikovat s rodiči a ještě více s nimi rozvíjet 

spolupráci. 
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4 Shrnutí výsledků šetření 

 

Halový, mezinárodní, fotbalový, turnaj, pořádaný oddílem TJ Hradec nad Moravicí 

pro MINI žáky ročníku 2003 a mladší, se letos pořádal ve sportovní hale při ZŠ Hradec nad 

Moravicí dne 19. 1. 2013. Letošní turnaj byl speciální v tom, že finance byly zajištěny dotací 

z Evropské Unie. Celkově se turnaje účastnilo 10 družstev. 

4.1 Shrnutí turnaje 

Finanční zajištění 

Město Hradce nad Moravicí získalo dotaci z Operačního programu přeshraniční 

spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika, Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Silesia. Přeshraničním partnerem bylo město Baborów, které je dlouhodobým 

partnerem města. Z celkové výše dotace, která byla 12 763,6 eur, bylo zajištěno pět turnajů, 

které proběhly nebo ještě proběhnou na území Hradce nad Moravicí. Jedním z turnajů je zde 

popsaný halový turnaj, na který bylo vynaloženo 46 000,-Kč.  

Organizační zajištění 

Hlavním organizátorem turnaje byl Michal Manderla, který je vedoucím mládeže  

TJ Hradce nad Moravicí. Jeho spolupracovníci byli trenéři oddílu a také rodiče malých hráčů. 

Část z nich podepisovala dohodu o provedení práce, a tudíž dostala finanční odměnu a část 

pracovala jako dobrovolníci. Hlavní starostí organizátorů bylo zajištění termínu, haly, 

pozvánky, stravy pro účastníky, propozic, pravidel, odměn, rozhodčích, zdravotníka, úklidu 

atd.  

 

Pozvánka na turnaj byla poslána cca třiceti oddílům ze Slezska, Moravy a Polska, 

z nichž bylo vybráno 8 družstev, které nejrychleji odpověděly. K domácímu  

Hradci nad Moravicí a polskému Baborówu byly vybrány družstva TJ Unie Hlubina,  

TJ Raduň, SFC Opava, FC Vsetín, FK Nový Jičín, FC Baník Ostrava, FC Vítkovice a polské 

družstvo z Ratiborze, to se ovšem na poslední chvíli odhlásilo, proto se turnaje účastnilo ještě 

jedno družstvo domácího Hradce.  



 

 

67 

 

Sportovní výsledky 

Družstva byla rozdělena do dvou skupin, v nichž se hrálo systémem každý s každým, 

poté se přešlo na boje o umístění. Turnaj vyhráli hráči Vítkovic. V konkurenci deseti družstev 

byli nejlepší jak po stránce výsledkové, tak po stránce herní. Ve finále přehráli druhý  

FC Baník Ostrava 3:1. V boji o třetí místo vyhrál Nový Jičín nad Hradcem nad Moravicí 1:0. 

Páté místo obsadil Baborów, šesté FC Vsetín, sedmé SFC Opava, osmé TJ Raduň, deváté  

TJ Unie Hlubina a poslední desáté TJ Hradec nad Moravicí červení. Celkově bylo odehráno 

27 utkání, 10 ve skupině „A“, 10 ve skupině B a 7 v bojích o umístění. V turnaji padlo 

dohromady 70 branek a to 22 ve skupině „A“, 33 ve skupině „B“ a 15 v bojích o umístění. 

Nejvíce branek (16) vstřelili hráči Vítkovic, kteří zároveň obdrželi i nejméně branek (3). 

Naopak nejhorší obranu i nejhorší útok měli hráči Hradce nad Moravicí červení (skóre 0:16). 

Nejlepším střelcem turnaje se stal Václav Dedek z FC Vítkovic, který vstřelil sedm branek. 

Pohledy a názory na turnaj 

Hlavní organizátor turnaje Michal Manderla, který nad samotnou organizací turnaje 

strávil asi 15 hodin čistého času, byl celkově s průběhem turnaje velmi spokojen a to i díky 

tomu, že šlo vše podle plánu a harmonogram turnaje byl dodržen. Také vyzdvihoval 

spolupráci oddílu s městem, která je na dobré úrovni. 

 

Trenéři zúčastněných družstev byli s turnajem velmi spokojeni, ať už to bylo po 

stránce organizační, sportovní nebo divácké. Velká spokojenost, vysoká sportovní úroveň, 

super organizace a další superlativa se objevovala v dotazníkovém šetření. Někteří se dokonce 

na turnaji v Hradci cítí jako doma a někteří by se rádi vrátili na další ročník turnaje. Trenéři 

také vyzdvihovali dobré jídlo a to, že se mohli porovnat s družstvy, které jsou výkonnostně na 

jiné úrovni. Připomínky k turnaji měli dva trenéři, kteří by uvítali videoreportáž a také 

doprovodnou, individuální soutěž pro jednoho až dva hráče z každého družstva. 

 

Mezi diváky vládla s turnajem spokojenost. Z dotazníkového šetření vyšlo, že by na 

turnaji nic neměnili a že vše bylo v pořádku. Celých 80% dotazovaných udělilo organizaci 

turnaje výbornou známku, čili jedničku, jen 20% dvojku. Sportovní stránku turnaje 

ohodnotilo 75% diváků výbornou známkou.  
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4.2 Doporučení 

Z dotazníkového šetření, které probíhalo mezi trenéry, vyplynulo, že trenéři a jejich 

družstva byli s turnajem spokojeni. Doporučením pro organizátory byli dvě připomínky. První 

připomínkou bylo, že by dotazovaný trenér z celého průběhu turnaje uvítal videoreportáž. 

Druhý by uvítal individuální soutěž pro jednoho až dva hráče z každého družstva. 

 

Diváci byli s turnajem také velmi spokojeni, což vyšlo z dotazníku určeného divákům. 

Na otázku zda by byli diváci ochotni zaplatit na turnaji vstupné, odpovědělo 95% 

respondentů, že ano. Nejčastější odpovědí na výši vstupného bylo, že by respondenti byli 

ochotni zaplatit částku v rozmezí 20 až 50 korun. Doporučuji tedy na příští turnaj zavést 

dobrovolné vstupné, protože lidé jsou ochotni nějakou částku zaplatit a zvláště, pokud jdou 

peníze na mládež. 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že by organizátoři měli více propagovat turnaj jako 

takový, např. informovat o turnaji v novinách, rozvěšenými plakáty ve městě, v okolních 

vesnicích a městech nebo krátkým hlasovým příspěvkem v rádiu. Také by se měli celkově 

soustředit na dobré vztahy s městem, rozvíjet dále společnou spolupráci. Nepřestávat 

komunikovat s rodiči a ještě více s nimi rozvíjet spolupráci. 

 

Mým osobním názorem je, že turnaj je na dobré úrovni jak po stránce organizační,  

tak po stránce sportovní. Jelikož je ale takových turnajů spousta, doporučil bych do budoucna 

turnaj konkurenčně odlišit. Například odměnami, nízkým startovným nebo účastí známého 

(prvoligového) fotbalisty. Větší problém ale vidím v propagaci turnaje. Tento problém vyšel  

i ze SWOT analýzy. Více propagace znamená více diváků, více novinářů, více sponzorů  

a více peněžních prostředků pro rozvoj mládeže. Proto doporučují zlepšit propagaci turnaje  

a to tak, jak je uvedeno v předešlém odstavci. 

Návrh řešení doporučení – videoreportáž 

Foto a video studio Kamarád nabízí službu videoreportáže ze sportovní akce. Zdroj  

a více informaci www.studiokamarad.com 

 Cena natáčení je 830,-Kč za hodinu.  

 Cena střihu je 130,-Kč za hodinu.  
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Návrh řešení doporučení – individuální soutěž 

Například soutěž ve střelbě pokutových kopů. Pokud je turnaj rozdělen na boje ve 

skupinách a boje o umístění, je vhodnou chvíli pro soutěž, doba mezi oběma intervaly. 

Návrh řešení doporučení – zavedení startovného 

Umístit ve vchodu do haly kasu na dobrovolné vstupné. 

Návrh řešení doporučení – zlepšit propagaci turnaje 

Článek s informacemi o turnaji, velký 9 x 5 cm, který by byl umístěn  

v Opavském a Hlučínském deníku by stál 1300,-Kč. Více informací www.mojeinzerce.cz 

Návrh řešení doporučení – turnaj konkurenčně odlišit 

Medaile pro všechny účastníky turnaje. Zdroj a více informací www.cvrčeksport.cz.  

 Cena medaile 9,-Kč  

 Cena stuhy na medaili 5,-Kč.  

Př.: výpočet ceny - 10(mužstev) x 12(hráčů) x 14(cena medaile a stuhy) = 1680,-Kč. 

 

Turnaj můžeme konkurenčně odlišit i ostatními položkami v tabulce. Pokud  

by organizátoři využili všechna doporučení, celkové výdaje turnaje by se zvýšily  

až o 5 000 korun. Je ale předpoklad, že by se zvýšily i příjmy, které by plynuly například 

z dobrovolného vstupného nebo ze zisku nového sponzora (zlepšení propagace turnaje může 

přilákat do hlediště více potencionálních sponzorů). 
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5 Závěr 

 

Cílem mé práce bylo vhodně popsat organizaci, řízení a průběh mezinárodního, 

halového, fotbalového turnaje MINI žáků, seznámit s touto problematikou a doporučit určité 

kroky ke zlepšení organizace. Dílčím cílem bylo popsat získání dotace z fondu Evropské unie, 

která celý turnaj financovala. Ve své práci jsem použil rozhovor, dotazníkovou metodu, 

metodu pozorování a SWOT analýzu. Tyto metody výzkumu mi pomohly ke zdárnému 

dosažení stanoveného cíle. 

 

Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Každá má svůj význam a 

napomáhá k naplnění cíle. V první teoretické části jsem popsal základní pojmy, týkající se 

dané problematiky. V druhé části je popsána přípravná, průběžná a závěrečná fáze turnaje a 

také výsledky rozhovorů, dotazníků, metody pozorování a SWOT analýzy turnaje. Závěrečná 

část obsahuje shrnutí výsledků šetření a doporučení pro další ročníky.  

 

Celková organizace a řízení tohoto turnaje dopadla na výbornou. Všichni účastníci 

byli spokojeni jak po stránce organizační, sportovní tak i divácké. Akce určitě také splnila 

svůj cíl, jímž bylo rozšíření soutěživosti mezi dětmi, porovnání sil a nabytí zkušeností hráčů  

i trenérů. Dále zachování tradice a také strávení příjemného dne v pohybu. Našlo se jen pár 

připomínek, které jsou v práci popsány. Turnaj celkově má na to, aby zdárně pokračoval i v 

dalších letech. 

  

Cíl mé práce se podařilo splnit. Jsem velmi rád, že jsem mohl nahlédnout do této 

problematiky. To, že tento turnaj byl financován z dotace Evropské unie, bylo o to 

zajímavější. Mnohé mi to dalo a rozšířil jsem si svoje znalosti. Na tomto místě se sluší 

poděkovat paní Ivaně Hyklové, která mi poskytla informace o získání dotace a také panu 

Michalu Manderlovi, který mi poskytl užitečné informace o organizaci a řízení turnaje. 
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Seznam zkratek 

 

ČMFS  Českomoravský fotbalový svaz 

FIFA  Fédération Internationale de Football Association 

SK  sportovní klub 

VV  výkonný výbor 

FO  fotbalový oddíl 

MÚ  městský úřad 

ČSTV  Český svaz tělesné výchovy  
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