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1 Úvod 

 

Sport byl, je a bude nedílnou součástí života mnoha lidí. Ať je sport provozován na 

amatérské nebo profesionální úrovni, měl by člověku přinášet pocity uspokojení, štěstí a 

v neposlední řadě také radost z pohybu. Důvodů pro provozování jakéhokoliv sportu je 

mnoho. Pro prací zavaleného člověka může sport znamenat prostředek pro odreagování 

a relaxaci. Naopak pro mnoho lidí je sport také zdrojem obživy a sportovní tréninky 

provázejí celý jejich aktivní sportovní život.  

 

V současné době se velmi často setkáváme s novými sportovními odvětvími a 

s novými sporty obecně. Pokud se objeví nový sport, je snaha ho co nejvíce prosadit a 

představit veřejnosti. Zde se do hry staví sportovní marketing, který má v tomto případě 

za úkol daný sport zviditelnit. Prostředkem pro zviditelnění může být uspořádání 

úspěšné sportovní akce, která přítáhne nové zájemce o provozování daného sportu či 

partnery pro další ročníky soutěže.  

 

Cheerleading (z anglického slova cheer = povzbuzovat, v našich končinách známý 

pod pojmem roztleskávání) je v České republice relativně novým a neznámým sportem, 

který je charakteristický tancem, akrobacií, skoky, pokřiky, lidskými pyramidami a 

v neposlední řadě týmovou spoluprací. Jelikož je to týmový sport, člověk se při jeho 

provozování naučí tolerovat ostatní členy skupiny a spolupracovat s lidmi, což lze dále 

uplatnit i v běžném životě. Nevýhodou cheerleadingu jsou občasná zranění plynoucí 

z celkové náročnosti tohoto sportu na fyzickou zdatnost jedince. Cheerleading je 

krásným sportem, který v sobě skrývá kromě fyzické náročnosti také náznak hereckého 

umění, tzv. spirit (z anglického slova spirit = duch), který mohou pozorovat diváci na 

sportovních stadionech po celém světě. Úkolem každého provozovatele cheerleadingu 

je rozproudit diváky a povzbuzovat „svůj“ tým (tým, pro který roztleskává). 

 

Problémem cheerleadingu v České republice je jeho pomalý vývoj plynoucí z nízké 

propagace tohoto sportu a z nedostatku odborníků na našem území. Právě z tohoto 

důvodu jsem si jako téma své diplomové práce vybrala právě cheerleading v kontextu s 

Mistrovstvím České republiky v cheerleadingu. Tato diplomová práce má za cíl 



napomoci rozvoji a zvýšení povědomí o cheerleadingu v České republice 

prostřednictvím uspořádání Mistrovství České republiky 2010. 

  

Cheerleading v České republice by se měl rozvíjet, protože je to všestranně zaměřený 

sport, který dává možnost téměř všem věkovým kategoriím užívat si pohybu, učit se 

stále nové prvky tohoto sportu a poznávat nové lidi se stejným zaměřením.  

 

Téma cheerleading jsem zvolila z důvodu vlastních dlouholetých zkušeností, osobní 

zainteresovanosti na rozvoji cheerleadingu v České republice a zájmu o pomoc při 

organizování soutěží v cheerleadingu.  

 

Mistrovství České republiky je jednou ze dvou každoročně konaných soutěží 

v cheerleadingu na našem území. Na základě vlastní zkušenosti a analýzy letošního 

ročníku Mistrovství České republiky v cheerleadingu navrhnu další ročník této soutěže, 

který má za úkol zvýšit povědomí o cheerleadingu na našem území a přilákat nové 

zájemce z řad mužů, žen i dětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Cíle a úkoly práce 

 

Cílem mé diplomové práce je napomoci rozvoji cheerleadingu v České republice 

prostřednictvím určitých kroků. Těmito kroky jsou uspořádání Mistrovství České 

republiky 2010 s využitím zvýšené propagace a s tím spojené následné zvýšení 

povědomí o tomto sportu na našem území a nalákání nových zájemců pro jeho 

provozování. Prostředkem pro splnění uvedených dvou kroků bude Mistrovství České 

republiky v cheerleadingu 2009.  

 

Pomocí odborné literatury nejprve uvedu v teoretické části základní pojmy, které se 

týkají obsahu mé diplomové práce.  

 

Prostřednictvím zvolených metod se zaměřím na již proběhlé Mistrovství České 

republiky v cheerleadingu 2009. Dále se budu pomocí popisné analýzy zabývat 

podrobným popisem organizování sportovní události na základě informací, které jsem 

k již proběhlé sportovní akci získala. Prostřednictvím interview zjistím, jak celou akci 

viděl člověk, který se na organizaci z velké části podílel.    

 

V syntetické části se budu nejprve zabývat zhodnocením letošního ročníku 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu. V další části navrhnu nový ročník této 

sportovní události s cílem napomoci rozvoji cheerleadingu v České republice.   

 

Výsledkem celé diplomové práce bude návrh vlastního ročníku Mistrovství České 

republiky v cheerleadingu vytvořený na základě podkladů z analytické části. 

 

 

 

 

 

 

 



3 Teoretická východiska 

 

3.1 Management 

 

3.1.1 Pojem management 

 

Pojem management lze do českého jazyka přeložit jako „řízení“. Jedná se hlavně o 

řízení  

podnikové, a to ve smyslu uceleného řízení všech podnikových činností. Mezi tyto 

podnikové činnosti patří např. prodej, vědeckovýzkumná, výrobní, vývojová a finanční 

činnost. 

 

V současné době lze v literatuře nalézt nespočetně mnoho definic managementu. 

Každá definice se snaží co nejpřesněji vystihnout obsah slova management. 

 

Pro vytvoření představy o nejednotnosti a rozmanitosti pojmu management mohou 

posloužit následující definice. 

 

L. Vodáček, O. Vodáčková: „Pod pojmem management lze chápat ucelený soubor 

ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci 

(„manažeři“) užívají k zvládnutí specifických činností („manažerských funkcí“), jež 

jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace“. 1 

 

H. Koontz, H. Weihrich: „Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve 

kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů“. 2 

 

 

 

 

                                                 

1 VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management : teorie a praxe 80. a 90. let. Praha : Management 

press, 1994, s. 17. 
2 KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha : Victoria Publishing, 1993, s. 16. 



3.1.2 Manažerské činnosti 

 
Manažerské činnosti jsou typické úkony, které manažer provádí během své práce. 

V současné době rozlišujeme pět funkcí manažera. Za zakladatele koncepce 

manažerských  

činností je považován Henri Fayol, který v roce 1916 definoval pět funkcí manažera 

rozeznávaných dodnes. Ve své době je nazýval funkcemi správy a jejich výčet je 

následující: 

 

1. Plánování (planning) – plánování budoucích cílů, stanovení prostředků 

k dosažení daných cílů. 

2. Organizování (organizing) – zabezpečení zdrojů (hmotných, finančních, 

lidských, apod.), které jsou nutné k dosažení plánované činnosti. 

3. Přikazování (directing) – rozdávání úkolů a instrukcí podřízeným pracovníkům. 

4. Koordinace (coordinating) – soulad v  činnosti pracovníků. 

5. Kontrola (controlling) – kontrola plánu se skutečností, přijetí závěrů. 

 

Tento základní výčet činností byl dále obohacován a obměňován jinými autory. Mezi 

tyto patří například Lyndal F. Urwick, který rozšířil Fayolův seznam o zkoumání 

(investigating) a komunikaci (communicating). Nejznámější členění manažerských 

činností je však následující: 

 

1. plánování (planning) 

2. organizování (organizing) 

3. výběr a rozmístění spolupracovníků (staffing) 

4. vedení lidí (leading) 

5. kontrola (controlling)  

 

3.1.3 Management sportu 

 

V dnešní době je sport velice populární, a to jak z hlediska diváků, tak z hlediska 

sportovců. Management sportu aplikuje prvky klasického managementu na oblast 

tělesné výchovy a sportu.  



Podle E. Čáslavové lze management tělesné výchovy a sportu chápat jako „způsob 

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

jednot, družstev, které alespoň z části akcentují podnikatelsky orientované chování. 

Dále jde zcela bezvýhradně přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb 

(např. fitness a další)“. 3 

 

3.1.4 Sportovní manažer 

 

Podle E. Čáslavové se rozlišují tři typy sportovních manažerů s ohledem na jejich 

zaměření:4: 

 

1. Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti - vedení sportovních družstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěžích, pořádání a organizování sportovních akcí jako 

jsou například OH, MS, ME apod. 

 

2. Manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku – členové výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů apod.  

 

3. Manažer v podnikatelském sektoru – výroba sportovního zboží, provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního 

nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TVS apod. 

 

Sportovní manažer by měl zvládat aplikovat znalosti základního managementu do 

oblasti TVS. Z toho vyplývají činnosti manažera v tělesné výchově a sportu.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha : East West Publishing Company a East Publishing 
Praha, 2000, s. 11-14. 
4 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha : East West Publishing Company a East Publishing 
Praha, 2000, s. 15. 
 



Tabulka 1 – Charakteristické činnosti manažera 
 

Základní činnosti manažera Příklady aplikace základních činností 
manažera na činnosti sportovního 
manažera 

Specifické činnosti 

1. Plánování • Strategický plán rozvoje přísl. 
organizace (např. SK) 

• Dlouhodobý, střednědobý, a akt. 
program 

• Strategický postup manažera při 
plánování akcí a podniků TVS 

 

1. Sponzorská činnost v TVS  

2. Organizování - postupy 
                         
                           - metody 

• Postupy vyhodnocování 
        výsledků 
• Uplatnění metody CPM při 

organizování a zabezpečení 
tréninkových cyklů 

       (např. OH, MS, ME, atd.) 

2. Sportovní reklama  

                           - techniky • Využití výpočetní techniky při 
(vrchol.) sport. soutěžích 

• Portfolio metoda při 
        vyhodnocování činnosti 
        sport. klubů  
 

 

3. Vytváření organizačních 
     Struktur 

• Zdokonalování org. struktury TVS 
v ČR (např. sport. svazů) 

• Zdokonalování org.  
struktury sport. klubů 
(profes., amat.) 

• Zkvalitňování organ. struktury 
placených TVS  
služeb  
 

3. Transfer hráčů a trenérů 

4. Výběr, rozmisťování a vedení lidí • Výběr a rozmisťování lidí při práci 
ve spolcích TVS (prof., dobrovol.) 
a jejich motivace 

• Výběr a rozmisťování lidí 
v placených TVS službách (např. 
zařízení typu health and fitness) 

 

4. Znalost uspořádání fungování 
    norem vrcholných  
    mezinárodních organizací 
    TVS (MOV, Mezinárodní 
    sport. federace)      

5. Kontrola • Ukazatele finanční kontroly TVS 
organizací 

5. Zabezpečení norem a 
    náležitostí při uzavírání 
    smluv (ad 3) v tuzemsku i v 
    zahraničí 

6. Marketing • Marketing v oblasti placených TVS 
služeb 

• Marketing v podnicích vyrábějících 
TVS zboží 

• Marketingová koncepce sport. 
klubů 

 

 
6. Problematika ochrany zdraví 
    pojištění a soc. zabezpečení 
    (z hlediska přísl. fyzických a  
    právnických osob) 

7. Finance • Přehled o akt. ekonom. trendech a 
opatřeních ve státní a podnikatelské 
sféře 

• Reflexe v hospodaření spolků a 
org. TVS, zvl. jejich základních 
článků  

7. Kontakty a spolupráce se 
    zájmovými a odbornými 
    organizacemi sportovců, 
    trenérů, učitelů TVS, apod. 

8. Právo • Reflexe daňových, živnostenských 
a dalších zákonů do podmínek 
organizací TVS 

• Zákony o TVS, stanovy a další 
normy stát. a spol. organizací TVS 

Pozn.: Úspěšná realizace základních 
činností manažera v TVS je podmíněna 
průběžnými manažerskými funkcemi 
v pozici analytických , rozhodovacích a 
implementačních činností včetně 
komunikace. 

9. Komunikace • Ve vedení lidí v org. TVS 
(komunikace nadřízený – 
podřízený) 

• Vyjednávání sponzorských 
kontaktů 

 
 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2000), (2,  s. 16) 

 



3.2 Management sportovní akce 

 

Podle J. Solomona je postup při organizování sportovní akce následující:5 

 

3.2.1 Vytváření sportovní akce 

 
Zorganizování jakékoliv akce předcházejí měsíce plánování a příprav. Při plánování 

akce se mnohé organizační kroky prolínají a častokrát je nutné během organizace 

improvizovat.  

 

Definování sportovní akce 

 
Prvním krokem k uspořádání sportovní akce je potřeba definovat následující:  

 

• Účastníci 

Je třeba zvážit úroveň události (zda se jedná o akci pořádanou pro amatérské nebo 

profesionální sportovce). 

 

• Druh akce z hlediska zeměpisného 

Zde je nutné brát v potaz, zda se jedná o akci lokální, regionální, národní nebo 

mezinárodní. Důležité jsou také pojmy „dopad“ a „působení“ sportovní akce. Pokud je 

např. lokální soutěž propagována v médiích nejen v dané lokalitě, ale v celé zemi, má 

tato lokální akce národní dosah. 

 

• Souhlas s akcí  

Je nutné se dále zabývat tím, zda-li je soutěž pořádána pod záštitou státního orgánu, 

organizace nebo zda-li je soutěž pořádána nezávisle na organizacích. Pokud je například 

Mistrovství ČR v cheerleadingu pořádané pod záštitou České asociace cheerleaders, je 

nutné při akci dodržovat určitá pravidla a nařízení této asociace. Hlavním bodem před 

samotným plánováním sportovní události je tedy zjištění, zda je k uspořádání akce 

potřebný souhlas určité organizace nebo státního orgánu.  
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• Znalost poslání 

Vždy před začátkem organizace je nutné zamyslet se nad posláním dané sportovní 

události. Může to být například zisk, uspořádání ve společnosti chybějící akce nebo 

exhibice pořádaná k příležitosti jiné události. Poslání by mělo být motivací pro pořádání 

soutěže. Je dobré si všechny motivy sepsat a určit si cíl pořádané akce. 

 

Dále je potřeba stanovit, zda se bude akce v budoucnu opakovat nebo zda se jedná 

pouze o jednorázovou událost.  

 

• Získání již konané akce nebo vytvoření nové akce 

Je třeba zvážit, zda se jedná o uspořádání nové akce nebo zda byla událost převzata 

od jiné osoby a v minulosti se již konala. Pokud je akce převzata, je organizace a 

plánování události mnohem jednodušší z důvodu zkušeností z minulých let. Tyto 

zkušenosti mohou být jak z pohledu počtu diváků, účastníků, prodaných materiálů nebo 

z hlediska finančního (tzn. finanční náročnost).  

 

3.2.2 Rozpočet 

 

Vytvoření předběžného rozpočtu sportovní akce je jedním z nejdůlěžitějších kroků při 

plánování akce. Prvotní návrh rozpočtu by měl zahrnovat veškeré položky výdajů a 

příjmů, kterých se daná akce bude týkat. Rozpočet celé akce se v průběhu příprav 

upravuje a mění. Po sestavení konečného rozpočtu se vypočítá rozdíl mezi příjmy a 

výdaji a tím se určí buď ztráta, nebo zisk akce (příp. vyrovnaný rozpočet). 

 

Při sestavování rozpočtu by se měly brát v úvahu následující položky: 

 

• Výdaje 

Výdaje je možné podle J. Solomona rozdělit následovně: 6 

 

1. Obecné a administrativní výdaje – výdaje nehodící se do jiných kategorií 

a výdaje týkající se administrativních záležitostí. Patří sem např.: 
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personál, pronájem kanceláře, vybavení kanceláře, pojištění, doprava, 

ubytování, zábava, obchodní značka (výdaje na ochranu loga, značky 

apod.). 

 

2. Sportovní zázemí - peněžní ceny, náhrady, doprava, ubytování, 

stravování a nápoje, dary, trofeje, místní doprava (v místě konání akce), 

rozhodčí a funkcionáři, trenéři, lékaři. 

 

3. Produkce - zvuk a světla, příprava dějiště konání události, personál, 

doprava, ubytování, stravování a nápoje, povolení k hudbě, tréninkové 

možnosti, místní doprava, rekvizity a dekorace, make-up odborníci apod. 

 

4. Vybavení – nájemné (za sportoviště, odevzdání podílu z prodeje 

vstupenek, apod.), štáb a personál, ochranka, kancelář v místě konání 

akce, stadion, pokladny, služby (např. toalety, telefony, elektrické 

generátory, stánky s občerstvením a propagačními materiály apod.). 

 

5. Televizní produkce – velmi specializovaná sekce, která nemusí být vždy 

součástí dané akce. 

 

6. Obchod a marketing - reklama, média a vztahy s veřejností, reklamní 

produkce, poplatky za návrhy od odborníků, tiskové propagační 

materiály, objednávky vstupenek, fotografické služby, zábava, výdaje na 

sponzory, reklamní předměty, program, stany, doprovodné akce. 

 

7. Různé – náhlé doplňkové náklady v průběhu organizace. 

 

8. Poplatky třetím stranám. 

 

• Příjmy 

Příjmy mohou být podle J. Solomona následující:7 
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1. Příjmy od generálního partnera – v mnoha případech je hlavním 

partnerem osoba (společnost), která poskytne pro pořádání akce nejvíce 

peněz. 

 

2. Příjmy od hlavního partnera – druhý největší sponzor akce.  

 

3. Příjmy od dalších sponzorů. 

 

4. Příjmy z prodeje vstupného. 

 

5. Příjmy z prodeje reklamních předmětů. 

 

6. Příjmy z prodeje programu akce. 

 

7. Příjmy z prodeje televizních práv (vnitrostátní i mezinárodní televizní 

stanice). 

 

8. Příjmy z prodeje reklamních spotů apod. 

 

9. Příjmy z doprovodných akcí. 

 

10. Různé příjmy.  

 

• Cash flow 

Při plánování akce je důležité zabývat se nejen příjmy a výdaji, ale také dostupností 

finančních prostředků v době, kdy jsou potřeba. Tomuto jevu se říká tok peněz 

(anglicky „cash flow“).  Může se stát, že akce bude na jedné straně zisková, ale 

pořadatel nebude mít dostatečné množství peněz k dispozici pro zaplacení účtů v době, 

kdy jsou potřeba. 

 

 

 



3.2.3 Výběr lokality 

 

Při výběru lokality je v první řadě důležité zvážit klady a zápory zvoleného místa pro 

konání sportovní události. Dále je vhodné zabývat se popularitou sportu ve vybrané 

lokalitě a také faktem, kde se lokalita nachází (např. městská část). V tomto případě je 

pro diváky důležitá dostupnost a prostředí místa.  

Dalším krokem po výběru lokality je zkoumání jejích vlastností, které je nutné 

porovnat s požadavky na akci. Jedná se o kontrolu dostatečné kapacity zázemí pro 

sportovce a diváky, počtu parkovacích míst, dostupnosti k areálu apod. 

 

Doporučuje se pro akci dát ve výběru přednost plně obsazenému menšímu areálu 

před poloprázdným větším areálem.  

 

3.2.4 Hledání sponzorů pro sportovní akci 

 

Sponzoring je v dnešní době velmi důležitou součástí sportovních akcí, která zasahuje 

jak do lokálních, tak do mezinárodních soutěží. Sponzoring je důležitým prvkem 

z hlediska finančního (získání finančních prostředků), a také z hledika prestiže (známý a 

kvalitní sponzor je dobrou reklamou). Peněžní prostředky od sponzorů mohou z velké 

části ulehčit krytí nákladů a mohou zabránit nedostatku finančních zdrojů. 

 

Při hledání potenciálních partnerů akce je vhodné nejprve vyhledat veškeré 

společnosti, které by mohly mít zájem danou akci sponzorovat.  Důležitým prvkem při 

hledání sponzora je vytvoření kvalitní nabídky sponzorům. Před jednáním 

s potenciálními sponzory by mělo být jasně definováno: 

 

• Jaké protislužby je žadatel o sponzoring schopen sponzorům nabídnout, 

• Jaké služby očekává pořadatel od sponzorů, 

• Jaké výhody vyplývají ze sponzoringu dané akce pro partnery. 

 

Při vytváření nabídky sponzorům je nutné dávat pozor na soulad dané nabídky 

s jinými smlouvami. 

 



Je důlěžité, aby si společnost hledající sponzory předem jasně stanovila počet 

sponzorů, které je schopna zvládnout a pohostit. 

 

3.2.5 Vztahy se zákazníky 

 
Zákazníkem akce mohou být sponzoři, média, sportovci apod. Největší důraz by však 

podle J. Solomona měl být kladen na diváky, protože bez přítomnosti diváků schází na 

sportovišti podpora sportovcům a akce tím přichází o prestiž a příjmy z prodeje 

vstupného, propagačních předmětů, občerstvení apod.8 

 

• Vstupné 

Základním krokem před rozhodováním o druhu a výši vstupného by se měla stát 

analýza potenciálních diváků. Na základě zjištěných údajů z analýzy pořadatel rozhodne 

o druhu vstupného (placené, volné nebo dobrovolné). Pokud se pořadatel rozhodne pro 

placené vstupné, je vhodné stanovit jeho výši na základě zjištěných informací z analýzy. 

Cena vstupenek by měla být úměrná velikosti dané akce (z hlediska lokálního a 

z hlediska prestiže) a ochotě zákazníka zaplatit za přístup na akci. 

 

• Tištěný program akce 

Před konáním každé akce je vhodné zvážit potřebu tištěného programu (příp. 

informačního letáku) pro diváky. 

 

• Reklamní předměty 

Rozhodování o prodeji reklamních předmětů by měla předcházet analýza žádoucích  

a atraktivních produktů pro diváky. Zásadním rozhodnutím v případě reklamních 

předmětů je také zvážení, zda se pořadatel akce stane maloobchodníkem reklamních 

předmětů, nebo zda prodá licenci na propagační předměty jiné osobě. 

 

• Reklamní kampaň 

Při vytváření reklamní kampaně by měl pořadatel zvážit finanční náročnost kampaně, 

a také druh komunikačního média s cílem co nejvyšší účinnosti. 
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3.2.6 Závodníci 

 
Určitým úspěchěm může být pro pořadatele vyprodané hlediště. Vyprodané hlediště 

je možné získat např. atraktivním programem soutěže nebo kvalitními závodníky, ktěří 

mohou způsobit velký zájem diváků a médií.  

 

Podle J. Solomona je pro získání nejlepších sportovců dobré dodržovat následující 

body:9 

 

• Vytváření akce s povědomím o jejích možných účastnících (sportovcích). 

• Znalost pravidel daného sportu. 

• V případě akce pořádané pro profesionální sportovce je nutné zabývat se 

existencí či absencí sportovních agentů u jednotlivých účastníků. 

• Informování o akci případných účastníků či sportovních hvězd (z důvodu 

docílení povědomí o dané akci). 

• Zaslání pozvánek potenciálním účastníkům s informacemi o požadavcích 

týkajících se účasti. 

• Získání médií a dalších potřebných povolení. 

• Uzavírání smluv, které pokrývají veškěré obchodní a právní vztahy mezi 

pořadatelem a jednotlivými sportovci. 

• Přezkoumání smluv od sportovců vlastním právníkem. 

• Vytváření a udržování uvolněné, zábavné a přátelské atmosféry. 

• Udržování kontaktů se sportovci i po skončení soutěže. 

 

3.2.7 Možnosti televizního přenosu 

 

Televizní přenosy mohou zvednout povědomí lidí o dané akci nebo sportu. Na druhou 

stranu je to ale velmi nákladná záležitost. Proto je při plánování sportovní akce nutné 

zvážit, zda daná akce televizní přenos využije. Vždy by se měla brát v potaz finanční 

situace pořadatele v souvislosti s finanční náročností reklamy. 
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V případě rozhodnutí o přítomnosti televizního přenosu je důlěžité vypracovat 

nabídku pro potenciální televizní stanice (stanici). Nabídka televizním stanicím (stanici) 

by měla obsahovat: 

 

• důvod zvýšení sledovanosti dané televizní stanice v souvislosti s konáním akce, 

• přínos vysílání dané sportovní akce pro vybranou televizní stanici, 

• jména pozvaných sportovních hvězd, 

• téma dané akce, 

• možnosti pro propagaci sponzorů akce, 

• omezení pro vysílání (v určitých případech je možné určit, kolik času se bude 

akce vysílat), 

• lokalitu akce, propagace apod. 

 

Při diskuzi o televizním přenosu je třeba dbát na již získané partnery, jejichž 

spolupráce s pořadatelem by měla být ve smlouvě o televizním vysílání také ošetřena. 

Dále je potřeba stanovit vysílací data, časy a délku přenosu, který by měl být 

kompatibilní s probíhající sportovní akcí. 

 

S uzavřením smlouvy na televizní vysílání jsou spojeny další náležitosti a finance. 

Mezi tyto náležitosti patří např. výběr televizního štábu, jejich ubytování a stravování 

apod. 

  

3.2.8 Realizace sportovní akce 

 

Ve finální fázi organizace je třeba zabývat se personálním obsazením chodu akce a 

časovým harmonogramem celé události. 

 

3.2.8.1 Personální obsazení sportovní akce 

 

Výběr kvalitního organizačního týmu i dobrovolníků zajistí hladký průběh celého 

soutěžního dne. 



Pracovní tým pro danou akci může být složen ze stálých zaměstnanců pořadatelské 

organizace, jiní se mohou stát zaměstnanci nebo dobrovolníky pouze na dobu trvání 

samotné sportovní akce. Pracovníky je tedy možné rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny spadají zaměstnanci pracující na plný úvazek. Do druhé skupiny se řadí 

pracovníci, kteří jsou uplatňováni pouze v průběhu konání akce. Následující výčet 

pracovních pozic pro pořádání sportovní akce je pouze orientační (doporučený) a liší se 

dle potřeb pořadatele, velikosti a druhu akce. 

 

1. Pracovníci na plný úvazek – podle J. Solomona mohou být pracovníci na plný 

úvazek následující:10 

 

• Manažer turnaje (sportovní akce) – osoba znájící veškeré podrobnosti a 

informace o konkrétní akci. Tento člověk by měl být přítomen u zrodu 

akce a měl by se podílet na její organizaci a plánování až do samotné 

realizace. 

 

• Obchodní manažer – člověk, který je schopen sehnat finanční prostředky, 

partnery pro danou událost apod. Obchodní manažer by se měl na akci 

podílet již od plánování připravované akce a měl by být seznámen 

s věškerými detaily připravované události, aby dokázal akci tzv. prodat. 

 

• Manažer vstupného – člověk na této pozici by měl být přítomen u 

sportovní akce pár týdnů před začátkem prodeje vstupenek. Úkolem 

manažera vstupného je evidovat prodané vstupenky a peníze z prodeje 

utržené. Dále má tato osoba na starosti sledovat počet prodaných 

vstupenek za určité období (např. den nebo týden). Pro hladký průběh 

prodeje vstupenek je nutné, aby měl manažer k dispozici zařízení pro 

přijímání kreditních karet, šeků a hotovosti, a to jak před zahájením akce, 

tak v jejím průběhu. 
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• Finanční úředník (účetní) - pokud se jedná o pořádání malé sportovní 

akce, je možné spojit pozici manažera vstupného a účetního do jedné 

osoby. Úkolem účetního je dohlížet na účty, finance a cash flow. 

 

• Manažer pro marketing a reklamu – osoba na této pozici má na starosti 

publicitu, reklamu a propagaci. Manažer marketingu a reklamy je 

zodpovědný za komunikaci s okolím, za budování image akce a její 

propagace. 

 

2. Pracovníci při realizaci akce – J. Solomon uvádí následující pozice krákodobých 

pracovníků:11 

 

• Manažer sportovní plochy – člověk, který má na starosti dění na soutěžní 

ploše, tzn. příchody a odchody sportovců, tisk, televizní štáb apod. Na 

tuto pozici je vhodná osoba odolná vůči stresu, která dokáže tvrdě 

pracovat a rozhodovat s chladnou hlavou. 

 

• Spolupracovník (prostředník, nebo-li pomocník) účastníků – člověk, 

který je vždy k dipozici účastníkům akce. Účastníci se na tuto osobu 

mohou obracet v případě jakéhokoliv problému nebo požadavku. Při 

větších akcích může být těchto pracovníků více (pokud je například více 

mužstev). 

 

• Manažer hotovosti – osoba, která monitoruje v průběhu akce tok peněz a 

informuje o tomto toku peněz účetního. Je nutné sledovat prodej 

vstupenek, propagačních předmětů a občerstvení. V případě pořádání 

malé sportovní akce může tuto pozici zastávat účetní. 

 

• Manažer tisku – člověk dohlížející na přítomnost a přístupová povolení 

novinářů v místě konání akce. Dále informuje o tiskových konferencích a 

pečuje o veškěré skutečnosti týkající se tisku. 
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• Spolupracovník televize – člověk, který komunikuje s televizním štábem 

v průběhu akce. 

 

• Manažer přepravy – často se jedná o dobrovolnickou práci. Manažer 

přepravy je zodpovědný za přepravu sportovců, funkcionářů a dalších 

osob v průběhu akce. 

 

3.2.8.2 Harmonogram sportovní akce 

 

Pokud jsou již jasně definované role pracovníků pro sportovní akci, je nutné 

vypracovat harmonogram celé sportovní akce. Již při plánování je vytvoření časového 

harmonogramu první věcí, která by se měla vykonat. Před samotnou realizací sportovní 

akce je dobré vytvořit si druhý harmonogram zahrnující pouze samotný průběh 

soutěžního dne. 

 

Podle J. Solomona by mohl časový harmonogram sportovní akce vypadat 

následovně:12 

 

• 18 až 24 měsíců před akcí – začátek příprav a vypracování poslání akce. Dále se 

doporučuje sestavit počáteční rozpočet akce, kontaktovat federace a sportovní 

asociace (z důvodu povolení), začátek komunikace s potenciálními sponzory a 

televizními stanicemi a hledání vhodné lokality pro konání akce. 

 

• 15 měsíců před akcí – potvrzení data konání akce, pokračování v jednání se 

sponzory, úprava rozpočtu, otevření bankovních účtů. 

 

• 12 měsíců před akcí – potvrzení místa konání akce a dohod s televizní stanicí 

(televizními stanicemi). Jednání o detailech s federacemi a hráčskými 

asociacemi. Zaslání přihlášek potenciálním účastníkům. 

 

                                                 
12 SOLOMON, J. An Insider´s Guide to managing sporting events. Champaign : Human Kinetics, 2002, s. 
169-170. 



• 10 měsíců před akcí – začátek výběru zaměstnanců pro sportovní akci, 

pokračování v jednáních se sponzory, vytvoření loga akce, návrh grafických 

materiálů, stanovení cen vstupného. 

 

• 9 měsíců před akcí – počáteční komunikace se zájemci o vstupenky, 

kontaktování prodejců, vývoj komunikačního plánu, kontaktování televizní 

stanice (televizních stanic). 

 

• 8 měsíců před akcí – počátek tiskové aktivity, podpis smlouvy o pronájmu místa 

konání akce, podpis smlouvy o televizním vysílání s televizní stanicí 

(televizními stanicemi), výběr televizního režiséra nebo producenta. 

   

• 7 měsíců před akcí – úprava rozpočtu televizní produkce a průzkumy místa 

konání akce. Dále probíhá potvrzování dodatečných účastníků události a 

obdržování nabídek od prodejců. 

 

• 6 měsíců před akcí – určení struktury televizního přenosu, kontaktování 

rozhodčích, funkcionářů a dobrovolníků. Dále probíhá dokončování obchodu 

s hotely, určování  propagačního plánu a jednání o reklamních spotech. 

 

• 5 měsíců před akcí – kontrola rozpočtu, pokračování v tiskové aktivitě a  

podepsání smluv se sponzory. 

 

• 4 měsíce před akcí – tisk objednávkových formulářů pro vstupenky, pokračování 

obchodních aktivit, vytvoření časového harmonogramu samotné akce. 

 

• 3 měsíce před akcí – uvedení většiny vstupenek do prodeje, uspořádání tiskové 

konference a začátek propagační kampaně. 3 měsíce před plánovanou akcí je 

dobré mít již k dispozici veškerý personál a zaměstnance akce. Důležitým 

bodem pro následnou kvalitní organizaci a hladký průběh akce je pravidelné 

svolávání schůzek personálu a zaměstnanců. 

 



• 2 měsíce před akcí – vytvoření objednávky pro televizní show, kontrola 

rozpočtu, podpis smluv s prodejci, objednání cen pro vítěze. 

 

• 6 týdnů před akcí – zaslání dopisu s nejnovějšími informacemi o plánované 

události sponzorům a účastníkům. Probíhá distribuce plakátů (ostatních 

grafických materiálů) a monitoruje se prodej vstupenek. 

 

• 30 dní před akcí – řízení průzkumu lokality pro konání akce, setkání s prodejci a 

s obsluhou, dokončování přípravy dárkových položek a občerstvení. Probíhají 

objednávky pro značení místa konání akce a sestavuje se seznam VIP hostů a 

novinářů. 

 

• 10 dní před akcí – potvrzení rezervovaného ubytování s ubytovacími zařízeními, 

kontrola reklamní kampaně a plánu pro vztah s veřejností, kontrola rozpočtu, 

potvrzení všech hudebních práv, obdržení cen pro vítěze, kontrola veškeré 

logistiky. 

 

• 5 dní před akcí – přesun do místa konání akce, začátek příprav místa konání 

akce a koordinace pracovníků, řízení schůzek se zaměstnanci, kontrola televizní 

produkce. 

 

• 2 dny před akcí – koordinace příjezdu sportovců, řízení zkoušek, určení 

konečného počtu ubytovacích prostor, uspořádání tiskové konference 

s hvězdami sportovní akce, svolání schůzky s produkcí. 

 

• Den konání akce – dodržování předem vypracovaného harmonogramu akce. 

 

• Po skončení akce – závěrečné zúčtování, uspořádání večírku po skončení akce, 

posílání děkovných dopisů, kontrola financí, úpravy televizního záznamu. 

  

 

 



3.2.8.3 Seznam povinností 

 

K harmonogramu akce je dále vhodné vytvořit seznam povinností, které je nutné 

vykonat. Vytvoření plánu se doporučuje přibližně týden před samotnou akcí. Seznam by 

měl obsahovat podrobný výčet bodů, které je nutné v den (dnech) soutěže provést. 

 

Příprava místa konání sportovní akce  

 

Příprava místa konání akce je velmi důležitou součástí přípravy. Je nutné brát v potaz, 

zda se jedná o akci konanou ve vnitřních prostorách nebo o venkovní akci. Podle J. 

Solomona je v přípravě místa konání nutné zabývat se následujícími záležitostmi.13 

 

• Místa pro diváky – stanovení počtu míst pro diváky a společnosti, která zajistí 

veškeré vybavení potřebné při přípravě lokality. Příprava lokality může  trvat i 

několik dní (v případě venkovní akce se doporučuje začít s výstavbou vybavení 

cca 7 až 10 dní). 

 

• Stany – zde platí stejné zásady jako pro předchozí místa pro diváky. Stavba 

stanů může trvat různý počet dní v závislosti na druhu akce. 

 

• Pojištění – je vhodné mít zajištěné veškeré pojištění ještě před samotnou 

přípravou místa konání akce. Existují různé druhy pojištění, např. pojištění 

odpovědnosti, televizní produkce, chyb a opomenutí, apod. Pokud nemá 

pořadatel dostatečné zkušenosti s pojišťováním sportovní akce, je dobré 

domluvit si schůzku s pojišťovacím expertem a projít s ním celou akci bod po 

bodu. 

 

• Stravování – strava je důležitou součástí každé akce. Úkolem je nalézt 

dodavatele, který zajistí stravování pro účastníky akce, sponzory (VIP hosty) a 

pracovníky. Doporučuje se zajištění jediného dodavatele, který je schopen 

zabezpečit stravování a občerstvení pro všechny tři výše zmíněné skupiny 

podílející se na akci. 
                                                 
13 SOLOMON, J. An Insider´s Guide to managing sporting events. Champaign : Human Kinetics, 2002, 
171. 



• Kanceláře – zajištění místa pro schůzky během akce, telefonní hovory, 

soukromé rozhovory apod. 

 

• Zázemí (šatny) – adekvátní místo pro převlékání a přípravu sportovců na výkon. 

 

• Přístupy a povolení – je nutné hlídat a monitorovat pohyb lidí po místě konání 

akce. Nejkvalitnějším způsobem monitorování osob pohybujících se po zázemí 

sportoviště je vytvoření karet, na kterých budou uvedeny pro každého 

jednotlivého člověka možnosti pohybu po sportovišti (hale, hřišti) a zóny 

(místnosti), do kterých má daná osoba přístup. Při větších sportovních akcí se 

zřizuje tzv. „akreditační místnost“, kam se všichni účastníci akce chodí před 

vstupem na místo konání akce nahlásit. Po nahlášení obdrží každá osoba kartu 

s vyznačenými přístupy a označením (např. sportovec, zaměstnanec, pořadatel 

apod.). 

 

Management v průběhu akce 

 

Je důležité určit člověka, na kterého se budou moci všichni účastníci akce kdykoliv 

obrátit. Tato osoba by měla mít podle J. Solomona na starosti následující záležitosti:14 

 

• Schůzky týkající se organizace – schůzky týkající se informací o průběhu akce. 

 

• Tok informací – je důležité ujistit se, že každá osoba má právě ty informace, 

které pro průběh akce a pro vykonávání svých funkcí potřebuje. 

 

• Obchůzky – kvalitní nástroj pro přehled manažera o dění na místě konání 

sportovní události. 

 

• Odpočinek – je třeba ujistit se, zda lidé nepracují vyčerpaní a stále pod tlakem. 

Je nutné zajistit optimální počet osob, aby se tyto osoby mohly na daném 

pracovišti pravidelně střídat. 
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• Setkání – je důležité aby ředitel akce během pohybu v místě akce (např. při 

obchůzkách) komunikoval s prodejci, sponzory, televizním štábem, sportovci a 

dalšími osobami. Lidé se poté cítí na akci příjemně a vítáni. 

 

• Komunikace s tiskem – ředitel akce by měl být opatrný při komunikaci s médii. 

Důležitým bodem v komunikaci s médii je být informativní. Pokud se cokoliv 

stane, je dobré o tom informovat média co nejdříve. Pokud má tisk dostatek 

informací, zapojí je do konečného článku a nebude mít dále prostor pro 

vymýšlení např. nepravdivých faktů. Před konáním akce je dobré ujistit se o 

připravenosti speciální místnosti pro novináře. Místnost by měla být připravena 

ve smyslu vybavení (telefony, přístup k internetu), občerstvení, drobných dárku 

apod. 

 

• Komunikace se sponzory – při komunikaci se sponzory by měl být ředitel akce 

ještě opatrnější a důslednější než v případě komunikace s médii. Je třeba 

zkontrolovat všechny smlouvy se sponzory a ujistit se, že byly dodrženy 

všechny dříve dohodnuté závazky. Péče o sponzory v průběhu soutěže musí byt 

dokonale připravená (VIP prostory, občerstvení a ostatní záležitosti týkající se 

sponzorů). Dále by měla být určena osoba, která bude po celou dobu akce o 

sponzory pečovat.  

 

• Kontakt s účastníky akce – udržování dobrého vztahu se sportovci je důležité a 

přínosné pro další ročníky soutěže. Je potřeba naslouchat jejich potřebám, 

navazovat s nimi kontakty, děkovat za účast, zjišťovat s čím jsou spokojeni 

(příp. nespokojeni) a udržovat přátelské prostředí. 

 

• Sledování televizní produkce – je dobré být v kontaktu s televizní produkcí 

pravidelně po celou dobu konání akce. Je možné domlouvat si schůzky 

s režisérem a je důležité vědět o všem, co se v souvislosti s televizním vysíláním 

sportovní akce děje a zda vše probíhá dle domluveného plánu a požadavků. 

 

• Nakládání s problémy – manažer akce by měl řešit problémy ve chvíli, kdy 

nastanou. Není možné odložit řešení problému na pozdější dobu. Manažer akce 



by si měl dále uvědomit, že on je právě tou osobou, která má při řešení 

jakéhokoliv problému poslední slovo, a že právě on rozhoduje o tom nejlepším 

řešení. 

 

Management po skončení akce 

 

Po skončení akce se podle J. Solomona mohou odehrávat následující skutečnosti:15 

 

• Večírek po skončení akce – pokud skončí akce úspěšně, je dobré uspořádat 

večírek pro zaměstnance, dobrovolníky, sportovce nebo sponzory. Večírek po 

skončení akce může sloužit k oslavování úspěšné organizace celého sportovního 

dění a k poděkování zaměstnancům (dobrovolníkům) za odvedenou práci a úsilí. 

Lidé si v průběhu večírku často sdělují své zážitky z průběhu soutěže a relaxují. 

Obecně se dává přednost komornější akci na úrovni před velkou událostí. 

 

• Úklid po skončení akce – důležitými faktory při úklidu a balení věcí je čas 

(záleží na dohodě s pronajímatelem) a efetivita úklidu. 

 

• Písemné zprávy a poděkování – pokud se nejedná pouze o jednorázovou akci, 

doporučuje se pro příští ročník vypracovat písemné poznámky o proběhlé akci. 

Tyto poznámky ulehčí práci při organizování dalšího ročníku soutěže. 

V poznámkách by měly být uvedeny všechny klady a zápory akce. Dále by 

poznámky měly obsahovat seznam všech dodavatelů, sponzorů a osob, které by 

mohly být pro akci důležité. Po skončení události je dále vhodné rozeslat dárky 

(hmotné dárky – trička, dále např. fotky ze soutěže apod.) osobám, které si 

zaslouží poděkování a uznání. 

 

• Propagace přístího ročníku akce – je dobré vytvořit si seznam osob, jejichž 

přítomnost by pořadatel znovu uvítal pro další ročník akce. S těmito osobami je 

dobré během probíhající akce čas od času komunikovat, zajistit jim ukázku 
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areálu a celkově je dobré se těmto osobám určitým způsobem věnovat. Touto 

cestou je možné získat jednoduše sponzory pro přístí ročník akce. 

 

• Finance – zkontrolovat by se měly všechny platby (zda jsou zaplacené v řádném 

termínu), faktury a jiné závazky. Hlídat by se měly také pohledávky vybírané od 

jiných subjektů. 

 

• Vrácení finančních prostředků – ještě před konáním samotné akce by se měla 

stanovit jasná pravidla pro vrácení peněz např. za vstupné (v případě špatného 

počasí apod.). V případě stížnosti diváka může pořadatel rozhodnout o formě 

náhrady (např. peníze, vstupenka na další ročník apod.). 

 

 

3.3 Marketing 

 

3.3.1 Pojem marketing 

 

Marketing se v současné době stává stále důležitější součástí firem. Nacházíme se 

v době, kdy si podniky navzájem konkurují a konkurence stále roste. Je proto nutné svůj 

podnik co nejlépe zviditelnit. Dvě z mnoha funkcí marketingu, které jsou člověku 

nejvíce na očích, jsou prodej a reklama. Reklama nás v současné době zahlcuje doslova 

na každém kroku. 

 

Není možné chápat marketing již pouze jako soubor nástrojů, které vedou k prodeji 

zboží a služeb, ale také z pohledu uspokojení potřeb zákazníka. A právě uspokojování 

potřeb zákazníka patří spolu s dosažením výhody nad ostatními účastníky ekonomické 

soutěže mezi úlohy marketingu v podniku. Vysvětlení těchto úloh marketingu je 

jednoduché. Zákaznící si nebudou kupovat produkt, který nepotřebují. Proto je nutné 

klást důraz na přání zákazníků. Toto však není jediné kritérium potřebné k prodeji 

produktu. Pokud by např. existovala lepší nebo levnější varianta uspokojení potřeby 

zákazníka, je zde možnost, že této nabídky zákazník využije. Podnik by se tedy měl také 

zabývat zajištěním určité výhody nad ostatními podniky. V dnešní době si může 



zákazník vybírat z mnoha produktů, které jsou poskytovány velkým množstvím firem. 

Efektivní marketing se tedy odvíjí od analýzy zákazníka a analýzy konkurence. 

 

3.3.2 Definice marketingu 

 

• Definice P. Kotler: „Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a 

skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a 

směny hodnotných produktů a služeb s ostatními.“ 16 

 

• Definice, kterou ve své knize uvádí I. Horáková: „Marketing je procesem 

plánování a naplňování koncepce, oceňování, propragace a distribuce myšlenek, 

výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemní výměny uspokojujícíc 

potřeby jedinců a organizací.“17 

 

Mezi základní pojmy marketingu patří: potřeby, přání a touhy, poptávka, výrobky, 

služby, zkušenosti, hodnoty, uspokojení, kvalita, směna, transakce a marketingové 

vztahy (vztahy se zákazníky). Jednotlivé pojmy spolu úzce souvisí a navazují na sebe. 

 

Předmětem marketingu jsou výrobky, služby, události, zážitky, osoby, místa, 

majetek, firmy, informace a ideje. 

 

3.3.3 Marketingové strategie 

 

„Marketingovou strategií se rozumí dlouhodobá koncepce činností podniku v oblasti 

marketingu a jejím smyslem je promyšleně a účelně rozvrhnout zdroje podniku tak, aby 

mohly být co nejlépe splněny dva základní cíle: spokojenost zákazníka a dosažení 

výhody v konkurenčním boji.“18 

 

 

                                                 
16 KOTLER, P. Marketing Management. Praha : Grada, 2001, s. 24. 
17 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Grada, 1992, s. 25. 
18 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Grada, 1992, s. 33. 



Mezi nejrozšířenější marketingové strategie patří:19 

 

1. strategie diferenciace produktu 

2. strategie minimálních nákladů 

3. strategie tržní orientace 

 

1. Strategie diferenciace produktu 

 

Tato strategie je typická pro střední a menší firmy. Jedná se o odlišení produktu od 

ostatních. Odlišení je možné docílit několika způsoby:  

 

• Jedinečností zboží,  

• Poskytováním doplňkové služby, kterou konkurence nenabízí (např. odvoz zboží 

do místa bydliště klienta, prodloužená prodejní doba apod.), 

• Psychologickými metodami (působení reklamy na zákazníka, obal výrobku 

apod.), 

• Způsobem distribuce. 

 

 

2. Strategie minimálních nákladů 

 

Strategii minimálních nákladů mohou využívat velké firmy, které se orientují na 

velké trhy. „Smyslem této strategie je zabezpečit co nejvyšší ziskové rozpětí při 

vysokém objemu tržeb a nízkém zisku z prodané jednotky. Vytvořené prostředky jsou 

co možná největší měrou zpět investovány do efektivnějšího zařízení a dokonalejších 

technologií.“20 

 

3. Strategie tržní orientace 

 

Tuto strategii uplatňují firmy zaměřující se na určité segmenty trhu. Důvodem 

segmentace trhu je nevýhodnost nebo neschopnost firmy orientovat se na trh jako celek. 

 

                                                 
19 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Grada, 1992, s. 34. 
20 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Grada, 1992, s. 35. 



3.3.4 Marketing sportu 

 
V současné době je pojem „marketing sportu“ velmi rozšířený. Vyplývá to z toho, že 

mnoho sportovních organizací se začalo zabývat obchodní činností ve sportu. Obchodní 

aktivita může být ve sportu provozována buď jako hlavní aktivita, nebo jako doplňková 

činnost. Obchodní aktivitu jako hlavní činnost je možné sledovat u obchodních 

společností (např. s.r.o). Naopak doplňková obchodní činnost se vyskytuje nejčastěji 

v občanských sdruženích, tedy v neziskových organizacích ve sportu.  

 

I v oblasti sportu je dnes obrovská konkurence, a proto se marketing aplikuje také na 

sport. Sportovní organizace se v současné době velmi často věnují identifikaci a analýze 

konkurenčního prostředí a zjišťují zákaznické preference. Je nutné zabývat se také 

cenovou politikou a dostupností produktů zákazníkovi. 

 

Sportovní marketing je možné definovat podle B.G.Pittse a D.K. Stotlara jako 

„proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a 

distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a 

bylo dosaženo cílů firmy“.21 

 

 

3.3.5 Marketingový mix 

 
Jedním ze základních prvků moderního marketingu je marketingový mix. 

Marketingový mix je možné podle P. Kotlera definovat následovně.  

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby 

dosáhla maretingových cílů na cílovém trhu.“22 

 

K tomu, aby byl určitý produkt prodán je nutná poptávka. Marketingový mix je 

složen ze všech aktivit, které jsou důležité k tomu, aby byla výše zmíněná poptávka 

zajištěna. Aktivity můžeme roztřídit do čtyř skupin. Tyto skupiny jsou známé pod 

názvem „čtyři P“ (4 P). 

                                                 
21 PITTS, B.G., STOTLAR, D.K. Fundamentals of Sport Marketing. Morgatown: Information 
Technology, 1996, s. 80. 
22 KOTLER, P. Marketing Management. Praha : Grada, 2001, s. 32. 



4P uvádí P. Kotlera jako následující:23 

 

• produkt (anglicky product) 

• cena (anglicky price)  

• distribuce (anglicky place) 

• propagace (anglicky promotion) 

 

Produkt 

Produkt je určitá nabídka, která uspokojuje potřeby zákazníků. Produktem mohou být 

hmotné výrobky, ale také služby. Výrobková politika dále zahrnuje: 

 

• sortiment 

• kvalitu 

• design 

• značku 

 

Cena 

Cenová politika zahrnuje: 

 

• ceníky 

• slevy 

• náhrady 

• platební podmínky 

 

Distribuce 

Do distribuční politiky se řadí: 

 

• distribuční cesty 

• dostupnost distribuční sítě 

• prodejní sortiment 

 

 

                                                 
23 KOTLER, P. Marketing Management. Praha : Grada, 2001, s. 32. 



Propagace 

Pod komunikační politiku spadá: 

 

• reklama 

• osobní prodej 

• podpora prodeje 

• public relations 

 

3.3.6 Řízení marketingové činnosti 

 

Marketingová činnost organizace ovlivňuje celkovou úspěšnost firmy. Důležitým 

bodem je pro firmu nalezení souladu mezi podmínkami na trhu a vlastními 

ekonomickými zájmy. Chod firmy je ovlivňován vnějšími a vnitřními činiteli. Vnitřní 

činitele je možné ovlivňovat přímo a jedná se např. o finanční situaci firmy, personální 

obsazení ve firmě nebo technologickou úroveň. Vnější činitelé působí na firmu zvenku 

a lze je jen obtížně kontrolovat. Zde se jedná např. o demografické, ekonomické nebo 

přírodní činitele. 

 

Vnější činitele 

Mezi vnější činitele se řadí faktory, které působí na firmu zvenku a jejich činnost lze 

kontrolovat pouze omezeným způsobem. Do této skupiny se řadí např. ekonomické, 

demografické, politicko-právní, přírodní nebo technologické činitele. Zde jsou 

charakteristiky jednotlivých vnějších činitelů uvedených výše. Dle I. Horákové jsou 

vnější činitele následující:24 

 

• Demografické činitele – marketing je z velké části zaměřen na spotřebitele. Je 

dobré zabývat se strukturou obyvatelstva v oblasti, na kterou produkty dané 

firmy působí. Z tohoto důvodu jsou vytvářeny demografické studie, kterými se 

sleduje např. úroveň vzdělání, věkové složení a rozsah obyvatelstva, prostorové 

umístění, vývoj porodnosti a úmrtnosti, migrační trendy apod. Výsledky studie 

se používají pro odhad maximální velikosti trhu určitého produktu, dále pro 

                                                 
24 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Grada, 1992, s. 47-48. 



odhad tempa růstu daného trhu a v neposlední řadě také pro sestavování 

dlouhodobých prognóz vývoje spotřeby daného produktu. 

 

• Ekonomické činitele – další charakteristikou obyvatelstva je kupní síla. Firma je 

závislá na kupní síle obyvatelstva. Z tohoto důvodu je důležité, aby daná firma 

sledovala např. vývoj mezd (nominálních a reálných) u obyvatelstva, životních 

nákladů, výši úspor na jednoho obyvatele, míru nezaměstnanosti a inflace, 

apod. Znalost ekonomických činitelů je důležitá pro stanovení současné 

koupěschopné poptávky a dále pro odhad vývoje této poptávky v budoucích 

letech. 

  

• Politicko-právní činitele – firma je při své činnosti povinna dodržovat zákony a 

ostatní právní předpisy, které regulují činnost firmy. Žádná firma nemůže tato 

oficiální nařízení ignorovat a ovlivňovat. Na druhé straně působí na činnost 

firmy kromě oficiálních ustanovení také zájmová, občanská, politická a další 

seskupení. 

 

• Přírodní a technologické činitele – zde se řasí např. klimatické či geografické 

poměry, nerostné bohatství země, půdní rozměry, apod.  Důležitým faktorem 

pro vývoj cen konečné produkce dané firmy je cenová relace výrobních zdrojů, 

ale také úroveň vyspělosti dané ekonomiky (z hlediska technologické úrovně). 

 

• Ostatní vnější činitele – firma je ve stálém kontaktu s jinými firmami a ty také 

mohou ovlivňovat její činnost. Jedná se např. o konkurenční firmy, 

dodavatelské a přepravní firmy apod. 

 

Vnitřní činitele 

Pro dosažení požadovaných cílů firmy je důležitý také rozbor vnitřních činitelů 

působících na firmu. Jedná se o vnitropodnikové faktory, které může firma 

bezprostředně ovlivňovat. Za tyto faktory jsou považovány např. činitele finanční, 

technologické, personální a organizační. Zde jsou jejich charakteritiky dle I. 

Horákové:25 
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• Finanční činitele – celková finanční situaci firmy. V souvislosti s marketingem 

se jedná o peněžní prostředky věnované na marketing a jejich rozmístění na 

jednotlivé marketingové nástroje a výrobky či služby. 

 

• Technologické činitele – činnost firmy je ovlivňována úrovní používané 

technologie, výrobní kapacitou nebo např. požadavky na životní prostředí. Tyto 

faktory ovlivňují úrověň produkce dané firmy a celkově např. i cenu výsledného 

produktu. 

 

• Organizační struktura podniku a personální vztahy – řízení marketingové 

činnosti by mělo vycházet z hierarchické organizační struktury, kde bude jasné 

rozmístění pravomocí a odpovědnosti. Dále by měl být vymezen organizační 

řád, řád pracoviště a pravidla komunikace. 

 

O-T analýza 

O-T je složením dvou anglických slov: opportunities (příležitosti) a threats (hrozby).  

O-T analýza se zabývá rozborem vnějších činitelů, které mohou být pro rozvoj dané 

firmy buď příležitostmi, nebo hrozbami. O-T analýza odhaluje možné příležitosti na 

trhu, jejichž využitím by daná firma mohla získat výhodu nad ostatními účastníky 

ekonomické soutěže.  

 

Firma by měla dále evidovat možná ohrožení, která by v budoucnu mohla firmu 

ovlivnit. Celkově by se firma měla zabývat příležitostmi, které trh nabízí, a dále 

hrozbami, které mohou firmu ovlivnit. 

 

S-W analýza 

Písmena S a W jsou zkratkami dvou anglických slov: strengths (silné stránky) a 

weaknesses (slabé stránky). S-W analýza se zabývá rozborem vnitřních činitelů 

působících uvnitř firmy. Konkrétněji se jedná o vymezení silných a slabých stránek 

firmy. Výsledek analýzy poté ovlivňuje chod a činnosti firmy (např. stanovení cílů 

firmy, rozmístění zdrojů apod.). 

 



Tyto dílčí analýzy O-T a S-W ústí v celkovou analýzu vnějších a vnitřních činitelů, 

která se nazývá SWOT analýza. 

 

3.4 Sponzoring 

 

Sponzoring lze definovat jako „investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež 

otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou“.26 

 

Sponzoring je určitá forma komunikace mezi sponzorem a sponzorovaným. Finanční 

i nefinanční prostředky od sponzora pomáhají sponzorovanému uspokojit potřeby 

spojené s náročností určitého projektu. Na druhé straně sponzor uspokojuje své potřeby 

např. v oblasti komunikace. Pokud se komunikace mezi sponzorem a sponzorovaným 

stane pouze jednostrannou záležitostí, jedná se dárcovství. 

 

Formy sponzorování v TVS dle E. Čáslavové:27 

 

1. sponzorování jednotlivých sportovců 

2. sponzorování sportovních týmů 

3. sponzorování sportovních akcí 

4. sponzorování sportovních klubů 

 

První zálěžitostí, kterou by měla organizace (např. sportovní klub) vykonat v případě 

zájmu o získání sponzora, je vytvoření seznamu potenciálních sponzorů, které se chystá 

oslovit. Poté je nutné vytvořit nabídku pro sponzory a sponzorský balíček, což je souhrn 

nabízených protislužeb pro sponzora za poskytnutí finančních a nefinančních 

prostředků. 

 

 

 

                                                 
26 PELSMACKER, P. de, GEUENS, M., BERGH, J. van den. Marketingová komunikace. Praha : Grada 
Publishing a.s., 2003, 327. 
27 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha : East West Publishing Company a East Publishing 
Praha, 2000, 123-124. 



3.4.1 Nabídka sponzorům a sponzorský balíček 

 

Nabídka pro sponzory by měla jasně uvádět obecné informace o firmě žádající o 

sponzoring, nabídku sponzorovi a požadavky na sponzora ze strany žádající firmy. 

Nabídka pro sponzory by měla být vytvořena kvalitně tak, aby potenciálního sponzora 

zaujala a stala se aktraktivní. 

 

Před samotnou schůzkou s potenciálním sponzorem je důležité zjistit si o daném 

subjektu nebo firmě co nejvíce dostupných informací. Před schůzkou by měl každý 

sportovní manažer vědět, jaká nabídka protislužby za poskytnutí finančních nebo 

nefinančních protředků by potenciálního sponzora mohla zajímat a čím si potenciálního 

sponzora může získat. 

 

Sponzorský balíček je obsahuje seznam produktů, které partner získá za své 

sponzorování. Sponzorský balíček je nejčastěji představován v  písemné formě a je 

cenově vyčíslen. Cena sponzorského balíčku je závislá na druhu sponzorování, které 

může být dle E. Čáslavové následující:28  

 

• Exklusivní sponzorování – sponzorování je spojené s titulem oficiální sponzor. 

• Hlavní sponzorování – hlavní sponzor zde získává výhodnější podmínky než 

vedlější sponzoři. 

• Kooperační sponzorování – jedná se o protivýkony rozdělené většímu množství 

různých sponzorů. 

 

Nabídka sponzorům se liší v závislosti na požadované částce, velikosti firmy 

sponzora, na požadované délce sponzorování apod.  

 

Dle E. Čáslavové může sportovní klub nabídnout následující produkty:29 

 

 

                                                 
28 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha : East West Publishing Company a East Publishing 
Praha, 2000, 125-126. 
29 ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha : East West Publishing Company a East Publishing 
Praha, 2000, 126-127. 



• sportovní produkty 

 

o nabídku cvičení či členství ve sportovním klubu, 

o nabídku prostor pro provozování sportovní aktivity zaměstnanci 

sponzorské firmy, 

o nabídku různých sportovních akcí jako jsou např. mistrovské soutěže 

apod, 

o nabídku sportovních výkonů týmu nebo jednotlivého sportovce pro 

možnosti propagace, 

o nabídku zvláštních akcí – např. přednášky a semináře pro sponzory, dále 

rehabilitační služby apod. 

 

• reklamní produkty 

 

o reklama na dresu a sportovním oblečení, 

o reklama na startovních číslech, 

o reklama na na mantinelu, 

o reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

o reklama na výsledkových tabulích. 

 

• společenské činnosti a programy V.I.P – navázání hlubšího a stálejšího vztahu se 

sponzorem prostřednictvím nabídky účasti na společenských akcích organizace 

(sportovního klubu), přednostní nabídky pronájmu sedadel nebo boxů na 

sportovišti, nabídku přítomnosti ve V.I.P. prostorech na sportovišti, nabídku 

přednostních parkovacích míst apod. 

 

• image sportu a sportovního spolku – tradice, modernost, působení na populaci, 

zdravotní přínos apod.   

 

 

 



4 Metodologická část 

 

4.1 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je technika používaná pro vytoření celkové analýzy vnitřních a 

vnějších činitelů působících na chod firmy. SWOT analýza je kombinací analýz S-W a 

O-T. Účelem SWOT analýzy je na jedné straně posoudit vnitřní předpoklady firmy pro 

dosažení podnikatelského záměru, na druhé straně má za úkol sledovat příležitosti a 

ohrožení ovlivňující chod firmy z vnějšího prostředí. 

 

Slovo SWOT je složeno z anglických písmen, kdy každé z písmen vyjadřuje 

následující slova: 

 

• S – strengths = silné stránky podniku 

• W – weaknesses = slabé stránky 

• O – opportunities = příležitosti 

• T – threats = hrozby 

 

O-T analýza 

O-T analýza představuje rozbor příležitostí a hrozeb působících na firmu z vnějšího 

prostředí. Tyto dva faktory nemůže firma ovlivňovat. Úkolem O-T analýzy je vyhledat 

na trhu příležitosti, kterých pokud firma využije, může získat výhodu nad ostatními 

ekonomickými subjekty působícími na daném trhu. Na druhé straně je třeba se zabývat 

hrozbami, které by mohly negativně ovlivnit chod firmy v budoucích letech.  

 

S-W analýza 

S-W analýza se zabývá rozborem vnitřního prostředí firmy, a to silnými a slabými 

stránkami. Na základě tohoto rozboru poté firma stanovuje své cíle a činnost podniku.  

 

 

 

 



4.1.1 SWOT analýza – strategie 

 

Znázornění strategií pomocí matice 

       Silné stránky      Slabé stránky 

 

Příležitosti 

 

Hrozby 

 
 

Obrázek 1 – Strategie SWOT analýzy pomocí matice 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
• S-O: strategie rozvoje = využití příležitosti za podpory silné stránky 

• S-T: strategie konfrontace = využití silných stránek pro odvrácení hrozby 

• W-O: strategie hledání = využití příležitosti pro eliminaci slabé stránky 

• W-T: strategie vyhýbání = špatná situace, je třeba zvážit působení firmy na trhu 

 

Znázornění strategií pomocí kříže 

 
     Početné příležitosti 

 vertikální integrace,      koncentrace, 
 strategické aliance      pronikání na trh, rozvoj 

 apod.        trhů, inovace atd. 

     WO  SO      

Početné slabé         Početné silné 

stránky         stránky 

     WT   ST 
 redukce,        horizontální integrace 

 odprodání části firmy,      strategické aliance apod. 

 likvidace    

Převládající hrozby 

      
Obrázek 2 – Strategie SWOT analýzy pomocí kříže 

Zdroj: VEBER (2000), (14, s. 430) 

 

S-O 

 

W-O 

 

S-T 

 

W-T 



4.2 Interview 

 

Interview neboli rozhovor je jednou z metod kvalitativního dotazování, která vychází 

z ústní komunikace. Tímto se metoda rozhovoru liší např. od písemného dotazování. 

 

Průběh interview dle J. Ferjenčíka je následující:30 

 

1. Přípravná etapa –  je dobré aby si dotazovatel položil otázky „O čem?“, „S 

kým?“ a „Jak?“. 

2. Úvodní etapa – seznámení respondenta s cílem a smyslem výzkumu. 

3. Jádro – získání požadovaných informací. 

4. Závěr – např. odměna respondentovi, apod. 

5. Vyhodnocení rozhovoru. 

 

Členění rozhovorů je velmi rozmanité, proto zde uvádím rozdělení rozhovorů, které 

ve své knize uvádí J. Pelikán:31 

 

1. Nestrukturovaný (volný) rozhovor  

Jedná se o volný dialog, se kterým se setkáváme v běžném životě. Dialog není 

předem připraven, může být ovlivněn např. komunikací o jednom tématu, ale většinou 

se rozhovor improvizovaně přelévá z jednoho tématu na druhý.  

 

Nestrukturovaný rozhovor je využíván také ve výzkumu a slouží k navázání kontaktu 

mezi dotazovatelem a dotazovanu osobou. Volný rozhovor má nejen význam kontaktní, 

ale také orientační a doplňující. Orientační význam je možné spatřit hlavně v situaci, 

kdy se dotazovatel zajímá o způsob vnímání daného problému dotazovaným, apod. 

Doplňující funkce nestrukturovaného rozhovoru slouží k získání doplňujících informací 

k již provedenému výzkumu. 
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Portál, 2000, s. 179-182. 
31 PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, s. 117-120. 



2. Strukturovaný rozhovor 

Jedná se o předem připravený soubor otázek, na které respondent odpovídá. 

Vytvoření strukturovaného rozhovoru vyžaduje určité zkušenosti. Otázky používané ve 

strukturovaném rozhovoru by měly být stručné a srozumitelné. Na druhou stran by 

otázky neměly být návodné, tzn. neměly by respondenta navádět k očekávané odpovědi. 

Důležitým prvkem při ústním dotazování je také styl jeho vedení, který může ovlivnit 

chování respondenta, jeho ochotu odpovídat a otevřít se pokládaným otázkám. 

 

3. Polostrukturovaný rozhovor 

Tento typ rozhovoru se používá velmi často. Jedná se o kombinaci volného a 

nestrukturovaného rozhovoru. Nejprve naváže dotazovatel s respondentem kontakt 

pomocí nestrukturovaného rozhovoru a poté využije strukturovaného rozhovoru 

k získání požadovaných informací. 

 

Záznam rozhovoru 

Nejčastěji se rozhovor zaznamenává podle J. Pelikána:32 

 

1. písemná forma zaznamenávaná v průběhu celého rozhovoru 

2. stenografický záznam 

3. magnetofonový záznam 

4. videozáznam 

 

Nevýhovou zaznamenávání rozhovoru může být strojené odpovídání respondenta ve 

chvíli, kdy zjistí, že rozhovor je monitorován. Existují však metody, jakou je např. 

zaznamenávání rozhovoru až po jeho skončení, které tomuto nedostatku mohou 

napomoci, i když mají také své nevýhody. 
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4.3 Popisná analýza 

 
Popisná analýza ve velmi často využívanou metodou výzkumných projektů. Úkolem 

popisné analýzy je poskytnout co nejpřesnější informace o zkoumaném tématu 

(projektu).  

 

Touto metodou je možné popisovat nejčastěji data sekundární. Sekundárními daty 

mohou být např. výroční zprávy, interní dokumenty firem, informace v ročenkách či 

odborných časopisech a materiálech. 

 

Postup popisné analýzy uvádí ve své diplomové práci K. Kreuzová a je následující:33 

 

1. Vytyčení cíle 

2. Vyhledání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který vzhledem 

k cílí bude sledován 

3. Určení souboru materiálu 

4. Čtení 

5. Systematické sledování 

6. Vyjádřené výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů 

7. Rozbor a hodnocení   
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5 Analytická část 

 

5.1 Cheerleading 

 

5.1.1 Cheerleading – základní charakteristika 

 

Cheerleading je sport, který vznikl ve Spojených státech amerických. Cheerleading je 

spojením tance, pyramid, stuntů, skoků, pokřiků, akrobacie a pohybů. V České 

republice je tento sport znám spíše pod názvem „roztleskávačky“. Cheerleading se těší 

nejvyšší popularitě v Severní Americe, ale v dnešní době dochází k velkému rozvoji 

také v Evropě a Asii. V České republice se cheerleadingu věnují především ženy, ale 

tento sport je také pro muže.  Cheerleading je sport určený téměř pro všechny věkové 

kategorie. Tento sport může všem zájemcům nabídnout uspokojení z důvodu své 

pestrosti a různorodosti, fyzické náročnosti a týmové soudržnosti. 

 

5.1.2 Historie cheerleadingu 

 

Za kolébku cheerleadingu jsou považovány Spojené státy americké. První projevy 

cheerleadingu jsou spojovány s rokem 1880, kdy byl poprvé zaznamenán organizovaný 

pokřik na fotbalovém zápase v Princetonu. V roce 1884 absolvent Princetonské 

univerzity Thomas Peebles přinesl tento nápad povzbudování na univerzitu 

v Minnesotě. Organizovaná skupina osob zde měla za úkol povzbuzovat fotbalový tým 

během zápasu. 

 

Ovšem za zakladatele cheerleadingu v podobě, ve které je znám v současné době, je 

považován Johnny Cambell, který se v roce 1989 postavil jako první cheerleader před 

dav diváků na fotbalovém zápase a přiměl diváky k organizovanému skandování a 

podporování hrajícího týmu.  

 

V 70. letech 19. st. vznikl na Princetonské univerzitě první organizovaný klub 

fanoušků. Na přelomu 19. a 20. st. bylo založeno první bratrstvo cheerleaders s názvem 



Gama Sigma. Prvními cheerleaders byli muži. Ženy začaly provádět tento sport ve 20. 

letech 20. st. S příchodem žen se do cheerleadingu začaly zapojovat prvky pohybu a 

akrobacie. O zhruba 10 let později se v cheerleadingu začaly používat papírové třásně 

známé pod názvem pompony.  

 

V dalších letech se vytvářely první týmy cheerleaders, začaly se pořádat výukové 

semináře a školení s prvky cheerleadingu a v roce 1967 se konala první soutěž 

v cheerleadingu s názvem „Top Ten College Cheer Squads“. V 70. letech 20. st. se 

cheerleading začal rozšiřovat na další univerzitní sporty kromě amerického fotbalu. 

Mezi tyto sporty patřilo např. plavání, basketbal nebo zápas, později také ženské 

zápasy, volejbal a basketbal.  Cheerleading začal být uznáván jako atletická činnost z 

důvodu zvyšující se fyzické náročnosti (zvýšila se náročnost akrobacie, pyramid, skoků, 

apod.). Letní výcvikové a školící tábory pro cheerleaders se staly tradicí. 

 

Na jaře roku 1978 se uskutečnil první televizní přenos šampionátu v cheerleadingu, 

který vysílala televize CBS-TV. 

 

V 80. letech 20. st. byl již cheerleading jedním z nejpopulárnějších  a nejdůlěžitějších 

školních sportů v Americe. Po celé Americe se konaly Národní soutěže v cheerleadingu. 

 

V dnešní době je cheerleading velmi oblíbeným sportem po celém světě. Během 

posledních deseti let zažil cheerleading velký rozvoj. V současné době se tento sport 

neprovádí pouze na školní úrovni. Můžeme vidět velké množství mimoškolních týmů, 

pro které je cheerleading zdrojem zábavy a zvyšování fyzické kondice. Cheerleading se 

v dnešní době provádí také na profesionální úrovni, kam se dostanou pouze ti nejlepší 

jedinci. Každoročně se konají soutěže v tomto sportu jak na úrovni národní, tak na 

úrovni mezinárodní v podobě Mistrovství světa či Mistrovství Evropy.  

 

5.1.3 Vývoj cheerleadingu v České republice 

 

Cheerleading jako sport se u nás objevil v roce 1993. Na rozvoji cheerleadingu 

v České republice má největší zásluhu Veronika Ludvíková, která byla ve spojení se 

svými americkými přáteli a přivedla do našich končin tento nový sport. 



První týmy cheerleaders na našem území prezentovaly své umění na zápasech 

amerického fotbalu. V dnešní době můžeme vystoupení cheerleaders v České republice 

vidět na různorodých sportovních a kulturních událostech počínaje ledním hokejem 

nebo fotbalem a konče firemními věčírky. Prvními oficiálními týmy cheerleaders na 

našem území byly Prague Lions a Prague Panthers, které vystupovaly na již zmíněném 

americkém fotbalu. 

 

V roce 2001 vzniklo občanské sdružení zastřešující cheerleading v České republice 

s názvem Česká asociace cheerleaders. Tato asociace byla vytvořena za účelem rozvoje 

cheerleadingu v České republice a v sousedním Slovensku. V současné době je v České 

asociaci cheerleaders registrováno přes 800 členů. 

 

Dalším krokem v rozvoji cheerleadingu byl vznik reprezentačního týmu cheerleaders 

České republiky s názvem AllStar Team. Tento výběrový tým vznikl v roce 2005 a 

existuje dodnes. 

 

5.1.4 Základní charakteristiky cheerleadingu 

 

Jak již bylo řečeno, cheerleading je spojením tance, pyramid, stuntů, skoků, pokřiků, 

akrobacie a pohybů. Cheerleaders jsou charakteristické svými pompony, což jsou 

pomůcky vytvořené z plastových nastříhaných proužků, uprostřed zpěvněné rukojetí. 

Pompony si ze začátku většina týmu v České republice vyráběla sama, dnes si týmy tyto 

pomůcky většinou nechávají dovážet z USA.  

 

Nyní se zaměřím na popis základních charakteristik jednotlivých prvků 

cheerleadingu: 

 

Stunty 

Stunty jsou skupinky pěti osob, které tvoří základy pyramid. Každá osoba ve 

skupince má svou pozici. Nachází se zde pozice „top“ (flyer) – osoba, která je zvedána 

nebo vyhazována ostatními členy skupinky do vzduchu. Další čtyři členové skupinky se 

nazývají base (z anglického slova base = základ), kteří mohou stát na pozici bočního 

base (jsou dva) nebo přední (anglicky front base) a zadní base (anglicky spotter). Přední 



base není při vytváření stuntů nutností, záleží na obtížnosti daného stuntu. Základními 

stunty v cheerleadingu jsou Elevator, Extension, Vysoký sed a Liberty.  

V dnešní době se do cheerleadingu zapojují ve větší míře než v minulosti muži, kteří 

se většinou zabývají stavěním tzv. partnerstuntů. Partner Stunt je většinou tvořen 

mužem a ženou, přičemž muž je base a žena je na pozici topa. 

 

Sestup topa ze stuntů je možný několika způsoby. Top může ze stuntu seskočit za 

pomoci basů nebo mohou všichni baseové ve stejnou chvíli topa vyhodit do vzduchu a 

bezpečně chytit. Toto chycení se nazývá kolébka (anglicky cradle). Ve stuntu mluví 

vždy pouze zadní base (spotter), který dává pokyny celé skupince.  

 

                     
            Obrázek 3 – Stunt Liberty         Obrázek 4 – Partner Stunt  

                 Zdroj: www.cach.cz                                             Zdroj: www.cach.cz  

 
Obrázek 5 – Stunt  Basket Toss 

Zdroj: www.cach.cz 

 



Pyramidy 

Pyramida je tvořena spojením jednotlivých stuntů. 

 

 
Obrázek 6 - Pyramida 
Zdroj: www.cach.cz 

 

Skoky 

Cheerleading převzal skoky z gymnastiky. Nejznámějšími skoky jsou toe-touch nebo 

pike. Při hodnocení skoků se klade důraz na techniku provedení daného skoku a jeho 

výšku. Ke správému provedení skoku je nutné, aby cheerleaders oplývala flexibilitou a 

věnovala se tréninku. 

 

                                      
Obrázek 7– Cheer skok – Side Hurdles               Obrázek 8 – Cheer skok – Toe Touch 
     Zdroj: www.cach.cz                                  Zdroj: www.cach.cz 

 



Akrobacie 

Ve vyspělejších zemích cheerleadingu, jako např. ve Spojených státech amerických je 

umění akrobacie nutností. Cheerleaders zde mají gymnastickou průpravu již od raného 

dětství. V našich končinách se cheerleading teprve rozvíjí, proto se prvky akrobacie ne 

vždy zapojují do sestav nebo prvky nejsou příliš složité. Tento jev je dán tím, že 

s cheerleadingem začínají i osoby, které nemají gymnastickou průpravu a 

v pokročilejším věku již není možné dosahovat výsledků totožných s výsledky ve 

vyspělejších zemích cheerleadingu. Základními prvky akrobacie cheerleadingu jsou 

hvězdy, kotrmelce, rondáty, fliky nebo přemety. Akrobacii lze napojovat na skoky a lze 

provádět z místa nebo s rozeběhem.  

 

Pokřiky 

V cheerleadingu se rozlišují dva druhy pokřiků: krátké pokřiky (zvané chants nebo 

sidelines) a dlouhé pokřiky (zvané cheers). V krátkém pokřiku jsou většinou obsaženy 

jeden až tři verše, které se třikrát opakují. Pokřiky jsou prezentovány v angličtině, i 

když občas mohou diváci na našich soutěžích zaslechnout pokřik v češtině. Pokřiky 

v češtině využívají hlavně malé děti. Příkladem krátkého pokřiku může být např.: „Go, 

Lions go!“ 

 

Tanec 

V cheerleadingu rozeznáváme dva druhy tance. Jedním je Cheer tanec, kdy je tanec 

součástí sestavy a je sestavený z cheer pohybů (ostré pohyby, které by každá 

cheerleader měla zvládnout jako základ celého cheerleadingu). Druhým typem tance je 

Dance, kdy je možné tancovat na různé styly hudby, např. balet, hip hop, street dance 

nebo disco. Dance je na soutěžích většinou samostatnou kategorií a celá sestava je 

složena z tanečních prvků. Cheer tanec nebývá samostatný, ale většinou se používá 

v kategorii Cheer, kdy se v průběhu sestavy objevuje nejen Cheer tanec, ale také 

pyramidy, stunty, pokřiky a skoky. Na našich soutěžích je v pravidlech jasně stanovené, 

jak dlouhý musí Cheer tanec být v dané sestavě. 

 

 

 



5.1.5 Souteže a akce pořádané v České republice 

 

V České republice se v současné době každoročně pořádají 2 soutěže v cheerleadingu 

a dále také školení, např. ve stuntech. Veškěré akce jsou pořádány Českou asociací 

cheerleaders. 

 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu 

Tato soutěž je pořádána každý rok na jaře. Mistrovství se mohou zúčastnit týmy 

z České republiky a ze Slovenska. Soutež probíhá vždy jeden víkendový den a účastní 

se ho cheerleaders rozdělené do různých kategorií. Kritériem pro rozdělení soutěžících 

do různých kategorií je věk. Soutěží se v kategoriích Peewees (6 - 11 let), Junior (11 – 

15 let), Senior (16 a více let). Soutěžící se utkávají v klasických disciplínách 

cheerleadingu jako jsou např. Cheer, Dance, Group Stunt, apod. 

 

Spirit Cheer Cup 

Spirit Cheer Cup je pořádán většinou v prosinci. Jde o soutěž, která nabízí netradiční 

kategorie, odlišné od Mistrovství České republiky. Spirit Cheer Cup má za úkol 

nabídnout soutěžícím volnější soutěžní pravidla, zábavnější a kreativnější formu 

cheerleadingu.  

 

Letní kempy 

Letní kempy se konají každoročně během letních prázdnin a jsou vedeny 

zahraničmími instruktory. Jedná se o čtyřdenní intenzivní kempy, které mají za cíl 

zdokonalovat český cheerleading a navodit přátelskou atmosféru mezi týmy. Letního 

kempu se mohou zúčastnit týmy i jednotlivci. Kempy jsou pořádány ve spolupráci 

s americkou organizací Felowship of Christian Cheerleaders. Letní kempy probíhají 

formou školení a zdokonalování již naučených dovedností. Během celého kempu mezi 

sebou zúčastněné týmy soupeří v různých disciplínách a na konci kempu je vždy 

vyhlášen vítěz celého soustředění. Kempy probíhají ve dvou termínech z důvodu 

velkého zájmu. Kempy nejsou pořádány pouze pro celodenní tréninky, ale také pro 

navázání přátelství mezi českými cheerleaders a instruktory ze Spojených Států 

Amerických. Kempy jsou určeny pro české i zahraniční účastníky.  

 

 



Jednodenní kempy 

Jednodenní kempy probíhají nárazově během celého roku. Jedná se o kempy, které 

jsou určeny začínajícím i pokročilým týmům a jsou zaměřeny dle potřeb účastníků. 

Termíny kempů jsou stanoveny na základě individuálních požadavků. 

 

Semináře, školení 

Semináře, popř. školení jsou organizovány taktéž nárazově během celého roku a jsou 

vždy zaměřeny na určitou část cheerleadingu (na skoky, pyramidy, stunty, apod.). 

Školení a semináře jsou vedeny odborníky z řad cheerleadingu. 

 

 
5.2 Analýza ČACH (České asociace cheerleaders) 

 

5.2.1 Základní informace o ČACH 

 

Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) je občanskésdružení, které vzniklo 

v roce 2001. Hlavním cílem ČACH je rozvoj cheerleadingu v České i Slovenské 

republice Sídlem ČACH je ulice Kazmíkova 1101/4, Praha 10. 

 

ČACH sdružuje jednotlivce i týmy se zájmem o cheerleading a pomáhá jim 

zdokonalovat se v tomto sportu. V současné době je v ČACH registrováno přes 800 

osob z celé České a Slovenské republiky. ČACH podporuje rozvoj cheerleadingu 

prostřednictvím školících programů, seminářů, kempů s profesionálními zahraničními 

instruktory a soutěží. Dále poskytuje různé materiály o cheerleadingu a další informace. 

 

ČACH pořádá jednou ročně Mistrovství České republiky v cheerleadingu a od roku 

2006 pořádá také tzv. Spirit Cheer Cup.  

 

ČACH dále pořádá pravidelně každé léto čtyřdenní kemp, kterého se mohou zúčastnit 

všechny týmy a jednotlivci, kteří mají chuť zdokonalovat se v tomto sportu a kteří chtějí 

poznávat nové lidi, věci a užít si spoustu zábavy.  

 

 



5.2.2 Organizační struktura ČACH 

 

Jak již bylo uvedeno, ČACH je občanským sdružením. Orgány tohoto občanského 

sdružení jsou dle stanov následující:  

 

• valná hromada 

• výkonný výbor – 3 členové (předseda a dva místopředsedové) 

• předseda 

 

5.2.3 Členství v ČACH 

 
Členy ČACH mohou být fyzické i právnické osoby. ČACH rozděluje tyto fyzické a 

právnické osoby na tři formy. Těmito formami jsou: 

 

• kluby 

• týmy a oddíly 

• jednotlivci 

 

Pro přijetí nového týmu do ČACH je nutné vyplnit písemnou žádost o týmové 

členství. Spolu s touto žádostí je nutné zaplatit týmový členský příspěvek, jehož výše je 

každoročně stanovena výborem. Pro rok 2009 je výše týmového členského příspěvku 

stanovena na 2.500 kč. Dále se při registraci nového člena platí jednorázový poplatek ve 

výši 80 kč, který se připojí k písemné žádosti o registrační průkaz. Registrační průkaz 

slouží pro identifikaci na soutěžích.  

 

V současné době jsou členy ČACH následující týmy: 

 

• Basta – Ústí nad Labem 

• the BE(a)ST Cheerleaders 

• Brno Alligators 

• DCH 

• Dolphins 

• HIT Přerov 



• HSL Cheerleaders 

• ICE CATS 

• IM Cheer Pardubice 

• JNS Cheerleaders 

• Chilli Cheerleaders 

• PM Stars 

• Prague Eagels 

• Prague Lions Cheerleaders 

• Prague Panthers 

• Příbram Bobcats 

• ROCKS Cheerleaders 

• ROWDY ONES 

• Stars Varnsdorf 

• Taneční klub roztleskávaček Tábor 

• Tigers Cheerleaders Brno 

 

5.2.4 AllStar Team 

 
AllStar Team vznikl v roce 2005 za účelem sdružování nějlepších cheerleaders 

v České republice a je součástí občanského sdružení ČACH. Je to národní reprezentační 

tým České republiky. Každý rok na podzim se koná výběrové řízení do toho týmu a 

sítem projdou opravdu jen ti nejlepší. V současné době je AllStar Team složen pouze 

z žen, ikdyž v poslední době narůstá zájem o tento sport i mezi muži.  

 

Ve výběrovém týmu je 25 dívek z různých měst České republiky. Toto uskupení se 

zpravidla schází o víkendových soustředěních, kdy trénuje na různá vystoupení, 

zdokonaluje se a připravuje se na soutěže. Jelikož má každá z dívek své povinnosti i u 

„domácího“ týmu ve svém městě, je obdivuhodné, jak tým drží při sobě a jaké má 

mezinárodní úspěchy. 

 

AllStar Team se až do minulého roku každoročně účastnil otevřeného mistrovství 

Evropy – Elite Cheerleading Championship, které se koná vždy na jaře v německém 

městě Bottrop. Zde AllStar Team měřil své síly s evropskými týmy v kategorii Senior 



Cheer – All girl. Hlavním znakem této kategorie je tým složený pouze z dívek. Soutěžní 

vystoupení týmu se skládá z pokřiku, tance, skoků, akrobacie a pyramid. Největším 

úspěchem AllStar teamu na Elite Cheerleading Championship bylo 3. místo v roce 

2007.  

 

Kromě soutěže Elite Cheerleading Championship se také každoročně koná 

mezinárodní soutěž zvaná Elite Beach Cup, který se odehrává v areálu zábavního parku 

Tropical Island v Německu. Tato soutěž nemá tak hojnou účast jako výše zmíněný Elite 

Cheerleading Cup. Zde získal český výběrový tým v roce 2005 zlatou medaily. 

 

Cílem AllStar Teamu není jen účast na mezinárodních soutěžích. Tento tým vznikl 

dále za účelem šíření a rozvoje cheerleadingu v České republice. Rozvoj cheerleadingu 

spočívá v pořádání školících kurzů pro začínající týmy, a také ve zvyšování povědomí o 

tomto sportu prostřednictvím exhibičních vystoupení.   

 

 

5.3 Analýza Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 

 

5.3.1 8. Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 – základní informace 

 

Datum konání: 2.5.2009 

Oficiální začátek: 13:00 

Místo konání: Arena Sparta, ul. Kovanecká, Praha 9 

Cena vstupného: 150 Kč 

Startovné: 
  

Tabulka 2- Startovné 
            

Kategorie Částka (uvedena v Kč) * 

Peewees, Dance, Cheer, Coed Team 1.500 

Group Stunt 1.000 

Partner Stunt, Individual    500 

* částka je uvedena za celý tým (v případě kategorie Individual je cena uvedena za 1 osobu) 
Zdroj: www.cach.cz 



Soutěžní kategorie 

Základní rozdělení soutěžících podle věku: 

 

• Peewees: 6 – 11 let - osoby narozené v letech 1998 - 2003 (včetně). Do 

kategorie Peewees je možné zapojit i soutěžící narozené v roce 1997 či 2004, 

tito soutěžící dohromady však mohou tvořit maximálně 30% z celkového počtu 

soutěžících dané soutěžní skupiny. 

 

• Junior: 11 – 15 let – osoby narozené v letech 1994 - 1998 (včetně). Do kategorie 

Junior je možné zapojit i soutěžící narozené v roce 1993 či 1999, tito soutěžící 

dohromady však mohou tvořit maximálně 30% z celkového počtu soutěžících 

dané soutěžní skupiny. 

 

• Senior: 16 a více let – osoby narozené do roku 1993 (včetně). Do kategorie 

Senior je možné zapojit i soutěžící narozené v roce 1994, tito soutěžící 

dohromady však mohou tvořit maximálně 30% z celkového počtu soutěžících 

dané soutěžní skupiny. 

 

• Group Stunts, Partner Stunts = Pyramidová skupina: 15 a více let – osoby 

narozené do roku 1994 (včetně), do skupinky lze zařadit i dva soutěžící narozené 

do roku 1995. 

 

5.3.1.1 Soutěžní skupiny 

 

Peewees 

 

• Individual Peewees 

• Peewees 

 

Junior 

 

• Individual Junior 

• Junior AllGirl Group Stunts 



• Junior Dance 

• Junior AllGirl Cheer 

• Junior AllGirl Group Stunts 

 

Senior 

 

• Individual Senior 

• Senior AllGirl Group Stunts 

• Senior Dance 

• Senior AllGirl Cheer 

• Senior Coed 

 

Group Stunts 

 

• Coed Group Stunts 

• Partner Stunts 

 

5.3.1.2 Charakteristika jednotlivých kategorií 

 

Individual 

 

• věkové kategorie: Peewees, Junior, Senior 

• 1 soutežící 

• povinné prvky: 

o tanec 5x8 dob 

o 1 pokřik nebo 1 krátky pokřik 

o 3 cheer skoky 

o Akrobacie 

• časový limit: min. 60 a max. 90 vtěřin 

• hodnocení: osobní vystupování jednotlivce, obtížnost sestavy, celkové provedení 

 

 



Partner Stunts 

 

• 2 soutěžící (žena a muž) + externí záchranář 

• povinné prvky: 

o hladké provedení jednotlivých stuntů 

o hudební doprovod během celého vystoupení 

o přítomnost externího záchranáře 

• zakázáno: tanec, akrobacie a pokřiky 

• časový limit: 1 min (tolerance 10 vteřin) 

• hodnocení: obtížnost a hladké provedení stuntů 

 

AllGirl Group Stunts 

 

• věkové kategorie: Junior, Senior 

• 5 soutěžících (pouze ženy) + externí záchranář  

• povinné prvky:  

o hudební doprovod během celého vystoupení 

o top se může max. 4x dotknout země 

• zakázáno: tanec a pokřiky 

• časový limit: 1 min (tolerance 10 vteřin) 

• hodnocení: čistota provedení, přechody mezi stunty, obtížnost sestavy, celkový 

dojem 

 

Coed Group Stunts 

 

• 4 nebo 5 soutěžících (min. 1 muž) + externí záchranář 

• povinné prvky: 

o hudební doprovod během celého vystoupení 

o top se může max. 4x dotknout země 

• zakázáno: tanec a pokřiky 

• časový limit: 1 min (tolerance 10 vteřin) 

• hodnocení: čistota provedení, přechody mezi stunty, obtížnost sestavy, celkový 

dojem 



Peewees 

 

• min. 5 a max. 30 soutěžících (povoleno max. 50% mužů) 

• povinné prvky: 

o 1 cheer skok – všichni stejný typ skoku, všichni soutěžící najednou nebo 

v po sobě jdoucích vlnách 

o tanec min. 3x8 dob všichni najednou 

o 1 pyramida nebo stunts 

o 1 pokřik nebo 1 krátký pokřik 

o gymnastické nebo akrobatické prvky – všichni soutěžící najednou nebo 

v po sobě jdoucích vlnách 

• časový limit: min. 2 min a max. 3 min 

• hodnocení: synchronizace soutěžících, provedení, hladké provedení stuntů a 

pyramid, celkový dojem 

 

AllGirl Cheer 

 

• věkové kategorie: Junior, Senior 

• min. 5 a max. 30 soutěžících (pouze ženy) 

• povinné prvky: 

o 2 cheer skoky (junior), 3 cheer skoky (senior) – všichni soutěžící stejný 

typ skoků, všichni soutěžící najednou nebo v po sobě jdoucích vlnách 

o tanec min. 5x8 dob všichni najednou 

o 1 pyramida a 1 stunt 

o 1 pokřik a 1 krátký pokřik 

o gymnastické nebo akrobatické prvky - všichni soutěžící najednou nebo 

v po sobě jdoucích vlnách 

• časový limit: min. 2 a max. 3 min 

• hodnocení: synchronizace soutěžících provedení, hladké provedení stuntů a 

pyramid, celkový dojem 

 

 

 



Coed 

 

• věkové kategorie: Junior, Senior 

• min. 5 a max. 30 soutěžících (min. 1 muž) 

• povinné prvky: 

o 2 cheer skoky (junior), 3 cheer skoky (senior) – všichni soutěžící stejný 

typ skoků, všichni soutěžící najednou nebo v po sobě jdoucích vlnách 

o tanec min. 5x8 dob všichni najednou 

o 1 pyramida, 1 stunt a 1 partnerstunt 

o 1 pokřik a 1 krátký pokřik 

o gymnastické nebo akrobatické prvky 

• časový limit: min. 2 min a max. 3 min 

• hodnocení: synchronizace soutěžících, provedení, hladké provedení stuntů a 

pyramid, celkový dojem 

 

Dance 

 

• věkové kategorie: Junior, Senior 

• min. 5 a max. 30 soutěžících (může být libovolný počet mužů) 

• povinné prvky: 

o 2 cheer skoky (junior), 3 cheer skoky (senior) - všichni soutěžící stejný 

typ skoků, všichni soutěžící najednou nebo v po sobě jdoucích vlnách 

o 1 provaz - všichni soutěžící najednou nebo v po sobě jdoucích vlnách 

o 2 výkopy - všichni soutěžící najednou nebo v po sobě jdoucích vlnách 

o jednoduchá pirueta - všichni soutěžící najednou nebo v po sobě jdoucích 

vlnách 

o tanec - všichni soutěžící najednou nebo v po sobě jdoucích vlnách 

o není povolena akrobacie, nutná přítomnost pomponů 

• časový limit: min. 2 a max. 3 min 

• hodnocení: provedení a celkový dojem, obtížnost, synchronizace 

 

 



5.3.2 Výběr lokality 

 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 se konalo ve sportovní hale Arena 

Sparta Podvinný mlýn, která se nachází v ul. Konavecká v Praze 9. Tato hala byla 

vybrána na základě dobrých zkušeností z minulého ročníku. 

 

Arena Sparta je nové multifunkční zařízení, které bylo dostavěno v roce 2008. Tato 

hala nabízí k pronájmu vnitřní prostory s kapacitou až 3.000 diváků a venkovní travnaté 

plochy. Multifuknční hala je určená pro širokou škálu kulturních, sportovních a jiných 

akcí. K hale patří také parkoviště se 100 parkovacími místy. V areálu se nachází 

restaurace, malé sály, salónky a dostatečně velké zázemí pro účastníky akcí.  

 

Multifunkční hala Arena Sparta byla vybrána pro pořádání Mistrovství České 

republiky v cheerleadingu hned z několika důvodů. Hlavním důvodem bylo zajištění 

velmi dobrých podmínek pro konání akce tohoto typu. Každoroční nárůst počtu 

soutežících byl důvodem pro vyšší nároky na zázemí sportovní akce. Právě hala Arena 

Sparta nabízí zázemí s velkým množstvím šaten a menších sálů, které představují pro 

soutěžící zvýšené pohodlí. V okolí haly se navíc nacházejí vhodné prostory pro přípravu 

soutěžících na výkon (travnaté venkovní plochy), což poskytlo soutěžícím také větší 

komfort. 

 

Při výběru lokality se nemyslelo pouze na soutěžící, ale také na diváky. Z pohledu 

diváka je toto místo velmi příjemné, prosvětlené a pohodlné. V průběhu celého dne je 

pro diváky připraveno občerstvení a okolí multifunkční haly nabízí dobré prostředí pro 

případné procházky.   

 

Při volbě vhodné lokality se dbalo na dostupnost haly prostřednictvím pražské MHD. 

Nachází se zde také dostatek parkovacích míst, a to nejen přímo na parkovišti sportovní 

haly, ale i v okolí.  Celkově se dbalo na dostupnost nejen pražských týmu a diváků, ale 

také na vhodnost lokality pro mimopražské účastníky. 

 

 

 

 



5.3.3 SWOT analýza 

5.3.3.1 Silné stránky 

 
Tabulka 3 – Silné stránky Mistrovství České republiky 2009 

 
Silné stránky Možnosti posílení silných stránek 

Místo konání • Vylepšit značení akce 

Návštěvnost • Snížení ceny vstupného 

• Zvýšení povědomí o sportovní akci 

• Zajistit atraktivní doprovodný 

Program, soutěže a tombola pro 

diváky 

Termín konání akce • Pořádání akce o víkendech nebo 

dnech pracovního klidu, kdy je 

možnost větší přítomnosti diváků 

Účast soutěžících • Zvyšování prestiže soutěže 

• Rozšiřování cheerleadingu 

• Každoroční obměna porotců  

Porota • Zajišťovat profesionální 

      zahraniční cheerleaders  

• Každoroční obměna porotců 

Organizační tým • Zachovat stálý organizační tým, 

který má povědomí a cheerleadingu 

a průběhu soutěže 

Zázemí a soutěžní plocha • Zajistit dostatečný prostor 

      pro rozcvičování a zázemí 

• Zajistit drobné občerstvení 

      pro soutěžící 

Tradice soutěže • Zvyšovat množství účastníků 

• Podporovat povědomí o 

      Cheeleadingu 

Zdroj: vlastní zpracování  

 



Místo konání 

Mistrovství Česko republiky v cheerleadingu se konalo v nové multifunkční hale 

Arena Sparta, která se nechází v blízkosti pražské MHD, proto je její dostupnost velmi 

vysoká. Přímo v areálu multifunkční haly, ale i v okolí se nachází velké množství 

parkovacích míst, což je výhodné jak pro soutěžcí, tak i pro diváky, kteří mají zájem 

cestovat na sportovní akci autem. Okolí sportovní haly navíc nabízí příležitost pro 

případnou procházku v přírodě. Hala se nachází v klidném prostředí. 

 

Návštěvnost 

V současné době přitahuje Mistrovství České republiky v cheerleadingu spíše diváky 

z řad rodinných příslušníků nebo známých soutěžících.  Kapacita sportovní haly je pro 

diváky dostačující a zaručuje pohodlí. Jelikož je výše zmiňovaná Arena Sparta novým 

zařízením, není zde problém s odvětráváním a čerstvým vzduchem. Do budoucna by se 

mohla návštěvnost posílit zvýšením povědomí o konání soutěžě a snážením ceny 

vstupného. 

 

Termín konání akce 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu se konalo na začátku května o 

prodlouženém víkendu. Předpokládalo se, že tento termín naláká nejvíce diváků.  

 

Účast soutěžících 

Cheerleading je v České republice relativně mladým sportem, kterému se každý rok 

začíná věnovat čím dál více lidí. Soutěž, jakou je Mistrovství České republiky, dává 

možnost porovnání týmů mezi sebou. 

 

Porota 

Porota je složena z velké části ze zahraničních profesionálních cheerleaders (z USA a 

Německa), kteří každoročně navštěvují Českou republiku s cílem zkvalitnit český 

cheerleading. Zahraniční porota zvyšuje prestiž soutěže a udává směr, kterým by se 

český cheerleading měl ubírat. 

 

Organizační tým 

Organizační tým byl velmi silnou stránkou této akce. Organizační tým se skládal 

hlavně ze současných nebo bývalých cheerleaders, trenérů cheerleadingu, členů České 



asociace cheerleaders nebo z osob, které se cheerleadingu nějakým způsobem věnují a 

rozumí tomuto sportu. Osvědčilo se využívání stálého organizačního týmu s dobrými 

zkušenostmi. Důležitým bodem je fakt, že stálý organizační tým, kterému to klape, je 

pevným základem pro pořádání jakékoliv akce. 

 

Zázemí a soutěžní plocha 

Arena Sparta nabízí velké množství šaten a dalších prostor, a to je důležité pro 

pohodlí soutežících. V každé šatně se vždy nacházel buď jeden nebo dva týmy (v 

závislosti na velikosti týmu). Při umístění soutěžících do jednotlivých šaten se dbalo na 

dostatečný prostor pro převlékání soutěžících a na prostor pro odpočinek. Soutěžní 

plocha byla složena z kvalitních koberců, které byly schopny nejen zmírnit případné 

pády soutěžících, ale také poskytovaly kvalitní odrazové vlastnosti.  

 

5.3.4 Slabé stránky 

 
Tabulka 4 – Slabé stránky Mistrovství České republiky 2009 

 
Slabé stránky Možnosti eliminace slabých stránek 

Porota ve smyslu stále stejného obsazení • Každoroční obměňování porotců 

Termín konání akce – prodloužený víkend • Pořádání akce během normálního 

víkendu, ne během prodlouženého 

víkendu 

Propagace • Zvýšení povědomí o sportovní akci 

Komunikace s moderátorem • Ujasnění si komunikace mezi 

moderátorem a porotou 

Nedostatek odborníků • Zajištění kvalitních odborníků 

Sponzorské zajištění • Zapojení regionálních firem do 

sponzoringu, vybudování kvalitní 

nabídky spolupráce 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Porota 

V porotě jsou sice na jedné straně profesionální zahraniční cheerleaders, ale mnozí 

z nich jsou přítomni každoročně. U některých týmů by mohlo téměř stejné obsazení 



poroty vyvolat nezájem o účast. Nezájem o účast by mohl být znatelný v případě 

opakovaného neúspěchu u stejných porotců. 

 

Termín konání akce  

Mistrovství České republiky v cheerleadingu se konalo během prodlouženého 

květnového víkendu. Pořádání akce během prodlouženého víkendu může být jak silnou 

stránkou, tak i slabou. Důsledkem pořádání akce v tomto termínu a za pěkného počásí 

může být úbytek potencálních diváků. 

 

Propagace 

O souteži měli povedomí hlavně soutěžící, jejich známí a rodinní příslušníci. 

Propagace akce nebyla příliš veliká, ve velké míře se týkala elektronických informací na 

internetových stránkách určených pro cheerleaders. 

 

Komunikace s moderátorem 

Moderátor měl v průběhu soutěže za úkol nejen inforrmovat a bavit diváky, ale také 

zabezpečit hladký průběh soutěž. Nedostatečná komunikace s moderátorem zapříčinila 

v některých částech soutěžního dne časový skluz. 

 

Odborníci 

Celá akce byla zabezpečena menším počtem odborníků na cheerleading, než by bylo 

potřeba. S tímto problémem se Česká asociace cheerleadingu potýká již několikátý 

ročník soutěže a tento problém není stále vyřešen.  

 

Sponzorské zajištění 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 mělo pro svou akci pouze jednoho 

sponzora. Tento počet by bylo vhodné rozšiřovat, aby kladný rozpočet akce nebyl 

závislý pouze na stanovení výše startovného a vstupenek (aby se organizační tým 

nemusel strachovat o finanční ztrátu v případě, že na akci nepřijde předpokládaný počet 

diváků nebo účastníků). 

 

 

 



5.3.5 Příležitosti 

 
Tabulka 5 – Příležitosti Mistrovství České republiky 2009 

 

Příležitosti Zdroje a úsilí potřebné pro jejich využití 

Zkušení odborníci • Školení stávajících cheerleaders 

• Vyšší spolupráce se zahraničními 

      odborníky 

Zvýšení množství partnerů akce  • Vytvoření atraktivní nabídky 

      potenciálním partnerům 

• Oslovení vhodných potenciálních 

partnerů 

• Propůjčení názvu sportovní akce 

potenciálnímu partnerovi 

Rostoucí zájem o cheerleading • Propagace akce a cheerleadingu 

• Získání finančních postředků nebo 

partnerů 

• Použití známé osobnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Zkušení odborníci 

Nedostatek odborníků v oblasti cheerleadingu v České republice je hlavním 

problémem, který brání ve zvyšování atraktivity soutěže, množství diváků z řad široké 

věřejnosti, a také nepomáhá většímu rozvoji cheerleadingu v České republice. 

 

Zvýšení množství partnerů akce 

Zvýšením množství partnerů a tím například i finančních prostředků od partnerů by 

umožnilo větší propagaci této akce a tato propagace by mohla přílákat více diváků z řad 

široké veřejnosti. Jelikož je celá akce z velké části z hlediska financí závislá na příjmech 

ze vstupného, zvýšení počtu partnerů akce by mohlo přispět k využití finančních 

prostředků získaných ze vstupného na jiné aktivity než pouze na pokrytí akce. 

Základem pro získání většího počtu partnerů akce je vytvoření kvalitní a zajímavé 

nabídky pro potenciální partnery. Každý partner by měl vědět, co mu sponzorování 

dané akce přinese a co po něm pořadatelé akce požadují. 



Rostoucí zájem o cheerleading 

Jak již bylo uvedeno, cheerleading jako sport se u nás v současné době vyvíjí a je 

relativně novým sportem v našich končinách. Zvýšit povědomí o tomto sportu lze 

například větší propagací Mistrovství České republiky v cheerleadingu nebo propagace 

tohoto sportu i mimo danou soutěž. Využití známé osobnosti k rozšiřování sportu nebo 

např. jakéhokoliv produktu je velice účinné. Pokud by se např. dětská celebrita, která je 

zbožňovaná dětmi stala cheerleader nebo by se stala patronkou tohoto sportu, mohla by 

přilákat pozornost svých fanoušků k tomuto sportu. Zvýšit povědomí o cheerleadingu 

lze také prostřednictvím exhibičních vystoupení nebo různých školení s profesionály. 

 

5.3.6 Hrozby 

 
Tabulka 6 – Hrozby Mistrovství České republiky 200 

 
Hrozby Způsob eliminace hrozeb 

Počasí • Nelze ovlivnit 

Finanční krize • Pominutí finanční krize 

Organizační a technické problémy • Výběr vhodných a spolehlivých 

osob 

• Výběr vhodné lokality a kvalitních 

služeb a produktů 

Nízká návštěvnost • Dostatečná propagace a atraktivita 

akce 

• Bohatý a zajímavý program akce 

• Cenová dostupnost vstupného 

Konkurence jiných sportů • Propagace cheerleadingu 

• Naplánování termínu konání akce 

s ohledem na termíny jiných 

sportovních či kulturních akcí, 

které by mohly ovlivnit návštěvnost 

Mistrovství České republiky v 

cheerleadingu 

Zdroj: vlastní zpracování 



Počasí 

Počasí je stav, který se nedá nijak ovlivnit. V případě slunečného počasí může 

potenciální diváky odradit strávení celého dne v uzavřeném prostoru (sportovní hala). 

Naopak pokud by bylo špatné počasí, mohli by se na akci přijít podívat i lidé, kteří měli 

na dobu konání sportovní akce jiné plány, ale museli je z důvodu špatného počasí 

odložit. 

 

Finanční krize  

Každá sportovní akce se může dostat do finančních problémů. Úkolem pořadatele 

akce je v co nejvyšší míře eliminovat možné příčiny finančních potíží. Nedostatku 

peněz pro pořádání sportovní akce je možné zabránit získáním partnera (partnerů), který 

je schopen pokrýt většinu nákladů spojených se sportovní akcí. Mistrovství České 

republiky v cheerladingu bylo z velké části financováno z příjmů ze startovného a ze 

vstupného. Tato skutečnost se může stát velmi rizikovou. Při nízké návštěvnosti a účasti 

soutěžících by pořadateli mohly chybět finanční prostředky pro krytí nákladů spojených 

se sportovní akcí. V současné době se Česká republika nachází ve finanční krizi a tento 

jev je možné sledovat ve sníženém zájmu firem o sponzoring jakékoliv aktivity. 

 

Organizační a technické problémy 

Organizačním problémům lze zabránit dobře vybraným organizačním týmem, který 

již má zkušenosti s danou sportovní akci z minulosti. Je dobré volit tým lidí, který se již 

osvědčil a to samé platí i o výběru lokality a dodavatelích pro konání akce. 

 

Nízká návštěvnost 

Vyprodaná hala nebo velký počet diváků je vždy odměnou pro pořadatele za dobře 

připravenou akci. Pokud je návštěvnost malá, musí být někde problém. Problém může 

nastat v nedostatečné propagaci akce, ve vysoké ceně vstupenek nebo v ne příliš 

zajímavém programu akce. 

 

 

 

 



5.3.7 Rozpočet sportovní akce 

 

Úkolem každého pořadatele je vytvořit strukturu očekávaných příjmů a výdajů 

spojených s akcí. Pořadatelé Mistrovství České republiky (ČACH) si z finančních 

důvodů nemohli dovolit velkou propagaci této sportovní akce. Mistrovství České 

republiky bylo z velké části financováno příjmy ze startovného a v měnší míře příjmy 

z prodeje vstupného. 

 

5.3.7.1 Výdaje na Mistrovství České republiky v cheerleadingu 

 

Největším výdajem celé akce byl nepochybně pronájem sportovní haly na celý den. 

České asociaci cheerleaders se podařilo dohodnout výhodnou cenu pronájmu, která 

tvořila zhruba 50% základní ceny pronájmu Areny Sparty v pražských Vysočanech. Zde 

jsou uvedeny všechny položky, které tvořily celkové výdaje na uspořádání akce: 

 
Tabulka 7 – Výdaje Mistrovství České republiky 2009 

 
Položka výdaje Částka (uvedena v Kč) 

Pronájem haly   80.000 

Porota – ubytování a doprava   30.000 

Ozvučení   13.000 

Moderátor   10.000 

Poháry a medaile pro vítěze   10.000 

Porota – stravné a reprezentační poplatky 

během pobytu 

    8.000 

Exhibiční vystoupení     8.000 

Brigádníci     7.000 

Profesionální fotografové     7.000 

Občerstvení – porota + VIP     6.500 

Videozáznam celé akce     5.000  

Vstupenky, plakáty, reklama     4.000 

Zabezpečení akce (zdravotníci)     3.000 

Celkem 191.500  

Zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých dat od ČACH. 



Poznámka: 

 

• Reprezentační poplatky za porotu – veškeré poplatky mimo stravné, které bylo 

potřeba vynaložit během pobytu poroty na našem území v rámci reprezentace. 

Jedná se například o úhradu taxi služeb nebo kulturních a společenských akcí, na 

které byli pozvaní. 

• Vstupenky, plakáty, reklama – částka věnovaná na tyto položky je velmi nízká. 

Důvodem je zajištění výše uvedených položek vlastními prostředky a 

možnostmi. 

• Brigádníci – této akce se kromě placených brigádníků zúčastnila také spousta 

dobrovolníků, kteří pracovali zdarma. 

 

5.3.7.2 Příjmy 

 

Hlavními příjmy z této sportovní akce byly příjmy ze startovného. Dalším příjmem 

bylo vstupné a příjmy z prodeje reklamních předmětů. Zde jsou uvedeny podrobné 

informace o výši jednotlivých příjmů: 

 

Tabulka 8 – Příjmy Mistrovství České republiky 2009 
 

Položka příjmu Částka (uvedena v Kč) 

Startovné 120.000  

Vstupné   63.000 

Prodej DVD     9.000 

Reklamní předměty     1.500 

Celkem 193.500 

Zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů od ČACH. 

 

5.3.8 Zabezpečení akce 

 

Zdravotní zabezpečení akce 

Ze zdravotního hlediska byla sportovní akce zabezpečena zdravotním dohledem 

zajištěným od společnosti Ambulance Mideatrans.  



Pořadatelé 

Pořadatelé akce byli brigádníci. Na akci bylo přítomno celkem 6 pořadatelů. Každý 

z nich byl k dispozici nejméně 12 hodin. Pořadatelé byli ve sportovní hale přítomni 

nejen při samotné akci, ale také den před akcí během příprav.  

 

5.3.9 Personální zajištění akce 

 

Celkově se na pořádání a chodu Mistrovství České republiky v cheerleadingu 

podílelo nejméně 45 osob. Zde je uvedeno personální zajištění celé akce: 

 

Organizační tým 

Organizační tým byl složený z vedení České asociace cheerleaders. V organizačním 

týmu bylo celkem 5 osob a jejich úkolem bylo pečovat o hladký průběh celého 

soutěžního dne. 

 

Odborná zahraniční porota 

Porota byla složena z profesionálních cheerleaders (ženy i muži), kteří na soutěž 

přijeli z USA a z Německa. Porota měla celkem 7 zahraničních členů, přičemž 4 

členové zahraniční poroty přijeli do České republiky z německého profesionálního týmu 

Elite Cheerleaders. Tento tým pořádá každoročně v Německu otevřené mistrovství 

Evropy.     

Další tři členové zahraniční poroty pocházeli z USA, přesněji řečeno z týmu FCC 

(Felowship of Christian Cheerleaders). Česká asociace cheerleaders s FCC úzce 

spolupracuje. FCC u nás každoročně pořádá letní instruktážní a školící kempy pro české 

cheerleaders a školení, která jsou často zaměřená na určitou oblast cheerleadingu.  

 

Zahraniční porota byla pro rozhodování soutěže rozdělena do dvou skupin. Každá 

skupina čítala tři zahraniční porotce a měla na starosti různé kategorie. V dané skupině 

měl poté každý z porotců jinou úlohu v hodnocení účastníků. Nicméně všichni tři 

nakonec hodnotili všeobecný celkový dojem jednotlivých sestav.  

 

 

 



Technická porota a dobrovolníci 

Technická porota byla tvořena českými zástupci. Technická porota čítala celkem 8 

členů a zabývala se sčítáním bodů, hlídáním povinných prvků v sestavách týmů i 

jednotlivců, strháváním bodů za nepovolené prvky, hlídáním časového limitu pro 

jednotlivé sestavy, apod. Celkově se technická porota starala o dodržování soutěžnch 

pravidel. Dobrovolníci měli poté za úkol sčítat bodování jednotlivých porotců, brát 

v úvahu případné sankce a zapisovat bodové hodnocení do výsledkových listin. 

 

Moderátor 

Moderátorem Mistrovství České republiky 2009 byl zvolen Artur Kačer. Tento 

člověk dříve moderoval na Expres rádiu a provázel soutěžící i diváky celým soutěžním 

dnem. Moderátor seznamoval během volných chvil a čekání na rozhodnutí poroty 

diváky s cheerleadingem a informoval o aktuálním dění v tomto sportu. 

 

Zdravotník  

Jak již bylo uvedeno, zdravotník byl zajištěn od společnosti Ambulance Mediatrans a 

byl na akci přítomen 6 hodin. Zdravotník měl na starosti během dne pár drobných 

případů a jeden vážnější úraz, který si vyžádal ošetření v nemocnici. Většina týmů si 

však zajišťuje vlastní maséry a fyzioterapeuty, proto zdravotník zajištěný Českou 

asociací cheerleaders nebyl vždy vyhledáván. 

 

Pomocný personál 

Pomocný personál byl složen z dobrovolníků. Jednalo se o přátele pořadatelů nebo o 

bývalé či současné cheerleaders. Náplní práce byla pomoc s přípravou sportovní haly 

(vyvěšení vlajky, bannerů, příprava soutěžní plochy, apod.), dále zastávání funkce 

ochranky na potřebných místech během celého soutěžního dne, a nakonec pomoc 

s úklidem po skončení soutěže. Dobrovolníci měli k dispozici volný vstup na akci a 

občerstvení v průběhu celého dne. Celkem bylo na akci přítomno 10 pomocných 

dobrovolníků. Dále měl pomocný personál na starosti registrace všech soutěžících. 

Registrace soutěžících probíhala v dopoledních hodinách. 

 

 

 

 



Personál u vstupu do sportovní haly 

Placení pomocníci u vstupu do sportovní haly měli za úkol prodej vstupenek a 

programů akce návštěvníkům, dále trhání již zakoupených vstupenek a razítkování 

diváků. 

 

Personál pro prodej reklamních materiálů 

Stejně jako na téměř každé sportovní akci, tak i zde probíhal prodej reklamních 

materiálů. Tato akce se tímto prodejem snažila obohatit své příjmy. Ve sportovní hale se 

nacházel během celého soutěžního dne (od doby, kdy byla sportovní hala zpřístupněna 

veřejnosti) jeden stánek, který prodával např. trička s logem CZECH CHEER TEAM a 

dále se zde přijímaly objednávky DVD se záznamem soutěže. Stánek obsluhovaly po 

celý den dvě osoby. 

 

5.3.7 Mediální zajištění akce, propagace akce 

 

Jak již bylo dříve uvedeno, pořadatel se potýkal s nedostatkem finančních prostředků 

na propagaci celé akce a to se odrazilo i na informovanosti veřejnosti o této sportovní 

události. Přesto se zde nacházejí prostředky, které uvedly pořádanou akci do 

povědomí veřejnosti. 

 

Těmito prostředky jsou: 

 

1. ČACH – na internetových stránkách www.cach.cz byla zveřejněna pozvánka na 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu a informovala soutěžící i fanoušky 

tohoto sportu o podrobnostech celé akce. Na internetových stránkách se 

nacházely také pravidla soutěže, příhláška a další dokumenty. 

 

2. Pozvánky novinářům a televizním stanicím – pozvánky byly rozesílány 

elektronicky a celkově bylo rozesláno více než 100 pozvánek novinám, 

časopisům a dalším tiskovinám. Z tohoto množství pozvánek se podařilo 

zaujmout jeden časopis, a to časopis s názvem Vitaland Magazín. Tento časopis 

uvěřejnil ve svém čísle pro květen/červen reportáž o cheerleadingu spolu 

s pozvánkou na Mistrovství České republiky. 

 



3. Česká televize – tato televizní stanice přijala pozvání České asociace 

cheerleaders a  nátačela průběh celé soutěže. Česká televize zde natočila v rámci 

pořadu Sport v regionech reportáž o celé soutěži. 

 

4. MF Dnes – po skončení soutěže vyšel v tomto periodiku krátký článek o celé 

soutěži. 

 

5.3.10 Porota 

 

Na rozhodování Mistrovství české republiky v cheerleadingu přijela odborná porota 

z Německa a ze Spojených Států Amerických. 

  

Odborná porota z USA a Německa byla ubytována v čtyřhvězdičkovém hotelu Plaza 

Alta Hotel, který se nachází v pražských Holešovicích. Porota zde strávila celou dobu 

svého pobytu. Celkem bylo v hotelu ubytováno sedm porotců, a to tři z USA a čtyři 

z Německa.  

 

Odborná porota z Německa přijela do České republiky v pátek 1.5.2009 (akce se 

konala 2.5.2009) a odjela den po konání souteže, tedy 3.5.2009. Odborná porota z USA 

strávila v České republice více času. Členové poroty ze Spojených států amerických 

přiletěli do České republiky také 1.5.2009 a zpět odletěli 8.5.2009. Důvodem delšího 

pobytu americké poroty na našem území byla školení pro české týmy cheerleaders, 

která následovala po skončení Mistrovství České republiky. 

 

Včasný příjezd obou zahraničních výprav den před sportovní akcí byl přínosný, 

protože zajistil hladký průběh organizace celé akce a umožnil osobní konzultace s 

pořadateli týkající se hodnocení soutěžících. 

 

5.3.11 Partneři akce 

 

Jediným partnerem akce byl hotel Jalta (Plaza Alta hotel), který poskytl 

organizátorům nižší ceny ubytování pro porotu. 



 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 9 – Logo partnera akce 1  Obrázek 10 – logo partnera akce 2 
Zdroj: ČACH     Zdroj: ČACH 

 
   

5.3.12 Zázemí a soutěžní plocha 

 

V multifunkční hale Arena Sparta bylo v den konání soutěže k dispozici 15 šaten pro 

soutěžící. Rozloha šaten byla různá a některé šatny byly dokonce propojeny pro větší 

pohodlí početnějších soutěžních týmů. Rozmístění týmů do šaten bylo předem 

připraveno.  

 

Soutěžící, kteří nemohli být umístěni do šaten z důvodu velké účasti, byli umístěni do 

menší haly, která je původně určená pro stolní tenis. V této hale našlo své útočiště 

přibližně 100 soutěžících. Sportovní hala Arena Sparta dokázala nabídnout dostatečné 

prostory pro umístění soutěžících. Právě zajištění kvalitního zázemí pro soutěžící bylo 

důležité při výběru sportovní haly pro pořádání Mistrovství České republiky 

v cheerleadingu. 

 

Prostor pro rozcvičování a trénink soutěžících se již v hale nenacházel, ale účastníci 

akce měli k dispozici po celý den travnaté hriště, které patří ke sportovní hale. Možnost 

vyzkoušet si soutěžní sestavu na dostatečně prostorném travnatém hřišti soutěžící 

ocenili a dostatek prostoru navíc přispíval k dobré a vyrovnané atmosféře celé akce. 

 

Soutěžní plochou byl gymnastický odpružený koberece, tzv. Roll Flex o rozměrech 

12x12 m. 

 

VIP prostor pro porotu, organizační tým a sčítače bodů byl vyhrazen na menší tribuně 

s přímým výhledem na závodní plochu. Ve VIP prostoru se kromě sedaček nacházel i 



protihlukový prosklenný salonek, ve kterém bylo celý den k dispozici občerstvení 

formou bufetu. 

 

Sportovní hala Arena Sparta má k dispozici své vlastní parkoviště pro návštěvníky, 

které posyktuje 50 parkovacích míst. V okolí multifuknční haly se lze také bez 

problémů zaparkovat. Nenachází se zde ovšem parkovací stání pro autobusy, které musí 

parkovat ve vzdálenosti přibližně 2 km od sportovní haly. 

 

5.3.13 Průběh Mistrovství České republiky v cheerleadingu   

 

Soutěžní den žačínal registrací jednotlivých sportovců a soutěžních tymů. Nejprve se 

registrovali jednotlivci, kteří se účastnili předkola hlavní soutěže v dopoledních 

hodinách. Přístup na předkolo měli pouze rodinní příslušníci soutěžících. Registrace 

probíhala od 8:30 do 10:45. Všechny týmy byly povinny si před začátkem předkola 

nebo po jeho skončení vyzkoušet svou soutěžní hudbu u zvukaře. 

 

Ve 12:45 musely být všechny týmy shromážděné okolo soutěžní plochy a ve 13:00 

bylo Mistrovství České republiky 2009 oficiálně zahájeno. O zahájení soutěže se 

postaral moderátor celého dne, který po přivítání uvedl exhibiční vystoupení AllStar 

Teamu. Po skončení exhibice se slova ujal znovu moderátor a postupně uvedl všechny 

soutěžní týmy, jednotlivce, porotu a předal divákům i soutěžícím informace ohledně 

celého soutěžního dění. 

 

Po oficiálním zahájení představení všech účastníků soutěže začala samotná soutěž. 

Soutěžení vypuklo okolo 13:30. V průběhu soutěžního dne se střídaly jednotlivé 

kategorie. Celou soutěžní část zakončila kategorie nejstarších, tedy seniorů.  

 

Po skončení soutěžní části, tedy okolo 18:00 se opět všechny týmy shromáždily u 

soutěžní plochy, protože následovalo exhibiční vystoupení profesionální poroty z USA 

a Německa. Po několikaminutovém vystoupení následovalo druhé exhibiční vystoupení 

bubeníků ze skupiny Marimba. 

 



Po exhibičních vystoupení se již odehrálo soutěžícimi očekávané vyhlášení výsledků. 

Vítězové si odnášeli poháry, medaile a diplomy. Po skončení vyhlášení výsledků bylo 

Mistrovství České republiky oficiálně ukončeno a následovali úklidové práce. 

 

Po skončení soutěžního dne bylo zapotřebí uklidit prostory sportovní haly, sbalit 

soutěžní plochu, techniku, apod. Porota byla po skončení soutěže přepravena do hotelu. 

V dopoledním programu byla soutěž v časovém předstihu oproti časovému 

harmonogramu. V odpolední veřejné části soutěže měla v jednu chvíli soutěž oproti 

časovému plánu zpoždění, později se však zrychlila. Ve spolupráci s moderátorem a 

s ohledem na naplánované přestávky se vždy časový harmonogram přizpůsobil chodu 

soutěže, takže nakonec finální vyhlášení výsledků proběhlo podle plánu. 

 

5.3.14 Ceny pro vítěze 

 
Všichni účastníci Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 (resp. soutěžní 

týmy) obdrželi diplom s umístěním a první tři umístění v každé týmové kategorii získala 

navíc ještě pohár. Kategorie Group Stunts, Partner Stunts a Individual obdržely místo 

poháru vítězné medaile.  

 

5.3.15 Vyjádření akce v číslech 

 
Tabulka 9 – Vyjádření akce v číslech 

 

Počet diváků    700 – 900* 

Počet soutěžících    561 

Počet prodaných reklamních   předmětů        5 

* nekteré vstupenky byly čestné, proto není možné určit přesný počet diváků 

Zdroj: vlastní zpracování na základě poskytnutých údajů od ČACH. 

 

 

 

 

 



5.4 Interview 

 
Pro interview jsem zvolila členku organizačního týmu Mistrovství České republiky 

2009, paní Barboru Schejbalovou. Barbora Schejbalová byla u zrodu cheerleadingu 

v České republice, každoročně se stará o organizaci cheerleadingu a je trenérkou 

reprezentačního AllStar teamu. 

 

Jak dlouho se Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 připravovalo? 

 

„První přípravy na Mistrovství České republiky 2009 začaly již na podzim roku 2008, 

v tu dobu bylo zejména nutné zarezervovat místo konání a s tím související podmínky. 

Další vlna příprav následovala po Novém roce a nejvíce práce samozřejmě probíhalo 

dva měsíce před samotnou soutěží.“ 

 

Kolik osob se na přípravách podílelo? 

 

„Organizační tým od prvních příprav čítal 4 osoby. Až bezprostředně před Mistrovstvím 

a zejména na Mistrovství se připojovali další dobrovolníci a pomocný tým.“ 

 

S jakými problémy jste se při přípravách na akci potýkali? 

 

„Zejména s omezeným finančním rozpočtem vzhledem k tomu, že jsme nezisková 

organizace, takže při veškerých přípravách bylo nutné brát zřetel na omezené finanční 

prostředky bez sponzorů.“ 

 

Jak hodnotíte uplynulý ročník soutěže? 

 

„Vzhledem k rozvoji českého cheerleadingu velmi úspěšně! Týmy již opravdu 

předvádějí skvělé výkony a je tu již doba, kdy konkurence je veliká a opravdu je každý 

rok těžší a těžší odhadnout vítěze. To je samozřejmě dobré pro český cheerleading, 

neboť to podporuje růst sportu a zdravou soutěžní konkurenci.“ 

 

 



Existuje něco, co byste s odstupem času na pořádání Mistrovství České republiky 

v cheerleadingu 2009 změnila? 

 

„Spousty věcí. Jsme tak trochu prefekcionalisté, takže vždy po skončení ročníku 

nacházíme věci, které měly být lepší. Řekla bych, že jsou to bohužel věci, které jsou 

závislé na omezeném rozpočtu naší organizace.“ 

 

V čem spatřujete krásu a vyjímečnost cheerleadingu? 

 

„Je to nádherný sport, kterému se mohou věnovat již malé děti, ale také i starší dospělí. 

Je to skvělý týmový sport, který rozvíjí týmového ducha, kombinují tanec, akrobacii a 

nové prvky, které žádný jiný sport nemá. Je náročný, ale zárověň se mu mohou věnovat 

všechny typy sportovců a hlavně je plný nadšení, tzv. spiritu, zkrátka je to zábava 

cheerovat!“ 

 

Jak vidíte budoucnost cheerleadingu v České republice? 

 

„Velmi dobře, právě z výše uvedeného důvodu, že je to velice atraktivní sport pro různé 

typy sportovců a začíná být v České republice velmi oblíben. Je důlěžité jen dostat tento 

sport do povědomí českých lidí, neboť stále spousty z nich ani netuší, co opravdu tento 

sport obnáší a mnoho lidí se domnívá, že se jedná pouze o tanečnice držící jakési 

bambule. Je to soutěžní regulérní sport, který by měl být v budoucnu i součástí 

olympijských soutěží, o což se snaží americká asociace. Doufáme v rychlý rozvoj mnoha 

týmů po celé České republice.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 Syntetická část 

 

6.1 Zhodnocení Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 

 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2009 se konalo v prostorné a nové 

multifunkční sportovní hale Arena Sparta v pražských Vysočanech. Sportovní hala 

disponovala dostatečným prostorem pro diváky i soutěžící. Akce se konala o 

prodlouženém víkendu, je tedy na zvážení, zda tato skutečnost neovlivnila negativně 

návštěvnost. Počet diváků přihlížejících Mistrovství České republiky v cheerleadingu 

nebyl nízký, ale otázkou zůstává, zda by nemohl být vyšší. 

 

Organizační tým se během plánování i organizování akce potýkal s ne příliš velkým 

množstvím finančních prostředků, což mělo za následek nízkou propagaci soutěže a 

plánování celé akce dle aktuálních finančních možností. Hlavním problémem zde byla 

celkem vysoká částka za pronájem sportovní haly, která se dle mého názoru nutně 

promítla v cenách vstupého. 

 

Organizační tým neměl k dispozici dostatečný počet dobrovolníků pro pomoc při 

organizaci i samotném průběhu celého sportovního dne. Dále se organizační tým stále 

potýká s nedostatkem odborníků a znalců cheerleadingu, kterými by bylo potřeba 

obsadit místa v porotě. Problémy s nedostatkem odborníků nelze vyřešit náhle, ale jedná 

se o dlouhodobý proces.  

 

Zde uvádím hlavní nedostatky, které bych ráda při návrhu pořádání nového ročníku 

Mistrovství České republiky eliminovala: 

 

• nedostatečné množství sponzorů akce 

• nedostatečné propagace akce 

• vysoké náklady na pořádání události 

 

 

 

 



6.2 Návrh nového ročníku Mistrovství České republiky 

 

6.2.1 Plánování akce 

 

Začátek plánování sportovních akcí je čistě individuální a zálěží především na 

velikosti akce a předchozích zkušenostech. Rozhodla jsem se plánování Mistrovství 

České republiky rozvrhnout do následujících bodů: 

 

• 10 - 9 měsíců před akcí 

o výběr vhodné lokality pro konání akce a počáteční jednání o pronájmu 

vybrané lokality (sportovní haly), 

o zvolení vhodného termínu pro konání akce, 

o vytvoření nabídky sponzorům, 

o vytvoření předběžného rozpočtu celé akce na základě předchozích 

ročníků. 

 

• 7 měsíců před akcí 

o vytvoření seznamu potenciálních sponzorů, kontaktování a začátek 

rozhovorů s potenciálními sponzory, 

o potvrzení soutěžních pravidel pro rok 2010, 

o vytvoření loga  a navrhování gragických materiálů nového ročníku 

soutěže, 

o stanovení cen vstupenek a startovného. 

 

• 6 měsíců před akcí 

o informování soutěžních týmů o termínu a místě konání nového ročníku 

Mistrovství České Republiky v cheerleadingu, 

o zaslání přihlášek, aktuálních soutěžních pravidel a organizačních 

informací soutěžním týmům, 

o vložení informací ohledně Mistrovství České republiky na intenetové 

stránky www.cach.cz, 

o kontaktování a zajištění zahraničních porotců. 

 



• 5 měsíců před akcí 

o kontaktování médií o možnosti spolupráce, 

o vytvoření bodovacích listů a ostatních materiáů potřebných k organizaci 

akce. 

 

• 4 měsíce před akcí 

o zajištění exhibičního vystoupení, 

o potvrzení účasti odborných porotců, 

o zajištění ozvučení akce, fotografa, moderátorů, 

o zajištění soutěžní plochy. 

 

• 3 měsíce před akcí 

o vytvoření seznamu získaných sponzorů a prostředků pro akci, 

o kontaktování  potřebného množství dobrovolníků a pracovníků, 

o tisk materiálů pro akci, 

o zajištění ubytování pro porotu, 

o rozvržení celého soutěžního dne, 

o začátek propagační kampaně, 

o vytvoření internetového účtu sportovní akce na serveru 

www.facebook.cz a rozeslání informací o této akci prostřednictvím této 

stránky, 

o uzavření došlých přihlášek. 

 

• 2 měsíce před akcí 

o objednávka cen pro vítěze, 

o objednávka reklamních předmětů, 

o tisk programů, 

 

• 1 měsíc před akcí 

o zaslání detailních informací pro soutěžní týmy ohledně organizace v den 

konání akce, 

o vylepení plakátů informujících o konání akce, 

o setkání s prodejci o zajišťování občerstvení, 



o setkání s dobrovolníky a pracovníky. 

 

• 2 týdny před akcí 

o potvrzení rezervovaného ubytování pro porotu, 

o obdržení cen pro vítěze a kontrola věškerých tištěných materiálů 

důležitých pro organizaci v průběhu soutěžního dne, 

 

• 1 týden před akcí 

o potvrzení dobrovolníků a pracovníků 

 

• 2 dny před akcí 

o příjezd porotců 

 

• 1 den před akcí 

o příprava informačních ukazatelů na sportovišti, 

o příprava místa konání akce, soutěžní plochy a zázemí, 

o přesun do místa konání akce. 

 

• den konání akce 

o příprava informačních ukazatelů v okolí areálu sportoviště, 

o dodržování předem stanoveného harmonogramu, 

 

• po skončení akce 

o úklid místa konání akce, 

o závěrečné zúčtování, 

o posílání děkovných dopisů, 

o kontrola finanční stránky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3 Výběr lokality 

 

Při výběru lokality pro Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 jsem 

zvažovala následující fakta: 

 

• dostupnost místa prostřednictvím MHD, 

• možnost parkování v blízkosti sportovní haly, 

• kapacita haly z pohledu diváckých míst, 

• podmínky a ceny pronájmu. 

 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 jsem se rozhodla přesunout mimo 

hlavní město Praha, konkrétně do Ústí nad Labem. Důvody k tomuto rozhodnutí jsou 

následující: 

 

• Velký zájem o cheerleading v Ústí nad Labem a úspěšnost zdejšího týmu Basta 

cheerleaders v soutěžích celorepublikového charakteru. 

• Snižení nákladů na uspořádání akce (nutných nákladů, např. pronájem 

sportoviště apod.). 

• Získání sponzorů pro sportovní akci z hlediska regionálního (v Praze se koná 

mnoho sportovních a kulturních aktivit a je obtížnější sehnat sponzora, v Ústí 

nad Labem je možnost získat sponzory z řád ústeckých firem, které mohou mít 

zájem na zviditelnění se právě ve svém regionu). 

 

Pro pořádání Mistrovství České republiky v cheerleadingu jsem zvolila Sportcentrum 

SLUNETA, což je největší sportovní hala v Ústí nad Labem. V této sportovní hale hrají 

svá domácí utkání Basketbalový klub Ústí ad Labem a SK Volejbal Ústí nad Labem. Ve 

sportovní hale se nachází tribuna nabízející 1.200 míst na sezení pro diváky, šatny, 

klubové místnosti pro V.I.P hosty, sociální zařízení a stánek s občerstvením. 

 

Do výše uvedené sportovní haly by byl možný přístup již v předvečer konání akce a 

tento čas by sloužil pro přípravu na sportovní událost. Cena pronájmu se pohybuje ve 

výši 30.000 Kč, přičemž v této ceně je zahrnuto používání sportovní haly, šaten, zázemí 

a klubových místností, tedy celého areálu SLUNETA na 1 a půl dne. 



V průběhu celé akce by byl ve sportovní hale otevřen bufet s občerstvením 

provozovaný společností zajišťující občerstvení sportovních akcí pořádaných ve 

sportovní hale SLUNETA. Možnosti parkování u sportovní haly jsou také vhodné. U 

sportovní haly se nachází parkoviště a také v okolí není problém s parkováním. 

 

 
 

Obrázek 11 – Sportcentrum SLUNETA plocha 
Zdroj: www.sportcentrumsluneta.cz 

 
 

6.3.1 Výběr termínu pro konání akce 

 

Termín pro sportovní akci je nutné zvolit tak, aby se nekryl současně s jinou 

sportovní nebo kulturní akcí pořádanou v Ústí nad Labem, Praze a ostatních městech, ve 

kterých se nacházejí soutěžní týmy cheerleaders. Pokud by byla akce naplánovaná např. 

na den vysílání finále Mistrovství světa v ledním hokeji, mohu předpokládat nižší 

návštěvnost než v případě, kdy nebude mít Mistrovství České republiky v cheerleadingu 

v daný den (víkend) konkurenci. Ráda bych Mistrovství České republiky 

v cheerleadingu uspořádala v květnu (z důvodu tradice) a v průběhu víkendového dne. 

 

6.3.2 Vstupné 

 

Stanovení výše vstupného je velmi důležitým krokem, protože výše vstupného může 

ovlivnit zájem diváků o danou akci. Pro minulý ročník soutěže byla stanovena cena 

vstupného 150 Kč. Tato cena se mi zdá příliš vysoká a myslím si, že může spoustu 

potenciálních diváků odradit od návštěvy. Tako vysoká cena vstupného byla nutně 

stanovena na základě finanční náročnosti akce a nedostatku finančních prostředků na 



akci. Za pomoci sponzorů a na základě snížené částky za pronájem místa konání akce 

bych ráda cenu vstupného stanovila na 100 Kč. 

 

6.3.3 Startovné 

 

Výši startovného pro jednotlivé kategorie bych ponechala ve stejné výši, jako bylo 

v minulém ročníku soutěže. Soutěžní týmy se skládají z velkého množství účastníků, 

proto si myslím, že stanovení stejné výše startovného neodradí potenciální soutěžící od 

účasti. 

 

6.3.4 Finanční stránka akce 

 

Plánování rozpočtu pro sportovní akci je velmi důlěžitým krokem. Nejprve je nutné 

vytvořit seznam výdajů potřebných pro realizaci akce, tzn. např. pronájem sportoviště, 

zaplacení moderátora akce, ubytování a stravování pro porotu apod, aby se ukázalo, jak 

bude soutěž zhruba finančně náročná. 

 

V současné době se hojně při pořádání jakékoliv akce využívá sponzoringu jako 

možnosti získání dodatečných zdrojů pro realizaci akce, proto bych této možnosti ráda 

využila při plánování Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010. Zde uvádímy 

výdaje a příjmy Mistrovství České republiky 2010, které jsou pouze orientační. Výše 

některých položek byla stanovena na základě minulého ročníku soutěže. 

 

Výdaje Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 

 
Tabulka 10 – Výdaje Mistrovství České republiky 2010 

 
Položka výdaje Částka (v Kč) 

Pronájem sportovní haly a ostatních 

prostor 

34.500 

Exhibiční vystoupení 10.000 

Ceny pro vítěze 4.000 

Doprava porota + organizační tým apod. 15.000 



Ubytování porota + organizační tým  19.200 

Občerstvení porota a VIP 21.000 

Obchod a marketing dle partnerů a finančních prostředků 

Zabezpečení akce 3.000 

Moderátoři 4.000 

Ozvučení 13.000 

Prázdné DVD 500 

Celkem 123.200 

Dokončení Tabulka 11 – Výdaje Mistrovství České republiky 2010 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poznámky: 

 

• Pronájem sportovní haly a ostatních prostor - zde se bere v úvahu pronájem 

sportovní haly SLUNETA v Ústí nad Labem a pronájem sousedící velké 

tělocvičny. 

 

• Exhibiční vystoupení – částka byla stanovena na základě minulého ročníku. 

Jedná se o částku, okolo které se nejčastěji pohybuje výše honoráře za exhibiční 

vystoupení. 

 

• Ceny pro vítěze – jedná se o medaile a poháry pro vítěze, konkrétně pro první tři 

umístěné týmy (jednotlive) v soutěžních kategoriích.  

 

• Doprava porota + organizační tým – jedná se celkem o 12 osob (8 porotců + 4 

členové organizačního týmu). Zde je započítána orientační částka za dopravu 

pro vyzvednutí porotců na letišti, zavezení porotců do místa konání akce a 

následné navrácení na letiště. Dále je zde započítána částka za dopravu pro 

dobrovolníky, fotografa, kameramana apod. 

 

• Ubytování porota + organizační tým -   jedná se o ubytování celkem 12 osob (8 

porotců + 4 členové organizačního týmu) na dvě noci v Ústí nad Labem se 

snídaní. 

 



 

• Zabezpečení akce – beru v úvahu jednoho zdravotníka, který bude na akci 

přítomen po celou dobu soutěžení. 

 

• Moderátoři – jedná se o výdaj na dva moderátory celé akce s tím, že moderátoři 

budou mít v průběhu celého dne zajištěné občerstvení. 

 

• Občerstvení porota + VIP – počítala jsem stravování pro porotu během celého 

pobytu na našem území, občerstvení pro VIP hosty, dobrovolníky, technickou 

porotu, fotografa, kameramana apod. 

 

• Obchod a marketing – v tomto případě se výdaje na tuto sekci budou řídit 

dohodami se sponzory a množstvím dostupných finančních prostředků. 

 

• Ozvučení – zde se jedná o výdaje na ozvučení a tato částka byla stanovena na 

základě zkušeností z minulého ročníku. 

 

• Prázdné DVD – zde je stanovena částka za výdaj na prázdná DVD pro 

vyhotovení DVD kopií záznamu soutěže jednotlivým zájemcům. 

 

Příjmy Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 

 
Tabulka 12 – Příjmy Mistrovství ČR  2010 

 

Položka příjmu Částka (v Kč) 

Vstupné 60.000 

Startovné 120.000 

Prodej propagačních předmětů 13.500 (300 programů-50 triček) 

Prodej DVD 9.000 

Celkem 202.500 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 



Poznámky: 

 

• Vstupné – zde počítám cenu 100 kč za jednu vstupenku a celková částka 

vyjadřuje příjmy za vstupné v případě 50% návštěvnosti kapacity sportovní haly. 

 

• Startovné – jelikož předpokládám nárůst účastníků soutěže oproti minulému 

ročníku, příjem ze startovného jsem stanovila na úrovni minulého ročníku. 

 

• Prodej propagačních předmětů – u této položky předpokládám zájem o program 

u poloviny návštěvníků (u ploviny z mnou stanovené výše 600 návštěvníků). 

 

• Prodej DVD – zde je stanovena částka za prodej DVD se záznamem soutěže na 

základě částky z minulého ročníku. 

 

6.3.5 Personální zajištění akce 

 

Zdravotník 

Pro akci bude zvolen jeden zdravotník pro ošetření případných zranění. 

 

Dobrovolníci 

Pořadatelé a dobrovolníci budou zvoleni z řad aktivních či již pasivních cheerleaders. 

Dobrovolníci budou mít na starosti kontrolu a doplňování občerstvení v prostorách VIP, 

prodej reklamních předmětů, značení sportoviště před začátkem akce, prodej vstupenek 

a přípravu místa konání akce spolu s organizačním týmem. Dobrovolníci - pořadatelé 

mají na starosti registrace jednotlivých účastníků, udržování hladkého průběhu celého 

sportovnícho dne, bezpečnost porotců apod. Celkem bude pro hladký průběh akce 

potřeba 6 dobrovolníků - pořadatelů a 6 dobrovolníků. Dobrovolníci obdrží občerstvení 

v průběhu celého dne a tričko s logem Mistrovství České republiky 2010. 

 

Technická porota 

Technická porota bude složena z českých cheerleaders. Technická porota má na 

starosti kontrolu povinných prvků v sestavách jednotlivých účastníků, součet bodových 



ohodnocení a celkově dodržování soutěžních pravidel. Tato funkce vyžaduje základní 

znalost cheerleadingu, proto jsou na tuto funkci vybráni osoby znalé tohoto sportu. 

 

Zahraniční porota 

Porota se bude skládat ze zahraničních profesionálních cheerleaders, kteří se každý 

rok podílejí na posuzování jednotlivců a týmů z řad českých cheerleaders. Jelikož se 

počet porotců z minulého ročníku osvědčil, pro Mistrovství ČR v cheerleadingu bude 

zvolen stejný počet porotců z USA a Německa, avšak pozvala bych ještě osmého 

porotce pro pomoc technické porotě. Změnila bych však složení poroty. 

 

Organizační tým 

Organizační tým je stejně jako u každého ročníku Mistrovství České republiky 

v cheerleadingu zajišťován členy České asociace cheerleaders. Organizační tým bude 

mít na starosti přípravu sportoviště před konáním a v den konání akce a řešení 

případných problémů, které mohou nastat v průběhu soutěžního dne. Dalším úkolem 

organizačního týmu je hladký průběh celé sportovní akce. Úkolem je zachovat stejný 

organizační tým, který má s pořádáním dané akce zkušenosti a je sehraný. 

 

Moderátor 

Pro Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 bych zvolila dva moderátory, 

kteří se perfektně doplňují a postarají se o zábavu v průběhu celého soutěžního dne. 

Před začátkem soutěže je nutné pečlivě projít s moderátory komunikaci mezi nimi a 

porotou, což se stalo problémem při minulém ročníku soutěže. Moderátoři by měli 

vědět, v jaké chvíli porota dobodovala jeden tým a kdy mohou na soutěžní plochu 

pozvat další tým v řadě. Moderátoři by měli dále dodržovat časový harmonogram, jak 

nejlépe je to možné. 

 

Fotograf a kameraman 

Bude se jednat o polo-profesionálního fotografa a kameramana, kteří se budou starat 

o dokumentaci celého soutěžního dne. Kameraman a fotograf obdrží za svou práci 

občerstvení v průběhu celého soutěžního dne, čestné vstupenky na akci a reklamní 

předměty a případně finanční ohodnocení. Videozáznam soutěžního dění bude poté  

prodáván na základě vyplnění objednávky v den konání akce nebo zpětně po skončení 

sportovní akce. 



6.3.6 Partneři akce 

 
Pro uspořádání Mistrovství České republiky 2010 jsem zvolila cestu získání 

dodatečných prostředků (finančních i nefinančních) především z řad ústeckých firem. 

Jelikož minulý ročník Mistrovství České republiky v cheerleadingu byl zabezpečen 

pouze jedním sponzorem formou zvýhodněné ceny ubytování pro porotu, rozhodla jsem 

se pro ročník 2010 obstarat větší množství sponzorů. V současné době finanční krize je 

dle mého názoru obtížné sehnat sponzora, který by byl ochoten poskytnout finanční 

prostředky pro zabezpečení akce, ale pro akci typu Mistrovství České republiky by byl 

stejně tak přínosný sponzoring ve formě materiální. Materiální prostředky od sponzorů 

mohou zajistit např. prostředky přínosné pro organizaci akce nebo na druhé straně 

zajistí dostatečný přísun dárků pro soutěžící a diváky do divácké tomboly. Nabídka 

spolupráce potenciálním sponzorům je uvedena v příloze. V případě pořádání této 

soutěže bych oslovila následující druhy firem: 

 

Tiskárny 

Ráda bych pokryla náklady spojené s tiskem materiálů pro sportovní akci 

prostřednictvím sponzora. V tomto případě by se jednalo o tisk vstupenek, programů 

akce, plakátů s upoutávkou, diplomů apod. Pro tisk dokumentů bych zvolila regionální 

firmu, která by se tímto krokem zviditelnila v ústeckém regionu. 

 

Sportovní obchody 

Sportovní obchody jsem se rozhodla oslovit z důvodu pořádání tomboly pro diváky. 

Ráda bych prostřednictvím obchodu se sportovním zbožím zajistila např. dárkové 

poukazy do již zmiňované tomboly. 

 

Obchody zajišťující reklamní předměty 

Prostřednictvím tohoto sponzora bych ráda zajistila reklamní předměty jako jsou 

např. trička s logem soutěže pro porotu, pořadatele, do divácké tomboly a pro jejich 

prodej v průběhu soutěžního dne. 

 

Drobní podnikatelé 

Podnikatelé mohou nabídnout drobné dárky do tomboly nebo finanční prostředky pro 

jejich zakoupení. 



Nápoje 

Úkolem uspořádání akce není pouze uspokojovat potřeby a zájmy diváků, ale 

soustředit se také na sportovce. Ráda bych pro účastníky soutěže zajistila nápoje – např. 

balenou vodu nebo energetické nápoje. 

  

Média – noviny, časopisy  

Zde by se jednalo o zveřejnění upoutávky na chystající se Mistrovství České 

republiky. Propagaci pomocí médií bych ráda zajistila v ústeckém kraji na tzv. 

regionální úrovni např. pomocí Ústeckého Deníku nebo Městských novin Ústí nad 

Labem. Dále bych oslovila noviny a časopisy se sportovní tématikou 

s celorepublikovou působností, jako je např. Deník Sport. Dále bych ráda oslovila 

noviny jako je např. Metro, které mají velké množství čtenářu a upoutávky v těchto 

novinách by si minimálně při prolistování všimlo hodně lidí. 

 

Umístění reklamy v médiích je nákladnou záležitostí zvlášt pro malou akci, proto by 

mělo být snahou získat prostor pro reklamu na základě uvedení médií jako mediálních 

partnerů. 

 

6.3.7 Mediální zabezpečení akce, propagace akce 

 

Mistrovství České republiky v cheerleadingu se nepořádá pouze pro soutěžící, ale 

také pro diváky. Diváky je nutno na akci nalákat např. prostřednictvím tištěné reklamy 

v novinách a časopisech, reklamou v rozhlase, na internetových stránkách nebo na 

vizuálech.  

Pro Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 bych ráda oslovila regionální 

tisk ústeckého kraje, pražské tiskoviny zaměřené na sport a tiskoviny, které jsou 

sledovány velkým množstvím lidí. 

 

Dalším prvkem propagace akce veřejnosti je internetová reklama na domovských 

stránkách České asociace cheerleaders, zařazení akce do programu událostí na 

interneotvých stránkách města Ústí nad Labem apod. Dalšími internetovými servery by 

mohl být např. veřejností velmi oblíbený Facebook nebo www.stream.cz. Facebook je 



hojně sledován především mladšími lidmi, proto by umístění reklamy zde mohlo rozšířit 

povědomí o pořádání Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010.  

 

Dále bych oslovila Město Ústí nad Labem s žádostí o pomoc v oblasti propagace akce 

(např. poskytnutí reklamních ploch pro umístění plakátů a reklamy zdarma). Ráda bych 

se s vedením města Ústí nad Labem domluvila na spolupráci v rámci pořádání akce, 

která by mohla spočívat např. v odpuštění nájmu sportovišť, poskytnutí městských 

reklamních ploch zdarma apod. Město Ústí nad Labem by se mohlo stát generálním 

partnerem akce. 

 

Poté bych kontaktovala Českou televizi pro natočení krátké reportáže o Mistrovství 

České republiky. Česká televize s cheerleadingem již v minulosti spolupracovala na 

dobré úrovni, proto bych na základě dobrých zkušeností opět oslovila tuto televizní 

stanici. 

 

Dalším prostředkem pro propagaci Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 

by byla distribuce plakátů s upoutávkou na akci do ústeckých a pražských škol. Naší 

cílem je mimo jiné rozšiřovat cheeleading mezi nové zájemce a právě u školní mládeže 

by mohl  vzniknout zájem o tento sport. 

 

Jak již bylo uvedeno, finanční nároky na reklamu v médiích jsou vysoké, proto bych 

se snažila zajistit propagaci formou sponzoringu, konrétně mediálními partnery akce. 

 

Další možností propagace soutěže mohou být promo vystoupení výběrového AllStar 

teamu, které by měly za cíl nalákat diváky na tribuny v průběhu Mistrovství České 

republiky v cheerleadingu. Na těchto promo akcích je možné realizovat soutěže o 

vstupenky na akci. Promo akce bych uspořádala v Ústí nad Labem, kde se bude akce 

konat a také v Praze, kde je velké množství týmů cheerleaders a velká koncentrace lidí 

např. v nákupních centrech. 

6.3.8 Porota 

 

Česká asociace cheerleaders spolupracuje se zahraničními profesionálními 

cheerleaders již řadu let. Jelikož se tento systém osvědčil, rozhodla jsem se pro 



Mistrovství České republiky 2010 zajistit stejný počet zahraničních odborníků do 

poroty, tedy 7 osob. Každoročně se Mistrovství České republiky v cheerleadingu 

účastní tzv. „oblíbenci“ z Amerického týmu FCC Cheerleaders. Tuto tradici bych ráda 

ponechala. Protože odborníci z Elite nejsou mezi českými cheerleaders příliš známí, 

ráda bych porotu alespoň z části obměnila. Změna porotců působí pozitivně na 

soutěžící, protože stále stejné obsazení poroty může vyvolávat demotivující pocity 

(týmy např. nemají zájem o účast v dané kategorii, protože se domnívají že stále stejný 

rozhodčí preferuje určitý styl, a nemají proto v dané kategorii šanci). 

 

Během několikadenní návštěvy zahraničních porotců v České republice bych jim ráda 

ukázala Prahu (procházka Prahou), poté by následoval v předvečer konání akce 

hromadný přesun do Ústí nad Labem, kde by na porotce čekala uvítací večeře a poté 

ubytování právě v Ústí nad Labem. Po skončení akce bych uspořádala děkovný večírek 

či večeři, která se bude konat večer před odjezdem odborné poroty. Porotci v České 

republice tedy stráví celkem 3 dny (2 noci). 

 

Porota bude ubytována po celou dobu pobytu v hotelu v Ústí nad Labem. Zde budou 

také ubytováni členové organizačního týmu, kteří se budou o zahraniční porotu starat. 

 

6.3.9 Zázemí a soutežní plocha 

 

Účastníci Mistrovství České republiky v cheerleadingu 2010 budou rozmístěni do 

následujících objektů, které budou soutěžícím sloužit jako šatny či převlékárny: 

 

• Sportovní hala SLUNETA – celkem 8 šaten + 2 tubusy pro umístění soutěžících, 

• Velká tělocvična v areálu kolejí Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně – 

velká tělocvična s šatnami se nachází hned vedle sportovní haly SLUNETA. 

 

Povrch soutěžní plochy se bude shodovat se soutěžní plochou použitou při 

Mistrovství České republiky 2009. Soutěžní plochu vlastní Česká asociace cheerleaders. 

Bude do místa konání přivezena v předvečer konání akce a bude umístěna na jednom 

konci sportovní plochy kolmo k tribunám. 

 



Prostor pro rozcvičení je možný v okolí sportovní haly, kde se nachází nevyužívané 

házenkářské hřiště. 

 

Prostor pro porotce se bude nacházet na sportovní ploše sportovní haly a bude 

umístěn naproti soutěžní ploše. Na sportovní plochu budou mít dále přístup soutěžící, 

zde budou moci sledovat soutěžní dění. 

 

Ve sportovní hale SLUNETA se nachází místnost určená VIP hostům, která bude 

použita pro partnery akce. Zde bude partnerům a porotcům nabízeno občerstvení 

v průběhu celého dne. 

 

V průběhu soutěžního dne se budou v hale prodávat reklamní předměty s potiskem 

loga sportovní akce. 

 

6.3.10 Harmonogram soutěžního dne 

 

Harmonogram soutěžního dne závisí především na množství přihlášených účastníků. 

V dopoledních hodinách soutěžního dne se bude konat předkolo kategorie Individual ve 

všech věkových kategoriíích (Peewees, Junior, Senior). Ráda bych registraci 

jednotlivých týmu posunula na co nejpozdější dobu, jak by to bylo možné, aby týmy 

nemusely zbytečně čekat před zahájením soutěže. Nejprve bych zajistila registraci 

kategorií, které začnou závodit hned po oficiálním zahájení soutěže. Po skončení 

předkola kategorie Individual budou na tribuny vpuštěni diváci (cca 1 hodinu před 

oficiálním zahájením soutěže). 

 

Poté již bude následovat oficiální zahájení soutěžního dne. Po zahájení budou 

následovat vystoupení týmů či jednotlivců v jednotlivých kategoriích. Ze zkušenosti 

z přechozích ročníků trvá oficiální část programu okolo 5 hodin. Po skončení soutěžní 

části programu bude následovat exhibiční vystoupení porotců a případně další skupiny 

vystupujících. Poté již následuje vyhlášení výsledků a oficiální zakončení celého 

soutěžního dne. 

 



Po skončení akce je nutné vyklidit sportovní halu, odvézt veškeré vybavení ze 

sportovní haly a zavézt porotu do ubytovacího zařízení. 

 

Dále je nutné zkontrolovat finanční stránku akce, spočítat prodané vstupenky a počet 

návštěvníků. Několik týdnů po skončení sportovní akce budou Českou asociací 

cheerleaders zasílány všem soutěžním týmům výsledkové listiny, kde bude zároveň 

zveřejněno písmené hodnocení porotců pro daný tým. Výsledkové listiny s poznámkami 

porotců slouží k uvědomování si chyb jednotlivých týmů a celkově ke zlepšení daného 

týmu na budoucí soutěži. V neposlední řadě je nutné zaslat děkovný dopis všem 

sponzorům. 

 

6.3.11 Ceny pro vítěze 

 

Jako ceny pro vítěze jsem zvolila diplomy, medaile, poháry a drobné dárky od 

sponzorů. Diplom získá každý tým, případně jednotlivec. Medaile obdrží pouze 

jednotlivci a účastnci v kategoriích Partnerstunt a Individual od 1. do 3. místa. Týmové 

a skupinové kategorie (Group Stunt) obdrží diplom a  od 1. do 3 místa pohár. Týmy a 

jednotlivci, kteří se umístí od 1. do 3. místa obdrží dále drobné dárky získané od 

sponzorů akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Závěr 

 

Záměrem mé diplomové práce bylo navrhnout Mistrovství České republiky 

v cheerleadingu 2010 a tím napomoci rozvoji tohoto sportu na našem území. 

 

Mistrovství České republiky v cheerlaedingu 2010 jsem se rozhodla přesunout mimo 

hlavní město Praha z důvodu snížení nákladů na realizaci akce. Takto ušetřené 

prostředky jsem se rozhodla využít k propagaci soutěže, a  tím také ke zvýšení 

povědomí o cheerleadingu na našem území. Dále jsem při pořádání Mistrovství České 

republiky 2010 využila sponzoringu jako prostředku pro krytí materiálních či finančních 

potřeb. Sponzoring je v současné době velmi využívánou formou získávání zdrojů 

k uspořádání sportovních a jiných akcí. V případě cheerleadingu je získání partnerů pro 

akci obtížnější z důvodu nepříliš vysokého povědomí o tomto sportu v České republice. 

S tím je také spojené setkávání se s nezájmem firem o spolupráci. Svou roli zde sehrává 

také finanční krize, kdy je celkově omezováno množství prostředků vydávaných na 

sponzoring. Pokud se cheerleading dostane do povědomí většího množství lidí, je zde 

vyšší pravděpodobnost získání partnerů pro akci. 

 

Od sportovní akce, kterou jsem v mé diplomové práci navrhla, si slibuji rozšíření 

členské základny a rozvoj cheerleadingu jako sportu v České republice. Cheerleading je 

krásný sport, který může provozovat kdokoliv, proto je jeho rozvoj na našem území 

žádoucí.  

 

Věřím, že má práce bude přínosem pro organizační tým Mistrovství České republiky 

v cheerleadingu a přispěje k efektivnější organizaci dalších ročníků. 
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