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1 Úvod 

V dnešní dob  je trendem trávit aktivn ji sv j volný as. Lidé se více starají o svou 

t lesnou schránku a už dávno nejsou jediným m ítkem spole enského postavení pouze 

kariérní úsp chy. Sport je zp sobem, jak se odpoutat od starostí b žného života nebo se stýkat 

s jinými lidmi. 

 Jedním z celosv tov  nejoblíben jších kolektivních sport , který tuto možnost nabízí, 

je basketbal nebo jeho voln jší varianta, streetball. Ke zvolení tématu „Organizace 

streetballového turnaje“ m  vedl blízký vztah k basketbalu, a to jak z pohledu aktivního hrá e, 

tak i ze zkušeností z let minulých, kdy jsem organizoval nebo vypomáhal p i organizaci 

n kolika velkých streetballových turnaj  v eské republice. Proto jsem se rozhodl využít své 

zkušenosti a možnosti k uspo ádání takového sportovního klání. Akce se uskute ní ve m st , 

kde jsem za ínal jako hrá  basketbalu. V tomtéž m st  jsem fungoval také jako organizátor 

streetballových turnaj , a svou snahou jsem p isp l k jejich dlouhé tradici. Tímto zmín ným 

m stem je P erov. Sout že s názvem „Streetball Cup P erov“ se pravideln  ú astní jak místní 

týmy z n kolika p erovských basketbalových klub , tak i týmy z blízkého okolí, jako 

nap íklad z Olomouce, Krom íže nebo dokonce i z daleké Prahy. Turnaj se díky své vysoké 

úrovni, v etn  doprovodných sout ží, t ší velkému zájmu divák . 

 Streetballové turnaje jsou tém  z absolutní v tšiny jednodenní sportovní akcí, kterou 

lze bez nadsázky nazvat projektem. ízení takového projektu vyžaduje d kladnou p ípravu, 

plánování, organizování a profesionální vedení. T mito kritérii se budu teoreticky zabývat 

v první ásti této bakalá ské práce. 

 V druhé ásti budu tyto nov  získané poznatky aplikovat na organizaci „Streetball Cup 

P erov 2013“, kde budu p sobit jako hlavní manažer celého projektu. Mezi mými hlavními 

úkoly bude celý turnaj spolu s mým týmem zorganizovat, zajistit jeho financování, propagaci  

a v neposlední ad  zajistit celý jeho hladký pr b h. 

 Cílem této bakalá ské práce je aplikace manažerských inností na organizaci 
streetballového turnaje.  

K dosažení vymezeného cíle budu využívat znalostí, které jsem získal b hem svého 

studia a prohloubil je zpracováváním teoretické ásti, která bude první ástí této bakalá ské 

práce.  

V praktické ásti tyto znalosti budu aplikovat na vedení týmu lidí, kte í mají 

zkušenosti s organizováním akce z let minulých. Mým úkolem bude také vyjednávání se 



sponzory, abych zajistil dostate nou finan ní podporu k uspo ádání turnaje. K maximáln

efektivní propagaci využiji regionálních médií (TV, tisk), pomocí kterých budu cílit na místní 

hrá e. Turnaj budeme propagovat také na konkrétních internetových stránkách zabývajících 

se tématikou basketbalu, streetballu nebo hip-hopu, který je úzce spojen s celou kulturou 

tohoto sportu, ímž efektivn  docílíme oslovení hrá  ze vzdálen jších lokalit. Se stejným 

ú elem budu sm ovat kampan  také na sociálních sítích.  

V poslední ásti budu hodnotit nov  získané poznatky z praxe. Vzhledem k pou ení se 

z chyb, které jsem b hem této praktické zkušenosti ud lal, se budu p evážn  soust edit na mé 

návrhy a doporu ení pro budoucí organizátory podobných akcí. 

  



2 Vymezení klí ových pojm

2.1 Sport 

Sport je považován za hlavní složku t lesné kultury, která je sou ástí kultury obecné. 

Jedná se o souhrn a tvorbu norem a hodnot v pohybové oblasti lidského t la, pohybového 

zdokonalování a hodnot v oblasti pohybové innosti lidského t la. Jednotlivými složkami 

t lesné kultury jsou sport, t lesná výchova a t locvi ná rekreace. (Durdová, 2011) 

Slovo „sport“ vychází z latinského „disportare“ což tedy „bavit se“, trávit p íjemn

volný as. V anglo-francouzštin  se za al ve 14. století používat pojem „disport“, který 

znamená zábavu, uvoln ní. (Durdová, 2011) 

Pokud se jedná o definici sportu, tak její výb r není v bec snadný. Definic sportu je 

mnoho a je složité ur it, která je ta nejlepší a nejp esn jší. U každého autora, zabývajícího se 

tématem sport, najdeme odlišnou definici. Já jsem si vybrala definici, která je uvedena v 

Evropské chart  sportu. Tato definice zní: „Všechny formy t lesné innosti, které a  již 

prost ednictvím organizované ú asti i nikoliv, si kladou za cíl projevení i zdokonalení 

t lesné i psychické kondice, rozvoj spole enských vztah  nebo dosažení výsledk  v sout žích 

na všech úrovních.“ (Durdová, 2011) 

2.2 Streetball 

Streetball neboli streetbasketball, jak už název napovídá, je pouli ní forma basketbalu, 

která vznikla po átkem 20. let v USA. Od té doby se rozší ila na h išt  po celém sv t . 

Streetball vychází ze základních pravidel basketbalu, který známe z t locvi en. Na 

dodržování t chto pravidel se tolik nehledí a drobn jší p estupky se odpoušt jí. Po et hrá  je 

libovolný, m že se pohybovat od jednoho úto níka a jednoho obránce (do celkového po tu 6 

hrá  se zpravidla hraje pouze na jedné polovin  h išt ) až do klasických 5 na 5. Streetball je 

daleko dynami t jší. Hrá i d lají r zné triky s mí em a asto jde více o pobavení divák  a 

hrá  samotných, než o kone ný výsledek. Streetballové prvky asto p echázejí i do 

klasického basketbalu. 

V dnešní dob  je streetball zna n  komer ní záležitostí. V USA existují i profesionální 

turnaje a týmy, které p i zápasech dokážou zaplnit haly s kapacitou kolem 20 000 divák . 

V R díky daleko nižší popularit  basketbalu se ani streetball nedostal na takovouto pozici. 

P esto máme eskou streetballovou federaci, která se stará o b h Pražské a D ínské 



streetballové ligy a každoro n  po ádá eský Pohár ve streetballu s finálovým turnajem 

v Praze. Dále n kolik desítek turnaj  ro n  po ádají basketbalové kluby nebo p ímo hrá i 

streetballu.  

2.3 Management 

Management je anglické slovo, které m žeme do eského jazyka p eložit jako ízení, 

vedení nebo organizování. Nej ast ji se jedná o ízení podnik , a to jak jejich jednotlivých 

ástí (nap . výroba, distribuce, prodej atd.), tak i podniku jako celku. Management ovšem 

m že být aplikován na vše, co je t eba n jakým zp sobem ídit. Jestliže chceme dosáhnout 

ur eného cíle a máme k dispozici tým lidí který je t eba ídit, jedná se o management v té 

nejzákladn jší podob . 

V dnešní literatu e je nemožné najít jednotnou definici managementu. V r zných 

literaturách je na definici managementu pohlíženo odlišn . 

  Management je proces systematického provád ní veškerých manažerských funkcí a 

efektivního využívání zdroj  podniku ke stanovení a dosažení jeho cíl . Manažerskými 

funkcemi je takto rozum na innost plánovací, organiza ní, rozhodovací, kontrolní a vedení 

lidí. (Lednický, 2008) 

„Výklad pojmu management je zvlášt  nesnadný. P edevším jde o pojem specificky 

americký a je obtížné ho výstižn  p eložit do ostatních jazyk , dokonce i do britské 

angli tiny. Ozna uje nejen funkci, ale také lidi, kte í ji vykonávají. Ozna uje nejen sociální 

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

disciplinou, návodem, který je t eba zvládnout, a manaže i jsou profesionálové, kte í tuto 

disciplinu realizují, vykonávají funkce a z nich vyplývající povinnosti.“ ( áslavová, 2000, str. 

9) 

Definicí jsou stovky a každá je správná, jelikož každý management je aplikovaný na 

jiném p íklad . Domnívám se, že jej m žeme rozd lit podle: 

• inností (tedy na co p esn  management aplikuji), 

• osobní management (self management nebo time management). 



Dále Kalnický rozd luje management podle úrovní (Kalnický, 2012, str. 122): 

• „management prvního stupn  neboli liniový management,   

• st edního stupn  - middle management, 

• management nejvyššího stupn  - top management.“ 

2.3.1 Sportovní management 

„Pojem sportovní management lze chápat jako zp sob uceleného ízení 

t lovýchovných a sportovních svaz , spolk , t lovýchovných jednot, družstev, které alespo

z ásti akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradn  p ímo o 

zp sob ízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží i provozování placených 

t lovýchovných a sportovních služeb.“ ( áslavová, 2009, str. 18) 

Pojem „sportovní management“ byl do eského jazyka p eložen z anglického výrazu 

„sport management“, využívaného p evážn  v americké literatu e. V eské literatu e m žeme 

asto nalézt i spojení jako „management sportu“ nebo „management t lesné výchovy a 

sportu“.  

Slovní spojení „sport management“ lze vyložit jako management ve sportu. Jedná se 

tedy o manažerskou innost, která byla již vysv tlena, aplikovanou na sportovní innosti nap . 

organizování sportovní akce. Management velké sportovní akce vyžaduje nejen podrobné 

znalosti jak samotného managementu, tak i minimáln  základní znalosti ú etnictví, 

marketingu, ekonomie, financí a práva. 

Sportovní management má t i jedine né aspekty, které ho odlišují od jiného ízení v 

podnikání: 

• sportovní marketing, 

• podnikání ve sportu, 

• zam stnání v pr myslu, který vyrábí sportovní zboží. (Durdová, 2005) 

2.3.2 Manažer 

Manažer je profese, jejíž nositel je zodpov dný za dosahování cíl  sv ené jemu 

organiza ní jednotky, s využitím kolektivu spolupracovník  a poskytnutých zdroj , v etn

tv r í ú asti na stanovení cíl  a jejich zajišt ní. (Lednický, 2008) 



Dobrý manažer musí mít adu pot ebných vlastností, díky nimž m že plnit náro né 

úkoly spojené s výkonem funkce. Manažerské vlastnosti m žeme rozd lit na vlastnosti 

vrozené a získané. Mezi vrozené pat í touha po moci, schopnost empatie, organizace, vhodný 

temperament a pot ebná inteligence. K získaným pat í dovednosti nabyté praxí, pot ebné 

znalosti získané studiem a dobrá fyzická i duševní kondice. (Lednický, 2008) 

Pro výkon funkce manažera je nezbytné spl ovat požadavky, které jasn  vymezuje 

analýza 4E, jedná se o: 

• effectiveness (ú elnost) – zabývat se správnými v cmi, 

• efficiency (ú innost) – provád t v ci správným zp sobem, 

• economy (hospodárnost) – pracovat s minimálními náklady, 

• equity (odpov dnost) – konat v ci podle právních norem. (Lednický, 2008) 

2.4 Marketing 

Existuje celá ada definic, které vystihují podstatu marketingu a mají v tšinou 

spole né prvky: 

• jedná se o integrovaný komplex inností, komplexní proces, nikoliv jen 

áste ný soubor díl ích inností, 

• vychází z pochopení problém  zákazník  a nabízí ešení t chto problém , 

• marketing jako proces za íná odhadem pot eb a utvá ením p edstavy o 

produktech, které by je mohly uspokojit, a kon í jejich plným uspokojením, 

• spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem 

úsp šného podnikání, 

• marketing je spojen se sm nou. (Zamazalová, 2010) 

Marketing je funkcí organizace a souborem proces  k vytvá ení, poskytování a 

sd lování hodnoty zákazník m a k rozvíjení vztah  se zákazníky takovým zp sobem, aby z 

nich m la prosp ch firma a držitelé jejích akcií. (Kotler, 2007) 

2.4.1 Sportovní marketing 

Definovat tento pojem znamená zobrazit v jednom oba komponenty, marketing a 

sport, a zárove  vycházet z obecné definice marketingu. (Durdová, 2005) 



Podle Mulina a Haardyho (2000) je sportovní marketing souborem všech aktivit, které 

byly navrženy pro uspokojování p ání a pot eb zákazníka ve sportovním odv tví 

prost ednictvím procesové vým ny. (Durdová, 2005) 

Sportovní marketing v sou asnosti postihuje dv  hlavní tendence: 

• marketing sportovních produkt  a služeb, a jejich jsou sm ovány p ímo ke 

spot ebiteli, 

• marketing jako sportovní reklama. (Durdová, 2005) 

Sportovní marketing umož uje sportovním organizacím strukturalizovat nabídku

sportovního produktu, ídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit si k tomuto ú elu systém 

nástroj , pomocí kterých je možno stanovených cíl  dosáhnout. (Durdová, 2005) 

2.5 Projekt 

Projekt je série inností sm ujících k dosažení ur itého výstupu v rámci stanoveného 

rozpo tu a asového plánu. Projekt má vždy ur ený výchozí a kone ný bod, stanovené cíle a 

program inností. (Bruce, 2003) 

U projektu stojí v pop edí tyto charakteristické znaky: 

• zam ení na konkrétní cíl, 

• ur ení strategie nutné k dosažení stanovených cíl , 

• definování zdroj  v etn  o ekávaných p ínos  z realizace zám ru, 

• formulace za átku a konce, 

• jedine nost, 

• neopakovatelnost. (N mec, 2002) 

Základní kroky: 

• vymezení projektu, 

• ur ení klí ových rolí, 

• rozpoznání p edpoklad  úsp chu, 

• vyty ení postupu, 

• zkouška realizovatelnosti, 

• stanovení priorit. (Bruce, 2003) 



2.5.1 Plánování projektu 

Efektivní plán mapuje projekt od samotného po átku do konce a podrobn  ur uje, kdy 

a co bude t eba, a jak to bude nákladné. (Bruce, 2003) 

Plánování je pro projekt naprosto zásadní. Jestliže manažer nep emýšlí v rozmezích 

plánu a nedokáže íci, že projekt podle n j probíhá, je pozadu nebo naopak nap ed, erpá 

p edpokládané náklady, p e erpá je nebo je ne erpá dostate n , pak není plánování 

smysluplné. Projektový manažer by m l strávit až t icet procent svého asu tím, že projekt 

plánuje a sestavuje zadání. Všechny osoby, na projektu zú astn né, by m ly být do plánování 

zapojeny, jelikož pak je pro n  snazší své úkoly plnit. Plánování je stanovení cíl , prost edk

a postup , p ed samotným zahájením t chto inností. Plánování je zam eno do budoucna. 

M žeme tedy íci, že vytvá í spojení mezi sou asným a budoucím stavem. M žeme ho 

ozna it za výchozí bod, který p edchází všem innostem. Také zajiš uje základ pro hodnocení 

a kontrolu cíle. Základem dobrého plánování je bezchybné porozum ní zadání projektu. Plán 

se asto m ní. Úsp chem projektového ízení není vytvo it nem nný plán, ale spln ní cíle 

projektu a ízení se plánem, který se m ní dle pot eby. M ítkem úsp chu tedy není 

konstantní plán, ale dosažení cíle projektu v prost edí neustálé zm ny. (Newton, 2008) 

2.5.2 Financování projektu 

Hlavním problémem sou asného sportovního managementu je získání finan ních 

prost edk  nutných pro zdárný chod sportovní organizace. Je mnoho zp sob , jak získat 

pot ebné finan ní prost edky. (Durdová, 2011) 

2.5.2.1 Získávání finan ních prost edk  z ve ejných zdroj

Podstatné zdroje financování sportu m žeme rozd lit na externí (dotace) a interní: 

• Externí zdroje – dotace poskytované výkonnými orgány EU. Dále poskytují 

dotace orgány státní správy na úrovni ministerstev nebo municipalit. Všichni 

t i zástupci mají stejný princip fungování, který je založen na 

spolufinancování, 

• Interní zdroje – finan ní prost edky, které si je dané sportovní odv tví schopno 

zajistit samo. Lze jej rozd lit: 

jednoty, kluby – lenské p ísp vky, 

privátní sektor. (Kislingerová, 2005)  



Dotace - jedná se o finan ní prost edky ze státního rozpo tu, státních finan ních 

aktivit nebo národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám za p esn

stanoveným ú elem. Pokud jsou použity, je organizace povinna p edložit p ehled erpání a 

použití prost edk  a p ípadné nepoužité prost edky vrátit. (Durdová, 2011) 

P ísp vek – je možné poskytnou pouze fyzickým osobám a je ú elov  vymezen. 

P íjemce nemusí po použití dokládat napln ní ú elu, nebo  je obecn  znám z daných 

skute ností. (Durdová, 2011) 

2.5.2.2 Získávání finan ních prost edk  z podnikání 

Typy podnikatelské innosti sportovních organizací, které se nej ast ji objevují: 

• reklamní služby, 

• pronájmy, nájemní smlouvy – získání financí pronájmem sportovišt , 

• prodej ob erstvení, 

• po ádání akcí zábavného charakteru, 

• prodej sportovního zboží, atd. (Durdová, 2011) 

2.5.2.3 Sponzorství ve sportu 

 Sponzorování p edstavuje významný specifický prost edek k zabezpe ení 

dostate ných finan ních zdroj , zejména pak pro kulturní, v decké, charitativní a jiné  

aktivity v r zných sférách života spole nosti. Nejinak je tomu v p ípad  t lovýchovné, 

sportovní a turistické oblasti, kde se t lovýchovné jednoty a sportovní kluby primárn  snaží o 

zisk prost edk  z provozování své innosti. ( áslavová, 2000) 

Sponzoring je partnerský vztah mezi hospodá stvím a sportem, kdy dochází ke 

vzájemnému respektování zájm  obou stran.  

Sponzorstvím jsou poskytovány pen žní a v cné prost edky a služby osobám a 

organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti, k dosažení podniko-marketingových a 

komunika ních cíl . Jde o specifickou formu partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, 

kde každý dosáhne cíl  za pomoci toho druhého. (Novotný, 2011) 

Sponzor požaduje od sponzorovaného dohodnuté protislužby za poskytnutí svých 

pen žních, v cných prost edk  a služeb. Sponzorovaný eká od sponzora finan ní nebo 



materiálové protislužby za svou sportovní aktivitu, aby mohl své úkoly na poli sportu plnit. 

(Novotný, 2011) 

Je obecn  známo, že sponzo i si vybírají jako prost edek pro dosažení svých 

marketingových cíl  zejména oblast sportu, protože je sport ve spole nosti populární. 

Sportem se v sou asnosti zabývá v tšina sv tové populace, a  už aktivn  nebo pasivn . Sport 

je univerzální, nejsou zde takové rozdíly jako v kulturách jednotlivých zemí, a také z t chto 

d vod  velká ást sponzorských výdaj  sm uje do oblasti sportu.  (Novotný, 2011) 

2.6 Výnosy a náklady, p íjmy a výdaje 

 Jelikož p i organizaci streetballového turnaje hrají zásadní roli finance, je v této 

bakalá ské práci užíváno termín  p íjmy a výdaje. Z tohoto d vod  je t eba tyto pojmy odlišit 

od výnos  a náklad . 

 Jako výnosy ozna ujeme výsledky podnikání vyjád ené za ur itý asový úsek 

(m síc, kvartál, rok). Výnosy mohou být: 

• tržby za prodej zboží a služeb, 

• zm na stavu zásob vlastní výroby, 

• aktivace, tzn. výroba hmotného investi ního majetku ve firm , 

• jiné provozní výnosy, 

• zú tování rezerv a jiných opravných položek, 

• výnosy finan ní – plynoucí z kapitálových investic, vklad  a ú astí, 

• výnosy mimo ádné – dotace, náhrady škod apod. 

 V podvojném ú etnictví není p ihlíženo, zda byly i nebyly výnosy inkasovány. 

Proto je nutné od sebe výnosy a p íjmy d razn  rozlišit, aby se nedostávaly do rozporu. 

P íjmy p edstavují pen žní prost edky, které firma skute n  inkasovala za prodané zboží nebo 

služby. Proto jde zajišt ní p íjm  ruku v ruce se zajišt ním výnos . Firma si proto nem že 

vysta it pouze s prodejem, ale musí vždy usilovat o získání p íjm  v ádných termínech.  

  



Náklady vyjad ují spot ebu výrobních faktor  (práce, p da, kapitál) vyjád enou v pen zích. 

Proto musí být vynakládány ú eln , tedy hospodárn  a nelze je považovat za identické 

s výdaji. Výdaje jsou chápány jako úbytek pen žních ástek firmy, p i emž nemusí dojít 

k tvorb  hodnoty. Pokud by však výdaj vstoupil do tvorby výrobk , práce nebo služeb, pak se 

stává nákladem. Strukturu náklad  m žeme sledovat na základ : 

• druh  – materiálové, mzdové, odpisy, 

• ú el  – útvaru, výkonu, 

• inností – provozní, finan ní, mimo ádné, 

• závislostí na zm nách objemu výroby – fixní, variabilní. (Veber, 2008) 

2.7 Výzkumné metody a techniky 

Výzkumných metod existuje celá ada. Z velké ásti se jedná o jednoduché zp soby 

šet ení. Každý typ šet ení používá konkrétních nástroj , nap . metoda dotazování používá 

dotazník, rozhovor a anketu. 

Pro ú ely této bakalá ské práce bylo využito n kolik výzkumných metod. První z nich 

byla metoda dotazování, kterou jsem využil k získání informací o organizaci streetballových 

turnaj , které se uskute nily v lo ském roce na území R. Následn  jsem pak tyto údaje 

analyzoval, a k výsledk m p ihlížel, b hem samotného sestavování plánu. Dále jsem také 

využil SWOT analýzy k odhalení silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb projektu. 

2.7.1 Dotazování 

Dotazování je jednou z nejrozší en jších metod marketingového výzkumu. 

Uskute uje se pomocí dotazník  a záznamových arch  a na základ  vhodn  zvoleného 

kontaktu s dotazovaným. Podle typu kontaktu rozd lujeme na tyto typy dotazování: 

• osobní, 

• písemné, 

• telefonické, 

• elektronické. 

V dotaznících se užívá dvou typ  otázek: 

• otázky uzav ené – p edkládají omezený po et variant odpov dí, 

• dichotomické – otázky se dv ma možnými odpov mi, 



• otázky s více než dv ma volbami, 

• Likertova stupnice – respondent vyzna uje na stupnici míru souhlasu 

nebo nesouhlasu s uvedeným výrokem, 

• sémantický diferenciál – stupnice je opat ena dv ma póly s opa ným 

významem a respondent vyzna uje sm r a intenzitu svého hodnocení, 

• stupnice p ikládaného významu – respondent hodnotí intenzitu vztahu 

k dané skute nosti, 

• známkovací stupnice – dotazovaný hodnotí ur itý objekt na klasifika ní 

stupnici, 

• otázky s otev eným koncem,

otázky volné – respondentovi je ponechána p i formulaci názoru 

absolutní volnost, 

asocia ní – respondent má uvést slovo, které si uv domí jako první 

reakci na pojem uvedený v dotazníku, 

volné dokon ení v ty – dotazovaná osoba má podle svého úsudku 

dokon it p edloženou v tu. (Horáková, 1992) 

2.7.2 SWOT analýza 

N kdy také nazývána analýzou silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb. Vznikla 

spojením analýzy SW a analýzy OT. Je doporu eno za ít analýzou OT – p íležitostí a hrozeb, 

které p icházejí z vn jšího prost edí firmy. Po d kladném provedení OT analýzy následuje 

SW analýza, která je zam ena na vnit ní prost edí firmy. (Jakubíková, 2008) 

Za cíl SWOT analýzy je považována identifikace, do jaké míry je sou asná strategie 

firmy a její specifická silná a slabá místa závažná, a schopná se vyrovnat se zm nami, které 

nastávají v prost edí. (Jakubíková, 2008) 

SWOT m že být také velmi efektivním zp sobem shrnutí mnoha analýz a jejich 

kombinování s klí ovými výsledky analýzy prost edí firmy a jejich schopností. (Jakubíková, 

2008) 

  



3. Organizace streetballového turnaje z hlediska managementu a 
marketingu 

3.1 Historie streetballového turnaje v P erov

Historie streetballu v P erov  sahá do poloviny 90. let minulého století, kdy se zde 

zrodilo n kolik tým . Nejúsp šn jším z nich byl JaB Team P erov, který v roce 1997 vyhrál 

finálový turnaj prestižní Adidas Streetball Challange  v Praze, a probojoval se tak na 

neoficiální mistrovství sv ta ve streetballu do Milána. Mezi známé hrá e, kte í tímto týmem 

prošli, pat í i bývalý reprezentant Jan Pavlík nebo bývalý kapitán basketbalového Nymburka, 

Ladislav Sokolovský.  

P estože je streetballová historie P erova opravdu dlouhá, do roku 2008 zde 

nedocházelo k žádnému pravidelnému turnaji. V srpnu roku 2008 uspo ádal JaB Team P erov 

první turnaj s názvem Streetball Cup P erov.  

Bez finan ních prost edk  od m sta i kraje, za podpory n kolika menších sponzor  a 

ZŠ Svisle, která nám poskytla prostory, jsme uspo ádali velice úsp šný první ro ník. Dorazilo 

tém  50 tým  z celé Moravy, v etn  jednoho týmu z Prahy, které jsme rozd lili do kategorií 

MIX 13-16, MIX 17+, MUŽI 17+.  

Atraktivitu turnaje jsme zvýšili díky doprovodným sout žím v trojkách a sme ování, 

vystoupení break dance a Dj který se celý den staral o hudbu. Díky tomu se nám poda ilo 

p ilákat asi 400 divák . Hodnocení turnaje bylo jak ze strany po adatel , tak hrá , velice 

kladné. Jediným problémem bylo dvouhodinové zpožd ní, které zp sobila malá kapacita 

h išt . Díky p íznivému po así však toto zpožd ní divák m ani hrá m nevadilo. 

Streetball Cup P erov se na dva následující ro níky odml el a k jeho druhému 

pokra ování došlo až v roce 2011. P ípravy za aly probíhat o n kolik m síc  d íve, a tak jsme 

mohli po konzultaci s organizátory sp átelených turnaj  v okolí zvolit termín 23.7. Turnaje se 

v tomto roce zú astnilo pouze 30 tým , protože jsme z kapacitních d vod  necht li opakovat 

stejnou chybu z roku 2008.  

V roce 2012 prob hl turnaj, díky zkušenosti po adatel , bez v tších potíží. Díky dotaci 

z Olomouckého kraje se nám poda ilo navýšit rozpo et až na 48 000 K , a zajistit tak daleko 

kvalitn jší ceny pro vít ze a lepší propagaci. P estože dorazilo 27 tým , v etn  dvou ze 

Slovenska, jsme kv li malému zájmu nenaplnili sout ž ve sme ování. V letošním ro níku se 



proto budeme soust edit na tuto divácky velice atraktivní sout ž a pokusíme se nabídnout 

ceny na takové úrovni, aby se zklamání z lo ského roku, kdy se sout ž ve sme ování 

nekonala, neopakovalo. 

3.2 Cíle Streetball Cupu P erov 2013 

3.2.1 Ur ení cíl

Pokud chceme realizovat jakýkoli projekt, je t eba si nejprve ujasnit, jaká je naše 

p edstava. Troufám si íci, že je nemožné cokoli realizovat, pokud nevíme, eho p esn

chceme dosáhnout. Je tedy vhodné si zadat ur ité cíle, které budeme chtít splnit. Tyto cíle by 

m ly být konkrétní, ambiciózní, m itelné a dosažitelné.  

Cíle pro Streetball Cup P erov 2013 jsou: 

• Dodržet vysokou úrove  turnaje z p edešlých ro ník , 

• 25-30 tým  z Moravy a Slezska, 

• zvýšit zájem o streetball, který v P erov  poslední dobou upadá, 

• rozší it doprovodný program oproti minulým ro ník m, 

• zajistit zajímav jší ceny pro vít ze. 

Poté je t eba ur it kroky, jak postupovat abychom t chto cíl  mohli dosáhnout, a 

t mito se dále ídit. 

3.2.2 Kroky k dosažení cíl

• Zanalyzovat turnaje v celé R, zjistit kde a jak v minulosti selhaly a pou it se 

z jejich chyb, 

• sestavit konkrétní rozpo et a zajistit dostate ný p ísun finan ních prost edk , 

aby bylo reálné jej dodržet, 

• postarat se o to, aby se o turnaji dozv d la cílová skupina, 

• zvolit místo a termín tak, aby nekolidoval s žádnou podobnou událostí 

v regionu, 

• vybudovat organiza ní tým a ur it role, 

• navrhnout, jak bude celý turnaj probíhat. 



3.2.3 Odhad p ekážek 

Pomocí mnou provedeného pr zkumu jsem zjistil, jaké byly nejv tší p ekážky 

v organizaci turnaj  v roce 2012 a eho bychom se m li vyvarovat. Jako nejv tší p ekážku 

organizáto i uvád li problém s finan ním zajišt ním projektu. Sponzo i asto naslibovali 

velké množství prost edk , ale nakonec od sponzoringu upustili.  

Organizáto i také asto nem li k dispozici pot ebný po et spolupracovník  nebo 

dostate n  velká h išt  aby mohli vyhov t poptávce. P ekvapiv  si žádný z organizátor

nest žoval na nedostatek tým . 

Jako zkušený organizátor také vím, že nic nesmím ponechat náhod  nebo ešit na 

poslední chvíli, a proto technické zázemí máme zajišt no vždy jako první. 

Je také t eba myslet na pohodlí návšt vník  a zajistit dostate né množství parkovacích 

míst a ob erstvení pro o ekávaný po et osob. V neposlední ad  nesmíme zapomenout ani na 

zábavu pro ty, kte í zrovna nehrají, nebo se p išli jen podívat a postarat se o zajímavý 

doprovodný program. 

3.3 Financování Streetball Cupu P erov 2013 

3.3.1 Zajišt ní finan ní podpory: 

Bez dostate ného finan ního zajišt ní není možné zrealizovat žádnou v tší sportovní 

akci. Je tedy d ležité získat dostatek finan ních prost edk , abychom byli schopni zajistit vše 

pot ebné pro samotnou organizaci. Dále je nutné zajistit ceny pro vít ze nebo prost edky pro 

jejich nákup.  

Plánovaným hlavním sponzorem je Olomoucký kraj. V sou asné dob  je podána 

žádost o dotaci ve výši 30 000 K  a ekáme na její schválení. Zda jí bude vyhov no se 

dozvíme 20. kv tna. Na základ  minulých zkušeností však její schválení o ekáváme.  

Od sponzor  p evážn  nezískáváme finance. Soust edíme se spíše na v cné dary, které 

slouží jako ceny pro vít ze nebo pomáhají zajistit chod turnaje.  

Mezi sponzory pat í: 

• MOTOR expert s.r.o. – 5 000 K , 



• Karel Hainz – poháry pro první 3 místa v každé kategorii a 2 pro vít ze 

doprovodných sout ží, 

• ZŠ Svisle – poskytnutí areálu, 

• restaurace U Labut  a Café Ypsilonka – ob erstvení, 

• Red bull – ob erstvení. 

Spole nosti MOTOR expert s.r.o. a Karel Hainz poskytnou sponzoring vým nou za 

loga na plakátu a reklamní banner v míst  konání, který umístí po adatel akce. ZŠ Svisle 

požaduje logo na plakátu akce a Restaurace U Labut  a Café Ypsilonka budou mít na míst

vlastní stánky s ob erstvením. Na turnaji se objeví i hostesky spole nosti Red Bull, eská 

republika s.r.o., které budou v pauze pro doprovodné sout že rozdávat každému hrá i a 

p ítomným divák m plechovky energetického nápoje Red Bull.  

Dále jsme se dohodli s internetovým obchodem  BBALLTOWN, který vlastní jeden 

z našich mediálních partner , internetový portál Ballers.cz, na 40% slev  p i nákupu cen pro 

vít ze. 

Dalším podstatným p íjmem je bez pochyby startovné, které inní 500 K  za tým. 

Skládá se bu  na míst  v den turnaje, nebo p edem na ú et, který byl založen pouze pro ú ely 

turnaje. Platbou p edem si týmy zarezervují svou pozici v turnaji, který je omezen na 30 tým

a nem že se jim tudíž stát, že dorazí již na obsazený turnaj a nezahrají si. Pro nás jako 

organizátora je tato možnost také výhodn jší, jelikož máme ur itou jistotu ohledn  toho, kolik 

tým  dorazí, a m žeme tyto prost edky použít p edem. P i napln ní kapacity turnaje budou 

p íjmy ze startovného 15 000 K . 

Po se tení všech o ekávaných výnos  pracujeme s ástkou 50 000 K , která je 

z našich zkušeností dostate ná pro organizaci takto velké sportovní události. 

  



Graf . 3.1 O ekávané p íjmy od sponzor

 Zdroj: vlastní zpracování 

V p ípad  nevyhov ní žádosti o dotaci, jsme schopni turnaj s výrazn jšími úpravami 

zorganizovat i pouze ze startovného a sponzorských dar . V takovém p ípad  by se úspory 

nejvíce dotkly cen pro vít ze a tišt ných propaga ních materiál . 

3.3.2 Rozpo et 

Je velmi t žké ur it p esný rozpo et akce p edem. P esto je nutné mít konkrétní 

p edstavu o výši pot ebných náklad  pro organizaci turnaje. Je také vždy t eba po ítat 

s komplikacemi a mít proto v rozpo tu alespo  n jakou rezervu aby se v p ípad  problém

nemuselo využít vlastních finan ních zdroj  organizátora. Z pr zkum  které jsem provedl a 

z vlastní n kolikaleté zkušenosti jsem sestavil seznam náklad : 

• organiza ní pot eby – je nutné vybudovat pot ebné zázemí pro organizátory 

turnaje, tím je myšleno vše od altán , které budou sloužit jako organiza ní 

stany, až po psací pot eby, 



• propaga ní materiály – do této kategorie je zahrnuto vše, co jakkoli souvisí 

s propagací turnaje, nejdražší je však bezesporu tisk plakát , nezanedbatelnou 

položkou je také jejich distribuce, 

• ozvu ení areálu – o ozvu ení se bude starat externí dodavatel, který p ímo na 

místo p iveze techniku a Dj, jenž se bude celý den starat o hudební doprovod, 

• basketbalové mí e – hrá i si v tšinou dovezou vlastní mí e, p esto jsme se 

rozhodli nakoupit 12ks mí , které jim budou k dispozici, 

• pomocní organizáto i – p i organizaci budeme pot ebovat n kolik brigádník , 

krom mzdy jim je t eba poskytnou také ob erstvení, 

• ceny pro vít ze – ást cen dodají p ímo sponzo i, v tší ást nakoupíme od 

sp áteleného obchodu jednoho z našich mediálních partner , bude se jednat o 

basketbalové pot eby jako nap . mí e, oble ení atd., 

• doprovodný program (viz subkapitola 3.8.5, str. 31), 

• zdravotník (viz subkapitola 3.7, str. 29). 

Celkov  se odhad náklad  vyšplhal na ástku 45 000 K . Máme tedy rezervu 5 000 

K , která by m la být dosta ující pro pokrytí p ípadných ne ekaných výdaj . 

3.4 Pr zkum 

P estože naše zkušenosti s po ádáním sportovních akcí jsou rozsáhlé, získání 

informací z již odehraných turnaj  v minulých letech p inese pou ení z chyb ostatních a 

pom že pozvednout náš projekt na vyšší úrove .  

V prost edí streetballových turnaj  se nejedná o klasickou konkurenci, organizáto i se 

mezi sebou v tšinou dob e znají a vzájemn  své turnaje navšt vují.  

Odeslal jsem proto 25 dotazník  organizátor m turnaj  uskute n ných v roce 2012. 

Dostalo se mi celkem 8 odpov dí viz. p ílohy. Díky t mto dotazník m mi byly p edány 

zkušenosti, jak od mén  zkušených, tak i od n kolika daleko zkušen jších organizátor , a 

mohu tak zefektivnit práci našeho týmu. 

Z dotazník  se nám poda ilo zjistit, že v tšina turnaj  pracuje s daleko nižším 

rozpo tem než my. Je to zp sobeno hlavn  tím, že spoustu organizátor  nenapadlo žádat o 

p ísp vky m sta nebo kraje. Jediný turnaj, který dotaci získal, je 3na3 street ROUDNICE 



2013, který díky vysokým dotacím nemá tém  žádné sponzory a i p esto operuje s 

dvojnásobným množstvím prost edk . 

Všichni organizáto i propagují své turnaje pomocí internetu. ada z nich to zkusila i 

na Facebooku. V tšina z nich využila i tisk a n kolik málo z nich oblastní rádia a TV, které 

v tšinou za své služby nic nepožadují. Plakáty si mohli dovolit pouze turnaje s v tším 

rozpo tem, jelikož taková investice se pohybuje v tisících korun. N kolik organizátor

šikovn  zamí ilo svou propagaci na basketbalové kluby v míst  konání. Jako jediní využívají 

e-mailovou kampa  majitelé pražského obchodu KingFit, po adatelé stejnojmenného turnaje.  

Osobn  považuji jako velké selhání ze strany organizátor  ignorování internetových 

stránek zam ených na streetball, jako je Ballers.cz, Czechstreetball.cz nebo stránky eské 

streetballové federace Streetball-mania.cz. Tyto portály nabízejí seznam podobných akcí a je 

tak pro hrá e daleko snazší zjistit, kdy a kde se jaký turnaj po ádá. Majitelé t chto web  proto 

musí pracn  prohledávat internet a seznam napl ovat z takto nalezených informací. P es 

všechnu jejich snahu je však nemožné aby tento seznam byl kompletní. 

Dále se mi poda ilo zjistit, že v tšina organizátor  nepo ítá s variantou špatného 

po así a ne eší p ípadný p esun do haly. Je to hlavn  z d vodu další finan ní zát že nebo 

nedostate ných zast ešených prostor v blízkosti turnaje. 

Turnaje se celkov  obešly bez v tších potíží, pouze u nezkušených po adatel  v tšinou 

docházelo k podcen ní organizace v den turnaje a pro p íšt  na ni budou klást v tší d raz. 

3.5 Ur ení termínu a místa konání 

Pro vhodné ur ení termínu a místa konání bylo nutné zmapovat trh streetballových 

turnaj  a zjistit kdy a kde se koná nejvíce událostí, abychom byli schopni minimalizovat 

možnost kolize s podobnou sportovní akcí. 

P ehled všech na internetu dostupných turnaj  organizovaných v roce 2012 podle 

kraj : 

• hlavní m sto Praha (7x Praha), 

• Jiho eský kraj (Strakonice), 

• Jihomoravský kraj (Blansko, B eclav), 

• Karlovarský kraj (Karlovy Vary, Kraslice), 



• Kraj Vyso ina (Byst ice nad Pernštejnem, T ebí ), 

• Královéhradecký kraj (Hradec Králové, Havlovice, Ho ice, Nový Bydžov, 

Trutnov, Týništ  nad Orlicí), 

• Liberecký kraj ( eská Lípa), 

• Moravskoslezský kraj (Ostrava, Opava, Hlu ín), 

• Olomoucký kraj (P erov, Šumperk), 

• Pardubický kraj (Pardubice, Litomyšl, eská T ebová), 

• Plze ský kraj (Plze , Kožlany), 

• St edo eský kraj (Kladno, M lník, Nymburk, Benešov), 

• Ústecký kraj (Ústí nad Labem, D ín, Chomutov, Roudnice nad Labem, 

Rumburk, Žatec), 

• Zlínský kraj (Zlín). 

Graf . 3.2 Rozd lení turnaj  podle kraj

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 3.2 lze vy íst, že nejvíce turnaj  se odehrává v Praze, t sn  za ní následuje 

Královéhradecký a Ústecký kraj. Nejmén  turnaj  najdeme v kraji Jiho eském, Libereckém a 

Zlínském. 



3.5.1 Termín 

Sezóna venkovních streetballových turnaj  trvá od kv tna do zá í. B hem tohoto 

období se na území R odehraje každý rok mezi 40 a 50 turnaji. V posledních letech se 

za aly organizovat i zimní turnaje v halách. Z kapacitních d vod  se však v tšinou jedná o 

menší turnaje. V lo ském roce se jich odehrálo celkem 7. Jelikož organizujeme venkovní 

streetballový turnaj, který probíhá v hlavní sezón , nezahrnul jsem zimní turnaje do 

pr zkum .  

Graf . 3.3 Rozd lení turnaj  podle m síc  v roce 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu 3.3 m žeme vid t, že nejvíce turnaj  se b hem sezóny odehrává v ervnu, 

nejmén  naopak v srpnu.  

Termín našeho turnaje je již tradi n  koncem ervence a ani ten letošní nebude 

výjimkou. V sou asné dob  proto operujeme s termíny 20.7 nebo 27.7 a ekáme na vyjád ení 

sp áteleného turnaje v B eclavi, který se koná vždy týden p ed Streetball Cup P erov. Je 

velice d ležité abychom náš termín nebyl v rozporu s žádným podobným turnajem nebo 

sportovní akcí v blízkém okolí, v ideálním p ípad  ani v celé eské republice. 



Obrovskou výhodou ervencového termínu je již ukon ená basketbalová sezóna. 

P estože sezóna neprobíhá ani v srpnu, v tšina klub  již má r zná soust ed ní, což byl hlavní 

d vod, pro  jsme se po prvním ro níku rozhodli turnaj v srpnu nepo ádat. Další významnou 

výhodou jsou prázdniny student  st edních a vysokých škol. 

3.5.2 Místo 

Všechny ro níky se odehrávaly v areálu ZŠ Svisle, kde bylo v roce 2008 nov  z ízeno 

sportovní h išt . Náklady na jeho stavbu byly 20,7 mil. K , na sportovní areál poskytlo 

Ministerstvo financí dotaci ve výši 5,8 mil. K . První rok byly náklady na celodenní pronájem 

6 000 K . Od roku 2011 ZŠ Svisle poskytuje h išt  zdarma jako sponzorský dar. 

Areál disponuje dv ma koši na hlavním h išti a další t i jsou k dispozici na vedlejších. 

H išt  bohužel neposkytuje kapacitu, kterou by turnaj dokázal naplnit. V P erov  ani blízkém 

okolí však takové h išt  není. Pro p íští ro níky uvažujeme o zap j ení p enosných koš  a 

využití maximálního potenciálu tohoto turnaje. 

P ímo v areálu je i malá budova, kterou m žeme využít k uskladn ní všeho, co 

k organizaci pot ebujeme již p edem, a proto v den turnaje už nemusíme nic dovážet. Navíc 

nám takto bude poskytnuto zázemí s WC a sprchami a možnost zapojení ozvu ení nebo 

jiných elektrospot ebi . 

Ve vzdálenosti cca 200 m od h išt  je Penny Market, jehož parkovišt  m žeme po 

dohod  s manažerem prodejny využít k parkování pro návšt vníky turnaje. 

3.6 Propagace 

Jedná se o nabídku specifického produktu. Aby se stal úsp šným, musíme si ur it 

konkrétní skupinu, na níž budeme propagaci cílit.  

Náš cílový zákazník je mladý lov k, zpravidla ve v ku od 15 do 40 let, s aktivním 

zájmem o streetball, žijící ve vzdálenosti do 150 km od P erova. Díky n kolika kategoriím 

m že jít jak o muže tak i o ženy. 

Rozhodli jsme se zvolit n kolik r zných propaga ních kanál , které se bu  nám, nebo 

organizátor m jiných streetballových turnaj  v minulosti osv d ily. 



3.6.1 Internet 

Jelikož mladí lidé asto tráví spoustu asu na internetu, rozhodli jsme se jako hlavní 

propaga ní kanál zvolit internet. Mezi další podstatné výhody internetu jsou nízké náklady na 

propagaci a rychlost ší ení informací. 

Na internetu budeme propagovat p edevším díky stránkám Czechstreetball.cz, které se 

zam ují na mapování turnaj  a streetballových h iš  v eské a Slovenské republice a také 

díky esko-slovenskému internetovému magazínu o basketbalu a streetballu Ballers.cz. Oba 

portály nabízí pro své návšt vníky seznam streetballových turnaj . 

V lo ském roce se nám také velice osv d ila událost vytvo ená na Facebook.com, 

která oslovila tém  900 uživatel , a ú ast z nich potvrdilo 90. 

3.6.2 Tisk 

lánek o chystaném turnaji bude zdarma otišt n v týdenníku Nové P erovsko, který je 

distribuován jako páte ní p íloha deníku P erovský deník. 

3.6.3 Televize 

Informace o p erovském turnaji budou zdarma inzerovány na informa ním kanálu 

p erovské kabelové televize. 

3.6.4 Plakáty 

Díky sponzoringu spole nosti Karel Hainz, která se krom  prodeje sportovních pohár

zam uje také na výrobu reklamních p edm t , jsme získali slevu na tisk plakát . Po ur ení 

termínu a dokon ení plakátu grafikem bude vytišt no 300 ks plakát  za cenu 3 600 K . Ty 

následn  po dohod  zdarma vylepíme do výloh n kolika p erovských obchod  a na vstupní 

dve e restaurací. Dále je umístíme do míst, kde se zdržují mladí lidé, jako nap . skate park a 

na nást nky místních základních a st edních škol. Požádali jsme také o pomoc organizátory 

sp átelených turnaj , kte í ve svých m stech rozmístí plakáty do n kolika škol, na 

basketbalová h išt  a na vstupy do sportovních hal, kde probíhají tréninky místních 

basketbalových klub . Za tuto pomoc si díky úzké spolupráci nic neú tují. 



3.6.5 E-maily 

Díky archivaci komunikace p i organizaci turnaj  v minulých letech, máme 

k dispozici rozsáhlou databázi asi 200 e-mail  hrá , kte í se pravideln  zú ast ují 

streetballových turnaj . Budeme je proto prost ednictvím e-mailu informovat o dalším 

ro níku p erovského turnaje. 

3.6.6 Ustní ší ení 

Jedná se o velice efektivní zp sob ší ení informací. Dohodli jsme se v týmu 

organizátor  a našimi známými z oblasti basketbalu, že budeme o projektu ve ejn  mluvit a 

pokusíme se tak nalákat další hrá e a diváky. 

3.6.7 Archivace materiál

Nep ímou sou ástí propagace je i archivace materiál . Archivování informací o turnaji 

je velice d ležité, a to hned z n kolika d vod : 

• možnost p ilákat hrá e v p íštích ro nících – pokud se hrá i rozhodují, na jaký 

turnaj se vydají, jist  hraje velkou roli i jeho historie. Pokud mají možnost 

shlédnout fotoreport z kvalitního turnaje, jist  je to bude motivovat k jeho 

návšt v ,  

• zp tná vazba pro sponzory – je velice d ležité sponzory informovat jak turnaj 

probíhal, p ípadn  mít k dispozici fotografie umíst ných reklamních plachet 

v míst  konání akce,  

• podklady k získání nových sponzor  – p i oslovování sponzor  v následujících 

letech je dobré mít zdokumentovány p edchozí ro níky. 

Je velice pravd podobné, že n které týmy budou na internetu náhodn  vyhledávat informace 

o streetballových turnajích v okolí. P i troše št stí se m že stát, že takto oslovíme týmy, které 

neoslovil žádný z výše vyjmenovaných propaga ních kanál .  

3.7 Organiza ní tým 

Jako manažer projektu mám na starosti jeho hladký pr b h od za átku až do konce. 

Nemohu však usp t sám a jsou pro m  proto d ležité další klí ové osoby. Musím proto 

vypracovat jejich seznam a každého obsadit do konkrétní role, kterou bude zastávat 

v organizování celé akce.  



Manažer turnaje – Jan Silný 

Jako dlouholetý organizátor a spoluorganizátor streetballových turnaj  po celé R 

jsem se chopil pozice manažera celého projektu. Mým úkolem je p edevším sestavit tým 

schopných lidí a vést jej k úsp šnému zorganizování a chodu celého projektu. Krom toho se 

budu starat o propagaci projektu. 

Hlavní organizátor – Jan Leitkep 

Je sou ástí týmu organizátor  již od prvního ro níku. Zná vlivné lidi v regionu a 

dokáže zajistit finan ní podporu projektu. Akce se po ádá na živnostenský list Jana Leitkepa. 

Technická pomoc v den turnaje: Jakub Ferenc a Antonín P íhoda 

Zdravotník - Martin Klega 

V roce 2008 absolvoval kurz zdravotník zotavovacích akcí. Od té doby se pravideln

ú astní sportovních akcí a kurz  jako zdravotník.  

Fotograf - Jan Málek 

Zkušený fotograf, který se specializuje na fotoreporty sportovních akcí, p evážn

z oblasti BMX, skateboardingu a snowboardingu. Jako hlavní fotograf Streetball Cupu P erov 

p sobí již od prvního ro níku. 

Je velice d ležité aby spolu tyto osoby dob e spolupracovaly a vycházely. Vést dobrý 

kolektiv je vždy daleko snazší, než v n m ešit spory. Každý z nás si také musí uv domit, 

z jakého d vodu se projektu ú astní, a co je jeho úkolem.  

Také je t eba zajistit pomocné síly, které se budou podílet na organizaci p ímo v den 

turnaje. Krom technické výpomoci je t eba pomocných organizátor , kte í budou vybírat 

startovné a registrovat tak týmy na za átku turnaje. Dále je t eba výpomoci po skon ení 

turnaje, aby byl areál uveden do p vodního stavu. 

P estože se hrá i turnaje ú astní na vlastní nebezpe í, je t eba zajistit léka skou 

pomoc. Z tohoto d vodu bude pro poskytnutí první pomoci na míst  kvalifikovaný 

zdravotník. V p ípad  vážn jšího úrazu je nedaleko h išt  nemocnice. 



3.8 Pr b h akce 

Krom samotných p íprav turnaje je také velice d ležité mít dokonale zvládnutou 

organizaci v den konání akce. Je d ležité mít naplánován p esný harmonogram, a v d t 

p edem, co a jak bude probíhat. Musíme ovšem po ítat s možností, že nep jde vše podle 

plánu. 

3.8.1 Harmonogram 

• 9:00 – 9:30 prezentace hrá , 

• 9:35 – 13:00 základní ást turnaje, 

• 13:00 – 14:00 doprovodné sout že (sout ž ve sme ování, sout ž ve st elb

trojek), 

• 14:00 – 16:00 vy azovací ást, 

• 16:30 zakon ení turnaje a vyhlášení vít z . 

3.8.2 Prezentace hrá

P i prezentaci musí být zapsána a ov ena jména všech hrá  v týmu. Je nutné ov it 

jejich totožnost a datum narození podle ob anského pr kazu, nebo jiného dokladu s fotografií, 

a za adit je tak do dané kategorie. Družstvo si také ur uje kapitána, který jej zastupuje. 

3.8.3 V kové kategorie 

Na základ  zkušeností z let minulých jsme se rozhodli nezahrnout kategorii ist  pro 

ženy. O tyto kategorie bývá tak malý zájem, že k utkáním žen v tšinou v bec nedojde. P esto 

jsme p ípadné zájemce necht li odmítat, a proto jsme zvolili tyto kategorie: 

• MIX 13-16, 

• MIX 17+, 

• MUŽI 17+. 

V kategoriích MIX platí pravidlo, že na h išti musí být po celou dobu turnaje 

minimáln  jedna hrá ka. Za azení do kategorie se ur uje podle nejstaršího hrá e v týmu. V k 

se ur uje podle data narození, nikoli podle ro níku. 



3.8.4 Hrací systém 

Jak p esn  bude hrací systém probíhat záleží p edevším na po tu tým  v jednotlivých 

kategoriích. Kv li omezeným prostor m víme, že tým  m že být nejvíce 30, což je 

maximáln  120 hrá .  

P ihlášená družstva rozd líme do sudého po tu skupin tak, aby ve skupinách bylo 

pokud možno stejné množství tým . Ve skupinách se bude hrát systémem „každý s každým“. 

To zajistí, aby i týmy, které nepostoupí ze základní skupiny, odehrály dostate ný po et 

zápas . Za každou výhru obdrží tým dva body, za prohru jeden bod. V p ípad  shody v po tu 

bod  se berou v potaz vzájemné zápasy. Ze skupiny budou postupovat první dva nebo ty i 

týmy, záleží na po tu tým  v kategorii a rozd lení do skupin. Dále už sout ž probíhá 

vy azovacím systémem pavouka. 

Turnaj se hraje podle platných pravidel eské streetballové federace. 

3.8.5 Doprovodný program 

Doprovodný program je velice d ležitý a to jak pro hrá e, kte í na turnaj nep ijeli 

pouze hrát, ale také se i bavit, tak i pro diváky. Proto jsme se dohodli s místní tane ní 

skupinou Duck Beat na dvou tane ních vystoupení b hem turnaje. Obou vystoupení se 

zú astní celkem 10 tane ník  a výše honorá e byla dohodnuta ve výši 3 000 K  za celou 

tane ní skupinu.   

Z tane ních vystoupení ješt  jednáme o vystoupení breakdance, zatím jsme se bohužel 

nedohodli na konkrétních podmínkách.  

Dále jednáme se sdružením SK Skákací boty eská republika o z ízení p j ovny 

skákacích bot v areálu. Jednalo by se o propaga ní akci sdružení SK Skákací boty eská 

republika, která by m la z naší strany za cíl nabídnout zpest ení pro návšt vníky turnaje. 

Majitelé sdružení by si v míst  turnaje postavili stánek na vlastní náklady, my bychom na 

oplátku za jejich reklamu nepožadovali žádný finan ní obnos. 

3.8.6 Doprovodné sout že 

Sout ž ve st elb  trojek 

V prvním kole má každý hrá  5 st el z libovolné pozice za t íbodovou árou, do finále 

postupují 3 hrá i s nejvyšším po tem prom n ných pokus , p i schod  postupuje do finále 



více hrá . Ve finálovém kole má každý hrá  10 pokus , vít zí nejúsp šn jší hrá . V p ípad

schody rozhoduje rozst el. 

Sout ž ve sme ování 

Kvalifikace probíhá ve dvou kolech. V každém kole má hrá  1 minutu, aby p edvedl 

sme ovaný koš. Pokusy hodnotí porota bodovým systémem od 1 do 10. Do finále postupují 

dva hrá i s nejvyšším sou tem bod . Finále probíhá stejn  jako kvalifikace ve dvou kolech. 

Body z kvalifikace se do finále nep evádí. 

3.9 Plány do budoucna 

V letošním roce se odehraje tvrtý ro ník Streetball Cupu P erov. P estože jsme za 

dobu fungování posunuli turnaj na velmi vysokou úrove , naše ambice ješt  zdaleka nebyly 

napln ny. Cht li bychom z tohoto turnaje ud lat jeden z nejv tších v eské republice. 

K tomuto cíli však vede dlouhá cesta a je nutné si ur it, co pot ebujeme ud lat, abychom toho 

dosáhli.  

Pokud chceme mít jeden z nejv tších turnaj  v R, je t eba po ítat s kapacitou až 100 

tým . P i sou asných p ti koších a kapacit  30 tým  p ipadá pr m rn  1 koš na 6 tým . Jsme 

tedy schopni takovýto turnaj zorganizovat, pokud se nám poda í získat 10 p enosných koš . 

Podle našich výpo t  jsou prostory h išt  ZŠ Svisle pro takovéto navýšení kapacity 

dosta ující. 

Koše je možné zap j it od eské streetballové federace. Standardní cena je 2 500 K

za koš na jednu akci, nám je se poda ilo vyjednat cenu 1 500 K  za koš. P j ovné by tedy 

bylo 15 000 K .  

Hlavní problém však nastává p i transportu. Koše jsou ve sklad  v D ín , což je 400 

km od P erova. Podle kalkulace spole nosti TOPTRANS EU, a.s. by cena p epravy v jednom 

sm ru byla cca 10 000 K . 

Celkov  by se tedy náklady na navýšení kapacity areálu pohybovaly kolem 35 000 K . 

P i dosažení maximální kapacity 100 tým  by se p i startovném 500 K  za tým tato investice 

zaplatila. Je však p íliš vysoké riziko, že takový po et tým  nedorazí, a proto je t eba peníze 

získat p edem od sponzor .  



P i zvýšení úrovn  akce je velice d ležité získat více cen pro vít ze jak samotného 

turnaje, tak i doprovodných sout ží. Je proto zásadní získat n kolik velkých sponzor . 

Abychom byli schopni naplnit kapacitu turnaje, je nezbytné se daleko více zam it na 

propagaci, a oslovit tak co možná nejvíce hrá  z celé eské a Slovenské republiky. 

Existuje také myšlenka o prohloubení spolupráce mezi samostatnými turnaji v rámci 

jakéhosi streetballového poháru. Tento cíl je zatím v jednání pro p íští ro níky a je t eba 

ud lat n kolik velkých úprav, od sjednocení pravidel, až po navýšení kapacit všech turnaj . 

Velkou výhodou je nap íklad zjednodušení a zefektivn ní propagace samostatných turnaj

jejich sjednocením, nebo možnost získání n kolika velkých spole ných sponzor .



3.10 SWOT analýza  

Tabulka . 3.1 SWOT analýza Streetball Cupu P erov 2013 

 Vnit ní faktory Vn jší faktory 

Pozitivní faktory Silné stránky: 

• zkušený tým 

organizátor , 

• tradice turnaje, 

• moderní areál, 

• dostatek parkovacích 

míst, 

• dobrá dopravní 

dostupnost, 

• jediný turnaj v tomto 

termínu na Morav , 

• doprovodný program, 

• velký rozpo et, 

• zdravotní zázemí. 

P íležitosti: 

• navýšení kapacity 

díky p enosným 

koš m, 

• zefektivn ní 

propagace turnaje, 

• rozší ení sponzorské 

základny, 

• vytvo ení 

streetballového 

poháru.

Negativní faktory Slabé stránky: 

• omezená kapacita 

turnaje, 

• chybí možnost 

p esunutí akce p i 

špatném po así, 

• nedostatek sponzor .

Hrozby: 

• nep iznání dotace od 

Olomouckého kraje, 

• nep íznivé po así.

Zdroj: vlastní zpracování 

Silné stránky: 

• zkušený tým organizátor  – organiza ní tým spolupracuje již na tvrtém 

ro níku turnaje. Hlavní manažer se p ímo podílel na organizaci tém  20 

turnaj  po celé eské republice, 

• tradice turnaje – jedná se o akci, která si našla své pravidelné návšt vníky jak 

mezi hrá i, tak i diváky. Z jejich strany je o ekáván ur itý standard, a proto je 

pro n  ú ast na takovém turnaji d ležitá, 



• moderní areál – areál byl v roce 2008 zrekonstruován a jeho prostory jsou 

dostate n  reprezentativní a vhodné pro organizování podobné sportovní akce, 

• dostatek parkovacích míst – díky dohod  s Penny Marketem sousedícím 

s areálem ZŠ Svisle, se nám poda ilo zajistit dostatek parkovacích míst pro 

všechny zú astn né, 

• dobrá dopravní dostupnost – dostupnost autem je i ze vzdálen jších m st jako 

je Brno nebo Ostrava díky dobré poloze do 90 minut. P erov je jedním 

z nejv tších vlakových uzl  na Morav  a je proto dob e dostupný i pro týmy, 

které dorazí vlakem, 

• jediný turnaj v tomto termínu na Morav  – díky d kladnému mapování turnaj

po celé R volíme termín tak, abychom se nekryli s žádnou podobnou akcí, 

• rozsáhlý doprovodný program – p i organizaci d kladn  dbáme na doprovodný 

program a sout že jako zpest ení pro všechny zú astn né hrá e a diváky, 

• velký rozpo et – v porovnání s podobnými akcemi na území eské republiky 

máme jeden z nejrozsáhlejších rozpo t , 

• zdravotní zázemí – k dispozici bude zkušený zdravotník, v p ípad  vážn jšího 

úrazu je v blízkosti p erovská nemocnice. 

Slabé stránky: 

• omezená kapacita areálu – p estože je areál dostate n  velký, je k dispozici 

pouze 5 basketbalových koš , a z tohoto d vodu je kapacita turnaje omezena 

na 30 tým , p estože by bylo možné p ivést daleko více tým , 

• chybí možnost p esunutí akce p i špatném po así – v blízkosti neexistuje 

dostate n  velká sportovní hala, která by byla schopna pojmout takto velkou 

akci, tudíž se v p ípad  špatného po así, akce nekoná, 

• nedostatek sponzor  – p estože je turnaj velice dob e finan n  zajišt n, 

p evážná ást finan ních prost edk  plyne z dotace Olomouckého kraje a 

startovného. 

P íležitosti: 

• navýšení kapacity díky p enosným koš m – b hem p íštích ro ník  bychom 

cht li navýšit kapacitu díky p enosným koš m. Podle našich odhad  se p i 

zkvalitn ní propagace m žeme p iblížit hranici 100 tým , 



• zefektivn ní propagace turnaje – zefektivn ní by se týkalo celé eské a 

Slovenské republiky. Zp sob propagace se osv d il, podle našeho názoru je 

tedy t eba d lat to, co d láme, pouze ve v tší kapacit , 

• rozší ení sponzorské základny – pokud bychom takto navýšili rozpo et, je 

možné zvednout velikost, kvalitu i prestiž této sportovní akce, 

• vytvo ení streetballového poháru – pokud by se povedlo dohodnout 

s organizátory dalších turnaj , bylo by možné vytvo it unikátní projekt 

streetballového poháru mezi již fungujícími turnaji, což by zna n  zvýšilo 

atraktivitu jak p erovského turnaje, tak i t ch ostatních. 

Hrozby: 

• nep iznání dotace od Olomouckého kraje – pokud by nebyla p iznána dotace, 

dotklo by se šet ení p evážn  cen pro vít ze a propagace turnaje. Obojí by 

zna n  poznamenalo prestiž p erovského turnaje. 

• nep íznivé po así – na nep íznivé pov trností podmínky jsou hrá i streetballu 

zvyklí. Nejv tším problémem by však byl rozsáhlý déš , který by mohl celou 

akci zrušit. 



4. Shrnutí výsledk , návrhy a doporu ení 

B hem této bakalá ské práce jsem se pokusil sestavit plán, jehož pomocí se mi poda í 

úsp šn  zorganizovat streetballový turnaj. Výsledkem by mohla být osnova, která by se 

v budoucnu dala využít jak pro za ínající organizátory, tak i pro ty, kte í by cht li sv j projekt 

povznést na vyšší úrove  pomocí inspirace touto osnovou. 

První d ležitou úlohou bylo nutné stanovit p esné cíle, které by projekt m l spl ovat, a 

naplnit tak o ekávání za pomoci ur ení vhodných postup , jak toho dosáhnout. Nutností bylo 

také odhadnout možné p ekážky a vytvo it opat ení, která jim budou p edcházet. Tyto jsem 

odhadoval jak na základ  vlastních zkušeností, tak i díky dotazník m které jsem rozeslal 

organizátor m turnaj .  

V etn  t chto dotazník , které jsem zaslal organizátor m, zahrnoval m j pr zkum 

také mapování streetballových turnaj , jež se uskute nily v lo ském roce na území R. Toto 

posloužilo k tomu, abych byl schopen odhadnout p ekážky, které by se mohly vyskytnout p i 

konání turnaje, a tak jim p edejít. Mapování turnaj  vedlo rovn ž k volb  termínu konání 

Streetball Cup p erov, kterým je, již tradi n , termín ervencový. 

P i samotném plánování turnaje bylo bezesporu nejzásadn jší za ídit dostate nou 

finan ní podporu, a následn  sestavit rozpo et, který musí zahrnovat vše pot ebné k 

uskute n ní turnaje, v etn  odm n pro vít ze. 

Všechna snaha organiza ního týmu by nem la žádný smysl, pokud bychom turnaj 

nijak nepropagovali, a také pokud by se nezú astnil žádný z tým . Proto musíme každý rok 

vložit velké množství energie do jeho propagace a nejinak tomu bude i letos. 

V etn  všech p íprav a plánování je také d ležité p ipravit se na samotný den konání 

turnaje, abychom se nedopustili sebemenších organiza ních chyb. Vyhrazeny jsou také 

jakékoliv zm ny v programu, což znamená, že musí být p ísn  dodržen harmonogram akce. V 

harmonogramu jsou zahrnuty veškeré body programu od prezentace hrá , turnaj samotný, 

doprovodné sout že, až po zakon ení turnaje a vyhlášení vít z . 

Troufám si tvrdit, že se p íprava turnaje v sou asné dob  nachází práv  tam, kde by v 

tento okamžik m la být, aby byl projekt úsp šný. P esto jsem si v dom potenciálu, který 

turnaj dlouhodob  má, a potrvá minimáln  další rok, než jej budeme schopni využít. 



Hlavní rozdíl mezi úrovní, na které se turnaj nachází dnes, a úrovní, které bychom 

cht li b hem p íštích n kolika let dosáhnout, je v po tu zú astn ných tým . Kapacitu 

zú astn ných tým  na turnaji zna n  zt žuje fakt, že v P erov  ani v jeho okolí neexistuje 

h išt , které má k dispozici více než 5 koš , a zárove  nespl uje zcela nároky na dostate n

vyhovující zázemí pro konání podobné akce. Z tohoto d vodu je nutné se v p íštích letech 

soust edit zejména na rozší ení kapacity prost ednictvím p enosných koš  tak, aby byl turnaj 

schopen pojmout až 100 tým . Dále bude t eba se zam it na propagaci, protože p ilákat 

takové množství tým  se v R poda ilo jen n kolika málo turnaj m v historii. V neposlední 

ad  bude t eba zajistit dostatek finan ních prost edk , nebo  s výše uvedenými kroky bude 

r st i finan ní náro nost turnaje.  

Po adatel m, kte í by se chystali zorganizovat podobnou akci, bych doporu il, aby 

nepodcenili žádnou ást p ípravy, a d kladn  naplánovali všechny zmín né body. Je nutné 

zodpov dn  shrnout všechny výdaje a zajistit financování tak, aby nedošlo ke ztrát , kterou 

by musel po adatel dotovat z vlastních prost edk . Velice d ležité je sestavit organiza ní tým, 

který se bude na p íprav  turnaje podílet. Jednotlivec by nebyl schopen vše zorganizovat sám. 



5. Záv r 

Cílem této bakalá ské práce byla aplikace manažerských inností na organizaci 

streetballového turnaje. Tento cíl byl dle mého názoru spln n. Projekt Streetball Cup P erov 

2013 je p íležitost, jak p evést teoretické znalosti studia sportovního managementu do praxe. 

Akce je naplánována a uskute ní se v ervenci 2013, avšak stále ekáme na finální ur ení 

termínu a potvrzení dotace z Olomouckého kraje. Oba tyto dva body scházející k tomu, aby 

byla akce tak íkajíc dotáhnuta do konce, by m ly být objasn ny do konce kv tna. 

Po d kladných a náro ných p ípravách si nejsem v dom žádné chyby, která by mohla 

ohrozit uskute n ní této události. Turnaj je p ipraven na veškeré p ekážky, které by mohly 

nastat, a je v možnostech organizátora jim elit. Nejv tší hrozbou však stále z stává možná 

nep íze  po así, se kterou se musí po ítat, a která bohužel nelze ovlivnit.

První kapitolu jsem v noval teoretickým vymezením pojm , které jsou v následujících 

ástech práce použity. 

St žejní význam pro dosažní cíle této práce však byla kapitola následující, kde jsem se 

v noval samotnému organizování streetballového turnaje. Ur il jsem zde cíle projektu, 

stanovil jeho rozpo et, zp sob propagace, místo, termín konání a navrhl pr b h celé akce. V 

záv ru kapitoly jsem se soust edil na budoucnost turnaje a možné zp soby, jak jej posunout v 

p íštích letech na vyšší úrove . Na úplný záv r jsem provedl SWOT analýzu, díky níž jsem 

odhalil silné a slabé stránky v etn  p íležitostí a hrozeb projektu.

V poslední ásti jsem shrnul p ípravu projektu, kterému jsem se v této práci v noval. 

P íprava projektu zahrnuje v etn  návrh  pro následující ro níky Streetball Cupu P erov také 

n kolik doporu ení pro po adatele, kte í by cht li organizovat podobnou sportovní akci. 

V ím, že výsledky mé bakalá ské práce poslouží jak organizátor m sportovních akcí, kte í 

nemají pot ebné zkušenosti, tak i tená m z ad student i manažer , kte í hledají cenné 

informace týkající se organizování sportovních akcí z hlediska managementu a marketingu. 
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P íloha .1 Vypln né dotazníky organizátory turnaje 

P íloha .2 Žádost o dotaci  



P íloha .1 Vypln né dotazníky organizátory turnaj

Summer Hoops Classics 2012  

M sto: B eclav 

Rozpo et: 17 000 K

Termín: 14.7.2012 

Sponzo i: Místní firmy 

Dotace: Jihomoravský kraj dotaci zamítl 

Po et p edchozích ro ník : 2 

Propagace: internet, vlastní web, místní tisk, plakáty 

Kategorie: Muži, Mix, Chlapci U15, Mix U15 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Sportovní hala v blízkosti h išt

Nejv tší problémy: Nespolehlivost lidí a jejich neochota pracovat pro dobrou v c bez nároku 

na odm nu, dále je t eba si dávat pozor na r zná povolení v míst  organizovaní (úrove

hluku, parkování atd.) 

STREETBALL PUBLIC CHALLENGE 2012  

M sto: Chomutov 

Rozpo et: Ceny v novali sponzo i, proto byl rozpo et nízký, kolem 7 000 K , na zajišt ní 

pronájmu h išt , ob erstvení a náklad  spojených s organizací. 

Datum: 5.8.2012 

Sponzo i: Adidas, Eurocupagency, Chance - sázková kancelá

Dotace: Nežádali jsme, pro p iští ro ník máme p islíbeno od primátora m sta Chomutov 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace: internet, vlastní web, místní tisk, plakáty 



Kategorie: do 17 let a nad 17 let 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Doufali jsme, že po así vyjde. 

Nejv tší problémy: Chyb li nám zkušenosti s organizováním a b hem turnaje se ukázalo, že 

po ádat takovou akci ve t ech lidech prost  nejde 

1. Ho ický streetball 

M sto: Ho ice v Podkrkonoší 

Rozpo et: 4 000 K

Datum: 9.9.2012 

Sponzo i: Petr Solovjev - Velkoobchod aje a kávy 

Dotace: Žádali jsme pouze o bezplatný pronájem prostor ze strany m sta Ho ice, bylo nám 

vyhov no 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace: vlastní internetové stránky, e-maily, facebook 

Kategorie: Byla pouze jedna smíšená kategorie 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? M li jsme dohodnutý pronájem haly na místní st ední 

škole 

Nejv tší problémy: Areál byl malý a museli jsme p edem odmítnout n kolik tým

KingFit Streetball vol. 10 

M sto: Praha 

Rozpo et: 30 000 K

Datum: 28.7.2012 

Sponzo i: žádní, jednalo se o akci obchodu s basketbalovým oble ením KingFit 



Dotace: Nežádali jsme 

Po et p edchozích ro ník : 9 

Propagace:  internet, facebook, hromadné e-maily, plakáty v obchod   

Kategorie: Byla pouze jedna otev ená kategorie 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Z d vody finan ní náro nosti jsme tuto variantu 

ne ešily 

Nejv tší problémy: Zajistit kvalitní rozhod í, zpropagovat afterparty na které se p edávají 

ceny tzn. aby dorazili i týmy, které nevyhrály. 

Streetball cup Žatec 2012 

M sto: Žatec 

Rozpo et: 12 000 K

Datum: 25.9.2012 

Sponzo i: Místní firmy 

Dotace:  O dotaci jsme nežádali, m sto nám samo nabídlo menší p ísp vek 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace:  internet, facebook, rádia, tisk, plakáty  

Kategorie: junior, senior 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Tuto variantu jsme ne ešili 

Nejv tší problémy: Nechyb lo nic, pro p íští ro ník zlepšíme propagaci p ímo ve m st

3na3 street ROUDNICE 2013 

M sto: Roudnice nad Labem 

Rozpo et: 100 000 K



Datum: 22.6.2012 

Sponzo i: žádní, vše ešeno dotacemi 

Dotace:  cca 70% rozpo tu 

Po et p edchozích ro ník : 17 

Propagace:  Dle finan ní podpory – od rádia a novin p es plakáty a internet, cílená kampa  na 

oddíly 

Kategorie: ženy, muži, smíšení do 12, do 15, do 19 a nad 19 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Nikdy nebylo t eba 

Nejv tší problémy: Vždy je problém zajistit dostatek kvalitních cen pro vít ze, jedná se totiž o 

cca 160 oce ovaných hrá

TNO streetball BATTLE 

M sto: Týništ  nad Orlicí 

Rozpo et: 5 000 K

Datum: 2.6.2012 

Sponzo i: Hudební klub, restaurace, zap j ení chemické toalety, paintball game, kade nictví a 

vlastní zdroje 

Dotace:  nežádali jsme 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace:  internet, plakáty, basketbalové tréninky/zápasy 

Kategorie: pouze jedna 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Ano, m li jsme k dispozici halu 

Nejv tší problémy: první ro ník se neobešel bez organiza ních zmatk



Streetball T ebí

M sto: T ebí

Rozpo et: 5 000 K

Datum: 25.8.2012 

Sponzo i: Sponzory jako takové jsme nem li, ale dost nám pomohl Phiasco bar a také m sto 

tím, že nám nechali pronájem h išt  zcela zdarma za spln ní ur itých podmínek. 

Dotace:  nežádali jsme, ale na letošní ro ník již máme  

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace:  internet, facebook, basketbalové tréninky a zápasy 

Kategorie: pouze jedna 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? M li jsme nachystanou halu 

Nejv tší problémy: Je d ležité nepodcenit organiza ní p ípravu a po et organiza ních 

pracovník  tak jako my a požadovat p ihlášky p edem, aby se dala celá akce lépe asov

naplánovat. 



P íloha .2 Žádost o dotaci

ROK:

    Právní forma:

    I :

    DI :

    R :

    Ulice:

    Obec, ást obce:

    Okres:

    PS :

    Telefon:

    Fax:

    E-mail:

    www:

e) Žadatel vede své ú etnictví v rámci: (nehodící se škrtn te)    a) kalendá ního roku

1. ÚDAJE O ŽADATELI

ŽÁDOST
o poskytnutí neivesti ních finan ních p ísp vk  do 30 tis. K  z rozpo tu 

2013

NÁZEV PROJEKTU: Streetball Cup P erov 2013

a) Název žadatele: 

87567440

b) Sídlo žadatele: 

    Orienta ní íslo, domov. íslo: 

leitkep.j@seznam.cz

c) Statutární zástupce žadatele (funkce):

leitkep.j@seznam.cz

d) Bankovní spojení:

2. ÚDAJE O P EDKLÁDANÉ ŽÁDOSTI
a) Cíl a ú el projektu (v etn  územní p sobnosti):                                                                                            
Dostat streetball do podv domí široké ve ejnosti a p ilákat d ti k basketbalu. Po ádáme amatérský 

turnaj pro 30 tým . Akce zvýší oblibu sportu u mládeže, p isp jeme tak k napn ní zájmových 

kroužk  a d tských h is  D ti ze základních a st edních škol jsou osloveny za spolupráce s 

jednotlivými editeli.                                                                 

b) O ekávané p ínosy finan ního p ísp vku:                                                              P ísp v k 

nám umožní finan n  zabezpe it organizaci turnaje.  Akce je po ádaná pro širokou ve ejnost bez 

omezení v ku nebo pohlaví. Ze zkušeností z let 2008,2011 a 2012 víme, že tato akce má veliký 

ohlas a odpovídá tomu i po et návšt vník , který akci pravideln  navšt vuje (cca 500 návšt vník ). 

Stejný nebo vyší po et o ekáváme i tento rok.



    z toho:

e) Výstupy pro hodnocení projektu:                                                                                        
Ohlasy z minulých ro ník  byly kladné. Zkušenosti p eneseme na tento turnaj a sportem pobavíme 

jak samotné hrá e tak i p ihlížející diváky.

c) Zp sob realizace v etn asového harmonogramu:  Program akce
• 9:00 – 9:30 prezentace hrá ,

• 9:35 – 13:00 základní ást turnaje,

• 13:00 – 14:00 doprovodné sout že (sout ž ve sme ování, sout ž ve st elb  trojek),

• 14:00 – 16:00 vy azovací ást,

• 16:30 zakon ení turnaje a vyhlášení vít z .

d) Význam projektu pro Olomoucký kraj:                                                                                V 

turnaji budou zastoupeny týmy nejen z Olomouckého kraje, ale i ostatních kraj R. Budeme 

propagovat Olomoucký kraj v eské republice.

f) Kontaktní osoba (pokud není totožná se statutárním zástupcem):

Jan Silný

Hlavní T ída 702/84, 708 00 Ostrava

jansilny@email.cz

3. ROZPO ET PROJEKTU

a) Celkové náklady realizované akce:  50 000,-

30 000,-

15 000,-

MOTOR expert s.r.o. – 5 000 K

b) Struktura použití finan ního p ísp vku z rozpo tu Olomouckého kraje:                           
organiza ní pot eby 5 000 K

propaga ní materiály 9 000 K

ozvu ení areálu 5 000 K

basketbalové mí e 4 000 K

pomocní organizáto i 3 000 K

ceny pro vít ze 14 000 K

doprovodný program 8 000 K

zdravotník 2 000 K

4. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE



V p ípad  neúplných i nepravdivých informací žadatel bere na v domí, že je povinen ihned              

(po prokázání neúplnosti i nepravdivostí údaj ) vrátit požadovanou ástku na  ú et Olomouckého 

kraje


