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1 Úvod 

Sport je v dnešní moderní společnosti pozoruhodným a nezastupitelným fenoménem, 

kulturně-sociálním jevem, který představuje oblast lidské činnosti a vytváří také určitý 

hospodářský přínos. S velkou tradicí a za svou dlouhou historii procházel sport mnoha 

zásadními změnami a inovacemi. Na jeho současný rozvoj a oblíbenost má vliv celá řada 

faktorů a ekonomické aspekty jeho jednotlivých činností začaly vystupovat tak výrazně, ţe 

daly podnět ke vzniku novému studijnímu oboru „Management sportu“, jehoţ předměty se 

podrobně věnují všem problematikám ve sportovním prostředí. 

Jako studentka tohoto oboru jsem si pro téma své bakalářské práce zvolila projekt organizace 

sportovní události, kde se budu zabývat projektovým řízením, strategickým plánováním a 

posuzováním celkové organizace závodů v parkurovém skákání, Velké ceny Ostravy, 

pořádané kaţdoročně jezdeckým klubem Baník Ostrava.  

Organizace celé této jezdecké události je dnes postavena pouze na zkušenostech několika 

dlouholetých pořadatelů, a proto cílem práce bude standardizace procesů příprav těchto 

závodů tak, aby projekt mohl slouţit jako obecný návod pro všechny pořadatele jezdeckých 

závodů a být úspěšně aplikován v praxi. 

První část práce se bude zaměřovat na teoretická východiska projektu, problematiku 

sportovního managementu, sportovního marketingu a projektového řízení podle české i 

zahraniční literatury. Budou zde popsány a vysvětleny jednotlivé principy řízení, strategie, 

postupy při tvorbě plánů a jejich aplikace do sportovní teorie, realizace sportovních akcí. 

V části druhé bude popisována jiţ samotná organizace projektu jezdeckých závodů, Velké 

ceny Ostravy 2014. Bude zde sepsán plán organizace této akce, stanovení hlavních i dílčích 

cílů, analýza vnějšího a vnitřního prostředí závodů, koordinace zdrojů a jednotlivých aktivit 

v čase, vymezení postupů jednotlivých činností a zajištění kompetencí jednotlivých 

organizátorů.  

Třetí část se bude zabývat závěrečným ekonomickým zhodnocením akce, předpokládanými 

příjmy a výdaji. Budou zde také zahrnuty návrhy a doporučení ke změnám, které by mohly 

v budoucnu sníţit rizika tohoto projektu a zvýšily jeho úspěšnost i v případě nepříznivých 

podmínek. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

2.1 Sportovní management 

Management 

„Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný 

jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout 

individuální prací.“.
1
 

Zakladatel moderního managementu P. F. Drucker vykládá management ne pouze jako 

funkci, ale také osoby, které ji vykonávají. Tento pojem označuje nejen sociální postavení, ale 

i odbornou disciplínu, studijní obor, a návod. Na management jako praktický obor nahlíţí 

stejně jako na medicínu, kdy je čerpáno z velkého souboru skutečných věd.  Stejně jako 

zmíněná medicína čerpá z biologie, chemie a fyziky, management zase z ekonomiky, 

matematiky, psychologie, politické teorie, historie a filozofie. Oba samostatné obory mají 

vlastní předpoklady, záměry a výkonnostní cíle. [6, Drucker] 

Podle jazykovědců kořeny tohoto výrazu sahají k latinskému slovu manus (ruka) a jeho 

prazákladem bylo ruční ovládání koní. Z tohoto slova vzniklo francouzské slovo ménagement 

a dále jiţ známe anglické to manage (řídit/vést/spravovat). Anglický pojem management tedy 

můţeme překládat do českého jazyka jako řízení a to zejména řízení podnikové ve smyslu 

uceleného řízení všech podnikových činností (výroba, prodej, vývoj, výzkum). 

Management můţeme také rozdělit do tří skupin a to jako vedení lidí, specifické funkce 

vykonávané vedoucími pracovníky (rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, 

vedení lidí, atd.) a jako předmět studia, kde jej chápeme jako soubor přístupů, metod, 

doporučení a zkušeností pouţívaných vedoucími pracovníky, manaţery, ke zvládnutí 

specifických činností, které směřují k dosaţení cílů organizace. Efektivní fungování 

organizace vyţaduje od manaţera zvládnutí náročných rolí, úkolů, jeţ jsou na něj kladeny.  

[5, Durdová] 

 

 

 

                                                           
1
 DONELLY J., H., Gibson, J.,L., Ivancevich J.: Management. Praha, Grada,1997, s. 24 
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Manaţer 

Manaţerská práce je jak věda, tak umění. Manaţer je zodpovědný za dosahování cílů mu 

svěřených organizačních jednotek, včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění, kdy 

vyuţívá spolupracovníků. [15, Vodáček] 

Manaţer má v řízení organizace dominantní postavení, připravuje koncepce rozvoje 

organizace, zabezpečuje její financování, řídí provozní činnost atd. Ostatní zaměstnanci 

organizace realizují manaţerem stanovené úkoly a poskytují mu podklady a příslušné 

informace nutné pro řízení. Současné vývojové tendence uţ nechápou management jen jako 

ukládání úkolů, ale i jako snahu vtáhnout řadové zaměstnance do procesu rozhodování, účasti 

na zisku i vlastnictví. [14, Veber] 

Manaţéři zaujímají v podniku tři role a to vedoucí, podřízený a spolupracovník.   Podle 

profesora Henryho Mintzberga členíme dále manaţerské role na role informační, 

interpersonální a rozhodovací. V rolích informačních vystupuje manaţer jako příjemce 

informací (monitor), jako šiřitel informací (distributor) a jako mluvčí. Interpersonální role 

zastává jako představitel organizace při jednání s lidmi mimo organizaci a jako vedoucí a 

spojovací článek (zprostředkovatel) při jednání uvnitř organizace. Při rolích rozhodovacích 

vystupuje manaţer jako podnikatel, řešitel konfliktů, vyjednavač a poskytovatel zdrojů. [5, 

Durdová] 

Ing. Eva Čáslavová člení manaţerské role podle kritérií znalostí, dovedností a přístupu k 

práci. Manaţera tedy vidí v roli analytika, plánovače, realizátora změn, nositele zdrojů, 

komunikačního partnera, vychovatele, řešitele problémů, pomocníka druhých, koordinátora, 

tvůrce týmu a výkonného vedoucího. [2, Čáslavová] 

 

Management ve sportu 

Management tělesné výchovy a sportu je způsob řízení tělovýchovných a sportovních svazů, 

klubů, spolků, tělovýchovných jednot a druţstev, které realizují aspoň z části podnikatelsky 

orientované činnosti. Jde také o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního 

zboţí a provozování placených tělovýchovných sluţeb. Tento pojem vznikl cíleně se snahou 

po efektivním vyuţívání nemalých finančních částek, jeţ ve sportu kolují, uplatňováním 

komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním v prostředí sportovní konkurence, 

řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu a zabezpečování sportovní 

administrativy. [5, Durdová] 
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Sportovní manaţer 

Manaţery v tělovýchově a sportu členíme do tří úrovní. Jako první jsou manaţeři na úrovni 

vedení sportovní činnosti, například vedoucí sportovních druţstev i jednotlivců, specialisté 

vyškoleni pro řízení velkých sportovních akcí nebo specialisté zabývající se uplatněním 

sportu v pracovním i volném čase lidí, mezi handicapovanými atd. 

Druhou skupinou jsou manaţeři na úrovni řízení určité sportovní organizace jako členové 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních 

středisek řízených armádou atd. 

Do poslední, třetí, úrovně patří manaţeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí 

či provozování tělovýchovných sluţeb jako vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního 

nářadí, pracovníci marketingových agentur apod. 

Nejdůleţitější činnosti sportovního manaţera jsou ty, které vedou k získávání finančních 

prostředků nutných ke zdárnému chodu sportovního zařízení. Zde hovoříme o činnostech v 

oblastech marketingové strategie, spolupráce se sponzory, získávání grantů a dotací od měst, 

obcí a krajů. 

V počínání kaţdého manaţera je nutná hospodárnost a efektivita při nakládání s financemi, 

komplexní koordinace při řízení klubu a vytváření vhodné strategie vedoucí k plnění 

sportovních cílů. [2, Čáslavová] 

 

Prostředí ve sportu 

Prostředí ve sportu a tělesné výchově v České Republice dělíme do tří sektorů. Prvním je 

spolkový sektor tělesné výchovy a sportu, kde patří tělovýchovné jednoty, sportovní kluby na 

bázi občanských sdruţení (Na základě§ 3045 nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 

dochází k přeměně dosavadních občanských sdruţení na spolky ze zákona.) i obchodních 

společností a zastřešující sportovní organizace (sportovní svazy, federace, asociace veřejně 

prospěšné společnosti). 

Druhým sektorem je sektor komunální, zde zmiňujeme školní sportovní tělovýchovné kluby, 

řízení tělovýchovných zařízení v komunální správě, zajišťování komunální péče o 

tělovýchovné a sportovní aktivity handicapovaných jedinců a také zajišťování pohybové 

rekreace v městských aglomeracích. 
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Posledním sektorem je sektor podnikatelský, který se na rozdíl od sektorů předchozích 

orientuje především ziskově. Patří zde vedení cenné tělovýchovné a sportovní sluţby, které 

jsou provozovány podnikateli, zařízení provozující marketingové a reklamní sluţby, podniky 

na výrobu sportovního náčiní a nářadí, rekreační komplexy a cestovní kanceláře. [5, Durdová] 

 

2.2 Sportovní marketing 

 

Definice marketingu 

Podle americké marketingové asociace se marketingem rozumí činnost, soubor institucí a 

procesů, slouţících k vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají 

hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek. [9, Kotler] 

Marketing také chápeme jako proces řízení, jehoţ výsledkem je poznání, předvídání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným 

způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. [12, Světlík] 

 

Sport a marketing 

Na sportovní marketing máme podle doc. Novotného dva úhly pohledu a to jako na marketing 

ve sportu a sport v marketingu. 

Sport v marketingu je chápán pouze jako pomocné médium, kdy slouţí k přenosu reklamních 

a podnikatelských sdělení nebo k vytváření dobré image podniku. Podniky mohou být sportu 

vzdáleny, ale očekávají, ţe osloví jedince ve sportu zainteresované. Patří zde sponzorování 

sportu, sportovní merchandising/licensing, prodej symbolů, sportovní reklama a marketing 

sportovních soutěţí. 

Marketing ve sportu vyuţívají sportovní organizace a sportu blízké podniky, které prodávají 

sportovní produkty (zboţí a sluţby) sportovcům, sportovním institucím nebo osobám 

sportovně aktivním. Můţeme zmínit například marketing sportovních organizací s typickými 

sportovními produkty, spolků, sportovních her a soutěţí, sportovního vybavení, sportovního 

lékařství, sportovních vydavatelství, aj. [10, Novotný] 
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Tradiční marketing vs. sportovní marketing 

Existuje mnoho názorů na speciálnost sportovního marketingu a existenci protikladů mezi 

marketingem tradičním a sportovním. 

„Tradiční marketing převládá v pracovním světě, je ovlivňován zaměstnaností a principy 

výdělečného hospodářství, k tomu je třeba připočítat spotřební oblast a ovlivnění okolím. 

Sportovní marketing naopak převládá v oblasti volného času, je charakterizován 

dobrovolností (čestností), sebeurčením, autonomií a principy společného hospodářství.“ 
2
  

 

2.2.1 Marketingové řízení a jeho aplikace do sportovní teorie 

 

Strategický proces marketingového řízení probíhá ve třech fázích, kterými jsou plánování, 

realizace a kontrola. 

 

Plánování 

Proces marketingové plánování se skládá z analýzy marketingových příleţitostí, volby 

cílových trhů, navrţené marketingové strategie, vypracování marketingových programů a 

řízení marketingových aktivit. 

Nejdříve si kaţdá organizace definuje své specifické poslání v rámci společnosti, dále 

vyhodnocuje své silné a slabé stránky, monitoruje vnitřní a vnější prostředí, formuluje cíle, 

formuluje strategie jejich dosaţení, formuluje program a jeho implementace a končí zpětnou 

vazbou a kontrolou. [9, Kotler] 

 

Poslání a cíle 

Existence kaţdé sportovní organizace má nějaký účel, jeţ organizace prezentuje v dokladech, 

potřebných k jejímu zaloţení. Tento účel je dán stávajícím posláním, kterým začínají veškeré 

marketingové aktivity. Poslání sportovního klubu můţe být například vyváření všestranně 

odborných, organizačních a materiálních podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví aj. 

Poselství organizace vede k formování cílů, které jsou jiţ konkrétnější a jednoznačnější.  

                                                           
2 NOVOTNÝ, J. a Kol.: Ekonomika sportu, Praha, VŠE, Oeconomica, 2010, str.101 
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Cíle dělíme: 

· podle délky období na dlouhodobé (nad 3 roky), střednědobé (3 roky) a krátkodobé 

(roční), 

· podle obsahové stránky na cíle sportovní (vybudování kvalitního týmu vedeného 

kvalifikovanými odborníky), cíle ekonomické (vytvoření dlouhodobých finančních 

zdrojů, rekonstrukce sportovního zařízení atd.) a cíle sociální (propagace zdravého 

ţivotního stylu). [2, Čáslavová] 

 

SWOT analýza 

„ Celkové vyhodnocení silných a slabých (strengths, weakness) stránek společnosti, 

příležitosti a hrozeb (opportunities, threats) se nazývá analýza SWOT. Zahrnuje monitorování 

externího a interního marketingového prostředí. “ 
3
  

· Analýza externího prostředí, hrozeb a příleţitostí 

Je důleţité monitorovat síly makroprostředí (demograficko-ekonomické, technologické, 

politicko-právní a společensko-kulturní) a sloţky mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, 

dodavatele, distributory a dealery), které mají vliv na dosaţení zisku. 

Úspěšný marketing je umění nalézt vhodných příleţitostí, oblasti zájmu kupujících. Máme tři 

hlavní zdroje příleţitostí. Prvním je dodávat něco, čeho je nedostatek. Druhým zdrojem je 

dodávat jiţ existující výrobek lepším nebo novým způsobem a to hlavně prostřednictvím 

dotazování spotřebitelů o jejich představě o ideálním produktu nebo dotazů přímo na radu či 

popisu svých kroků v průběhu spotřebního řetězce. Třetí způsob vede přímo k novému 

produktu. 

Externí prostředí tvoří také hrozby, nepříznivý vývoj nebo trend, který můţe vést k poklesu 

obratu nebo zisku. Hrozby klasifikujeme podle pravděpodobnosti výskytu a podle váţnosti. 

Společnost potřebuje vytvořit obranné plány, aby si s hrozbami poradila. 

· Analýza interního prostředí 

Zde kaţdá organizace vyhodnocuje své silné a slabé stránky. Je stále otázkou zda by se měla 

firma omezovat pouze na příleţitosti, jeţ korespondují s jejími silnými stránkami, nebo také 

na příleţitosti, pro které by si musela potřebné silné stránky vytvořit, nebo je získat.             

[9, Kotler] 

                                                           
3
 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha,Grada, 2007, str.90 
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Formulace strategie 

„ Cíle ukazují, čeho chtějí podnikatelské jednotky dosáhnout. Strategie je hrací plán, jak se k 

nim dostat.“
4
  

 

Formulace programu 

Po vytvoření hlavní strategie musí organizace vypracovat podpůrné programy, které povedou 

k její úspěšné realizaci a marketingový plán. Marketingový plán, jeden z nejdůleţitějších 

výstupů marketingového procesu, začíná stručným shrnutím hlavních cílů a doporučení, které 

umoţní pochopit záměr tvůrců plánu. Následující situační analýza představí údaje o trţbách, 

nákladech, trhu a konkurenci. Poslání, marketingové aktivity a finanční cíle definuje manaţer 

v marketingové strategii. Předposlední části je finanční plánování, k němuţ patří prognóza 

obratu, prognóza výdajů a analýza ziskovosti a poslední část marketingového plánu, kontrola 

plnění, se zabývá kontrolní činnosti a monitorováním plnění plánu. [9, Kotler] 

 

Realizace 

Tímto procesem se převádí marketingový plán do kaţdodenní praxe. 

„Zahrnuje soubor aktivit, jejichž prostřednictvím se číselné údaje i verbálně vyjádřené úkoly 

plánu mění v reálné výrobky a služby.“ 
5
 

 

Kontrola 

Závěrečnou fází marketingového procesu je kontrola, která sleduje výsledky a monitoruje 

nový vývoj. K posouzení výkonu jsou sledovány hlavně oblasti příjmů a výdajů, spokojenosti 

zákazníků a vývoj nových produktů.  Také zde patří hodnocení odchylek a identifikace příčin. 

[9, Kotler] 

 

 

 

                                                           
4
 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane: Marketing management. Praha, Grada, 2007, str. 94 

5
 BOUČKOVÁ, Jana a kol.: Marketing, Praha, Beckovy ekonomické učebnice 2003, str. 26 
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2.2.2 Marketingový mix ve sportu 

 

Profesor Philip Kotler, jeden z největších autorit marketingu, definuje marketingový mix jako 

soubor marketingových nástrojů pouţívaných firmou k dosahování svých marketingových 

cílů a dělí tyto nástroje do čtyř skupin, tzv. 4P : produkt ( product), cena ( price), umístění 

(place) a propagace ( promotion) 

Tento koncept tvoří názory prodejců na marketingové nástroje k ovlivnění kupců. Spotřebitel 

pohlíţí na marketingový mix podle uţitků, jeţ mu přináší. Tyto uţitky, tzv. 4C, se dělí na 

řešení potřeb a přání zákazníka ( customer solution), výdaje zákazníka (customer cost), 

dostupnost řešení (convenience) a komunikace (communication). [9, Kotler] 

 

Produkt 

Termín produkt označuje celkovou nabídku zákazníkovi, velmi široce můţeme produktem 

rozumět cokoli, co můţe být nabízeno někomu proto, aby byla uspokojena jeho potřeba nebo 

přání. Sportovní produkt tedy zahrnuje jak sportovní sluţby, zboţí, tak i myšlenky, osoby a 

místa, veškeré hmotné a nehmotné statky nabízeny k uspokojování potřeb zákazníka v oblasti 

sportu. 

Sportovní produkty můţeme klasifikovat takto: 

a) základní produkty TV a sportu 

- nabídka tělesných cvičení, sportovních a turistických akcí, 

b) produkty vázané na osobnosti 

- sportovní výkony sportovců, případně jejich reklamní vystoupení a výkony trenérů, 

c) myšlenkové produkty 

- médii šířené sportovní informace, hodnoty sportovních záţitků, myšlenky iniciující 

sportovní oblast, 

d) vedlejší produkty a produkty v oblasti podmínek 

- sportovní zařízení, vzdělání ve sportu, pojištění sportovců, společenské akce, 

sponzoring, propagace zboţí a suvenýry, vstupenky, doprava na soutěţe aj., 

e) klasické materiální produkty 

- tělovýchovné a sportovní nářadí a náčiní, sportovní oblečení. 
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Cena 

Cena produktu výrazným způsobem ovlivňuje zákazníka při nákupu. Tvorba cen je vázána na 

druh produktu nabízeného sportovní organizací, informace o poptávce a o cenách ostatních 

konkurentů. Při stanovení cen sportovních výrobků a sluţeb můţe organizace vycházet 

z ekonomických kalkulací, avšak například při transferů hráčů bere v úvahu úsudky 

představitelů poptávky. Také se při tvorbě cen uplatňují necenové nástroje marketingu jako 

balení, značky, způsob distribuce a propagace, které mají spíše psychologický vliv. Mezi další 

psychologické působení na zákazníka můţeme zařadit různé typy slev a způsoby plateb, 

permanentky aj. 

Distribuce 

Vţdy je nutné zajistit cestu produktu k zákazníkovi. Účastník trhu musí vykalkulovat náklady 

na distribuci, určit charakter a hustotu distribuční sítě a distribučních kanálů. Je zde důleţité 

rozlišovat, zda je produkt hmotný (sportovní obuv) nebo nehmotný (záţitek z tenisového 

turnaje). 

Propagace 

Propagace je přesvědčivou komunikací, zahrnující čtyři základní činnosti, kterými jsou 

reklama, publicita, opatření na podporu prodeje a osobní prodej. Je třeba vytvořit kaţdému 

produktu svou určitou propagační strategii, která se můţe v různých obdobích vývoje 

produktu měnit. [2, Čáslavová] 

 

2.2.3 Marketingová komunikace 

 

Reklama 

Reklamou rozumíme jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace a propagace idejí, zboţí 

nebo sluţeb. 

Cíle reklamy vycházejí ze současné analýzy marketingové situace a můţou být klasifikovány 

podle toho, zda mají za úkol informovat, přesvědčovat, připomínat nebo posilovat. 

Funkce informační je vyuţívána při uvedení produktu, vytváření povědomí o značce a 

primární poptávky. 
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Přesvědčovací funkce se uplatňuje jiţ v prostředí konkurence a je zaměřena na vytvoření 

selektivní poptávky po značce, vytvoření obliby u spotřebitelů a jejich přesvědčení o 

vhodnosti výběru. 

Připomínková reklama ve fázi zralosti produktu má za úkol stimulovat opakovaný nákup a 

nedovolit spotřebitelům, aby na nabízené výrobky/sluţby zapomněli. 

Posilující reklama přesvědčuje současné zákazníky o tom, ţe učinili správnou volbu.          

[9, Kotler] 

Reklama se k potencionálním zákazníkům dostává přes různá média, která působí téměř na 

všechny smysly člověka. Mezi nejvíce vyuţívané média patří internet, televize, rozhlas, 

noviny, časopisy, letáky, broţury, billboardy, venkovní nástěnné plochy, telefon, direct mail, 

atd. 

Sportovní reklama 

Reklama je důleţitým faktorem ekonomické činnosti v ţivotě subjektů tělovýchovy a sportu. 

Příjmy z nabídky reklamních sluţeb jsou významnou poloţkou veškerých příjmů sportovních 

organizací. Sportovní organizace vybaveny právní subjektivitou, v souvislosti se 

sponzorskými vztahy, vnímají sportovní reklamu jako svůj proti výkon, který nabízejí 

sponzorováni za smluvně dohodnutých finančních a jiných podmínek. 

Sportovní reklama vyuţívá média z oblasti sporu. Nejčastěji se vyskytuje reklama na dresech 

a sportovních oděvech, na startovních číslech, na mantinelu nebo ledové ploše, na sportovním 

nářadí, na výsledkových tabulích a ukazatelích, na vstupenkách, plakátech se sportovním 

programem, na propagačním materiálu, na videozáznamech, billboardech, video tabulích a v 

masmédiích, internetu. [5, Durdová] 

Sportovní sponzoring 

Sponzoring ve sportu je právní a partnerský vztah mezi sponzorem (firmou) a sponzorovaným 

(sportovcem, sportovním klubem, sportovní organizací) při kterém dochází ke vzájemnému 

uspokojování zájmu obou partnerů. Sponzorovaný dostává od sponzora finanční prostředky, 

věcné dary nebo sluţby, sponzor od něj za ně většinou vyţaduje propagaci svého podniku, 

loga firmy nebo jejich produktů. 

Základním principem tohoto vztahu je tedy sluţba x protisluţba. Kaţdý sponzorský vztah 

neboli kooperativní partnerství, by měl být zaloţen na oboustranně vzájemných cílech, 

vzájemně prospěšných přínosech a mravně-etických principech. 
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Sponzoři můţou být se sportem spjati nabídkou svých sportovních produktů a sluţeb, nebo jej 

pouze vyuţívat jako komunikační nástroj. Pomoci sponzoringu chtějí firmy dát najevo dobré 

občanské vystupování, zájem o společnost, zviditelnění produktů a vytvoření příznivých 

podmínek pro publicitu a zájem médií. 

Podle objemu sponzorských příspěvků hovoříme o exkluzivním sponzorovi, o hlavním a 

vedlejším sponzorovi a o kooperačním sponzorovi. [5, Durdová] 

V současnosti se v České Republice vyskytují sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě. 

Praktici v TJ a SK povaţují sponzorské smlouvy za darovací, ale v kaţdém případě, kdy se 

vyţaduje určitá protisluţba, jedná se o reklamu a příjem z takovéto smlouvy patří mezi 

doplňkové příjmy z vedlejší činnosti. [10, Novotný] 

Sponzorování sportovní akce 

Tento typ sponzorování nabízí sponzorovi velkou nabídku reklamních moţností, od 

vstupenek, programového sešitu, reklamy o přestávkách aţ po uvedení titulu hlavního 

sponzora akce. Nabídka bývá také podloţena manaţerskými náměty, například akce V.I.P., 

speciální propagace dle priorit sponzora, atd. Návrhy všech proti výkonům bývají 

konkretizovaný ve sponzorských balíčcích. [2, Čáslavová] 

Sponzorský balíček na sportovní akci 

Sponzorským balíčkem rozumíme písemně dokumentován návrh proti výkonu, který je 

sportovní manaţer schopen sponzorovi nabídnout. V ceně balíčku se odráţí rozsah a úroveň 

nabízených výkonů a také zda se jedná o exkluzivní sponzorování, hlavní sponzorování nebo 

kooperační sponzorování. 

Sponzorské balíčky rozlišujeme také jako malé a velké. Velký balíček zahrnuje například 

ohlášení sponzora před, během a po akci, uvedení sponzora v televizním spotu, reklamní 

panel v záběru televizních kamer, jedna strana programu věnována sponzorovi, uvedení 

sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce a vstupenky pro sponzora na slavnostní 

zakončení akce. 

V malém můţe být obsaţeno ohlášení sponzora při akci, jeho uvedení v programu, reklamní 

panel na sportovišti a pozvánka na slavnostní zakončení. [2, Čáslavová] 
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2.3 Realizace sportovní akce 

 

Strategický postup 

Strategickým postupem můţeme rozumět 10 na sebe navazujících etap, podle kterých by se 

měl kaţdý organizátor sportovních akcí řídit. 

1. etapa – Současná situace (Jak jsme na tom?) 

Analýza současného stavu umoţní rozhodnout o cílech akce, volbě nástrojů, prostředků a cest 

k jejich uskutečnění. Také lze odhadnou, zda je v silách organizátora akci uskutečnit. 

2. etapa – Budoucí prostředí (Co lze předpokládat?) 

Je důleţité umět předvídat rizika, která můţe akce skrývat a snaţit se je omezit, počítat s 

časovými i hmotnými rezervami. 

3. etapa – Naše současné moţnosti (Kam aţ jsme schopni postoupit?) 

V této fázi se zhodnotí všechny moţnosti a nedostatky akce a odhadne stupeň úspěšnosti. 

4. etapa - Moţné směry (Kam bychom mohli jít?) 

Různé cíle vyţadují různé směry a organizátoři se musí rozhodnout, zda budou realizovat 

všechny nebo z nich stanoví výběr, který je adekvátní současným moţnostem. 

5. etapa – Naše cíle (Kam chceme dospět?)   

Stanovení cílů a jejich struktury a optimalizace na základě předchozí etapy. 

6. etapa – Moţné přístupové cesty (Jak tam můţeme dojít?) 

Před zahájením akce se zvaţují všechny způsoby, jakými lze dosáhnout vytyčených cílů a 

všechny strategické variant. 

7. etapa- Zvolena cesta strategie (Co budeme dělat?) 

Zhodnocení důsledků a účinků všech moţných strategií umoţňuje konečné zvolení jen jedné, 

celkově nejvýhodnější. 
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8. etapa- Program akce (Jak to provedeme?) 

Po zvolení cílů a strategie jejich realizace se organizátor zabývá programem akce, detaily 

plánů činnosti, rozdělením rolí účastníků, časovým rozpisem, termíny a způsoby kontroly.  

9. etapa- Rozpočet (Co budeme potřebovat?) 

Stanovení příjmů a výdajů na akci.  

10. etapa – Přehled a kontrola (Co z toho vyplývá pro realizaci?) 

Kontrolovat průběh akce je důleţité, aby nedocházelo ke zpoţděním a nákladným omylům. 

[2, Čáslavová] 

 

Marketing sportovních akce 

Marketing sportovních akcí bývá hlavně zaměřen na získávání zákazníků, kdy je vyuţívána 

motivace diváku i aktivních sportovců prostřednictvím akce. Tato motivace, která účastníky 

emocionálně zasahuje, umoţňuje vznik předpokladů pro marketing v oblasti komunikace. 

Prostřednictvím sportovní akce jde především o komunikaci značek a firem, reklamu 

produktů a péči o potencionální zákazníky. [2, Čáslavová] 

 

SWOT analýza organizace sportovní akce 

Silné stránky 

Dovednosti zde posuzujeme jako silné, průměrné nebo slabé. Mezi příklady základních 

zkoumaných parametrů patří: 

· finanční plánování- účetnictví, management, rozpočetnictví, 

· personální management- výběr členů, školení, dohled, motivace zaměstnanců a 

dobrovolníků, 

· bezpečnost, ochrana, rizikový management- vstupy, sportoviště, diváci, hráči, 

zaměstnanci, 

· občerstvení a nápoje- jednání, cena, kvalita, kvantita, 

· obchodní oddělení a marketing- prosperita, prodej, sluţby, 
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· písemnosti- korespondence, propagační kopie, interní zápisy, mediální vyuţití, 

obchodní publikovatelné články,  

· řídící schopnosti- přesvědčování, motivace, schopnost poslouchat, dovednost řešit 

problémy. 

Slabé stránky 

Zde parametry posuzujeme jako kritické, regulované nebo eliminované a můţou jimi být: 

· neshoda mezi zaměstnanci, 

· nedostatek zkušenosti zaměstnanců, 

· nedostatek času pro plánování, 

· objevování nových problémů, 

· nedostatek zařízení. 

Příleţitosti 

Příleţitosti posuzujeme jako předpokládané, zlepšené nebo ţádající kontrolu. Jde o následující 

parametry: 

· historické aktivity, 

· budoucí partneři, 

· budoucí sponzoři, 

· jiné priority sportovní akce, 

· turistické aktivity v oblasti sportovní akce, 

· přátelská společnost a vládní organizace. 

Hrozby 

Na hrozby nahlíţíme jako na váţné, dále kontrolované a ţádající reference. Příkladem mohou 

být: 

· politický neklid, 

· ekonomická recese, 

· negativní účinek prostředí, 

· násilí, kriminalita, protesty, 

· neshody a stávky, 

· počasí a jiné nekontrolovatelné vlivy. [2, Čáslavová] 
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2.4 Projektový management 

Americký profesor a ekonom Harlod Kerzner, který se zabývá problematikou projektového 

managementu, definuje projektový management jako souhrn aktivit, které spočívají v 

plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, 

stanoveným pro realizaci specifických cílů a záměrů. [8, Kerzner] 

Project Management Institute vymezuje projektový management jako aplikaci znalostí, 

schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby byly splněny poţadavky 

projektu. [11, PMI] 

 

Projekt 

Různí autoři definují také samotný projekt rozdílnými definicemi. Pro Alenu Svozilovou, 

známou projektovou manaţerku, je projektem určité krátkodobě vynaloţení úsilí, které je 

doprovázeno aplikací znalostí a metod, jehoţ účelem je přeměna materiálních a 

nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, sluţeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo 

dosaţeno vytyčených cílů. [13, Svozilová] 

Profesor Kerzner chápe projekt jako jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán 

specifický cíl, jenţ má být jeho realizací splněn, přičemţ je definováno datum začátku a 

konce uskutečnění a stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.          

[8, Kerzner] 

 „Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, 

navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele. 

Projekt je aktivita omezená v čase, realizovaná pouze jedenkrát bez opakování se značným 

množstvím charakteristických rysů, ke kterým patří: 

• výsledek musí sloužit užívání po celou dobu přesně určenou zadavatelem projektu, 

• úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý, 

• trvání projektu je časově omezeno, 

• projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu, 

• zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány, 

• projekt má jen jeden výsledek. 
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Projekt je jednorázový proces: 

• směřující k dosažení stanovených cílů, 

• během procesu prochází projekt řadou etap a fází, 

• s etapami se mění úkoly, organizace a zdroje.“
6
 

 

SMART cíl projektu 

Správná definice cíle je jeden z klíčových faktorů úspěchu. Pro dobrou definici cíle je 

výborná technika SMART a cíl by podle ní měl být: 

· S (Specific) specifický a specifikovaný 

· M (Mesurable) měřitelný, abychom mohli určit, čeho jsme dosáhli 

· A (Agreed) akceptovatelný, pro jistotu, ţe všichni souhlasí a cíl přijímají 

· R (Realistic) realistický, dosaţitelný 

· T (Timed) termínovaný, ve stanoveném termínu. 

Pro úspěšný projekt jsou důleţité, jeţ několikrát výše zmíněné veličiny: cíl, čas a náklady, 

které se vzájemně provazují a vytváří tzv. Trojimperativ. Pokud se změní jedna z nich a druhá 

má zůstat stejná, musí se změnit také odpovídajícím způsobem třetí. [3, Doleţal] 

Obr. 2.1. Trojimperativ 

 

Zdroj: Centrum znalostního managementu, 2014. 

 

                                                           
6
 FIALA, P.: Projektové řízení, Oeconomica, VŠE, 2002, str. 10. 
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Logický rámec projektu 

Metoda logického rámce je často vyuţívána k stanovení cílů projektu a jako podpora k jejich 

dosahování. Efekt sladění úhlů pohledu na problematiku všemi zainteresovanými stranami je 

hlavním aspektem této pomůcky. 

Pouţitými principy při tvorbě logického rámce jsou vzájemně logicky provázané základní 

parametry projektu a potřeba měřitelnosti výsledků, práce a systémový přístup- uvaţování 

věcí ve vzájemných souvislostech. 

 

Logický rámec tvoří 4 důleţité sloupce:  

První sloupec obsahuje záměr, cíl, výstupy a klíčové činnosti projektu.  

Záměr deklaruje příčinu změny, proč chceme dosáhnout určitého cíle. Jedná se hlavně o popis 

přínosů projektu po jeho realizaci. 

Cíl popisuje uţ zaměření projektu, čeho konkrétně chceme dosáhnout. Pro jeden projekt je 

pouze jeden cíl. 

Konkrétní výstupy specifikují, jak chceme cíle dosáhnout. Co vše je potřeba vytvořit, co 

konkrétně bude projektový tým realizovat. 

Klíčové činnosti, jsou ty aktivity, které ovlivní realizaci konkrétních výstupů. 

Druhý sloupec tvoří objektivně ověřitelné ukazatelé, prokazující, ţe bylo dosaţeno záměrů, 

cíle a konkrétních výstupů. 

Třetí sloupec uvádí způsoby ověření. Jak budou zjištěni ukazatelé, kdo za ověření zodpovídá, 

kolik času a jaké náklady ověření vyţaduje a jak budou ukazatelé dokumentováni. 

Poslední sloupec tvoří předpoklady a rizika. Uvádějí se zde výslovné předpoklady, podle 

kterých se vycházelo při stanovení projektu a které podmiňují jeho realizaci. Dále se zde 

uvádějí také skutečnosti, jeţ projekt mohou ohrozit a měl by se na ně brát při návrhu a 

realizaci projektu zřetel. [3, Doleţal] 

 

Předpokladem tvorby kvalitního logického rámce je účast všech zástupců relevantních 

zainteresovaných stran, kdy se tyto osoby dohodnou co, proč a jakým způsobem bude 

realizováno, jaký je finanční a časový rámec projektu a jaké předpoklady a rizika jsou spojena 

s jeho realizací. 
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Pokud se mají různé strany shodnout, tak logický rámec projektu bude odráţet všechny 

poţadavky zákazníka stejně jako různá omezení ze strany realizace.  

Definováním ukazatelů a stejně jako způsobem jejich ověření se tvůrčí skupina shodne na 

kriteriích úspěch projektu a jeho jednotlivých etap 

Logický rámec slouţí také v průběhu realizace projektu jako prostředek sledování, případně 

posuzování a realizaci změn. 

Tato tabulka je také výborným komunikačním prostředkem. [3, Doleţal] 

 

Ţivotní cyklus projektu 

Ţivotní cyklus projektu na pět fází: 

1. konceptuální návrh, který obsahuje definování základních záměrů projektu, hodnocení 

přínosů a dopadů z jeho realizace, odhad, definice zdrojů a času na realizaci projektu, 

předběţná analýza rizik, 

2. definice projektu zpřesňující výstupy první fáze a obsahující přípravu podrobného 

plánu pro realizaci, 

3. produkce, představuje vlastní realizaci, znamená řízení jednotlivých prací projektu, 

obsahuje kontrolu časového harmonogramu a nákladů (rozpočtu), řízení komunikace, 

pořizování projektové dokumentace pro kontrolu průběhu projektu a pro budoucí 

pouţívání předmětu projektu, tvorbu plánu podpory v operačním období, 

4. operační období, vlastní uţívání předmětu projektu, je prováděno hodnocení projektu 

při vyuţití různých (ekonomických, sociálních aj.) hledisek dopadů projektu ve 

srovnání s nadefinovanými záměry v prvním období, důleţitá je zpětná vazba pro 

plánování nových projektů, 

5. vyřazení projektu, předání předmětu projektu, uvolnění zdrojů a to jak finančních, 

technologických tak i lidských, které byly vázány na realizovaný projekt na jiné 

projekty, zpracování získaných zkušeností z řízení a realizace projektu pro potřeby 

dalších projektů. [13, Svozilová] 
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3  Organizace jezdeckých závodů VC Ostravy 2014 

3.2  Jezdecký sport 

Koně byli domestikováni přibliţně před 6 000 lety. Původně byli lidmi vyuţíváni jen pro 

maso a kůţi, později, kdyţ kmeny začaly kočovat, lidé se je také snaţili ovládat a pouţívat 

k dopravě.  

Jiţ ze starověku jsou dochovány první pojednání o tréninku jezdce a koně. Koně se významně 

uplatnili při dobývání a vytváření velkých říší a byli trénováni k perfektní poslušnosti ve 

válce. 

Ve středověku byla tato zvířata vyuţívána také k dobovým sportovním utkáním, rytířským 

turnajům. Koně středověkých rytířů byli cvičeni na boj, na ovládání jednou rukou a nohama, 

podle toho, co výzbroj rytíře umoţňovala.  

Trénink koní se postupně přestával týkat pouze přípravy na válku a stával se uměním, 

vznikaly jezdecké školy zaměřeny na drezůru a  jezdectví se stalo samostatným sportovním 

odvětvím. Z drezůry se dále vytvořila další jezdecká odvětví. 

 Dnes máme 7 základních sportovních disciplín, kterými jsou skoky, drezura, všestrannost, 

spřeţení, voltiţ, vytrvalost a reining. 

 

3.2.1 Skokové soutěţe 

Skákání pro koně není zcela přirozené a ve volné přírodě, kůň překáţku zdolá pouze 

v případě, ţe není moţnost ji obejít a před něčím prchá.  

Skokové jeţdění, jinými slovy  parkur, je disciplínou poměrně mladou. Se skákáním 

výškových překáţek začali jiţ dříve armádní jezdci, kteří povaţovali jako výzvu mezi sebou 

skákat výš a dál. Avšak tito jezdci, akrobaté, ještě neznalí správné techniky, zůstávali celou 

fázi skoku koně sedět v sedle, nebo se dokonce zakláněli, čímţ neumoţňovali koni dostatečně 

zvednout zadní nohy, svou hmotností rušili koně v rovnováze a v mnoha případech docházelo 

ke zraněním. Skutečné skákání, tedy začalo aţ s novou jezdeckou technikou, zavedením 

nového jezdeckého stylu, tzv. „lehkého sedu“, při němţ jezdec neruší rovnováhu koně při 

skoku. Tento „objev“ je připisován kpt. Federicu Caprillimu, který takto překonal roku 1902 

v Turinu skok o výšce 2, 08 cm. Přijetí, rozšíření a pochopení tohoto stylu všemi jezdci 

umoţnilo vzniku této jezdecké disciplíny.  
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Součástí olympijských her se stal  parkur teprve v Paříţi roku 1990 a dodnes je jediným 

olympijským sportem, při kterém soutěţí dohromady muţi a ţeny. [16] 

Při jednotlivých soutěţích, vţdy na uzavřeném kolbišti, jsou jezdci se svými koňmi hodnoceni 

za zvládnutí předem určené trasy s překáţkami, v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem 

chyb (shození překáţky nebo odmítnutí poslušnosti koně). Jednotlivé skoky jsou v parkuru 

očíslovány v pořadí, jeţ musí být překonány. Počet, výška, profily a jejich kombinace jsou 

dány soutěţními úrovněmi. 

 V České Republice je 7 úrovní skokových soutěţí. 

ZM s maximální výškou překáţek do 90cm,  

Z do 100 cm,  

ZL do 110 cm, 

L do 120 cm, 

S do 130 cm,  

ST do 140 cm a  

T s maximální výškou 150 cm. 

 Od stupně L a výše jsou dále přidávány hvězdičky, které informují jezdce o náročnosti trasy: 

* lehká,  

** těţká. 

Pokud není v propozicích závodu stanoveno, ţe o vítězi rozhodne dosaţený čas, postupují 

všechny dvojice, které dokončily parkur v základním kole bez chyby do finále – 

rozeskakování. Tento parkur je po technické stránce náročnější a překáţky jsou aţ o 10 cm 

vyšší. Při hodnocení rozeskakování rozhoduje na prvním místě čistota parkuru a na druhém 

místě dosaţený, co nejkratší čas. 

Parkurové soutěţe prokazují klid, sílu, dovednosti koně při skákání a jezdecké schopnosti 

jezdce. K dosaţení vysoké úrovně v tomto sportu je zapotřebí mít inteligentního, pozorného a 

uvolněného koně i jezdce. Bohuţel talentovaných koní s těmito vlastnostmi je velice málo a 

jejich cena je příliš vysoká. Avšak parkurové skákání dnes díky velkému mnoţství soutěţí 

umoţňuje závodit na reálné úrovni. Pro diváka tento sport nabízí estetickou, dynamickou a 

vzrušující podívanou. [16] 
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3.2.2  JK Baník Ostrava 

Jezdecký klub Baník Ostrava je neziskovou organizací, existující od roku 1994 jako     

samostatný právní subjekt, jehoţ posláním je výchova dětí a mládeţe k jezdeckému sportu,       

zajištění rekreačního, výkonnostního a vrcholového jezdeckého sportu a také propagace    

tohoto sportu pořádáním soutěţí. Od roku 1968 sídlí JK v Ostravě- Staré Bělé a jeho areál 

tvoří tři kryté jízdárny, pískové  opracoviště
7
  o rozměru: 80 x 90 m a trávnaté kolbiště o 

rozměru: 120 x 52 m. [17] 

 

3.2.3  Velká cena Ostravy v parkurovém skákání 

Velká Cena Ostravy, letos jiţ 50. ročník, je tradiční jezdeckou událostí pořádanou právě JK 

Baník Ostrava. Tato soutěţ také působí posledních 13 let v prestiţním seriálu Český skokový 

pohár, dále jen ČSP, jednom z nejvýznamnějších sportovních podniků v rámci českého 

jezdeckého sportu. Asociace Český skokový pohár vznikla dohodou 12 jezdecký klubů z 

různých míst České republiky, aby se v 11 kvalifikačních kolech a konečném finále mohli 

mezi sebou utkat všichni extraligoví jezdci a jejich koně. Finálová soutěţ je poté přístupná uţ 

jen pro nejlepší čtyři jezdce z kvalifikací, kteří si mezi sebou navzájem své koně vyměňují, 

jak je tomu i při soutěţích mistrovství světa. [18] 

Práce se zabývá pouze jedním z těchto kvalifikačních kol, jehoţ přímá organizace je téměř 

výhradně v rukou pořádajícího klubu, avšak ten je termínem a programem omezován jiţ 

zmíněnou asociací ČSP a po technické stránce také limitován Českou jezdeckou federací, dále 

jen ČJF, organizací, která zastřešuje veškerý jezdecký sport v České Republice a je členem 

Českého olympijského výboru a Mezinárodní jezdecké federace. Kaţdý sportovní subjekt, 

klub, jezdec i kůň je evidován a registrován ČJF, která vytváří pravidla a právní rámce 

jezdeckého sportu. 

 

3.3   Cíle projektu 

Hlavním cílem je uspořádání třídenních parkurových závodů, které vyvrcholí soutěţí Velká 

cena Ostravy 2014, zvednou povědomí o jezdeckém sportu u široké veřejnosti, zaujmou nové 

sponzory tohoto sportu a také pomohou navýšit JK Baník Ostrava rozpočet na renovace 

areálu. Mezi důleţité dílčí kroky patří přilákání vysokého počtu soutěţících a návštěvníků. 

                                                           
7
 Opracovištěm se rozumí uzavřené kolbiště slouţící k přípravě koní před závody s několika cvičnými skoky. 
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3.4   SWOT analýza závodů VC Ostravy 

 

SILNÉ STRÁNKY (STRENGTH)  

 

• Tradice závodu 

• Zkušený personál 

• Dobrá lokace, dostupnost areálu 

• Moţnost ustájení koní soutěţících 

• Vysoké výhry 

• Kvalitní povrch závodního kolbiště 

• Velké mnoţství dobrovolníků 

• Soutěţ ČSP 

 

SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESS)  

 

• Málo sponzorů v jezdeckém sportu 

• Nedostatek financí 

• Zastaralost areálu- vzhled závodiště 

• Velká závislost na počasí 

• Parkování na nezpevněných plochách 

• Malé kapacity stájí 

• Nezastřešená tribuna pro diváky 

• Trávnaté kolbiště 

 

PŘÍLEŢITOSTI (OPPORTUNITIES)  

 

• Navýšení rozpočtu JK na renovaci areálu 

• Přilákání nových sponzorů 

• Udrţení si dobrého jména mezi organizátory 

             jezdeckých závodů                 

• Zvýšení zájmu veřejnosti o jezdecký sport 

 

 

 

 

HROZBY (THREATS)  

 

• Špatné počasí 

• Konkurenční závody 

• Nezájem veřejnosti 

• Technické závady 

• Selhání personálního zajištění 

• Nízká účast soutěţících 

• Zranění 

• Zrušení závodů 

• Neschválení podmínek závodů 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014.                              

Analýza interního prostředí 

Mezi silné stránky těchto jezdeckých závodů bezesporu patří dlouhá léta zkušeností JK Baník 

Ostrava s pořádáním akcí tohoto typu a zkušený, léty prověřený personál, který je vţdy 

schopen pohotově reagovat na jakékoliv neplánované změny v programu a události, jeţ 

můţou ohrozit plynulost akce. 

Velké mnoţství členů JK představuje mnoho dobrovolníků, kteří se aktivně zapojují do 

příprav a organizace.  

Závodiště se nachází v městském obvodě města Ostravy, ve Staré Bělé, je snadno dostupné 

pro návštěvníky, vyuţívající jak osobní automobily a MHD, tak také, díky mnoţství 

oblíbených cyklostezek v okolí, zde můţou diváci v rámci výletu přijet na jízdním kole. 

Soutěţící zajisté ocení kvalitní pruţný, vţdy perfektně upravený, travnatý povrch závodního 

kolbiště, vysoké výhry, velké mnoţství vypsaných soutěţí a zajištění ustájení pro koně. 

Pro profesionální jezdce, je VC Ostravy lákadlem, neboť se jedná o jedno z kvalifikačních kol 

ČSP a mohou zde získat cenné body. 
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Areál JK Baník Ostrava se od 1968 moc vzhledově nezměnil. JK se stále snaţí o renovace, 

zlepšování závodiště a udrţování kroku s novými a modernějšími jezdeckými areály, avšak je 

to právě nedostatek financí, který je hlavní slabou stránkou a brání, aby areál dostal lepšího 

vzhledu a nepůsobil tolik zastarale.  

S financemi můţou pomoci sponzoři, kteří poskytnou prostředky k opravám, ale jezdectví 

jako sport, stále nemá takovou diváckou popularitu jako například hokej, nebo fotbal a firmy 

tedy spíše upřednostňují tyto více propagované sporty. 

Dalším problémem souvisejícím s areálem je malá kapacita stájí a nutnost si na kaţdé závody 

stále zapůjčovat mobilní boxy pro soutěţící koně.  

Chybí také parkoviště. Přepravníkům a automobilům je vyhrazena parkovací plocha na louce 

vedle závodiště, která ale není zpevněná a v případě deště nastávají problémy s příjezdy a 

odjezdy přepravníků.  

Počasí nedělá problémy pouze s parkováním, ale s celými závody, které na příznivých 

klimatických podmínkách závisí. Datum konání parkurových závodů je naplánováno dlouho 

předem a nikdo není schopen odhadnout předpověď na daný termín.  

Závodiště má travnatý povrch, který je sice vţdy kvalitně připraven a jezdci velice oblíben, 

ale vyţaduje příliš mnoho péče a po skončení závodů je vţdy naprosto zničen. 

 

Analýza externího prostředí 

Příleţitosti má JK při pořádání závodů mnoho a je třeba je vyuţít. Při příznivém počasí se 

očekává vysoká účast diváků a prostřednictvím dobrého programu je mezi nimi moţno 

vyvolat zájem o jezdecký sport. Jelikoţ je mezi soutěţemi vypsán také závod ČSP, jezdecké 

pole bude kvalitní a pro diváky tedy velice atraktivní. Pozornost dětí určitě přiláká moţnost 

jízdy na ponících v rámci doprovodného programu. 

Dobře zorganizovanými závody lze oslovit potencionální sponzory dalších ročníků, kterým 

zde přímo v praxi bude představeno, jakou formu reklamy jim tato akce můţe přinést, jak zde 

mohou být prezentováni. 

Kvalitními podmínkami a bezproblémovým průběhem si JK udrţí dobré jméno mezi 

pořadateli a soutěţící se na toto ostravské závodiště budou stále rádi vracet. 

Vysoká účast, jak soutěţících, tak diváků a příjmy z vybraného vstupného a startovného, 

poskytnou JK finanční prostředky k renovacím a opravám areálu. 
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Největší hrozbu pro tyto závody představuje počasí. Pokud je opravdu velmi deštivé, diváci 

nepřijdou, nahlášení soutěţící nedorazí v plném počtu a pokud ani povrch závodiště není 

bezpečný, závody se musí zrušit. Kromě deště celou řadu problémů způsobí také silný vítr, 

který můţe skoky v parkuru pobořit a znemoţnit tak soutěţícím čistou jízdu. 

Celá řada jezdeckých klubů pořádá podobně závody a některé z nich nabízí i lepší podmínky a 

výhry soutěţícím, kteří pak nemusí jevit o VC Ostravy takový zájem. 

S malou účastí nejenom soutěţících, ale také diváků dále souvisí nízké příjmy ze startovného 

a vstupného a konečná neúspěšnost celého projektu. 

 V případě velkých finančních ztrát je zde i riziko neschopnosti uspořádat další ročníky tohoto 

závodu, jelikoţ bude mnohem obtíţnější zajistit adekvátní podmínky pro přidělení povolení 

k organizaci závodů. 

Případné selhání technického zařízení, softwaru na zpracování výsledků, časomíry a dalších, 

také znemoţní závodům hladký průběh. 

Mnoho pozic zastávají dobrovolně členové JK, bez jakékoliv smlouvy o provedení pracovní 

činnosti a je zde tedy moţnost, ţe se nedostaví ve slíbeném počtu. 

Další hrozbou závodů je nečekané váţné zranění soutěţící dvojice, případně někoho 

z účastníků, které znemoţní závodům plynulý průběh a přinese do soutěţního dne špatný 

záţitek. 
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3.5 Logický rámec projektu 

Základem pro řízení projektu organizace jezdeckých závodů bylo vytvoření logického rámce, 

který umoţnil přesné vymezení cíle, účelů, výstupů a klíčových činností vedoucích 

k úspěšnému výsledku, rovněţ také definoval ukazatelé, zdroje ověření, předpoklady a rizika. 

Tab. 3.1: Logický rámec VC Ostravy  

 POPIS PROJEKTU OBJEKTIVNĚ 

OVĚŘITELNÍ 

UKAZATELÉ 

ZDROJE 

OVĚŘENÍ 
PŘEDPOKLADY 

A RIZIKA 

HLAVNÍ CÍL Upořádání jezdeckých 

závodů 

Celkový zájem o 

závod 

Statistiky 

z podobných akcí 

 

ÚČEL 

PROJEKTU 

 

Navýšení rozpočtu JK 

Noví sponzoři 

Propagace jezdectví 

 

Počet závodníků 

Počet sponzorů 

Počet diváků 

Startovní listina 

Seznam sponzorů 

Protokol ze závodů 

Dobrá organizace 

Dobré počasí 

Zisky > náklady 

VÝSTUPY 1. Povolení 

2. Dotace a sponzorské 

dary 

3. Program akce 

4. Dobrovolníci 

5. Startovné 

6. Propagace 

7. Dohoda o zapůjčení 

mobilních boxů 

8. Objednávka trofejí 

 

Plynulost akce 

Bezproblémová 

komunikace mezi 

funkcionáři akce 

Pohotový 

personál 

 

 

 

 

Sponzorské 

smlouvy 

Smlouvy o 

zapůjčení 

mobilních boxů 

Smlouvy 

s rozhodčími aj. 

Klubové konto 

Klubová statistika 

Dostatek financí 

Dodrţení časového 

plánu 

Dobrá propagace 

Zájem závodníků a 

veřejnosti 

Dostatečný počet 

dobrovolníků 

Příznivé počasí 

Včasné podání 

ţádostí a 

objednávek 

 

AKTIVITY 1.  Zajištění povolení 

2. Zajištění financí 

3. Tvorba programu 

4. Personální zajištění 

5. Zajištění soutěţících 

6. Organizace reklamy 

7. Technické zázemí 

8. Činnosti spojené s 

cenami 

Pozitivní ohlas, 

soutěţících, 

sponzorů a 

veřejnosti 

 

Seznam povolení 

Rozpis závodu 

Seznam finančních 

zdrojů 

Seznam 

dobrovolníků 

Reklama 

Výpis telefonních 

hovorů 

Faktury 

Nezajištění 

dostatku 

soutěţících, 

veřejnosti a 

sponzorů 

Nedostatečná 

propagace 

Nedodrţení 

programu 

Zranění 

Nepřízeň počasí 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014.                              
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3.6 Organizace činností projektu VC Ostravy 

 

3.6.1 Schválení podmínek závodu 

Kaţdoročně počátkem září probíhá sraz všech pořadatelů velkých cen v parkurovém skákaní 

v rámci Českého skokového poháru na území České Republiky, aby se mohly stanovit 

jednotlivé termíny všech kvalifikačních kol ČSP a nedošlo ke vzájemnému krytí. Tato schůze 

proběhla 2. září 2013 a pro Velkou cenu Ostravy byl zvolen termín 16. - 18. 5. 2014. Aby 

mohl JK pořádat tyto jezdecké závody, je zapotřebí podat ţádost o povolení ČJF a to 

nejpozději k 30. 11. předchozího roku (čl. 117.1 Všeobecných Pravidel). Ţádost byla podána 

3. září 2013. 

      Nejméně dva měsíce před termínem závodů, 16. 3. 2014, se dále musí poţádat Krajská 

veterinární správa ČR o stanovení veterinárních podmínek pro příslušný svod (jezdecké 

závody jsou dle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. označovány jako svod) a předloţit Řád 

ČJF na ochranu zvířat proti týrání. Následně je také třeba zaţádat obec o povolení pro konání 

tohoto svodu zvířat. [19]  

      Všechny podmínky byly schváleny k 31. 3. 2014. 

 

3.6.2 Zajištění finančních prostředků 

JK Baník Ostrava ţádá kaţdým rokem statutární město Ostravu o poskytnutí účelových dotací  

z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělesné výchovy a sportu na sportovní 

činnost v jezdeckém klubu  - přípravu jezdců a koní pro extraligové soutěţe a mistrovství 

republiky. Dne 4. 4. 2013 JK poţádal o dotaci 445 000 Kč.  Město poskytlo dotaci 300 000 

Kč. Peníze z této dotace se vyuţívají především na údrţbu areálu, péče o povrch trávnatého 

kolbiště a překáţkového materiálu slouţícího právě k závodům jako je VC Ostravy. Bez této 

dotace by jezdecký klub nebyl schopen nabídnout účastníkům dostatečně kvalitní podmínky 

pro soutěţení a nedostal by ani oprávnění ČJF k pořádání oficiálních jezdeckých závodů. 

Ode dne schválení veškerých podmínek závodů, 1. 4. 2014, jsou hojně oslovováni 

potencionální sponzoři akce a za poskytnutí finančních prostředků, popřípadě materiálních 

cen je jim nabízena protisluţba v podobě zviditelnění jejich firemního loga na překáţkách 

parkuru, na banerech kolem kolbiště a na vstupenkách. V případě větší finanční částky můţe 

být pojmenována také jedna z dílčích soutěţí závodů podle sponzora.  
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Při oslovování sponzoru je třeba dávat pozor, aby se sponzorem jedné akce, nestaly dvě 

konkurenční firmy, například dvě pojišťovny, výrobci automobilů aj. 

K 16. 4. 2014 byla jiţ známá předběţná výše finanční částky obdrţené sponzory a bylo moţné 

vypsat výhry do soutěţí. Sponzorské dary, na pořádání těchto závodů, bude JK přijímat aţ do 

dne konání závodů 16. 5. 2014. Avšak čím později sponzor projeví zájem, tím měně prostoru 

mu JK k prezentaci můţe nabídnout. 

 

3.6.3 Tvorba programu akce 

První schůze organizačního výboru se uskutečnila 1. 4. 2014, kdy byly závody jiţ schváleny 

všemi potřebnými orgány a bylo uţ moţné se zabývat programem závodu, jeho technickým a 

organizačním zajištěním. 

Dílčím cílem celého projektu je vysoká účast soutěţících, JK proto nepořádá jen jednu soutěţ, 

zmíněné kvalifikační kolo ČSP, VC Ostravy, přístupnou pouze profesionálním jezdcům, ale 

vypisuje celkem 10 různých soutěţí všech úrovní, aby se těchto závodů mohli zúčastnit i 

amatérští jezdci, niţší výkonnostní úrovně.  

Tyto závody jsou rovněţ pořádány, aby propagovaly jezdectví jako sport, aby ho zatraktivnily 

a přiblíţily veřejnosti, která se k němu jinde nedostane. Pro ty nejmenší diváky jsou po celou 

dobu konání akce připraveni dva poníci a několik členů JK, kteří jim umoţní si vyzkoušet 

jízdu na koňském hřbetě. Ke skákání na koni přes překáţky nemá mnoho lidí odvahu, proto je 

do doprovodného programu také zařazena ukázka drezurního jeţdění, další velice oblíbené 

jezdecké disciplíny. 

16. 4. 2014 proběhla další organizační schůze a jiţ se známou výši přislíbených sponzorských 

darů byl sepsán a zveřejněn oficiální rozpis závodů i s rozdělením peněţních výher.  

Rozpis soutěţí a cen 

1. Soutěţ, Skok stupně Z  

Startovné 250,-Kč, Ceny 3 000,- Kč (900, 700, 600, 400, 400) 

2. Soutěţ, Skok stupně ZL 

Startovné 300,-Kč, Ceny 7 000,- Kč (2200, 1500, 1000, 800, 600, 500, 400) 

3. Soutěţ, Skok stupně L** 

Startovné 300,- Kč, Ceny 10 000,- Kč (3000, 2500, 1800, 1000, 700, 500, 500) 
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4. Soutěţ, Skok stupně S** 

Startovné 400,-Kč, Ceny 20 000,- Kč (6500, 5000, 3500, 2000, 1000, 1000, 500, 500) 

5. Soutěţ, Skok stupně L** 

Startovné 300,- Kč, Ceny 5 000,- Kč (1650, 1300, 900, 650, 500) 

6. Soutěţ, Skok stupně S** 

Startovné 400,- Kč, Ceny 20 000,- Kč (6500, 5000, 3500, 2000, 1000, 1000, 500, 500) 

7. Soutěţ, Skok stupně ST** 

Startovné 600,- Kč, Ceny 30 000,- Kč (9000, 7000, 5000, 3500, 2400,1500, 1000, 600) 

8. Soutěţ, Skok stupně S** 

Startovné 400,- Kč, Ceny 20 000,- Kč (6 500, 5 000, 3 500, 2 000, 1 000, 1 000, 500, 500) 

9. Soutěţ, Skok stupně ST* 

Startovné 600,-Kč, Ceny 30 000,- Kč (9000, 7000, 5000, 3500, 2400,1500, 1000, 600) 

10. Soutěţ VELKÁ CENA OSTRAVY 2014, Skok stupně T* 

Startovné 1000,- Kč, Ceny 60 000,- Kč (18000, 14000, 10000, 7000, 5000, 2000, 1500, 

1500,1000) 

 

Předběţný program 

Čtvrtek 15.5.2013          17:00 - 19:00  prezentace v kanceláři JK Baník Ostrava 

Pátek 16.5.2013             08:00 soutěţ č. 1, 2, 3, a 4 

Sobota 17.5.2013           09:00 soutěţ č. 5, 6 a 7 

Neděle 18.5.2013           08:00 soutěţ č. 8, 9  

                                       13:00 ukázka drezurního jeţdění 

                                       14:00 soutěţ č. 10      

                                       16:00 finále soutěţe VC Ostravy 

                                       16:30 závěrečné dekorování vítězů          
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3.6.4 Personální zajištění 

Na 1. organizační schůzi konané 1. 4. 2014 se sešli všichni členové klubu a hlavní 

organizátoři akce: 

Pavel Hudeček, předseda JK a ředitel tohoto závodu, zodpovědný za schválení podmínek 

závodu, tvorbu programu a personální zajištění celé akce,  

Ing. Karla Hudečková, zajišťující financování, reklamu a ceny pro vítěze a  

Jan Hudeček, který má na starosti technické zázemí.  

Dále zde byli jmenováni všichni funkcionáři závodu: 

hlavní rozhodčí: Richard Bauer, 

rozhodčí: Leopold Mazánek, Josef Baloun, Darja Hrůzková, 

autor parkuru: Pavel Hudeček, 

asistent stavitele: Jan Hudeček, 

hlasatel: Aleš Suchánek, 

zpracování výsledků a el. časomíra: Dalibor Prokop, 

technický delegát: Vítězslav Hrůzek, 

tajemník: Ing. Karla Hudečková, 

lékařský dozor: MUDr. Jindřich Prokop, 

veterinářská sluţba: MVDr. Václav Petr, 

podkovářská sluţba: Zdeněk Nevařil. 

Dozor na opracovišti, stavitelé parkuru, zapisovatelé výsledků, vodiči poníků, jezdci 

v doprovodném programu a ostatní pomocné funkce zajišťují dobrovolně, bez nároku na 

finanční odměnu, členové JK Baník Ostrava. 

Dobrovolníci byli na schůzi podrobně seznámeni s programem akce, byli rozdělení do skupin 

podle úkolů, které bude potřeba při přípravách i při konání závodů zajistit a jejich veškerá 

činnost bude aţ po skončení závodu korigována jednotlivými organizátory. Po dobu závodů 

jim bude zajištěno občerstvení. 

Mzdy budou vyplaceny poslední po ukončení závodů 18. 5. 2014. 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.veterina.kvali
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.veterina.kvali
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3.6.5 Zajištění účastníků 

Budoucí soutěţící jsou o akci informováni prostřednictvím rozpisu závodů, který jezdci 

naleznou na webových stránkách pro jezdecké závody: http://www.jezdectvi.info/,  

JK: http://jkbanik.webnode.cz/, ČJF: http://www.cjf.cz/ a ČSP: http://www.skokovypohar.cz.  

Velkým a početným jezdeckým klubům se rovněţ rozešlou pozvánky s rozpisy v papírové 

formě.  

Rozpis a přihláška na tyto závody jsou smlouvou mezi účastníkem a pořadatelem závodů. 

Jezdci musí podat přihlášku do 6. 5. 2014, kdy proběhne uzávěrka a nejpozději při prezentaci 

závodů, ve čtvrtek 15. 5. 2014, uhradit startovné, poplatek za kaţdou startující dvojici 

jezdec/kůň. Po celou dobu akce platí pravidlo ČJF, ţe jeden kůň můţe startovat v nejvýše 

dvou soutěţích v jednom dni. 

Při prezentaci účastníku je třeba také ověřit, ţe všichni jezdci a koně jsou registrováni pod 

subjekty ČJF a mají platné licenční známky. 

Jelikoţ jsou tyto závody vícedenní a celonárodní účastí, musí být zajištěno ubytování. 

Jezdcům jsou nabídnuty hotely ve městě Ostrava: 

**** Hotel Clarion Congress Hotel, 

**** Hotel Zámek Zábřeh,  

*** Hotell Vista,  

*** Penzion Florian, 

*** Penzion Ben. 

Pro koně budou postaveny speciální zapůjčené venkovní boxy na pozemcích JK.  

Veřejnost je o závodech informována prostřednictvím reklamy. Vstupné od diváků se bude 

vybírat aţ na místě v den konání závodů. Jízda na poníkovi pro malé děti bude v rámci 

doprovodného programu zdarma. 

V průběhu závodů také nesmí chybět moţnost občerstvení, které si můţou účastníci zakoupit 

v místní restauraci, která v době konání této akce bude připravena na větší mnoţství strávníků 

a otevře ještě další dva stánky s rychlým občerstvením a nápoji přímo vedle diváckých tribun. 

Pro sponzory a další V. I. P. hosty bude připraven speciální stan s rautem. 

 

http://www.jezdectvi.info/
http://jkbanik.webnode.cz/
http://www.skokovypohar.cz/
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3.6.6 Organizace reklamy 

Reklama je v  tomto projektu převáţně informační. Cílem je přilákání co největšího počtu 

platících diváků a vytvoření zájmu o tuto akci a jezdectví. 

16. 4. 2014 začala tvorba reklamní strategie a byl schválen návrh plakátu a letáku k tisku.  

Po vytištění byly tyto propagačních materiály rozmístěny do prodejen jezdeckých potřeb 

v okolí, aby mohly přilákat pozornost zájemců o jezdecký sport. Reklama závodům je 

vytvořena také na webových stránkách JK Baník Ostrava a na sociální síti Facebook. 

Reklama na tyto závody byla také zajištěna v tisku a radiích. 

V týdnu konání  těchto závodů bude pozvánka zveřejněna v regionálních novinách a o této 

akci budou informovat také spoty v krajských rádiích. 

 

3.6.7 Zajištění technického zázemí 

Trávnaté kolbiště vyţaduje celoroční přípravu, hnojení, zavlaţování, kosení, renovace a 

mnoho dalšího. Od měsíce května je zapotřebí také pečlivě připravit a nalakovat překáţky, 

zajistit mobilní WC, ozvučení tribuny, místa pro parkování a stavbu mobilních boxů pro koně.  

Objednávku pronájmu mobilních boxů byla vyřízena 1. 4. 2014 a nejpozději 12. 5. 2014 je 

nutné začít s jejich stavbou, zavést zde elektřinu, vodu, vystlat je slámou a umoţnit přístup k 

senu. 

Dne 14. 5. 2014 bude provedena závěrečná kontrola celého závodiště a budou odstraněny 

případné nedostatky. 

 

3.6.8 Činnosti spojené s cenami 

Veškeré peněţní výhry v jednotlivých soutěţích jsou poskytnuty sponzorujícími firmami. JK 

zajistí pouze rozdělení financí do jednotlivých výher. 

 8. 5. 2014 bude provedena objednávka trofejí pro vítěze a kotiliony pro dekorování 10 

nejlepších jezdců kaţdé z vypsaných soutěţí. Vítěz finále soutěţe č. 10 rovněţ obdrţí deku 

s logem ČSP a Velké ceny Ostrava 2014. 
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3.7 Osnova rozpisu práce   

Aby se v tomto projektu na nic podstatného nezapomnělo a aby nebyla pozornost věnována 

zbytečnostem, je sestavena osnova rozpisu práce, neboli WBS (Work Breakdown Structure) 

diagram. Jsou zde identifikovány všechny prvky organizační struktury a jejich role v rámci 

jednotlivých projektových činností.  

ZODPOVĚDNÉ OSOBY ČINNOSTI 

Pavel Hudeček Schválení podmínek závodu 

 Tvorba programu 

 Personální zajištění 

Ing. Karla Hudečková Zajištění finančních prostředků 

 Zajištění účastníků 

 Zajištění cen 

Jan Hudeček Technické zázemí 

 Organizace reklamy 

 

Obr. 3.1: WBS diagram 

 

Zdroj: Tutorialspoint, 2014.       
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3.8 Ganttův diagram 

Tento projekt vyţaduje celoroční přípravu, zejména péče o povrch závodiště, schvalování 

podmínek závodů a oslovování sponzorů. Posloupnost naplánovaných činností v čase byla 

znázorněna pomocí zjednodušeného Ganttova diagramu. Na horizontální ose jsou zaznačeny 

časové období, na vertikální ose jednotlivé činnosti. Pod diagramem jsou dále vypsány přesné 

termíny jednotlivých činností. 

Tab. 3.2: Ganttův graf  

 
 

Duben 
2013 

Září 
2013 

Březen 
2014 

Duben 2014 Květen 2014  

1.-7.   8.-14.   15.-21.  22-28.  29.-5.  6.-12.  13.-19. 20.-26.  

1.  Povolení              

2. Finance            

3. Program            

4. Personál            

5. Soutěžící            

6. Reklama            

7. Tech. zázemí            

8. Ceny            

Zdroj: vlastní zpracování, 2014.                              

                                                    
Tab. 3.3: Termíny klíčových činností  

Termíny Klíčové činnosti  

30.4. 2013 Ţádost o dotace města Ostravy 

2.  9. 2013 Volba termínu na srazu pořadatelů kvalifikačních kol ČSP 

3.  9. 2013 Ţádost povolení této akce ČJF 

16.3. 2014 Stanovení podmínek Krajské veterinární správy ČR o pro svod zvířat 

17.3. 2014 Ţádost o povolení konání této akce obcí 

1.  4. 2014 Zajištění lidských zdrojů 

1.  4. 2014 Objednávka mobilních boxů a WC 

1.  4. 2014 Tvorba programu akce 

1.4. – 16. 4. 2014 Kontaktování sponzorů 

16.4. 2014 Zveřejnění rozpisu závodu 

16.4. 2014 Tvorba reklamní strategie 

6.  5. 2014 Uzávěrka přihlášek 

8.  5. 2014 Objednávka trofejí a kotilionů pro vítěze 

12.5. 2014 Reklama v tisku a radiu 

12.5. -14.5 2014 Stavba mobilních boxů a parkuru 

12.5. 2014 Objednávka občerstvení pro dobrovolníky aV.I.P. hosty 

14.5. 2014 Závěrečná technická kontrola 

15.5. 2014 Výběr startovného a poplatků za ustájení od soutěţících 

16.- 18.5 2014 Výběr vstupného od diváků 

18.5. 2014  Vyplacení odměn  

Zdroj: vlastní zpracování, 2014.                            
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4 Ekonomické vyhodnocení a doporučení 

Při tvorbě tohoto projektu je důleţité, aby byl financován s pouţitím přidělených zdrojů, aby 

jeho příjmy pokryly výdaje a převýšily náklady. Výtěţek ze závodů bude investován do oprav 

areálu JK. 

4.1 Příjmy 

Dotace 

Velmi důleţitou částí příjmu JK je poskytnutá dotace města Ostravy z odvodů z loterií aj. 

podobných her. Tato částka 300 000 pokrývá náklady spojené s přípravou kvalitních 

podmínek pro závody. 

Sponzorské dary 

Sponzorské dary, byly obdrţeny pro tuto akci celkem ve výši 200 000 Kč a budou z nich 

vypláceny výhry. 

Očekávané příjmy od účastníků 

V roce 2013 bylo celkově ve všech soutěţích v rámci třídenních závodů celkem 518 startů a 

přišlo se podívat přes 3000 platících návštěvníků.  JK měl k pořádání těchto závodů téměř 

totoţný organizační plán a rozpočet. Za příznivých klimatických podmínek je očekáván 

příjem ze startovného 210 000 Kč (výše startovného záleţí na typu soutěţe), z ustájení 150 

000 Kč (1600 Kč/box) a z počtu prodaných vstupenek 90 000 Kč (30Kč/vstup). 

4.2 Výdaje 

Příprava a údrţba závodiště 

Zajištění kvalitních podmínek pro závody je prioritou JK a podmínkou k získání povolení k 

pořádání závodů. Tato poloţka vyţaduje největší mnoţství peněz. Údrţba areálu závodiště, 

péče o povrch trávnatého kolbiště a pískové opracovistě, skokový materiál a další, vyţaduje 

částku min 300 000 Kč. V této poloţce jsou započteny také náklady na ozvučení a za spotřebu 

elektrického proudu a vody. 

Ceny 

Abychom přilákali soutěţící ze všech koutů ČR, musíme jim nabídnout atraktivní ceny. 

Celkově se ve finančních výhrách vyplatí 185 000 Kč a za 15000 Kč budou zajištěny věcné 

ceny, trofeje, kotiliony a deky pro vítěze. 
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Mzdy 

Členové klubu budou pracovat dobrovolně a mzdu obdrţí pouze externí zaměstnanci. JK 

vyplatí na mzdách celkově 50 000Kč. 

Pronájem 

Mezi výdaje se musí dále započítat pronájem 100 ks mobilních boxů pro soutěţící koně, 

jelikoţ vlastní stáje JK mají velmi omezenou kapacitu. Také je nutné pronajmout 2 ks 

mobilních WC. Celkový pronájem včetně montáţe, demontáţe a dopravy JK vyjde na 155 

000 Kč. 

Reklama 

Dobrá reklama a zajímavý program závodů přiláká mnoho návštěvníků. Výdaje v této oblasti 

jsou za placený spot v rádiu, tisk letáků a plakátů a neustálou aktualizaci webové prezentace 

závodů a jejich hodnota je 12 000 Kč. 

Administrativní poplatky 

S pořádáním závodu souvisí také mnoho výdajů na administraci, schválení podmínek, 

poplatky ČJF a další. Celkově se jedná o částku 7000 Kč 

Občerstvení 

Členové JK budou vypomáhat se závody zadarmo, JK jim pouze poskytne občerstvení za       

4 000Kč. 

Servis pro VIP hosty 

Na rozeslání pozvánek na závody pro sponzory, občerstvení a drobné dárečky věnované JK  je 

vystavena částka 10 000 Kč. 

Tab. 3.4 Tabulka očekávaných příjmů a výdajů  

PŘÍJMY ČÁSTKA 

Dotace města 300 000 Kč 

Sponzorské dary 200 000 Kč 

Očekávané příjmy ze startovného 210 000 Kč 

Očekávané příjmy z ustájení koní 150 000 Kč 

Očekávané příjmy ze vstupného 90 000 Kč 

  

Celkem 950 000 Kč 
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VÝDAJE ČÁSTKA 

Příprava a údrţba závodiště  

Příprava povrchu závodiště 200 000 Kč 

Příprava skokového materiálu 80 000 Kč 

Další poloţky (spotřeba el. proudu, vody, ozvučení tribun aj. ) 20 000 Kč 

Mzdy 50 000 Kč 

Reklama  

Tisk letáků, pozvánek a rozpisů 3 000 Kč 

Reklama v tisku 4 000 Kč  

Reklamní spoty v rádiu 6 000 Kč  

Pronájem  

Zapůjčení mobilních boxů  150 000 Kč 

Zapůjčení mobilního WC 5 000 Kč 

Ceny  

Výhry peněţité 185 000 Kč 

Výhry materiální (trofeje, kotiliony a deky pro vítěze) 15 000 Kč  

Administrativní poplatky 7 000 Kč 

Občerstvení pro dobrovolníky 4 000 Kč 

Pozvánky, občerstvení a upomínkové předměty pro V. I. P.  hosty 10 000 Kč 

  

Celkem 739 000 Kč 

 

 

 

Očekávaný hospodářský výsledek projektu 211 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014.                              
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4.3 Doporučení 

Pokud závody dobře dopadnout, nelze pořadatelům mnoho vytýkat. Projekt je organizován 

tak, aby splnil očekávání všech zúčastněných stran a zároveň byl dobře zajištěn finančními 

zdroji. Největším problémem pro organizaci závodů je faktor počasí, který pořadatel nemůţe 

ovlivnit. Bohuţel tento faktor je rozhodující pro celý výsledek projektu, protoţe areál JK je 

stále ve stavu velmi závislém na klimatických podmínkách.  

Situaci by vyřešila velká finanční investice do rekonstrukce celého areálu. Pískový povrch na 

závodním kolbišti obsahující geotextilie a polyesterové vlákna s kvalitním systémem 

odvodnění, by zajistil větší bezpečnost při závodění za nepříznivých podmínek a nenáročnou 

údrţbu. Zpevnění parkoviště, by vyřešilo problémy s příjezdy a odjezdy přepravníků pro 

koně. Zastřešení tribuny zase větší komfort pro diváky při sledování závodů a návštěvnost i 

v deštivém počasí. Rovněţ přístavbou několika dalších boxů pro koně, například v prostorách 

k  závodu nevyuţitých krytých jízdáren, by se klub mohl vyhnout zbytečným výdajům za 

pronájem boxů cizích. Budova JK by se také neměla opomenout, protoţe působí opravdu 

značně zastaralým a zašlým dojmem. Celkový vzhled areálu sice není měřítkem kvality, ale 

jak jezdci, tak diváci určitě ocení alespoň lehkou renovaci. 

Rozsáhlá rekonstrukce by klubu kaţdoročně rozhodně ušetřila mnoho výdajů a umoţnila 

častější pořádání závodů s menšími náklady. Pouze péče o povrch trávnatého kolbiště je 

mnohdy pracnější neţ o golfové hřiště a stojí klub kaţdoročně mnoho peněz. Navíc, po 

kaţdých závodech je tento povrch naprosto zničen. Doba renovace trávníku bývá delší neţ 

jezdecké sezóny, a proto klub tuto plochu vyuţívá pouze jedenkrát ročně k závodům VC 

Ostravy.  

Cena nového povrchu bude přes 5 000 000 Kč, renovace celého areálu a přístavba dalších 

boxů bude minimálně další 4 000 000 Kč. Bohuţel v současné situaci klubu je tato investice 

nemoţná, a proto je JK nucen z téměř všech dostupných finančních prostředků pečovat o 

současný stav jezdeckého areálu a snaţit se ho udrţovat alespoň v přijatelném stavu.  

Situaci by nevyřešilo ani zvýšení startovného a vstupného za účelem navýšení rozpočtu JK.  

V případě startovného je konkurence, která pořádá podobné závody vysoká a nabízí jezdcům 

stejně kvalitní nebo i kvalitnější podmínky pro závodění. Pro laickou veřejnost, bez vztahu 

k jezdectví, budou tyto závody pouze zpestřením dne, a proto pokud budou moc finančně 

nákladné, dají potencionální návštěvníci přednost raději jiným volnočasovým aktivitám.  
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Sponzoring v tomto závodě hraje velice důleţitou roli a značně pomáhá tyto závody 

uskutečnit, bez sponzorů by nebyly výhry. Ve sponzorských smlouvách, kde je firmám za 

poskytnuté finance nabízená propagace, si sponzoři přejí, aby jich nebylo v rámci závodů 

zmíněno více z jednoho odvětví. Avšak hlavním problémem JK je stálý nedostatek financí, a 

proto jsou tyto situace, kdy si klub ještě musí mezi sponzory vybírat, velice nepříjemné. Tento 

problém by mohl vyřešit návrh jiných protisluţeb neţ propagace, například při poskytnutí 

finančních částek do oprav areálu bychom umoţnili zaměstnancům dané firmy vyuţívat 

zdarma sluţeb jezdecké školy.  

Většina sponzorů závodů jsou rodiče členů JK, nebo majitelé koní ustájených a trénovaných 

v prostorách klubu, a v případě nezájmu dítěte o jezdecký sport, popřípadě přesunu 

soukromých koní do jiných stájí jsou velmi ohroţeny finanční prostředky umoţňující pořádat 

tyto závody. Propagace jezdeckého sportu u veřejnosti je proto velice důleţitá, nejen ţe 

můţeme vyvolat u lidí zájem o tento sport, ale také můţeme zaujmout nové, další moţné 

sponzory. 

Evropská Unie bohuţel dotacemi zatím JK klub také nepodpoří. Všechny částky, které by 

mohla poskytnout a konkurenčním jezdeckým areálům poskytuje, jsou v rámci rozvoje 

venkova a JK Baník Ostrava sídlí v části města Ostravy. Je třeba stále zůstat aktivní při 

sledování výpisu poskytovaných dotací a v posílání ţádostí. 
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5 Závěr 

 

Cílem projektu bylo uspořádání jezdeckých závodů v rámci Velké ceny Ostravy, která je 

významnou a prestiţní skokovou soutěţí, tradičně organizovanou JK Baník Ostrava. Tento JK 

vlastní, jako jediný JK v Ostravě, zázemí, jeţ splňuje podmínky realizace velkých jezdeckých 

událostí. Přísné podmínky pro pořadatele jezdeckých závodů jsou kladeny hlavně ze strany 

České jezdecké federace, zastřešující jezdecký sport v České republice a ze strany Českého 

skokového poháru, jediné české extraligové skokové soutěţe. 

 

Projekt jezdeckých závodů je sestaven za účelem zvýšení povědomí a popularity jezdeckého 

sportu u široké veřejnosti, přilákání velkého mnoţství účastníků a nalezení nových sponzorů 

pro následující ročníky. JK vypsal pro závody celkem 10 soutěţí, téměř všech výkonnostních 

úrovní, aby bylo zajištěno obsáhlejší jezdecké pole a také byla umoţněna účast jak 

profesionálům, tak amatérským jezdcům. Pro diváky bude zajištěn zajímavý doprovodný 

program. Nové sponzory se JK pokusí oslovit celkově kvalitně uspořádanými závody 

s dobrou atmosférou a výbornou prezentací sponzorů současných. 

 

Velkou výhodou pro JK Baník Ostrava při pořádání závodů VC Ostravy je velké mnoţství 

zkušeností z minulých ročníků, ze kterých lze vycházet. Zkušení organizátoři jsou si vědomi 

moţných rizik v tomto projektu a snaţí se jim včas předcházet tak, aby umoţnili závodům 

bezproblémový průběh a celkovou spokojenost všech účastníků. Přípravy závodů probíhají se 

značným časovým předstihem, aby se vše vyřídilo bez zbytečných chyb, vznikajících při 

unáhleném a nerozváţném jednání v důsledku časové tísně. V rámci tohoto projektu byl 

sestaven logický rámec, který přesně vymezuje záměr, cíl, klíčové činnosti a výstupy, které 

vedou k úspěšnému zorganizování akce. Úkolem logického rámce je přesné a zjednodušené 

vysvětlení základního smyslu a struktury tohoto projektu všem organizátorům, případně i 

dalším zainteresovaným stranám. Dále byl sestaven Ganttův graf a osnova rozpisu práce, aby 

všechny činnosti v projektu byly jasné a nedošlo k ţádnému nedorozumění. 

 

Bohuţel i přes skvělý tým organizátorů, přesnou přípravu závodů a mnoho dobrovolníků, 

kteří při realizaci jednotlivých klíčových úkolů budou pomáhat, není úspěch vţdy zaručen. 

Největší hrozbu představuje počasí.  
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Ačkoliv areál JK splňuje všechny podmínky k pořádání jezdeckých závodů, není zatím ve 

stavu, kdy by byl schopen zajistit bezproblémový průběh akce za špatného počasí. Hlavní 

problém areálu je jeho zastaralost, otevřené tribuny pro diváky, kolbiště s travnatým 

povrchem pro závodníky a nezpevněné parkovací plochy pro přepravníky koní. Velká 

jednorázová investice do kompletní renovace určitě můţe situaci vyřešit. Jelikoţ JK na 

rozsáhlé renovace nemá dostatek financí, je potřeba stále aktivně oslovovat nové a velké 

sponzory, kteří rekonstrukci areálu budou financovat.  

 

Tyto závody nejsou ziskovým podnikem, avšak výtěţek z nich bude investován do 

zkvalitňování podmínek a nezbytných úprav závodiště pro následující ročníky. V případě, ţe 

by náklady značně převýšily příjmy, klub by byl vystaven riziku neschopnosti připravit další 

závody, které by splňovaly všechny nároky a poţadavky ČJF a ČSP. 

 

Při tvorbě této práce jsem spolupracovala s pořadatelským klubem JK Baník Ostrava a 

vycházela jsem také ze svých vlastních zkušeností, kdy jsem jako členka zmíněného klubu 

vypomáhala s organizací mnoha jezdeckých závodů. 
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Seznam zkratek 

 

ČJF Česká jezdecká federace 

ČSP Český skokový pohár 

ČR Česká republika 

JK jezdecký klub 

MHD městská hromadná doprava 

V. I. P. velmi důleţitá osoba (Very Important Person) 

VC velká cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


