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ABSTRAKT 

 

 

Název: Komparace extrémních štafetových závodů: Adrenalin Cup a 

Dolomitenmann 

 

Cíle práce: Analýza extrémních štafetových závodů a jejich následná 

komparace vedoucí k doporučením a návrhům na zlepšení   

 

Metoda: Metody zvolené pro výzkum jsou popisná analýza a 

komparativní analýza 

  

Výsledky: Práce poukazuje na možnosti zefektivnění jednotlivých závodů a 

přináší stručný návod, jak podobnou akci uspořádat. 

 

Klíčová slova: Sportovní management, pořádání závodu, sponzoring, 

management sportovní akce, popisná analýza a komparativní analýza
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ABSTRACT (English version) 

 

 

Title:  Comparison of extreme relay races: Adrenalin Cup and Dolomitenmann 

 

Objective: Analysis of extreme relay races and their comparison leading to 

recommendation and improvement suggestion 

 

Methods: Selected methods used for research are descriptive analysis and 

comparative analysis 

 

Result: The dissertation shows the possibilities for organizing both races more 

effectively and brings a short instruction manual how to organize a 

similar sport event. 

 

Key words: Sports management, race organizing, sponsorship, sport event 

management, descriptive analysis and comparative analysis



[4] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Komparace extrémních 

štafetových závodů: Adrenalin Cup a Dolomitenmann“ vypracovala samostatně a 

použila pouze literatury uvedené v seznamu. 

 

V Praze dne 20.8.2009      Kateřina Brávková  

          



[5] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala Mgr. Janu Šímovi za věnovaný čas, rady 

a připomínky k mé práci. Dále bych chtěla poděkovat řediteli závodu Adrenalin Cup 

Martinu Kráčalíkovi a organizátorům závodu Dolomitenmann, kteří mi poskytli důležité 

informace a pomohli mi tím ke zdárnému plnění stanovených cílů. Velký dík patří 

zejména mé rodině za trpělivost a podporu při vzniku samotné diplomové práce, ale i  

během celého studia.



[6] 
 

OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 
1. ÚVOD ..…………………………………………………………………………….9 

2. CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE ……………………………………10 

     2.1. Cíl práce .........................................................................................................10  

     2.2. Úkoly práce ....................................................................................................10 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ……………………………………………….11 

     3.1. Management ve sportu ……………………………………………………...11 

            3.1.1. Vymezení pojmu management .............................................................11 

 3.1.2. Sportovní management………………………………………………...12 

 3.1.3. Sportovní manažer……………………………………………………..12 

     3.2. Plánování a strategické plánování ..................................................................15 

3.2.1. Strategický postup pro realizaci sportovní akce ………………………16 

     3.3. Organizování …………………………………………………………….......18 

     3.4. Sportovní marketing .......................................................................................19  

 3.4.1. Vymezení pojmu marketing..................................................................19 

 3.4.2. Sportovní marketing..............................................................................19 

     3.5. Sportovní reklama ..........................................................................................20 

 3.5.1. Druhy sportovní reklamy.......................................................................20 

     3.6. Sponzoring .....................................................................................................21  

 3.6.1. Výběr sponzorů akce..............................................................................21 

 3.6.1.1. Nabídka pro sponzora...............................................................21 

 3.6.2. Formy sponzorování ve sportu...............................................................22 

 3.6.3. Důvody sponzorování ve sportu.............................................................24 

     3.7. Event management .........................................................................................26 

3.7.1. Rozpočet  .............................................................................................27 

3.7.1.1. Příjmy ....................................................................................27 

3.7.1.2. Výdaje ....................................................................................28 

3.7.1.3. Cash flow ...............................................................................31 

3.7.2. Výběr místa konání akce ......................................................................31 

3.7.3. Péče o zákazníky ..................................................................................32 

3.7.3.1. Prodej lístků ...........................................................................33 

3.7.3.2. Volný vstup ............................................................................34 

3.7.3.3. Oceňování lístků ....................................................................34 



[7] 
 

3.7.4. Péče o závodníky ..................................................................................34 

3.7.5. Realizace akce ......................................................................................35 

3.7.5.1. Personální zajištění ...............................................................35 

3.7.5.2. Časový harmonogram ...........................................................36 

3.7.5.3. Příprava místa konání ...........................................................39 

3.7.5.4. Management v den konání sportovní akce ............................40 

3.7.5.5. Management po skončení sportovní akce ..............................41 

4. METODOLOGIE ................................................................................................43 

     4.1. Popisná analýza ..............................................................................................43 

     4.2. Komparativní analýza ....................................................................................43 

ANALYTICKÁ ČÁST ............................................................................................44 

5. ADRENALIN CUP ..............................................................................................44 

     5.1. Charakteristika Moravskoslezského kraje a Beskyd,   

            místa konání sportovní akce ...........................................................................44 

     5.2. Charakteristika Seven Days Agency, pořadatele závodu ...............................44 

5.2.1. Popis hlavních činností  ........................................................................44 

     5.3. Charakteristika závodu Adrenalin Cup ..........................................................46 

5.3.1. Historie závodu .....................................................................................47 

5.3.2. Známé osobnosti  ..................................................................................48 

     5.4. Příprava akce ..................................................................................................49 

 5.4.1. Propozice závodu..................................................................................49 

5.4.2. Povolení ................................................................................................52 

     5.5. Finanční zajištění ...........................................................................................53 

5.5.1. Příjmy, výdaje, rozpočet .......................................................................53 

5.5.2. Nabídka pro sponzora ...........................................................................55  

5.5.3. Partneři závodu v roce 2008 .................................................................58 

     5.6. Provozní, technické a materiální zajištění ......................................................59 

     5.7. Personální zajištění .........................................................................................64 

     5.8. Reklamní kampaň ...........................................................................................68 

5.8.1. Cíle a cílové skupiny mediální kampaně ..............................................68 

5.8.2. Televize ................................................................................................69 

5.8.3. Rádio .....................................................................................................69 

5.8.4. Tisk .......................................................................................................70 

5.8.5. Obrazová reklama .................................................................................70 

5.8.6. Inzerce a outdoor ..................................................................................71 



[8] 
 

5.8.7. Internetové stránky ...............................................................................72 

5.8.8. Tiskové konference ..............................................................................72 

     5.9. Doprovodný program .....................................................................................74 

     5.10. Internetové stránky závodu ..........................................................................74 

     5.11. Monitoring akce ...........................................................................................75 

6. DOLOMITENMANN ..........................................................................................76 

     6.1. Charakteristika Tyrolska, místa konání sportovní akce .................................76 

     6.2. Charakteristika Sportovního klubu Dolomitenmann, pořadatele závodu ......76 

     6.3. Charakteristika závodu Dolomitenmann ........................................................77 

6.3.1. Historie závodu   ...................................................................................78 

6.3.2. Známé osobnosti ...................................................................................79 

     6.4. Příprava akce ..................................................................................................79 

 6.4.1. Propozice závodu..................................................................................79 

 6.4.2. Povolení................................................................................................82 

     6.5. Finanční zajištění ...........................................................................................83 

5.5.1. Příjmy, výdaje, rozpočet .......................................................................83 

5.5.2. Nabídka pro sponzora ...........................................................................85  

5.5.3. Partneři závodu .....................................................................................86 

     6.6. Provozní, technické a materiální zajištění ......................................................87 

     6.7. Personální zajištění .........................................................................................90 

     6.8. Reklamní kampaň ...........................................................................................92 

 6.8.1. Tiskové konference..............................................................................92 

     6.9. Doprovodný program .....................................................................................93 

     6.10. Internetové stránky závodu ..........................................................................93 

     6.11. Monitoring akce ...........................................................................................93 

7. KOMPARACE A DOPORUČENÍ .....................................................................94 

     7.1. Komparace .....................................................................................................94 

     7.2. Doporučení .....................................................................................................98 

8. ZÁVĚR ................................................................................................................100 

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..............................................................102 

10. SEZNAM PŘÍLOH ..........................................................................................104 

 



[9] 
 

1.  ÚVOD 

Lze si položit otázku: Co si pod pojmem „extrémní“ sport můžeme vůbec 

představit? Pro každého člověka je to naprosto odlišné. Pro někoho může být extrémní 

samotná jízda na kole, pro někoho jízda na kolečkových bruslích a naopak pro někoho 

ani seskok padákem nemusí být dostatečně extrémní. V extrémních štafetových 

závodech se jedná především o náročnější podmínky oproti ostatním závodů, kterými je 

například vyšší převýšení, náročnost a vedení trasy v těžkém terénu atd. Nejdůležitější 

je však fakt, že lidé dosahují hranice svých možností a překonávají sami sebe.    

Extrémní sporty jsou v poslední době stále více populární mezi sportovci i 

veřejností. Kdo by si před třiceti lety představil, že například skoky padákem budou 

v dnešní době jedním ze zážitků tisíců lidí. V posledních letech lidé vyhledávají sporty 

spojené s vyšším rizikem, které je doprovázené domnělým zvýšením hladiny adrenalinu 

v krvi. Sportovci nezávodí jen proti sobě, ale také proti přírodním překážkám a výzvám. 

Těmi bývá počasí a příroda, zahrnující vítr, sníh, vodu a hory. Protože tyto přírodní 

fenomény nemohou být kontrolovány, nevyhnutelně ovlivňují výsledky dané aktivity či 

závodu.  

V extrémních štafetových závodech je toto vše ještě umocněno tím, že člověk 

závodí nejen sám za sebe, ale za celý tým. Jednotlivec tak nese mnohem větší 

zodpovědnost, jelikož jeho neúspěch může ovlivnit výkon celého týmu. Na druhou 

stranu závodníka tato tíha zodpovědnosti může vyburcovat k obrovskému výkonu. 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma komparace extrémních štafetových 

závodů především z důvodu, že již čtyři roky pracuji v agentuře, která jeden z 

extrémních závodů organizuje. Tímto závodem je Adrenalin Cup, který se řadí mezi 

nejextrémnější štafetové závody na světě. Na druhé straně stojí vůbec nejtěžší štafetový 

závod světa – Dolomitenmann.      

Vlastní práce se dělí na teoretickou část, metodologii a analytickou část.  

Poslední částí je komparace obou závodů a z toho plynoucí doporučení a závěry. 

Veškeré údaje o závodech jsou brány z roku 2008. 

Nelze se zabývat oběma závody do posledního detailu, jelikož by to již bylo nad 

rámec jedné diplomové práce. Proto se zaměřím na nejdůležitější body nutné k 

zorganizování takového závodu.  
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2.  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

2.1  Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je analýza dvou extrémních štafetových závodů: 

Adrenalin Cup a Dolomitenmann a jejich následná komparace vedoucí k doporučením a 

návrhům na zlepšení.   

 

 

2.2  Úkoly práce 

 

Z výše uvedených cílů vyplývá několik jasných úkolů: 

1) Vymezení a definování základních pojmů z oblasti managementu a marketingu 

2) Stanovení jednotlivých činností souvisejících s konáním sportovních akcí 

3) Popsat a vysvětlit metodologická východiska – popisnou analýzu a komparační 

analýzu 

4) Jednotlivě analyzovat oba závody 

5) Komparace a doporučení pro další ročníky 

 

 

 
 
 
 
 
 



[11] 
 

3.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1.  Management ve sportu 

3.1.1  Vymezení pojmu management 

Anglickému pojmu „management“ odpovídá český pojem „řízení“ a to 

především řízení podnikové ve smyslu uceleného řízení všech podnikových činností 

(např. prodej, vědeckovýzkumná, výrobní, vývojová, finanční a další činnosti). Tím se 

např. tento pojem výrazně odlišuje od užšího pojmu „řízení dílčích procesů“, zejména 

výrobních, technologických aj. Anglická literatura zpravidla používá v tomto smyslu 

termín „control“.  

ČÁSLAVOVÁ (2000) (1, s. 9) 

 

P.F. DRUCKER (1974) říká: „Výklad pojmu management je zvláště nesnadný. 

Především jde o pojem specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do 

ostatních jazyků, dokonce i do britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, 

kteří ji vykonávají. Označuje nejen sociální postavení, ale také odbornou disciplínu a  

obor studia.“ (7, s. 5) 

 

Výklad slova „management“ není opravdu lehký a tak jsem pro lepší pochopení 

vybrala několik základních definic od různých autorů: 

 

H. KOONTZ a H. WEIHRICH (1993): „Management je proces vytváření a udržování 

určitého prostředí, ve kterém jednotlivci, pracující společně ve skupinách, efektivně 

uskutečňují zvolené cíle“. (3, s. 16) 

 

K. H. CHUNG (1987): „Management je proces plánování, organizování, vedení a 

kontroly organizačních činností, zaměřených na dosažení organizačních cílů. (8, s. 28) 

 

S.P. ROBBINS (2004): „Management je oblast studia, která se věnuje stanovení 

postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace“. (9, s. 10) 
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3.1.2  Sportovní management 

Sportovní management je dnes pojem běžně používaný. Podle ČÁSLAVOVÉ 

(2000) lze chápat pojem sportovní management eventuelně management sportu jako 

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

tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti akcentují podnikatelsky 

orientované chování. Dále jde zcela bezvýhradně o způsob řízení v podnikatelském 

sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných a 

sportovních služeb.“ (1, s. 11, 12) 

 

Dále se ve světě sportu používá anglický pojem „sport event management“, 

který americký autor STEDMAN (2001) charakterizuje takto: „Termín sport event 

management a marketing zahrnuje organizování, marketing, realizaci a vyhodnocení 

jakékoliv akce spojené se sportem. Příklady jsou z oblastních škol, společenských 

sportovních akcí, neziskových a firemních akcí, meziuniverzitních sportovních 

programů až po aktivity amatérské a profesionální jako jsou např. olympijské hry či 

Super Bowl.“ (4, s. XIV předmluva)  

 

  

3.1.3  Sportovní manažer 

Manažer je člověk, vykonávající řídící funkce. Podle ČÁSLAVOVÉ (2000) se role 

manažera stále více vyvíjí díky rozvoji podnikatelsky orientovanému chování celé 

organizace. Aby organizace fungovala efektivně a dosahovala předem stanovených cílů, 

musí manažer, jakožto řídící pracovník této organizace zvládat kvalitně plnit množství 

náročných rolí a úkolů. (1, s. 11.) 

 

ČÁSLAVOVÁ, která se podrobně zabývá sportovním managementem v České 

republice, rozděluje působnost sportovního manažera do tří úrovní (1, s. 15): 

- Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisté vyškolení pro sportovní akce ad hoc 

– příprava mistrovství světa, Evropy, příprava Olympijských her, příprava 
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Gymnaestrády apod., specialisté pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, 

v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými lidmi atd.  

- Manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace, členové 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, 

vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií apod. 

- Manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního 

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

 

Výčet činností charakteristických pro sportovního manažera je uveden v tabulce č. 1. 
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Základní činnosti 
manažera 

Příklady aplikace základních činností manažera na 
činnosti sportovního manažera 

Specifické činosti 

1. Plánování 
 
 
 
 
 
2. Organizování - postupy 
                          - metody 
 
                         
                          - techniky 
 
 
 
 
3. Vytváření organizačních 

struktur 
 
 
 
 
 
4. Výběr, rozmisťování a 

vedení lidí 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kontrola 
 
 
 
6. Marketing 
 
 
 
 
 
7. Finance 
 
 
 
 
8. Právo 
 
 
 
 
9. Komunikace 
 
 
 

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

• Dlouhodobý, střednědobý a akt. program 
• Strategický postup manažera při plánování 

akcí a podniků TVS 
 

• Postupy vyhodnocování výsledků 
• Uplatnění metody CPM při organizování a 

zabezpečení tréninkových cyklů (např. OH, 
MS, ME atd.) 

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

• Portfolio metoda při vyhodnocování činnosti 
sport. klubů 

 
• Zdokonalování org. struktury TVS ČR (např. 

sport. svazů) 
• Zdokonalování org. struktury sport. klubů 

(profes., amat.) 
• Zkvalitňování org. struktury placených TVS 

služeb 
 
• 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) 

 
 

• Ukazatele finanční kontroly TVS organizací 
 
 
 

• Marketing v oblasti placených TVS služeb 
• Marketing v podnicích vyrábějících TVS 

zboží 
• Marketingová koncepce sport. Klubů 

 
 

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

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

 
• Reflexe daňových, živnostenských a dalších 

zákonů do podmínek organizací TVS 
• Zákony o TVS, stanovy a další normy stát. a 

spol. organizací TVS 
 

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

• Vyjednávání sponzorských kontaků 
 

1. Sponzorská činnost 
v TVS 

 
 
 
 

2. Sportovní reklama 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Transfer hráčů a trenérů 
 
 
 
 
 
 

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

 
5. Zabezpečení norem a 

náležitostí při uzavírání 
smluv (ad 3) v tuzemsku 
i v zahraničí 

 
6. Problematika ochrany 

zdraví, pojištění a soc. 
zabezpečení (z hlediska 
přísl. fyzických a 
právnických osob) 

 
7. Kontakty a spolupráce se 

zájmovými a odbornými 
organizacemi sportovců, 
trenérů, učitelů TVS 
apod. 

 
 

Tab. č. 1 - Činnosti charakteristické pro sportovního manažera 

Pramen: Čáslavová 2002 
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3.2. Plánování a strategické plánování 
 

Plánování je jednou z nejdůležitějších manažerských funkcí. Jeho hlavním 

úkolem je správné a přesné vymezení cílů organizace. Nejde však pouze o stanovení 

samotných cílů, ale také o určení postupů a prostředků, kterými chceme těchto cílů 

dosáhnout. Plánování je tudíž neodmyslitelnou součástí každého řízení podniku. 

 

Podle autorů KOONTZE a WEIHRICHA (1993) je plánování „východiskem pro 

všechny manažerské funkce. Plánování zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činností 

pro jejich dosažení. Plánování staví mosty mezi tím, kde jsme, a tím, kam chceme jít. 

Vytváří podmínky pro to, aby se realizovaly určité záležitosti, které by se třeba za 

jiných okolností neuskutečnily.“ (3, s. 118)  

 

Hlavními charakteristikami plánování jsou: 

1) Přispívá k dosažení záměrů a cílů 

2) Je prioritní mezi manažerskými úlohami 

3) Vztahuje se na veškeré aktivity (schopnost prolínání plánů) 

4) Umožňuje efektivní provádění činností  

 

 

Dle ČÁSLAVOVÉ (2000) má strategické plánování v podmínkách managementu 

tělesné výchovy a sportu nezanedbatelnou funkci. A to proto, že sportovní manažer 

velice často řeší realizaci složitých kroků v dlouhodobém časovém horizontu z hlediska 

různých variant přístupů a řešení. 

Strategické plánování ve své fázi přípravy vychází z rozboru současného stavu, 

jehož analýza je nutná pro volbu prostředků k dosažení cíle. Strategické plánování je 

vedeno myšlenkou dosáhnout v budoucím prostředí cílů, které umožňují dané 

organizaci pokud možno bezproblémový a efektivní vývoj. V dalším kroku analyzuje 

budoucí prostředí z hlediska předvídatelných rizik v návaznosti na uvedené sféry. Dále 

pak hodnotí své možnosti, přednosti a nedostatky. To napomůže stanovit cíle, kterých je 

potřeba dosáhnout. 



[16] 
 

3.2.1.  Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

 Ve své publikaci uvádí ČÁSLAVOVÁ (2000) standardizovaný soubor deseti 

navazujících etap, podle kterých lze postupovat při organizaci sportovní akce. (1, s. 39-

40).  

 

1. etapa – Současná situace 

Zhodnocení současné situace, rozhodnutí o cíli akce, volbě prostředků a nástrojů 

k uskutečnění cíle. 

Kontrolní otázka: Jak jsme na tom? 

 

2. etapa – Budoucí prostředí 

Odhadnutí možných rizik při realizaci akce, možnosti jejich eliminace a vytvoření 

časových a hmotných rezerv. 

Kontrolní otázka: Co lze předpokládat? 

 

3. etapa – Naše současné možnosti 

Reálné zhodnocení svých možností a nedostatků. 

Kontrolní otázka: Kam až jsme schopni postoupit? 

 

4. etapa – Možné směry 

Určení několika cílů, kterých chceme realizací akce dosáhnout. Rozhodnutí o tom, které 

cíle budeme realizovat, zda všechny, nebo jsou v našich možnostech pouze některé. 

Kontrolní otázka: Kam bychom mohli jít? 

 

5. etapa – Naše cíle 

Stanovení cílů na základě předchozí čtvrté etapy, jejich strukturalizace, hierarchie, 

optimalizace. 

Kontrolní otázka: Kam chceme dospět? 



[17] 
 

6. etapa – Možné přístupové cesty 

Zvážení všech možných variant, jak dosáhnout vytyčených cílů. 

Kontrolní otázka: Jak tam můžeme dojít? 

 

7. etapa – Zvolená cesta strategie 

Zhodnocení jednotlivých možných strategií, zvážení jejich účinků a důsledků, 

vyhodnocení optimální strategie. 

Kontrolní otázka: Co budeme dělat? 

 

8. etapa – Program akce 

Sestavení detailního plánu připravované akce. Rozdělení jednotlivých funkcí a úkolů, 

časový harmonogram, způsob kontroly. 

Kontrolní otázka: Jak to provedeme? 

 

9. etapa – Rozpočet 

Podle programu akce je nutné sestavit její rozpočet – jaké budou naše výdaje a z čeho je 

budeme krýt. 

Kontrolní otázka: Co budeme potřebovat? 

 

10. etapa – Přehled a kontrola 

V průběhu přípravy je nutné provádět průběžnou kontrolu, aby se odstranily případné 

nedostatky, zpoždění či zásadní problémy a mohly se včas eliminovat. 

Kontrolní otázka: Co z toho vyplývá pro realizaci? 
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3.3. Organizování 

 

Problematika organizování a vytváření organizačních struktur patří k základním 

činnostem moderního managementu.   

 

Američtí autoři KOONTZ a WEIHRICH (1993) chápou organizování jako: 

- Identifikaci a klasifikaci požadovaných činností 

- Seskupování činností potřebných pro dosažení cílů 

- Přiřazení manažera ke skupině činností s pravomocí (zmocněním) potřebnou 

k dozoru nad nimi 

- Zabezpečení horizontální a vertikální koordinace (např. ředitelství společnosti, 

divize, oddělení) v organizační struktuře. (3, s. 235) 

 

Proces organizování chápou v návaznosti na ostatní manažerské činnosti, na 

začlenění do kontextu managementu organizace. V celku to znamená, že organizování 

musí na jedné straně brát v úvahu cíle podniku, eventuelně dílčí cíle a plány. Na straně 

druhé musí organizování a organizační struktury vytvořit prostředí pro účelné 

obsazování pracovních úseků pracovními silami a pracovní činnost, prostor pro vedení 

pracovníků a následné jejich kontrolování. Pro samotný vývoj organizační struktury je 

nezbytné vzít v úvahu ekonomické, technologické, sociální i etické předpoklady. Logika 

organizování v podnikovém prostředí má podle uvedených autorů šest kroků:  

 

1) Stanovení podnikových cílů 

2) Formulace podpůrných cílů, plánů a taktik 

3) Identifikace a klasifikace činností, kterých je zapotřebí pro jejich 

dosažení 

4) Seskupování těchto činností, aby bylo možné, za daných okolností, jejich 

co nejlepší vykonávání 

5) Delegování potřebných pravomocí pro řídící pracovníky skupin 

6) Horizontální a vertikální provázání těchto skupin pomocí vztahů 

podřízenosti a nadřízenosti 
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3.4. Sportovní marketing 

 

3.4.1. Vymezení pojmu marketing 

Opět i zde, stejně jako u managementu, existuje několik definicí:  

 

BUREŠ (1990) říká: „Marketing je metoda, která v sobě v logické sekvenci soustřeďuje 

nezbytné kroky, které je potřeba uskutečnit, aby produkt vyšel na trh co nejpříznivěji, a 

aby všechny ostatní vlivy byly v co největší míře kompenzovány. Metoda se vyvinula 

z reálné podnikatelské činnosti a je průběžně obohacována novými poznatky.“ (11, s. 6) 

 

HORÁKOVÁ (1992) definuje marketing takto: „Marketing je procesem plánování a 

naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, 

který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců a 

organizací.“ (6, s. 11)   

 

KOTLER (2001): „Marketing je společenský řídící proces, při kterém jednotlivci a 

skupiny získávají, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných produktů a služeb s ostatními“. (12, s. 23) 

 

 

3.4.2. Sportovní marketing  

PITTS a STOTLAR (1996): „Sportovní marketing je 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“ (10, s. 80) 

MULLIN, HARDY, SUTTON (2000): „Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, 

které byly navrženy pro střetnutí potřeb a přání sportovních spotřebitelů prostřednictvím 

procesové výměny. Sportovní marketing vyvinul dvě hlavní části – marketing 

sportovních produktů a služeb přímo pro spotřebitele a marketing ostatních spotřebních 

a průmyslových produktů nebo služeb prostřednictvím využívání sportovní propagace.“ 

(13, s. 9)  
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3.5. Sportovní reklama 

 

Sportovní reklama patří mezi dynamicky se rozvíjející odvětví a různými 

společnostmi je stále více vyhledávána k propagaci jejich firmy, což je určitě nejlepší 

způsob, jak firmu dostat do povědomí lidí. 

 

ČÁSLAVOVÁ (2000) definuje reklamu takto: „Reklama je placená forma 

neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce 

nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií. Mezi obecná média, 

kterých reklama využívá, patří zejména televize, rozhlas, denní tisk, časopisy, plakáty a 

film. Dále jde o využívání specifických médií komunikace pro reklamu v oblasti tělesné 

výchovy a sportu. 

Pojem sportovní reklama je vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, 

která je prezentuje s využitím obecných komunikačních médií (např. reklama na 

plakátech sportovního utkání, pravidelné rozhlasové zpravodajství při zápasech 

sportovních družstev atd.) 

Dále se jedná o reklamu, která využívá specifických médií komunikace z oblasti 

sportu. Patří sem např. dresy a výstroj sportovců, sportovní nářadí a náčiní, startovní 

čísla, mantinely (reklamní pásy), výsledkové tabule a ukazatele (ve formě transparentů 

nebo videotabulí) atd. (1, s. 107) 

 

 

3.5.1.  Druhy sportovní reklamy 

 

ČÁSLAVOVÁ rozděluje druhy sportovní reklamy následovně (1, s. 107): 

1) Reklama na dresech a sportovních oděvech 

2) Reklama na startovních číslech 

3) Reklama na mantinelu (na pásu) 

4) Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

5) Reklama na výsledkových tabulích 
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3.6. Sponzoring 

 

ČÁSLAVOVÁ (2000) definuje sponzorování (sponzoring) jako „významný 

specifický prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužících 

k realizaci zejména kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých 

sférách života společnosti.“ (1, s. 122) 

V poslední době se však slovo sponzoring spojuje především se sportovními 

kluby, týmy a sportovními akcemi. Dále samozřejmě také s jedinci, kteří tak získávají 

finanční prostředky pro zajištění kvalitní přípravy a výkonu. Zkráceně lze říci, že bez 

sponzoringu by většina týmů, sportovních akcí a jednotlivců nemohla vůbec fungovat. 

 

 

3.6.1. Výběr sponzorů akce 

Při výběru sponzorů navrhuje SALOMON (2002) vytipovat si nejdříve 

potenciální společnosti, které by mohly být naším sponzorem. Dále určit, co jim může 

přinést spojení s projektem a přesvědčit je, že pomocí spojení s naší akcí můžou 

dosáhnout svých cílů. Poté zbývá už jen uzavření smlouvy o sponzorství. 

Nejprve je však nutné připravit potencionálnímu sponzorovi nabídku, která bude 

obsahovat všechny výhody, které mu přinese spojení s projektem. 

 

 

3.6.1.1.  Nabídka pro sponzora 

Podle SOLOMONA (2002) je vhodné připravit si pro předběžná jednání stručný 

souhrn nabídky. Z toho důvodu, že několikastránkový soubor by mohl většinou velmi 

zaměstnané manažery odradit od čtení. Tento stručný souhrn, obsahující všechny 

relevantní body nabídky, bude prvním psaným materiálem o připravované akci, který by 

měl potencionálního sponzora oslovit. 

 V samotné nabídce by měly být jednotlivé body souhrnu podrobně 

rozpracovány. Těmito body jsou: 

• exkluzivita – jediný sponzor z oboru 

• televize – jaká televize bude přenos vysílat, možnosti reklamy 
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• reklamní označení – umístění log sponzora v prostorách závodu apod. 

• tištěná prezentace – logo v tištěných materiálech, reklama v programu apod. 

• prodej reklamních předmětů – umístění reklamního stánku sponzora na akci, 

použití loga akce na reklamních předmětech sponzora 

• PR – možnost distribuce tiskovin sponzora 

• zábava – pozvánky na všechny doprovodné akce 

• cena 

 

Důležitý je také vzhled prezentace, který by měl zaujmout na první pohled. 

V současné době se upřednostňují počítačové prezentace, video prezentace apod. 

 

3.6.2.   Formy sponzorování ve sportu 

Již při vymýšlení akce by se mělo myslet na počet sponzorů, které chceme pro 

akci získat. To se také odvíjí od množství peněz, které k realizaci projektu potřebujeme. 

Nejjednodušší by bylo získat jediného partnera, který by pokryl celkové finanční 

náklady. V praxi toho lze však jen těžko dosáhnout. Proto je třeba odhadnout, kolik 

sponzorů budeme potřebovat a do kolika úrovní podle poskytnuté částky je rozdělíme. 

Existuje několik forem sponzoringu, které se rozlišují na základě různých 

hledisek. ČÁSLAVOVÁ (2000) rozděluje sponzorování do čtyř skupin z hlediska 

sponzorovaného (1, s. 123): 

• Sponzorování jednotlivých sportovců – nejrozšířenější formou sponzoringu u 

vrcholových sportovců, protihodnotou bývá využití podobizen sportovce na 

produktech sponzora, přítomnost na propagačních akcích sponzora, 

autogramiádách apod. 

• Sponzorování sportovních týmů – sponzor poskytuje týmu finance, sportovní 

vybavení nebo jiné naturální plnění, protihodnotou bývá reklama na dresu, na 

stadionu, autogramiády apod. 

• Sponzorování sportovních akcí – široké možnosti propagace sponzora 

(program, vstupenky, reklamy o přestávkách apod.) 
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• Sponzorování sportovních klubů – nejširší nabídka protivýkonů sponzorovi, 

klub může disponovat sportovci, týmy, pořádá sportovní akce; klub může 

nabídnout tělovýchovné služby, sportovní akce a jiné 

 

Jiným kritériem pro vymezení sponzoringu může být typ sponzora a jeho vztah 

ke sponzorovanému sportu. Tímto rozdělením se zabývá především Novotný (2000), 

který rozlišuje dva základní typy sponzora: (13, s. 123) 

 

• Sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím kategorie nabízených 

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

sponzora často propagují samotní sportovci 

• Sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho čistě jako 

komunikační instrument – tento typ sponzora využívá sponzoring ke 

komunikaci se zákazníky; sponzorováním určitého sportovce nebo akce si 

buduje firma pozitivní image a věří, že příznivci například daného sportovce 

budou proto kupovat její výrobky 

 

 

Dalším velice častým dělením je rozdělení sponzorů podle objemu poskytnutých 

prostředků. Podle tohoto kritéria lze sponzory rozdělit následovně (2, s. 67): 

 

• generální sponzor (také titulární) – hlavní sponzor, jeho jméno je většinou 

součástí názvu akce a veškeré komunikace, poskytuje nejvíce peněžních 

prostředků, získává nejvíce výhod 

• prezentující sponzor – většinou druhý největší sponzor, jeho jméno se objevuje 

za názvem akce, menší poskytnutý finanční obnos, méně výhod než generální 

sponzor 

• oficiální produkt – kategorie s nejvíce sponzory, většinou jim připadá třetina 

výhod co hlavnímu sponzorovi, jméno se neobjevuje v názvu akce 

• ostatní – další úrovně sponzorů závisí na velikosti akce, velikosti finančního 

obnosu, či produktu, který poskytují (např. oficiální vůz akce, hospitality partner 

apod.) 
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SOLOMON (2002) zjednodušuje proces získávání sponzorů do následujících bodů: 

• uvědomění si zásadní role sponzorů při uskutečnění akce 

• vytvoření snadno čitelné a nápadité sponzorské nabídky 

• ujištění, že neexistují žádné konflikty mezi sponzorskou nabídkou a jinými 

dohodami 

• schopnost obchodního myšlení 

• znalost konkurence a vhodné rozlišení úrovně sponzorů 

• určení počtu sponzorů, se kterými může projekt pracovat 

• naplánování takové propagace, která zhodnotí účast sponzora na akci 

• určení cílů, kterých je třeba dosáhnout reklamní a propagační kampaní 

• vyhledání potencionálních sponzorů a ukázání porozumění jejich potřebám 

• zaměření na budování přátelských vztahů 

• uzavření smlouvy 

• ujištění se, že smlouva poskytuje organizátorovi ochranu. 

 

 

3.6.3. Důvody sponzorování ve sportu 

Z výše uvedených bodů o sponzoringu vyplývá, že firmy získávají různé druhy 

protihodnot. Položme si ale otázky typu: Jaké jsou obecně důvody firem pro 

sponzorování ve sportu? Které cíle se prostřednictvím sponzoringu firmy snaží naplnit? 

 

Hlavním důvodem firem pro sponzorování ve sportu může být podle ČÁSLAVOVÉ  

(1, s. 125): 

- zvyšování stupně známosti a popularity firmy 

- propagace určitého image podniku 

- získávání nových zákazníků 
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- neutralizace konkurenční reklamy 

- kontakty s VIP, event. s dalšími partnery 

 

NOVOTNÝ (2000) uvádí jako další důvody (13, s. 122) 

- zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo službě 

- za pomoci sportu podporovat identifikaci sponzora 

- zlepšit místní znalost o sponzorovi 

- vytvářet dobré jméno ve společnosti, mezi zaměstnanci 

- osobní preference vedení podniků 

 

Souhrnně lze říci, že hlavním důvodem firem pro sponzorování sportu je snaha o 

zviditelnění firmy, její značky, vytvoření pozitivní image, oslovování vybraných skupin 

zákazníků a to vše s jediným cílem, kterým je zvýšení prodeje produktů, které firmy na 

trhu nabízejí. 
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3.7.  Event management 

 

K této teoretické části jsem využila knížky Jerryho Solomona pod názvem „An 

Insider´s Guide to Managing Sporting Event“, kde autor čerpá především ze svých 

dlouholetých zkušeností. Kniha přesně vystihuje veškeré důležité body, které jsou 

k plánování, organizaci a vůbec k uskutečnění sportovní akce potřeba. 

 

Před začátkem plánování sportovní akce bychom si měli promyslet některé 

základní body s akcí související (s. 2 – 14): 

 

• Charakterizovat základní atributy sportovní akce 

- z hlediska účastníků – budou se účastnit amatéři či profesionálové, jedná se 

o akci většího či menšího významu 

- z hlediska geografického rozpětí – místní, regionální, národní či mezinárodní  

- z hlediska nutnosti schválení od sportovního orgánu  

 

• Uvědomit si záměr akce 

- zisk ani budoucí pokračování není hlavním účelem, akce je zaměřena 

především na dočasnou mediální podporu sportovce 

- snaha vytvořit akci mezinárodního významu, hlavním motivem je zisk, cílem 

pak zájem mezinárodních médií 

- akce sloužící k zviditelnění a přilákání většího množství finančních 

prostředků menších, regionálních soutěží 

 

• Zisk  - obvykle bývá hlavním motivem firem pořádající sportovní akce 

 

• Dobré jméno akce – je ovlivňováno celou řadou velice důležitých aspektů, ale i 

relativních drobností, jako např.: 

- dostatečná informovanost o celé akci 

- přiměřená doba trvání akce 

- cena vstupenek 

- dostatek parkovacích míst 

- zábava pro diváky 
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- čistota toalet 

- dostatek stánků s občerstvením 

- kvalita a dostupnost suvenýrů 

 

• Pořizovací náklady – měli bychom dobře zvážit, zda-li je pro nás výhodnější 

koupit práva na pořádání již existující a zaběhnuté akce či vytvořit akci svoji 

vlastní, novou, větší a lepší. Rozhodnutí, zda-li koupit či vytvořit projekt akce 

může být kritickým a potenciálně též velmi nákladným rozhodnutím, které 

bychom měli vždy provádět pouze na základě analýz finančních expertů.   

 

• Schválení od sportovní organizace – prakticky každý sport má svůj řídící 

orgán. Při pořádání určitých sportovních akcí je nutný souhlas, jinak řečeno jisté 

požehnání k pořádání akce. Podmínky schvalování se mohou výrazně lišit dle 

typu akce či druhu sportu. U celé řady sportů tohoto schválení potřeba není. 

 

• Atmosféra akce – SOLOMON (2000) vidí v příjemné atmosféře jeden 

z klíčových bodů úspěchu. Hlavním úkolem je vytvořit příjemné a přátelské 

prostředí k soutěžícím.  

 

 

3.7.1. Rozpočet 

  Sestavení předběžného rozpočtu je nedílnou součástí při plánování sportovní 

akce. Dle SOLOMONa (2000) bychom si při sestavování rozpočtu měli zabývat spíše 

příjmovou stránkou a na jejím základě následně upravovat očekávané výdaje. 

Rozpočtové položky se mohou lišit dle typu sportovní akce, pro ilustraci uvádím 

vzorovou charakteristiku rozpočtu. 

 

3.7.1.1. Příjmy  

- oficiální sponzor – obvykle jedna firma, která se objevuje v názvu akce a která 

poskytuje nejvíce finančních prostředků 

- hlavní sponzor - druhý nejvýznamnější partner akce  
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- ostatní sponzoři – velké množství společností, kteří přispívají menší sumou dle 

svých možností nebo spoluprácí v barterové podobě 

- příjmy z prodeje vstupenek – zejména při pořádání prvního ročníku velmi těžko 

předvídatelné, je třeba provést kvalifikovaný odhad 

- příjmy z doprovodného programu 

- národní televize – příjmy z vysílacích práv na území domácí země 

- mezinárodní televize - příjmy z vysílacích práv z každé země, do které je přenos 

přenášen 

- obchodní prodeje – příjmy z prodeje reklam vysílaných během televizního 

přenosu, závislé od uzavřené smlouvy s patřičnou televizní společností 

- doplňkové akce – příjmy ze slavnostních večírků, autogramiád apod. 

- prodej suvenýrů 

- ostatní 

 
 

3.7.1.2. Výdaje 

1) Všeobecné a administrativní = nutné výdaje 

- zaměstnanci – zde je nutné brát v úvahu nejen plat, ale též ostatní dávky, jako  

např. zdravotní pojištění 

- pronájem kanceláří 

- vybavení a provoz kanceláří 

- pojištění 

- cestování/ubytování – přeprava sportovců, ubytování, výlety 

- zábava – večeře s potencionálními sponzory, upomínkové předměty a dary  

účastníkům, volné vstupenky pro zaměstnance atd. 

- poplatky související s ochranou názvu a loga akce 
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2) Výdaje pro účastníky 

- startovné a prize money 

- doprava – veškeré výdaje související s nutnou přepravou sportovců na místo  

konání (letenky, taxi na/z letiště, limuzíny, autobusy, atd.). Zvláštní důraz 

je kladen na včasnou přepravu sportovců na místo konání. Zejména ve 

velkoměstech s častými dopravními zácpami je nezbytné přijetí celé řady 

dopravních opatření. 

- ubytování – zejména u týmových sportů může činit dosti značnou položku  

z celkových výdajů 

- stravování – velice citlivý bod akce, na který by si měl každý pořadatel dát  

veliký pozor. Nespokojení sportovci stěžující si na nekvalitní či dokonce 

nedostatečnou stravu nejsou zrovna nejlepší reklamou naší akce. Ne 

příliš nákladná položka, na které by se určitě nemělo šetřit. 

- trofeje, medaile, upomínkové předměty – dle SOLOMONa (2000) trofeje ani  

medaile nejsou pro většinu sportovců prioritou, přesto však jsou 

nezbytnou součástí každé sportovní akce a především z marketingového 

hlediska je jejich kvalita velice důležitá. 

- náklady související s účastí VIP osob 

- maséři, lékaři, trenéři 

 

3) Provozní náklady   

- osvětlení a ozvučení  

- příprava sportoviště  

- pracovníci – technická část mající za úkol přípravu sportovišť 

- doprava provozního personálu – velmi osvědčený je systém kyvadlové dopravy  

a půjčovny aut. Dostatek automobilů je nezbytný, při pořádání sportovní 

akce se neustále vyskytuje různé množství technických problémů, na 

které je nutno okamžitě reagovat. 

- ubytování technických pracovníků, snaha o minimalizaci nákladů 

- stravování 
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- poplatky za hudbu – pouštění zvukových nosičů, zejména v případě televizních  

přenosů je velmi přísně střeženo, veškeré pouštěné skladby musí být 

schváleny a náležitě zaplaceny 

- příprava a údržba tréninkových zařízení 

- dekorace – zejména u estetických sportů jsou dekorace a úprava sportovišť  

velice důležité, dobře zvolená dekorace pomáhá navodit patřičnou 

atmosféru 

- oblečení, uniformy – stejné ošacení pracovníků je důležité z několika hledisek: 

  1) pomáhají určit zákazníkům pracovní pozici konkrétního pracovníka 

  2) jedná se o velmi vděčný dárek pro velkou skupinu dobrovolníků, pro  

které je mnohdy jedním z důvodů pro opětovnou spolupráci v dalších  

letech 

  3) uniformy je obvykle možné si koupit jako suvenýr, tudíž je možné je  

touto cestou propagovat 

 
4) Sportovní zařízení 

- nájem 

- provoz sportovního zařízení – elektřina, topení, klimatizace, atd. 

- bezpečnost – při pronájmu sportovní haly je bezpečnostní služba již obvykle  

hrazena v nájmu, v případě outdoor mítinků je otázka bezpečnosti 

obvykle daleko náročnější 

- systém péče o zákazníky – stánky s občerstvením, suvenýry, informační tabule,  

občerstvovací automaty, WC, atd. 

- příslušenství – zejména u pořádání outdoorových akcí musíme brát v úvahu  

nezbytnost generátorů elektrického proudu, telefonní spojení, osvětlení, 

ozvučení, atd. 

 

5) Marketing 

- reklama ve sdělovacích prostředcích – volit vždy s uvážením a v závislosti na  

rozpočtových omezeních, není vždy nutné a účelné vynakládat horentní 

sumy za krátké reklamní spoty v televizi, kvalitně zvolená a promyšlená 

reklama v rádiu či tištěných médiích je mnohdy účinnější 
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- média/public relation 

- poplatky za „komunikační design“ – firmy si obvykle najímají designera pro  

tvorbu svých reklamních letáků, prospektů, poutačů, atd. 

- sponzorské náklady – pořádání večírků, rautů, upomínkové předměty atd. 

- zábava – nutné zajistit zábavný program pro všechny, kteří se podílejí na akci 

- fotograf – zajištění fotodokumentace z celé akce 

- program – dobře zvážit množství a kvalitu tištěného programu 

- stany – při pořádání outdoorových akcí je obvykle třeba velké množství  

nejrůznějších stanů a stánků, nejvhodnější formou je jejich pronájem  

 

3.7.1.3 Cash flow 

SOLOMON (2002) zmiňuje, že stejně důležité jako samotný rozpočet je 

naplánování placení účtů a vybírání pohledávek, tedy tok peněz. Vhodné je sestavit 

cash flow tak, aby účty byly splatné až po obdržení finančních obnosů, například od 

sponzorů. 

 

 

3.7.2.  Výběr místa konání akce 

Výběr místa, kde se bude konkrétní sportovní akce konat je mnohdy stěžejním 

bodem celého plánovacího procesu. Je nanejvýš  vhodné si nejprve provést analýzu, 

zda-li má akce v dané lokalitě šanci na úspěch. Zde je nutné si položit řadu otázek: 

- Je sport v dané lokalitě populární? 

- Konají se ve stejný okamžik podobné akce?  

- Je v dané lokalitě dostatečně velký počet příznivců daného sportu? 

- Je ve společnosti dobrá atmosféra? 

 
Neměli bychom se nechat zaskočit ani místními podmínkami. Pokud pořádáme 

sportovní akci v místě, které dobře neznáme, je nutné získat o dané oblasti co nejvíce 

informací, nejlépe najmout si oblastního manažera, který nám pomůže v krátkém čase 

se seznámit s historií daného regionu, s klimatickými podmínkami apod. Při pronájmu 
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sportovní haly je opět nezbytná dokonalá spolupráce s technickým personálem haly, aby 

nedošlo ke zbytečným časovým prodlevám z důvodu neznalosti prostředí.  

Při výběru místa akce musíme též zvažovat dostupnost pro diváky – to obnáší 

seznámit se s dopravní situací v daném regionu, dopravními zácpami, čas potřebný 

k přesunu z centra města k samotnému sportovišti, vědět, v kterých dnech a hodinách 

obyvatelé nejvíce opouštějí město apod.  

Diváci mají rádi pohodlí, tudíž je nezbytné zajistit dostatek parkovacích míst 

v těsné blízkosti konané akce. V případě, že to není možné, měla by být k dispozici 

náhradní doprava, tzv. shuttle bus. Vhodně stanovený jízdní řád a přiměřeně dlouhá 

trasa náhradní dopravy poskytují návštěvníkům určitý komfort a organizátorům 

přinášejí kladné hodnocení. Dopravě diváků na sportoviště bychom tedy měli věnovat 

velkou pozornost.  

 

SOLOMON (2000) shrnuje proces výběru vhodné lokality do následujících bodů: 

• prozkoumejte cílový trh vaší akce, abyste se ujistili, že bude váš projekt 

podporovat 

• pokud neznáte vybranou lokalitu, najměte si někoho, kdo může poskytnout 

potřebné informace o historii dané lokality 

• zhodnoťte vybrané místo, zda vyhovuje akci po stránce dopravní dostupnosti, 

počtu míst na sezení pro návštěvníky apod. 

• vyberte místo, které je velikostí vhodné pro vaši akci, mějte na paměti, že menší 

je vždy lepší než větší 

• pokud začnete jednat o dané lokalitě, snažte se navázat s majiteli nebo 

managementem přátelství, aby se aktivně zapojili do propagace vaší akce. 

 
  

3.7.3. Péče o zákazníky  

Mezi zákazníky patří sponzoři, televizní producenti, sportovci. SOLOMON 

všechny nazývá jako partneři akce. Nejvíce však za zákazníky považuje návštěvníky 

akce. Jsou to ti, kteří si koupí vstupenku, reklamní předměty, občerstvení apod. Těmto 

lidem by měla být věnována největší pozornost, jelikož oni hodnotí akci, zda je úspěšná 
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či ne. Akce může mít uzavřené smlouvy se sponzory a dodavateli, ale pokud se pak na 

akci nikdo neobjeví, nebude mít projekt dlouhého trvání. 

 Důležitá je komunikace se zákazníky, tedy návštěvníky akce. Měli by být 

seznámeni s tím, že se daná akce bude konat, co od ní můžou návštěvníci očekávat, jak 

si můžou zakoupit lístky, kde se bude akce konat a kde si mohou zakoupit reklamní 

předměty. Měli by mít pocit, že je o jejich účast zájem (2, s. 91)  

 
 

3.7.3.1. Prodej lístků 

Součástí komunikace se zákazníky je i rozhodnutí o prodeji lístků. Ne vždy je 

nezbytně nutné vybírat vstupné. 

 

Před rozhodnutím, zda lístky prodávat či ne, SOLOMON (2000) navrhuje položit si tyto 

otázky: 

• Je zde historie prodávání lístků na podobné akci? Pokud například budu 

první, kdo prodává lístky na závody v extrémních sportech, může zde být 

negativní odezva. 

• Závisí finanční úspěch akce na prodeji lístků? Pokud finanční analýza jasně 

ukazuje, že bez příjmů z prodeje lístků nedosáhne akce zisku, je rozhodnutí 

jasné. 

• Jak ovlivní cena lístků návštěvnost? Je naše akce z těch, za kterou jsou 

návštěvníci ochotni zaplatit jakoukoli cenu lístků, nebo si při určité výši raději 

zvolí jinou zábavu? 

• Ztratí akce prestiž, pokud bude volné vstupné a jak moc na tom záleží? 

Někteří organizátoři mají pocit, že akce nemůže být chápána veřejností a médii 

jako seriózní, dokud návštěvníci neplatí vstupné. 

• Jak se budou lístky prodávat a jsou v rozpočtu peníze na informování o 

prodeji? Pokud nejsou peníze na informování veřejnosti o tom, jak, kde a kdy 

se budou lístky prodávat, je jejich prodej na zvážení. 
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3.7.3.2. Volný vstup 

Volný vstup na akci může přilákat velké množství diváků, kteří vytvoří 

závodníkům velmi dobrou závodní atmosféru. Umožní vstup nejen divákům, kteří se o 

daný sport zajímají a byli by ochotní zaplatit i vstupné, ale také náhodným 

návštěvníkům, kteří se zastaví jen na chvilku ze zvědavosti, dlouhé chvíle nebo 

přebytku volného času.  Na druhou stranu, pokud návštěvníci vědí, že vstup je zdarma, 

mohou přijít úplně bez peněz a nebudou si tak moci ani koupit suvenýry nebo reklamní 

předměty sponzorů, což se může odrazit na straně příjmů. Sponzoři se také mnohem 

raději prezentují před lidmi, kteří o danou akci mají opravdový zájem než před těmi, 

kteří se na akci ocitnou náhodou.  

 

3.7.3.3. Oceňování lístků 

Pokud bude vstup na akci zpoplatněn, měl by si organizátor co nejlépe promyslet 

způsob oceňování vstupenek. Měl by se zamyslet, jaká je cílová skupina dané akce. 

Cena lístků by měla být odvozena od možností obyvatelstva na daném území.  Pokud 

organizátor zvolí vysokou cenu lístků, může to návštěvníky odradit. V případě, že 

příjmy ze vstupného jsou podstatnou příjmovou částí, může špatné ocenění lístků 

způsobit finanční katastrofu. 

 
 

3.7.4.   Péče o závodníky 

Aby daná sportovní akce měla úspěch, měl by organizátor zajistit účast 

špičkových sportovců. Proto, aby se akce zúčastnili, nestačí jen nabídnout vysokou 

odměnu za vítězství (prize money), ale závodníkům je také třeba zajistit kvalitní servis. 

Jejich spokojenost s úrovní služeb a akcí celkově je pro organizátora tou nejlepší 

reklamou. 

SOLOMON (2000) říká: „Chceme-li zaujmout potenciální závodníky a přimět je 

k účasti na akci, měli bychom se držet následujících pravidel (2, s.130): 

- Při vytváření akce mít na mysli, které závodníky bychom rádi pozvali 

- Znát pravidla a regule pro přijímání závodníků na danou akci 
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- Při pořádání akce pro profesionální sportovce, zjistit, zda sportovci mají své 

agenty, kteří je zastupují 

- Dostatečně propagovat akci, aby o ni případní účastníci věděli 

- Zaslat sportovcům pozvánku, kde bude uvedeno, co se po nich požaduje 

- Získat co nejširší zájem médií 

- Sepsat kontrakt, kde budou sepsány obchodní a právní aspekty spolupráce mezi 

organizátorem a sportovcem  

- Nechat právníka, aby tyto smlouvy zkontroloval 

- Vytvořit zábavnou a uvolněnou atmosféru, která bude odpovídat potřebám 

závodníků 

- Zůstat v kontaktu se sportovci i po skončení akce 

  
 
 

3.7.5. Realizace akce 

3.7.5.1.  Personální zajištění  

Při zajišťování týmu lidí, kteří se podílejí na přípravě projektu, se rozlišují dva 

typy pracovních poměrů. Jedním jsou zaměstnání na plný úvazek (tzv. full-time jobs), 

druhým typem jsou najatí odborníci, kteří jsou potřeba jen při samotné realizaci akce 

(tzv. event-week jobs). 

Měli bychom vybírat lidi, kteří jsou důvěryhodní a spolehliví, mají zkušenosti 

s jednáním s lidmi, ale především jsou ochotní udělat vše pro to, aby tu práci dostali. 

Hledání a udržení si dobrých a čestných zaměstnanců je velká výzva. 

 

 

SOLOMON (2000) doporučuje na plný úvazek najmout následující profese: 

- Manažer turnaje (závodu) – druhá nejdůležitější osoba. Měl by být s hlavním 

pořadatelem resp. ředitelem závodu od počátku celé akce. O akci by měl znát 

veškeré informace jako ředitel. Dohlíží na plnění úkolů ostatních zaměstnanců, 

získávání sponzorů, jedná o televizním přenosu atd. 
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- Manažer prodeje – je zodpovědný za získávání sponzorů 

- Manažer prodeje lístků – dohlíží na prodej lístků, příjem peněz, prodej na 

karty, šeky apod. 

- Účetní – dohlíží na všechny účetní operace 

- Manažer marketingu a reklamy  - vytváří image projektu, propagační 

kampaň, PR 

 

Specialisté najatí pouze pro realizaci akce mohou být následující: 

- Manažer stadionu (hřiště) – je zodpovědný především za plynulý chod akce, 

příchod a odchod sportovců, televizního štábu, médií a jiných účastníků na 

závodiště podle časového harmonogramu 

- Asistent sportovců – je k dispozici závodníkům, řeší jejich potřeby, stížnosti a 

požadavky 

- Cash manager – dohlíží na tok hotových peněz, prodej lístků, propagačních 

předmětů a nutných plateb 

- Manažer médií - má přehled o novinářích, kteří mají na akci přístup, dále pak 

kdy na akci přišli, organizuje tiskové konference 

- Asistent televizní produkce – po celou dobu akce je k dispozici přenosovému 

štábu 

- Manažer dopravy – zajišťuje autobusy a auta pro závodníky, jejich doprovod, 

návštěvníky, dopravu pro VIP a jiné   

 
 
 

3.7.5.2.  Časový harmonogram 

Ve chvíli, kdy se organizátor rozhodne sportovní akci uspořádat, potřebuje 

sestavit časový harmonogram, který mu přesně určí, kdy a co je nezbytné udělat, aby se 

během příprav nedostal do časové tísně. SOLOMON (2000) vytvořil následující 

přehled, který vše výstižně ukazuje (2, s.169): 
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18-24 měsíců před zahájením: Ideální čas pro naplánování celé akce tak, aby 

existoval dostatek času k zajištění veškerých 

potřebných kroků. Čas pro stanovení rozpočtu, 

oslovení potenciálních sponzorů, oslovení 

televizních stanic. 

 

15 měsíců před zahájením: Potvrzení data akce, pokračování v jednání 

s partnery, kontrola rozpočtu a otevření 

bankovních účtů.  

 

12 měsíců před zahájením: Potvrzení místa konání a projednání televizních 

práv, zajištění všech detailů s federací nebo 

hráčskou asociací. 

 

10 měsíců před zahájením: Najímání zaměstnanců, pokračování v jednání 

s partnery, vytvoření loga akce, stanovení ceny 

lístků. 

 

9 měsíců před zahájením: Navázání kontaktu s prodejci lístků a dodavateli, 

vytvoření komunikačního plánu, jednání o 

mezinárodním televizním pokrytí. 

 

8 měsíců před zahájením: Navázání kontaktů s médii, podepsání kontraktu 

s místem konání a televizí, najmutí televizního 

producenta/ředitele. 

 
7 měsíců před zahájením: Doladění rozpočtu s televizní produkcí, průzkum 

místa konání akce, získávání účastníků.  

 
6 měsíců před zahájením: Určení televizního formátu, oslovení rozhodčích, 

úředníků a dobrovolníků, zajištění ubytování, 

určení propagační kampaně, vyjednávání o koupi 

reklamních ploch. 
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5 měsíců před zahájením: Kontrola rozpočtu, podepsání kontraktů se 

sponzory, pokračování v mediální kampani. 

 
4 měsíce před zahájením: Sestavení přesného časového harmonogramu, tisk 

lístků. 

 
3 měsíce před zahájením: Dát lístky do prodeje, uspořádat tiskové 

konference, začít propagační kampaň, zajištění 

zaměstnanců na všechny potřebné pozice a 

pravidelné pořádání informačních schůzek. 

 
2 měsíce před zahájením: Objednávka cen pro vítěze, podepsání smluv 

s dodavateli, kontrola rozpočtu. 

 

6 týdnů před zahájením: Doladění veškerých detailů, rozeslání 

aktualizovaného dopisu sponzorům a účastníkům, 

distribuování plakátů a dalších grafických 

materiálů, monitorování strategie prodeje lístků. 

 

30 dní před zahájením: Schůzka s dodavateli a operačním managementem, 

dokončení objednávek dárků, jídla a nápojů, tvorba 

mediálního a VIP seznamu, dokončení náležitostí 

spojených s dopravou, revidovat televizní 

záležitosti. 

 

10 dní před zahájením: Potvrzení počtu objednaných pokojů s přiloženým 

seznamem jmen, kontrola reklamní kampaně a PR 

plánu, kontrola rozpočtu, potvrzení práv za 

hudební produkci, převzetí cen od dodavatelů, 

kontrola logistiky celé akce. 

 

5 dní před zahájením: Přesun do prostorů konání akce, stavba na místě 

akce, koordinace zaměstnanců při příjezdu do 

místa konání, organizační schůze, kontrola 

televizní produkce. 



[39] 
 

2 dny před zahájením: Koordinace příjezdu účastníků (zajištění transportu 

z letiště do hotelu), poslední revize všech detailů, 

pořádání tiskové konference se sportovními 

hvězdami akce. 

 

3.7.5.3. Příprava místa konání 

• Místo pro diváky  

Zde mají výhodu sportovní akce, které jsou pořádány vevnitř na stadionech, 

jelikož místa pro diváky jsou trvalá. Oproti tomu akce pořádané venku musí 

většinou počítat s výstavbou tribuny pro diváky. 

• Stany  

Jejich příprava není obvykle tak náročná a slouží především při špatném počasí, 

kdy se diváci mohou schovat dovnitř a při té příležitosti také občerstvit. 

• Pojištění  

Nejlepší je, pokud celou akci svěříme do rukou pojišťovacímu agentovi. 

Většinou je zapotřebí uzavřít celou řadu pojištění, např.: pojištění odpovědnosti, 

pojištění pro případ chyby a opomenutí, pojištění dopravních prostředků, pojištění 

proti nepřízni počasí, pojištění pro vytvoření podmínek pro televizní přenos apod. 

• Catering  

Zajištění jídla pro účastníky akce, sponzory a zaměstnance. Musí se počítat 

s tím, že každý má jiné stravovací návyky a také jí v jiný čas. 

• Kancelářské prostory  

Důležité mít dostatek prostor a nemělo by se zapomenout na prostory pro 

soukromá jednání či telefony. Samozřejmostí je zajištění elektřiny, počítačů, 

kopírovacích strojů apod. 

• Šatny  

Pro sportovce je potřeba zajistit dostatečně prostorné šatny pro převlékání, 

přípravu před závodem apod. 
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• Přístup do zákulisí  

Každý, kdo přijde na akci, bude chtít získat přístup do všech prostor. To však 

není možné a je třeba nějakým způsobem přístup kontrolovat. Nejjednodušší je 

vytvořit akreditační karty, kde je jasně vyznačeno, kdo má kam přístup. Oprávnění 

pro vstup do jednotlivých prostor pak kontroluje ochranka. 

 

3.7.5.4. Management v den konání sportovní akce 

V samotný den konání akce má hlavní manažer celou řadu nezbytných úkolů.  

Dle SOLOMONa (2000) však nelze zastávat veškeré funkce, které měl na starosti před 

samotnou akcí např. jednatel, pořadatel, mluvčí, atd. Ze své vlastní zkušenosti vím, že 

jeden člověk toto vše během sportovní akce opravdu řídit nemůže a v den akce tak 

přichází chvíle kolegů a zaměstnanců, kteří mají dané úkoly. Mezi stěžejní úkoly 

ředitele sportovní akce patří především: 

• Schůzky – projednání nejdůležitějších bodů, předávání potřebných informací 

• Operační řešení problémů 

• Kontrola toku informací – ujistit se, že všichni, kteří potřebují znát nějaké 

informace, je znají. Není na škodu někomu něco říci dvakrát a byl si jistý, co má 

dělat, než aby nedošlo k pochybení z důvodu nedostatku informací (zajišťuje, 

aby všichni měli včas potřebné informace, co mají dělat, k tomu má celou řadu 

nástrojů: informační schůzky, informační tabule, schránky, do kterých jsou 

každý den vkládány pokyny s individuálními rozpisy činností, osobní pohovory. 

• Pochůzky – jeden z nejefektivnějších nástrojů managementu, kdy manažer je 

neustále na očích a v kontaktu se zaměstnanci. 

• Poskytování odpočinků – zajištění dostatečného odpočinku pro zaměstnance. 

Všichni manažeři by si měli zapamatovat, že vyčerpaní lidé dělají chyby. 

• Být na očích – každý ředitel závodu/turnaje by měl být neustále na očích 

sponzorům, prodejcům, TV pracovníkům a sportovcům. Měl by je zdravit, 

potřást jim rukou a optat se, zda-li je všechno v pořádku. 

• Spolupráce s médii – novináři jsou velmi specifickou vrstvou a je důležité 

s nimi být za dobře. Pokud by novináři byli nespokojení, mohlo by to našemu 
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podniku zapříčinit negativní pověst. Je tedy důležité poskytnout novinářům 

takové podmínky, aby se mohli plně věnovat své práci, umožnit jim vždy včasný 

přístup k informacím a také jim darovat nějaký upomínkový předmět. 

• Práce se sponzory – jelikož sponzoři podporují naší akci nemalou finanční 

podporou, měli bychom si být stoprocentně jisti, že veškeré body stanovené ve 

smlouvě jsou splněny. Dále bychom se měli jít podívat na jejich reklamu a 

propagaci. Měla by být určená osoba, která se bude o VIP starat 

• Kontakt se sportovci – neustálý kontakt se sportovci, dotazování se na jejich 

názory a spokojenost s naším podnikem, poděkování za účast, pozvání na další 

ročník, odevzdání upomínkových předmětů apod. 

• Monitoring televizní produkce – neustálá komunikace s televizní produkcí 

 

 

3.7.5.5. Management po skončení sportovní akce 

 
S odchodem diváků práce zdaleka nekončí. Činnostem po skončení sportovní 

akce bychom se měli věnovat se stejnou důležitostí. 

 

• Večírek po skončení akce – uspořádání skromné po turnajové resp. po závodní 

party s pozváním všech aktérů (sportovců, sponzorů, VIP hostů, pracovníků). 

Jednotliví účastníci se rádi odreagují od stresu, který prožívali během akce a rádi 

zavzpomínají na jednotlivé momenty.  

• Úklid sportoviště - měli bychom dohlížet nad tím, aby všechny věci byly dány 

přesně na své místo, aby nedošlo ke zbytečnému poškození či rozbití věcí, které 

bychom mohli potřebovat při příští akci. Mnoho pracovníků už se v těchto 

momentech chová dosti lehkovážně, s pocitem „už je po všem“, čemuž by měl 

zkušený manažer rozhodně zabránit. Především v oblasti, kde se závod koná 

opakovaně, by při nedodržení podmínek o úklidu mohlo dojít až k zákazu 

organizace závodu příští rok, což by byla pro organizátory velká komplikace ve 

spojení shledáním nového místa vhodného pro závod apod.  
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• Zprávy a zhodnocení – po skončení akce bychom si měli poznamenat veškeré 

důležité body akce, jak kladné tak záporné a využít je do příštího roku. Těžko 

bychom na to vše vzpomínali o půl roku později při plánování dalšího ročníku. 

Měli bychom se také pár dní po závodě sejít s produkčním týmem a zhodnotit, 

s čím jsme byli spokojeni a s čím nikoliv a také prodiskutovat návrhy na 

zlepšení.  

• Poděkování – poděkování a předání upomínkových předmětů všem osobám, 

které si zaslouží speciální ocenění 

• Zahájení propagace pro příští rok – není lepší příležitost oslovit potenciální 

sponzory, televizi, mediální partnery atd. než která je v průběhu případně po 

skončení úspěšné akce, kdy mají v živé paměti vyprodané tribuny, velkou 

sledovanost v televizi, úspěšný prodej zboží apod. 

• Finance – včasná úhrada všech faktur, upomínání dlužníků, dodatečné plnění 

vlastních závazků  

• Reklamace – měli bychom být připraveni na dodatečné výdaje související 

s reklamacemi diváků, kteří mnohdy žádají navrácení peněz z nejrůznějších 

důvodů – např. přeložení utkání z důvodu špatného počasí. Pravidla pro vrácení 

peněz by měla být vždy stanovena předem. 

 

SOLOMON (2000) uvádí, že odměnou pro pořadatele za dobře odvedenou práci 

jsou zaplněné tribuny, úsměvy spokojených diváků, poděkování a slova chvály od 

účastníků, kladné články v tisku a v neposlední řadě také zisk. Organizace sportovních 

akcí je jízdou na horské dráze, ale jízdou zábavnou a lukrativní.   
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4. METODOLOGIE 

4.1.  Popisná analýza     

Velká část výzkumných projektů je uskutečňována metodou popisného 

výzkumu. Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesnou informaci o konkrétních 

aspektech zkoumaného prostředí. Tato metoda umožňuje popis sekundárních dat, např. 

firemních zpráv, nejrůznějších interních dokumentů a zpráv, článků v odborných 

časopisech či ročenkách a slovních vyjádření. 

Postup popisné analýzy: 

• Vytyčení cíle 

• Vyhledávání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který 

vzhledem k cíli bude sledován 

• Určení souboru materiálu 

• Čtení 

• Systematické sledování 

• Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů 

• Rozbor a hodnocení (15, s. 40) 

4.2. Komparativní analýza 

 Komparaci lze charakterizovat jako výklad shod, podobností a rozdílů mezi 

několika jevy, skutečnostmi a jejich hodnocení z určitého hlediska.  

 Téma nebo zkoumaný problém, který je srovnáván by měl být založen na 

specifických zdrojích, na dostupných materiálech a ne na názorech a pocitech autora 

komparace. Srovnávané skutečnosti musí být jasně vyhraněny a celé srovnání je třeba 

zdůvodnit. Zpracování komparace vychází z několika zásadních bodů. V úvodu je 

vymezen základ pro komparaci, je zde popsána oblast, která bude srovnávána. Vybraná 

oblast je poté důkladně analyzována. Při samotném srovnávání existují dva základní 

přístupy. První z nich nejprve analyzuje všechny srovnávané subjekty a poté je srovná. 

Druhý přístup srovnává postupně srovnatelné části daných subjektů. Při aplikaci obou 

přístupů je vhodné věnovat stejný čas jak rozdílům, tak podobnostem a veškerá tvrzení 

opírat o jasné argumenty, kvůli objektivitě celé práce. Je nutné vyřadit vše nepodstatné 

a výsledek celé práce směřovat k obecně platnému. Analýzy jednotlivých zkoumaných 

subjektů musí být v práci řazeny systematicky a musí vytvářet jeden kompaktní celek. 

(16, 2009) 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

 

5.  ADRENALIN CUP 

5.1.  Charakteristika Moravskoslezského kraje, místa konání sportovní akce 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky. Od 

Prahy je vzdálen zhruba 300 km vzdušnou čarou. Region má rozlohu 5 427 km² a počet 

obyvatelstva regionu ke dne 31.3.2008 byl 1 249 897 a je tedy nejobydlenějším krajem 

v České republice.  

Příroda a celková rozmanitost je jednou z nejkrásnějších stránek 

Moravskoslezského kraje. Přírodně nejcennějšími pohořími jsou Hrubý Jeseník 

s nejvyšší horou Pradědem (1 492 m) a Moravskoslezské Beskydy s nejvyšší Lysou 

horou (1 323 m). Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která 

vznikla historickým soužitím člověka s horami. (17, 2009) 

 

5.2.  Charakteristika Seven Days Agency, pořadatele závodu 

 Agentura Seven Days je produkční, marketingová, mediální a cestovní agentura, 

která byla založena v roce 1992. Pod značkou Seven Days Agency vystupuje firma od 

roku 2001.  

Agentura Seven Days nabízí kompletní služby v oblasti promotion, produkce a 

sponzoringu, zajištění marketingových služeb, reklamy, public relations, televizní 

produkce, školení, konferencí a také pořádání outdoorových a incentivních programů.  

Prioritou je realizace sportovních a firemních akcí a pořádání akcí „šitých na 

míru“. Každá akce je vytvořená na základě konkrétních potřeb a přání klienta od návrhu 

až po finální produkci. Zajišťují se akce na jeden den, i na celý týden. Dále agentura 

zajišťuje kompletní servis služeb nebo pronájem vybavení i jednotlivých atrakcí.  

 

5.2.1. Popis hlavních činností 

• Organizování propagačních akcí 

- propagační akce samostatné, nebo jako součást větších kulturních nebo 

sportovních projektů 
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- street promotion (ozvučené vozy, hostesky, rozdávání propagačních 

předmětů) 

- prezentace výrobků (sampling), služeb, filmové premiéry, atd. 

• Firemní akce 

- konference, výroční zasedání, firemní večírky, školení a semináře 

- zajištění prostor, ubytování, dopravy, technické zajištění (ozvučení, 

osvětlení, audio a video technika) 

- monitoring akce: foto nebo video záznam, doprovodný program, občerstvení 

• Incentiva 

- akce pro zaměstnance firem a klienty a to jak v ČR, tak v zahraničí 

- kompletní servis: zajištění ubytování, speciálního či doprovodného 

programu, dopravy, video a foto dokumentace 

• Incoming 

- ubytovací servis je provozován v rámci dceřiné agentury Tourist Point, která 

se specializuje na prodej ubytovacích kapacit a doplňkových služeb 

- prodej pobytových a poznávacích zájezdů v rámci České republiky 

- doplňkové služby: organizování City tours a prohlídek, pronájem 

automobilů, motocyklů, lodí, apod. 

• Outgoing 

- prodej pobytových a poznávacích zájezdu mimo území České republiky ve 

spolupráci se smluvními partnery a vlastní cestovní kanceláří Turistika a 

Hory 

- prodej a vystavovaní letenek, zajištění ubytování a doplňkových služeb 

(pronájem dopravních prostředků, zajištění průvodce, atd.) 

• Propagační materiál 

- propagační předměty univerzální, pro VIP i pro speciální příležitosti – 

reklamní poutače, bannery, nafukovací poutače (návrh, výroba) 

• Public Relations 

- kompletní servis, tiskové konference (běžné i atypické), monitoring 
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- TV produkce / PR: zajištění odvysílaní a natočení audiovizuálního pořadu, 

dokumentu, reportáže 

• Vlastní sportovní akce 

- Adrenalin Cup 

- Adrenalin mánie - firemní extrémní štafetový závod, Srbsko, Karlštejn 

- MFOF - Mezinárodní festival outdoorových filmů 

- Snow and water show - sportovně zábavný projekt 

- Běh do schodů – Mistrovství České republiky v běhu do schodů – světový 

pohár, TV Tower-Praha 

 

5.3.  Charakteristika závodu Adrenalin Cup 

Pod názvem Adrenalin Cup se skrývá extrémní závod čtyřčlenných štafet. 

Závod, který je v České republice ojedinělý a patří mezi nejextrémnější štafetové 

závody světa. Adrenalin Cup, který se v roce 2008 uskutečnil již po dvanácté, je bojem 

nejen se soupeři, ale hlavně s náročnou tratí, která se skládá z běhu do vrchu, 

paraglidingu, jízdy na horském kole a jízdy v kajaku. Štafetu začínají běžci, kteří 

absolvují 16 kilometrů vzhůru na Lysou horu v Beskydech a převýšení 1145 metrů. 

Štafetu pak převezmou paraglidisté, které čeká 400 m běh s padákem a následný, pět a 

půl kilometru dlouhý, let dolů. Třetími členy štafety jsou cyklisté, které čeká výšlap na 

Lysou horu a následný sjezd, takže absolvují 36 kilometrů s celkovým převýšením 1505 

metrů. Poslední úsek štafety závodí kajakáři. Svou trať zahájí skokem ze tří metrové 

rampy a eskymáckým obratem. Poté kajakář pádluje pět kilometrů mezi slalomovými 

brankami na řece Ostravici a do úplného cíle mu následně ještě zbývá doběhnout 400 m 

s kajakem.  

Každoročně se tohoto závodu účastní velké množství profesionálních sportovců, 

kteří reprezentují Českou republiku v zahraničí na mistrovstvích Evropy, světa či 

Olympijských hrách a patří mezi světovou elitu. Převážnou většinu účastníků závodu 

však tvoří sportovci amatérští, kteří chtějí změřit síly s profesionály, ale především 

poznat hranice svých možností. Každoročně přibývá také zahraničních účastníků a 

diváků z celé České republiky. Atmosféra závodu je přátelská a mezi závodníky se 

najde spousta lidí, kteří jsou dobrými kamarády i přesto, že na trase stojí proti sobě. 
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Závod se koná vždy na konci června. A to buď poslední případně předposlední 

červnový víkend. Záleží na tom, aby se jednalo o celý víkend. Tento termín byl vybrán 

jako nejpřijatelnější z mnoha důvodů:  

1) Závodníci  - z hlediska profesionálních závodníků se koná malé množství  

světových pohárů, které by jim zabránily ve startu na Adrenalin Cupu  

- z hlediska amatérů se jedná o termín před prázdninami a časem 

případných dovolených 

2) Diváci – platí totéž co u amatérů, tedy čas ještě před prázdninami a časem 

dovolených a tudíž je šance, že se na akci přijde podívat větší množství lidí 

3) Počasí na Lysé hoře – termín se řešil i s meteorologickou stanicí a konec června 

se ukázal jako nejvhodnější doba pro paragliding vzhledem k povětrnostním 

podmínkám 

4) Další závody – v tomto termínu se většinou nekonají žádné velké sportovní akce, 

které by znemožnili start profesionálním závodníkům 

 

Divácká návštěvnost každoročně roste, v roce 2008 byla odhadnuta na 3500 

osob za celý den závodu.  

 

5.3.1. Historie závodu 

 Vůbec první ročník Adrenalin Cupu se konal v roce 1997 v Hlučíně na Moravě, 

kdy se ale jednalo o firemní závod a mezi disciplíny patřili například slaňování, vodní 

lyže, bungee running, pivní štafeta apod. Martin Kráčalík1 se v roce 2000 nechal 

inspirovat závodem Dolomitenmann, který se koná již 21 let v rakouských Alpách a již 

za necelý rok se mu myšlenka, uskutečnit podobný závod v Čechách, podařila 

zrealizovat. 

 Jedním z nejtěžších úkolů vůbec, bylo najít takové místo, které by vyhovovalo 

extrémnímu závodu ve všech jeho důležitých podmínkách, kterými jsou divoká řeka, 

vhodné místo pro paragliding, velké převýšení apod.  

Šestý ročník Adrenalin Cupu, tedy první ročník ve své současné podobě, se na 

základě znalosti oblasti a dobrých osobních vztahů, konal ve Špindlerově Mlýně. 

                                                 
1 Martin Kráčalík, nar. 16.11.1977, ředitel společnosti Seven Days Agency a zakladatel závodu Adrenalin 
Cup 
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Zpočátku spolupráce probíhala na výborné úrovni, všichni se chtěli podílet a pomáhat 

na rozvoji tohoto závodu v kraji, což se na začátku i dařilo. Ale s každým ročníkem se 

nároky místních zvyšovali například tím, že požadovali vyšší cenu za pronájem areálu a 

za spolupráci. Ke všemu se podpora kraje snižovala a to i přesto, že se jednoznačně 

jednalo o největší sportovní akci v této oblasti a větší pozornost by si rozhodně 

zasloužila. Návštěvnost se bohužel za celé čtyři roky také nerozrostla a každoročně byla 

pouhých cca 500 osob.   

Přípravy na závod v roce 2004 ve Špindlerově Mlýně byly v plném proudu, ale 

díky všem výše uvedeným důvodům se již dva měsíce před tímto závodem přemýšlelo, 

kam jinam by závod mohl být přesunut. Veškeré podmínky nutné pro závod splňovalo 

jen jedno místo a tím byly Beskydy v čele s Lysou horou. Po úspěšných jednáních 

především s Chráněnou krajinnou oblastí a ochránci přírody padlo na přelomu července 

a srpna roku 2004 rozhodnutí o přesunu závodu do Moravskoslezských Beskyd.    

Podmínky pro závod jsou v této oblasti vynikající. Ráda bych zmínila 

významnou podporu především ze strany Moravskoslezského kraje a starosty Ostravice, 

bez jejichž pomoci by se závod neuskutečnil. Neméně důležitá je také vstřícnost 

místních obyvatel Ostravice, vesnice pod Lysou horou, kde je již od roku 2005 umístěn 

start a cíl závodu. Další pozitivní stránkou je určitě poloha Beskyd ležících na hranicích 

se Slovenskem a Polskem, což umožňuje snadnou dostupnost i zahraničním 

účastníkům.  

Ve spolupráci s Michalem Novotným, českým reprezentantem ve 

snowboardcrossu a zároveň spoluzakladatelem fondu Terezy Maxové, se v roce 2008 

podařilo umožnit start i dětem z dětských domovů. Prozatím je nereálné, aby děti mohly 

složit celý svůj tým, a tak byla udělena výjimka dvěma klukům, kteří úspěšně  

absolvovali běh do vrchu.   

 

5.3.2. Známé osobnosti 

Organizátoři jakékoliv sportovní akce by vždy měli mít na paměti, že pozvání 

několika známých osobností: 

• přiláká diváky na akci 

• zajistí větší zájem médií o danou akci 
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• motivuje a uctí zaměstnance společnosti, členy organizačního 

týmu a hosty. 

Na Adrenalin Cupu se každý rok objevují známí sportovci a to nejen jako čestní 

hosté, ale také na samém startu závodu. V roce 2008 diváci mohli na startu vidět např. 

tato jména (v závorce je vždy uvedena disciplína, ve které se dotyčný postavil na start 

Adrenalin Cupu): 

- Jan Hruška (MTB)2 – trojnásobný účastník Tour de France 

- Roman Skalský (běh do vrchu) – český reprezentant v běhu do vrchu 

- Marcel Potočný (kajak) – slovenský reprezentant ve vodním slalomu 

- Michal Novotný (kajak) – český reprezentant ve snowboardcrossu 

- Thomas Nick (MTB) – německý mistr v cyklistice 

- Kamil Mrůzek (kajak) – český reprezentant ve sjezdu na divoké vodě 

Jmen by samozřejmě bylo možné jmenovat daleko více. Ráda bych ještě uvedla 

čestné hosty, kteří se také v místě závodu mimo jiné objevili: 

- Lukáš Pollert – vítěz Olympijských her v Barceloně ve vodním slalomu 

- Jaroslav Sakala – bývalý mistr světa v letech na lyžích a bronzový medailista 

ze zimních Olympijských her v Albertville 1992 

- Josef Dressler – trojnásobný mistr světa v biketrialu 

- Evžen Tošenovský – hejtman Moravskoslezského kraje 

 

5.4.  Příprava akce 

Každý rok je potřeba obnovit propozice závodu a to i přesto, že většina údajů 

zůstává stejná a dochází pouze k drobným změnám především v termínu, ve vedení 

trasy apod. Přikládám hlavní propozice závodu, které si každý může přečíst na 

internetových stránkách závodu, případně na propagačním letáku. Jak jsem se již 

zmínila v úvodu, veškeré informace se týkají ročníku uskutečněného v roce 2008.  

 

5.4.1.  Propozice závodu 

12. ročník 

Datum: 21.6.2008 

                                                 
2 MTB = Mountain bike = horské kolo 
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Místo konání:  

• Start a cíl závodu – fotbalové hřiště v Ostravici 

• Předávky – Lysá hora a vodní výpust pod hrází přehrady Šance  

Kategorie:   

• Muži a ženy  

Disciplíny:   

• Běh do vrchu 16 km - převýšení 1145 m 

• Paragliding 5,5 km - převýšení 925 m 

• Mountain bike 34,5 km - převýšení 1430 m 

• Kajak 5 km – převýšení 65 m - 15 branek, skok do vody z rampy, eskymácký 

obrat  

Registrace:   

• Registrace kompletních týmů probíhá výhradně přes internetové stránky závodu 

www.adrenalincup.com. Po řádném zaregistrování jsou kapitánovi týmu 

odeslány oficiální přihlášky. Neúplné týmy se mají možnost zkompletovat v 

"evidenci volných závodníků".  

Startovné:  

• Startovné činí 1800 Kč / tým. 

• Závodníci startující poprvé platí pouze 1300 Kč / tým. Vztahuje se pouze na 

týmy s více jak dvěma závodníky startujícími na Adrenalin Cupu poprvé. 

• Platba: převodem na účet, složenkou nebo v hotovosti na místě. 

Pátek 

Prezentace: 

• V pátek před závodem od 17:00 hod v hotelu Freud probíhá prezentace týmů, 

kdy tým potvrzuje svou účast v závodě a platí startovné (pokud tak neučinil 

v předstihu), odevzdává prohlášení účastníka a také dostává tašky se startovními 

čísly, tričky s logem Adrenalin Cupu, s pokyny na umístění samolepek atd.  

• Tým, který neprojde páteční prezentací, nemůže být připuštěn ke startu. 

Meeting 

• Povinný pro kapitány týmů. 
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• Koná se vždy v pátek před závodem od 18:00 na náměstí v hotelu Freud v 

Ostravici. Dochází k vysvětlení trati a upozornění na nebezpečná místa, 

poskytují se informace o doprovodném programu.  

Sobota 

Start: 

• 10:00 hod – hromadný start běžců na fotbalovém hřišti – Ostravice 

• Cca 11:10 hod start prvních závodníků paragliding – Lysá hora 

• Cca 11:30 hod start prvních závodníků MTB – fotbalové hřiště v Ostravici 

• Cca 13:00 hod start prvních závodníků na kajaku – výpust přehrady Šance 

Cíl: 

• Cca 13:40 hod – fotbalové hřiště Ostravice – stejný koridor jako start 

Vyhlášení výsledků:  

• 18:30 hod před Radegast Adrenalin After Party – hřiště Ostravice 

Omezení:  

• V každém mužském týmu smí startovat nanejvýš dva závodníci, kteří se v 

posledních dvou kalendářních letech, do čtrnácti dnů před samotným závodem, 

umístili v dané, nebo z ní vycházející disciplíně do 10. místa v samostatných 

závodech světových pohárů, mistrovstvích světa nebo Evropy. Účastnili se 

Olympijských her v dané disciplíně, nebo z ní ve své disciplíně vycházejí, nebo 

skončili do 10. místa ve své disciplíně, kategorie Profesionálové, na závodě 

extrémních štafet Red Bull Dolomitenmann.  

• Jeden závodník smí startovat pouze v jedné disciplíně  

• Startovat můžou pouze závodníci starší 16-ti let (závodníci do 18-ti let pouze po 

písemném souhlasu zákonného zástupce) 

• Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v 

registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného.  
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5.4.2.  Povolení 

Jelikož se závod koná v Chráněné krajinné oblasti3, je vždy potřeba ještě před 

začátkem závodu vyřídit potřebná povolení nutná k tomu, aby závod mohl být vůbec 

uskutečněn. Povolení jsou nutná od těchto subjektů: CHKO Beskydy, Lesy České 

republiky, Lesní správa Ostravice a Frýdek-Místek, Povodí Odry, Ministerstvo 

životního prostředí, Policie Frýdek-Místek a starosta obce Ostravice. Celou akci musí 

také schválit vláda České republiky. 

 

Ve smlouvách jsou především ustanoveny tyto body: 

1) Jednotlivé disciplíny budou vedeny jen po trasách schválenými CHKO Beskydy. 

2) Veškeré značení trati bude odstraněno ihned po závodě, nejpozději v neděli, první 

den po závodě. 

3) Po závodě bude proveden po veškerých tratích závodu úklid odpadků, které 

zanechají závodníci i diváci. 

4) Výjimky pro vjezd vozidel na Lysou horu budou vydány CHKO Beskydy předem 

na jednotlivá vozidla.   

 

V zájmu organizátora akce je dodržet všechny výše uvedené body.  V případě 

znečištění přírody a zanechání místa závodu bez úklidu by mohlo vyústit až v zákaz 

dalšího pořádání závodu v Beskydech. Na úklid a na odstranění veškerého značení trati 

se tedy klade velký důraz.  

Jedním z důležitých povolení je také souhlas o vypouštění vody z přehrady 

Šance v den závodu, které schvaluje Povodí Odry. Průtok 13 m³/s vytvoří kajakářům 

opravdu náročné podmínky a přidá na atraktivitě závodu. Vypouštění vody probíhá po 

dobu maximálně pěti hodin a po odjetí posledního závodníka má jedinečnou šanci také 

veřejnost, která si může řeku Ostravici sjet na vlastní nebezpečí.  Za účelem sjezdu 

kajakářů je také povolen vstup na pozemky Povodí Odry a to pro nástupní a výstupní 

místa s podmínkou, že po ukončení akce budou pozemky v původním stavu a bez 

odpadků.  

 

 

                                                 
3 Chráněná krajinná oblast = CHKO 
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5.5. Finanční zajištění 

5.5.1.  Příjmy, výdaje a rozpočet 

Hlavním zdrojem příjmů závodu jsou reklamní a sponzorské smlouvy.  

Náklady jsou rozděleny do velkého množství položek. Největší část financí se musí 

uvolnit na reklamní kampaň, doprovodný program, oblečení a prize money. Na druhé 

straně jsou relativně zanedbatelné položky, které však do rozpočtu také patří. Jedná se 

například o šňůrky, kancelářský materiál, internet, telefon a další. Všechny položky 

musí být přímo uhrazeny nebo zajištěny ve formě barteru. 

 

PŘÍJMY: 

 

• reklamní a sponzorské smlouvy 

• startovné 

• dotace na zajištění akce 

 

VÝDAJE: 

 

• Reklamní kampaň – billboardy, kinoreklama, rádio, Městská hromadná 

doprava Ostrava, plakáty a letáky 

• Reklamní oblečení – náklady na oblečení pro produkční tým a moderátory 

• Doprovodný program – náklady na zajištění zábavy pro diváky 

• Technické zajištění – náklady na zajištění a značení tratí, hlídek a 

rozhodčích 

• Prize Money – 100 000 Kč 

• Ceny pro vítěze – náklady na zajištění hmotných cen pro vítěze 

• Ubytování – úhrada za ubytovací služby pro produkční tým, profesionální 

závodníky, novináře, sponzory a čestné hosty 

• LED tabule – pronájem obrazovky na dobu závodu 

• Časomíra – náklady na zajištění časomíry včetně její obsluhy 

• Organizační výbor – odměny organizačnímu výboru za vykonanou práci 

• Isotonické nápoje a minerální vody – pořízení izotonických nápojů a 

nesycených minerálních vod pro závodníky, organizátory, hlídky a kapely 
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• Moderátoři – zajištění moderátorů po celou dobu závodu a na vyhlášení  

• Kameramani – zajištění kameramanů na průběh akce a na přímý přenos 

pořadu Noc s Andělem 

• Fotografové – cena za fotografické služby, které budou určeny 

k propagačním účelům  

• Pronájem areálu (TJ Sokol Ostravice) – pronájem zázemí fotbalového 

hřiště  

• Party stany – zajištění party stanů na občerstvení a pro VIP hosty 

• Horská služba, Vodní a Rychlá záchranná služba – zabezpečení 

záchranné služby podél trati a v areálu 

• Televizní přenos – poplatky spojené s televizním přenosem 

• Trofeje – náklady na výrobu trofejí pro vítěze 

• Startovné – náklady vynaložené na získání atraktivních jmen pro 

sponzorské týmy  

• Ozvučení a světla – náklady na pronájem techniky 

• Vysílačky – pronájem vysílaček a instalace převaděčů  

• Internet – zabezpečení bezdrátové zóny internetu (WI-FI) především pro 

novináře a produkční tým 

• Catering – úhrada za stravování ve VIP stanu 

• Vodácké zajištění – stavba slalomových branek pro kajak 

• PR - částka za přípravu pro mediální kampaň 

• Polepy a samolepky – náklady za výrobu 

• Security – náklady na bezpečnostní agenturu 

• Tiskové konference – náklady za pronájem a občerstvení 

• Potisk – náklady na potisk triček logem Adrenalin Cup, jak pro pořadatele, 

tak pro závodníky 

• Startovní čísla a dresy – náklady za výrobu 

• Reklamní spoty – náklady na výrobu spotů využitých v reklamní kampani 

• V.I.P. zóna – vybavení zóny pro partnery a čestné hosty závodu 

• Pojištění akce  - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 

• Transport – náklady na dopravu produkčního týmu z Prahy do Ostravice a 

zpět 

• Internetové stránky – příprava a aktualizace stránek pro aktuální ročník 
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• Telefon – telefonní služby během závodu 

• Zábrany – pronájem a doprava 200 m zábran 

• Mobilní záchody – pronájem a doprava 

• Elektřina – montáž a spotřeba 

• Monitoring – výdaje za přípravu, tisk a distribuci  

• Hlídky – náklady na hlídky, které pomáhají v průběhu závodu 

• Šňůrky, náramky – reklamní šňůrky na akreditační karty a identifikační 

pásky umožňující vstup do V.I.P. prostor  

• Kancelářský materiál – náklady pro kancelářské potřeby a produkční 

materiál 

• Ochranný svaz autorský – povolení autorských práv na použití hudebních 

skladeb 

• Povolení vjezdu na Lysou horu – poplatek za vyřízení povolení 

• Hostesky – zajištění hostesek k VIP stanu 

• Cílová páska – výroba cílové pásky 

• Pronájem sálu – pronájem sálu na páteční registraci a meeting v hotelu 

Freud 

 

Přesné finanční částky záměrně u jednotlivých položek neuvádím, nicméně jsou 

seřazeny přibližně od nejvyšších částek po nejnižší. Celkové náklady na uspořádání 

závodu Adrenalin Cup se pohybují okolo dvou milionů korun. 

 

 

5.5.2.  Nabídka pro sponzora 

Jelikož vstup pro diváky je zdarma a netvoří tak žádnou položku příjmů, jsou 

hlavním a skoro jediným zdrojem příjmů pro organizátora finanční prostředky od 

partnerů. Protože však většina extrémních sportů v České republice nedosahuje takové 

podpory, které by si zasloužila, získat dostatečné množství partnerských kontraktů, 

které pokryjí všechny náklady, je nelehký úkol. Všem potencionálním partnerům je 

představena prezentace s kompletním přehledem reklamních možností partnera. 
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Partnerům jsou nabízeny následující možnosti spolupráce: 

• Loga partnera na startovních číslech 

- Pro každou ze čtyř disciplín je volen jiný sponzor umístěný na startovních 

číslech 

- V roce 2008 na startovních číslech byla umístěna loga těchto partnerů: 

o Běh: ČEZ (viz obr. č. 1)  

o Paragliding: NIKE ACG 

o MTB – Toyota 

o Kajak – EPSON  

(viz obr. č. 2)  

• Loga na sportovních doplňcích  

- Samolepka partnera umístěná na helmu paraglidistům a kajakářům 

• Bannery u jednotlivých disciplín 

- Bannery se každoročně umisťují na startovní a cílový koridor, na předávková 

území běh/paragliding a MTB/kajak. Dále podél slalomové trati, na most, 

pod kterým kajakáři projíždějí a u výlezu kajakářů z vody 

- Bannery jsou umístěny tak, aby byly v záběru televizních kamer a 

fotoaparátů. Veškerá dokumentace s jednotlivými bannery je po závodě 

daným firmám zasílána. 

• Startovní/cílové brány v barvách partnera 

- Každý rok je využito šest bran sponzorů:   

1) start/cíl 

2) vchod do areálu – místa startu a cíle 

3) předávka běh/paragliding 

4) start paraglidingu 

5) předávka MTB/kajak 

6) výlez kajakářů z vody  

• Zajištění a sestavení profi týmu 

- V ceně generálního partnera a hlavních sponzorů je zajištěno sestavení profi 

týmu, což znamená složení týmu z profesionálních závodníků a tedy 

Obr. č. 1 – Startovní 
číslo běh 

Obr. č. 2 – Startovní 
číslo kajak 
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především reprezentantů daných disciplín startujících pod názvem partnera 

akce 

- Tým startuje v dresech vyrobených na míru s grafikou a logy partnera (viz 

obr. č. 3) 

- Loga na sportovních prostředcích – kajak, padák 

- I přesto, že závod je velmi náročný a může se v průběhu závodu stát cokoliv 

(např. zdravotní problémy závodníka, problémy s kolem, kterých je po trati 

nepočítaně), mají profesionálové jednu z největších šancí na vítězství resp. 

umístění na tzv. „bedně“. Z toho vyplývá uvedení názvu týmu, tedy dané 

společnosti, v tiskové zprávě, v televizním sestřihu, v živé Noci s Andělem 

atd. To vše samozřejmě přináší zviditelnění dané značky.  

 

Obr. č. 3 – dres sponzorského týmu Space 

• Loga partnera na hlavním pódiu v místě akce 

- Bannery umístěné po obvodu a na čelní straně podia. Na podiu se koná 

vyhlašování výsledků závodu a následný celovečerní koncert hudebních 

kapel 

• Loga partnera na všech tiskovinách a inzercích 

• Zajištění prezentačního místa /stánku v areálu startu a cíle 

- Partner má tak možnost představit své výrobky a služby široké veřejnosti 

• Prezentace výrobků a služeb partnera v podobě cen pro vítěze a do soutěží 

- Ceny od jednotlivých partnerů jednotlivě jmenovány při předávání 

- Mohou předávat samotní zástupci firem 

- Ceny jsou věnované buď v taškách sponzora nebo v podobě šeku, který je 

dobře viditelný pro diváky a na druhou stranu i dobře skladný pro vítěze 
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• Projekce reklamních video klipů  

- Projekce na velkoplošnou obrazovku v oblasti startu a cíle 

• Představení partnera na tiskových konferencích a meetingu 

• Vystavení a prezentace automobilu  

Řada značek světového automobilového průmyslu se každoročně podílí na 

realizaci podobných závodů jako je Adrenalin Cup. Jedná se o závody v Evropě i ve 

světě (např. Dolomitenmann, Outdoortrophy, Giants of Rio, Ironman atd.). Tato 

spolupráce se po mnoha letech jeví jako velice úspěšná, proto by i organizátoři 

Adrenalin Cupu rádi získali partnera, se kterým by se navázala oboustranná přínosná 

dlouhodobá spolupráce v automobilovém průmyslu. Kromě předchozí nabídky lze 

nabídnout: 

- prezentaci vozů v místě konání akce – Ostravice 

- vystavení a prezentace automobilů   

- prezentační účely partnera  

- vozy pro převoz VIP hostů po jednotlivých stanovištích závodu 

- vozy pro PRESS - převoz kameramanů, fotografů a novinářů  

- využití vozů k produkčním účelům - možnost využití vozidel při cestách na 

závody některých reprezentantů a to jak po České republice, tak v zahraničí.  

• Soutěže v rozhlase a televizi 

- Jmenování daného partnera, který věnoval ceny do soutěže 

• Uvedení partnera na www stránkách + interaktivní odkazy 

• Uvedení partnera v reportážích 

• Poděkování v titulcích videozáznamu z akce a v televizním dokumentu 

• Koprodukce na pořadu maXtreme magazín, Pomeranč a Noc s Andělem 

v České televizi  - uvedení partnera v televizním pořadu 

 

5.5.3.  Partneři závodu v roce 2008: 

• Generální partner: Space (Poštovní spořitelna) 

• Hlavní partneři: ČEZ, Lesy ČR, Radegast, Author, Toyota 
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• Partneři: Multipower, Mattoni, Student Agency, EPSON, Motorola, 

SmartWings, 802.cz, Hannah, Shocart, Vodák sport, HIKO sport, 

Geodis 

• Mediální partneři: Rádio Beat, Rádio Orion, Český rozhlas Ostrava, 

Xstream magazín, Avízo, Program, HoryDoly, Hydromagazín, 

Adrex.cz, www.mfof.cz, časopis Pilot, SMS.cz, 

• Podpora: Moravskoslezský kraj, CHKO Beskydy, Povodí Odry    

 

 

5.6.  Provozní, technické a materiální zabezpečení 

Základem každé akce je mít dobré zázemí, jak pro pořadatele, tak pro závodníky 

a diváky. Zajištění outdoorových akcí bývá složitější než u indoorových akcí např. ve 

sportovní hale, jelikož tam bývá alespoň zčásti zázemí zařízeno. U akcí pořádaných 

venku je potřeba myslet i na variantu špatného počasí, aby se diváci, pozvaní hosté a 

závodníci měli kde schovat. 

V následující části popíši, co vše je potřeba organizačně zajistit a jaké služby 

objednat, aby se sportovní akce, v mém případě závod extrémních štafet Adrenalin Cup, 

mohl vůbec uskutečnit. 

 

 Ubytování. Velmi důležitou položkou je ubytování, které je potřeba rezervovat 

vždy nějakou dobu dopředu. Ubytování na Adrenalin Cup se rezervuje na další rok vždy 

již po skončení aktuálního ročníku. Beskydy jsou velmi oblíbená turistická oblast a tak 

by lehce mohlo dojít k problému, že nebude kam lidi ubytovat. Ubytovací kapacita je 

vždy vyhrazena pro profesionální závodníky, produkční tým, VIP hosty, novináře, 

fotografy, Českou televizi a kapely vystupující v doprovodném programu. Většina 

ubytování má vzhledem k místě konání závodu výbornou pozici a to sice, že leží nejdále 

2 km od místa startu a cíle závodu.  

Závodníci si zajišťují ubytování sami. Přehled veškerého ubytování v oblasti je 

na internetových stránkách Adrenalin Cup. V případě zájmu mohou závodníci přespat 

zdarma v tělocvičně v hotelu Freud, kde mají také přístup k sociálnímu zařízení. 
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Catering. Občerstvení pro veřejnost je zajištěno v prostorách startu a cíle 

soukromou cateringovou společností. Tato společnost také zajišťuje občerstvení ve VIP 

stanu, kam mají přístup novináři, čestní hosté a sponzoři. Aby se tito lidé odlišili od 

veřejnosti, dostávají pásku na ruku, která je při vstupu do stanu kontrolována 

hosteskami. 

Samozřejmostí jsou také občerstvovací stanice pro závodníky po trase závodu a 

na předávkových místech. Stanice jsou vybaveny produkty Multipower, solí, čokoládou 

a müsli. Vodu dodává Mattoni. 

Každý závodník dostává při páteční registraci poukázku na jídlo a pití zdarma po 

skončení závodu. Většinou se jedná o výběr z jídel jakými jsou: těstoviny, kuře či 

klobása. 

Pro námi ubytované je ještě v ceně ubytování snídaně. V hotelu Freud, kde je 

ubytován produkční tým, ale především pak profesionální závodníci, jsou dohodnuty 

snídaně ve formě švédských stolů, což je především pro závodníky v den závodu určitě  

dobrá volba. 

 

 Doprava personálu do místa konání akce je zajištěna sponzorskými auty. 

Hlavní produkční tým je většinou z Prahy, ale šest aut na dopravu jak lidí, tak materiálu 

je naprosto dostačující. Všichni dobrovolníci jsou z Moravskoslezského kraje a doprava 

je jejich vlastní.  

  

Startovní čísla. Před závodem je potřeba zajistit výrobu startovních čísel. 

Nechávají se vyrábět startovní čísla na běh a paragliding, a také startovní tílka na kajak, 

která má každý kajakář přes svou vestu. Startovní čísla pro disciplínu horských kol, 

která se umisťují na řidítka, se dělají přímo v agentuře Seven Days, jelikož to není nic 

náročného. 

  

Samolepky a polepy. Potřeba je také zajistit samolepky s logy sponzorů, která 

si závodníci lepí na helmy (týká se paraglidingu a kajaku), samolepky na označení kol a 

kajaků a polepy na sponzorská auta.  

 

Dresy. Pro profesionální týmy, o kterých jsem se již zmínila v kapitole 5.5.2. v 

nabídce pro partnera, se vyrábějí dresy na míru závodníkům, kteří budou za daný tým 
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startovat. Dresy jsou v barevném provedení sponzora a ve čtyřech různých variantách 

vzhledem k disciplínám. 

 

Ceny pro vítěze. Každoročně se vyhlašují první čtyři týmy v mužské kategorii a 

první tři ženské týmy. Vítězové si rozdělí prize money v hodnotě 100 000 Kč a také 

obdrží věcné ceny od sponzorů. Dále dochází k vyhlášení nejlepších jednotlivců ve 

všech disciplínách a to jak muži, tak ženy. Novinkou je udělení horské prémie, kterou 

získává cyklista resp. cyklistka, který/která vyjede na vrchol Lysé hory v nejrychlejším 

čase. Vítěz mužské a ženské kategorie a nejlepší mužští jednotlivci získávají také trofej, 

která je zvlášť typická pro každou disciplínu a tým. (viz Obr. č. 4) 

 

Obr č. 4 – Trofeje pro vítěze jednotlivých disciplín v mužské kategorii 

Prize money bylo rozděleno následovně:  

1. místo muži – 40 000 Kč 

2. místo muži – 25 000 Kč 

3. místo muži – 15 000 Kč 

1. místo ženy – 20 000 Kč 

Ukázka hmotných cen pro vítěze: týdenní zapůjčení auta Toyota, půlroční pitný 

režim Mattoni, horské kolo Author, letenka SmartWings, tiskárna EPSON, stan Hannah, 

vodní vak HIKO a další.  

Ceny každoročně předávají zástupci jednotlivých firem a čestní hosté. Loni jimi 

byl například Evžen Tošenovský - hejtman Moravskoslezského kraje, Pavol Lukša - 

starosta Čeladné a přeseda dozorčí rady Povodí Odry či český reprezentant ve skicrossu 

Tomáš Kraus. 

Ani diváci nepřijdou zkrátka. Je pro ně vyhrazena spousta cen do soutěží a do 

tomboly. Diváci mohou získat např. stan, spacák, batoh, trička, klíčenky, kšiltovky, 

nářadí na kolo apod. 
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Oblečení. Jednotné oblečení pracovníků pomáhá akci k pozitivní image a 

samozřejmě také slouží k oddělení produkce od veřejnosti. Hlavní produkční tým na 

Adrenalin Cupu dostává trička a kraťasy od určitého sponzora, kterým v posledních 

letech bylo Nike ACG či Salomon. Na všechno oblečení se tiskne logo Adrenalin Cup. 

Dobrovolníci dostávají tričko odlišné od hlavního týmu. Veškeré věci si samozřejmě 

lidé nechávají a především pak pro dobrovolníky je to velmi vděčný dárek a je mnohdy 

jedním z důvodů pro opětovnou spolupráci v dalších letech.  

 

Vysílačky. Komunikace celého personálu je v průběhu akce zajištěna 

vysílačkami. Celkem je k dispozici padesát vysílaček, přičemž fungují na čtyřech 

frekvencích. Tři frekvence jsou přes převaděč na Lysé hoře, který zajišťuje větší rozsah 

fungování vysílaček. Tuto frekvenci tedy využívají na Lysé hoře, poté hlídky po trati a 

rozhodčí a na třetím převaděči jsou auta pro Press a VIP, která vozí lidi po trase závodu. 

Na frekvenci na přímo je produkční tým v areálu. 

 

 Tiskové centrum4. Tiskové centrum je každoročně umístěno do prostoru startu 

a cíle v prostorách budovy TJ Sokol Ostravice a je zajištěn jeho nepřetržitý provoz 

v pátek před závodem a po celý den konání závodu. V press centru je provedena 

výzdoba ilustračními fotografiemi, plakáty, bannery a jinými prezentačními materiály 

Adrenalin Cup. Přítomným novinářům a fotografům je vydávána akreditace. 

K dispozici mají wi-fi po celém areálu a také v hotelu Freud, kde se koná páteční 

prezentace a meeting.  

Druhá část tiskového centra je umístěna v areálu, kde jsou k dispozici photo 

tiskárny EPSON, určené pro tisk aktuálních fotografií ze závodu a to nejen pro 

novináře, ale i pro diváky. Fotografie pořizuje firma Zoner, která se stará o aktuální 

záběry ze samotné akce. 

 

Race office5. Race office je umístěn v prostorách budovy TJ Sokol společně 

s press centrem a k dispozici závodníkům je také již v pátek a v sobotu po celý den. 

Závodníci se na race office mohou obrátit se všemi svými otázkami a prosbami. 

 

                                                 
4 Tiskové centrum = Press centrum 
5 Race office – místo, které je k dispozici závodníkům. 
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Sklad. V budově Tělovýchovné jednoty je kromě tiskového centra umístěn také 

sklad produkčních věcí. Využívají se dvě místnosti, které po zbytek roku slouží jako 

šatny pro fotbalové zápasy. V jednom skladu jsou umístěny ceny pro vítěze a ve druhém 

produkční věci a reklamní bannery sponzorů, které se umísťují podél trati na dobu 

závodu. 

 

Pódium. Výhodou areálu je, že je tam celoročně postavené pódium a tak odpadá 

alespoň jedna položka z rozpočtu, kterou je pronájem pódia. Nicméně je však potřeba 

zajistit ozvučení a světla. 

 

 LED obrazovka. Vedle pódia je každý rok umístěna LED obrazovka, na které 

je možné sledovat průběh závodu, sestřihy z minulých let, průběžné výsledky a také 

reklamní spoty sponzorů. 

 

 Party stany. Je potřeba být připravený i na nepřízeň počasí a z tohoto důvodu je 

potřeba zajistit místo, kde se diváci budou moci schovat.  Většina outdoorových akcí 

stejně jako Adrenalin Cup k tomuto účelu využívá tzv. party stanů. Na Adrenalin Cupu 

jsou zajištěny vždy tři stany: jeden hlavní stan o rozměrech 12 x10 m s posezením pro 

sto dvacet osob a dále jeden menší stan o rozměrech 12 x 5 m. Třetí stan ve tvaru 

chobotnice (viz obr. č. 5) je zajištěn pro vstup pouze VIP hostům.  

 

Obr. č. 5 – Stan ve tvaru chobotnice sloužící pro VIP hosty 

 

Parkoviště. Organizátoři se snaží zajistit maximální pohodlí divákům a jelikož 

v okolí není větší parkoviště, probíhají každoročně jednání o pronájmu louky přímo u 

areálu. S každoročním nárůstem diváků je také potřeba zvětšovat počet míst 

k parkování, což se zatím daří. Každý rok je vytvořena mapa se zakreslením parkovišť, 

která jsou veřejnosti k dispozici (příloha č. 7). Tato mapa je k dispozici ke stažení na 

internetových stránkách Adrenalin Cup.   
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 Mobilní toalety. Do areálu je umístěno šest mobilních záchodů pro veřejnost. 

Produkce má přístup na záchody v budově Sokola Ostravice.    

  

Zábrany. 200 m zábran slouží k vytyčení trati v místech s velkým počtem 

diváků, což znamená především prostor startu a cíle, předávkový koridor na Lysé hoře a 

u vodní hráze Šance. Zábrany dále slouží k umístění bannerů a tedy prezentaci 

sponzorů.  

 

 Rozmístění areálu. Každý rok je potřeba udělat nákres s rozmístěním stánků 

sponzorů a doprovodného programu (příloha č. 8), aby každý věděl, kam svůj stánek 

umístit a aby se tak předešlo zbytečným problémům na místě.   

 

 Značení trati. Trasa je značena barevnými praporky a na zemi ještě šetrnou 

žlutou barvou, která se sama časem smyje a není škodlivá okolní přírodě. Předávkové 

koridory a parkoviště jsou vytyčené žlutou páskou, tzv. mlíkem firmy Author. V roce 

2008 byly celkem spotřebovány asi tři  kilometry této pásky. 

 

 

 

5.7. Personální zajištění    

Na přípravě Adrenalin Cupu se podílí produkční tým, který se v den závodu 

ještě rozroste o dobrovolníky, kteří pomáhají zajistit bezproblémový průběh závodu. 

V této kapitole se zaměřím na personální zajištění Adrenalin Cupu, na rozdělení 

organizačního výboru a na popis funkcí, které se k dané aktivitě váží. 

Organizační výbor bych měla rozdělit do dvou částí:   

1. Seven Days Agency – hlavní pořadatel, který se zabývá přípravami, 

organizací a realizací samotného závodu.  

Mezi funkce a úkoly ředitele závodu a zaměstnanců patří:   

- Zajištění sponzorů a dostatku finančních prostředků, komunikace 

s partnery, propagování akce, vyřizování povolení, zajištění cen pro 

vítěze a do tomboly, zajištění výroby bannerů, plakátů, letáků, 

startovních čísel, polepů na auta, atd., objednání veškerého 

technického zajištění např. mobilní toalety, osvětlení, zvuk, atd., 
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zajištění ubytování, zajištění cateringové firmy, výroba kartiček pro 

produkci s důležitými čísly, výroba kartiček pro PRESS, TV a 

STAFF, pozvání významných hostů 

Všechny tyto úkoly si mezi sebe rozdělují:  

• Martin Kráčalík 

• Kateřina Brávková  

• Linda Eliasová  

V období příprav je najímáno ještě několik externistů, kteří mají na starosti tyto 

úkoly: 

• PR – Kristýna Kollerová  

• přihlášky, komunikace se závodníky, v době závodu VIP zóna a 

partneři - Radka Matiasová 

• média - Bára Smutná 

• internetové stránky závodu, grafické podklady pro tisk, 

aktualizování fotografií v průběhu závodu - Tomáš Truhelka 

Tato produkce se každoročně rozrůstá o další externisty z řad kamarádů, kteří na 

Adrenalin Cupu pomáhají již několik let. Pro celkem patnáct osob byly 

vymezeny tyto úkoly spojené již s prací přímo v místě závodu: 

• Den před závodem:  

o Rozmístění zábran a bannerů ve startovním/cílovém 

koridoru, na dalších místech v areálu a na podiu 

o Příprava a rozdělení tašek pro závodníky včetně 

startovních čísel vydávaných u prezentace 

o Prezentace – placení startovného, kontrola řádně 

vyplněných prohlášení, kontrola pilotního průkazu a 

pojištění padáku, předání startovních čísel a vytvoření 

oficiální startovní listiny 

o Stavba kajakářské trati resp. slalomových branek 

• V den závodu 

o Sklad, ceny a vyhlášení – tato osoba má za úkol mít 

přehled o všech věcech, které jsou na skladě. Dále má na 

starosti rozdělení cen pro vítěze a samotné předávání cen 
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o Doprovodný program a komunikace s moderátory 

o Kapely – jeden člověk zodpovědný za komunikaci 

s kapelami ohledně jejich příjezdu, ubytování, cateringu, 

vyložení a naložení nástrojů 

o Zajištění produkce na Lysé hoře – dvě osoby 

o Press car – čtyři osoby mající na starost převoz novinářů, 

fotografů a pozvaných hostů na různá místa po trati  

o  Komunikace s časomírou, tisk průběžných a finálních 

výsledků 

 

2. Beskydská škola létání – firma, která sídlí ve Frýdlantu nad Ostravicí a 

tudíž místo závodu zná velmi dobře. Spolupráce funguje již pět let na 

velmi dobré úrovni a její lidé mají na starosti především technické 

zajištění trati. Dále zajišťují rozvoz letáků a plakátů v oblasti. Z jejích řad 

pochází také hlavní rozhodčí na paragliding, zajišťují dobrovolníky, 

autobusy pro vývoz paraglidistů a svoz běžců. Do tohoto hlavního 

organizačního týmu patří pět osob s tím, že před závodem se zapojuje 

ještě pět externistů na celou dobu závodu. 

  

Další funkce a odpovědnosti v průběhu závodu: 

 

• Moderátoři. Každoročně závod komentují tři moderátoři. Dva v místě startu a 

cíle a jeden na Lysé hoře. Moderátory Adrenalin Cupu je již od prvních ročníků 

Jiří Hölzel a Jiří Rejman, třetím moderátorem v roce 2008 byl Ondřej Tomek. 

Všichni tito moderátoři jsou zaměstnáni v redakci sportu České televize. 

Moderátoři si každoročně připravují informace s propozicemi závodu pro 

diváky, dále od organizátorů dostávají zajímavosti k několika vybraným 

závodníkům. Na pomoc mají jednoho člena produkčního týmu, který jim podává 

informace z trati a také s nimi komunikuje ohledně doprovodného programu.  

• Časomíra. Časomíru celkem zajišťuje osm osob rozmístěných na startu resp. 

v cíli a na předávacích místech. Využíván je způsob měření fotobuňkou, kterou 

využívá například i Mezinárodní lyžařská federace na svých závodech. 
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• Rozhodčí. Celkem čtyři osoby. Každý rozhodčí je zodpovědný za jednu 

disciplínu.  V případě konkrétních dotazů na rozhodčí je možné je kontaktovat 

na jejich osobní telefonní číslo uvedené na internetových stránkách u popisu 

jednotlivých disciplín.  

• Dobrovolníci. Stejně jako u většiny sportovních akcí ať už se jedná o 

Mistrovství světa, Olympijské hry či regionální akci, by stejně jako u Adrenalin 

Cupu nemohlo vůbec dojít k jejímu uskutečnění, pokud by neexistovali 

dobrovolníci. Do Beskyd se jich ročně sjíždí kolem sedmdesáti a tvoří hlídky 

podél celé trati, které kontrolují, zda všichni závodníci proběhli určeným místem 

a nezkrátili si trať či se neztratili apod. Je to velmi důležité především z důvodu 

pokud by se nějaký závodník zranil, omdlel apod., hlídky budou mít alespoň 

přibližný údaj, kde se závodník a v kolik hodin vyskytoval naposledy. Všechny 

tyto údaje mu potom při hledání horskou službou můžou zachránit život.  

Dobrovolníci mají zdarma ubytování přímo v prostoru startu a cíle a to buď 

v chatkách nebo si mohou postavit vlastní stan. Dále dostávají tričko s logem 

závodu a večer po vyhlášení večeři a sud piva.  

• Fotografové. Je najímáno celkem šest profesionálních fotografů, kteří jsou 

rozdělení a fotí na těchto místech:   

- jedna osoba fotí v areálu: start a cíl závodu, přistání paraglidistů a 

předávka paragliding/kolo, doprovodný program, kapely, 

vyhlášení 

- pět osob je rozmístěno po trati na zajímavých místech, na 

předávkách, u slalomové kajakářské části a u výlezu kajakářů 

z vody. 

• Kameramani. Osm kameramanů natáčí průběh závodu a šest dalších 

kameramanů je přítomno při natáčení živého pořadu Noci s Andělem.  

• Ochranná služba. Zajištěna na celé dva dny, tzn. od pátku 18:00 hod do neděle 

6:00 hod. Celkem se prostřídá osm osob – dvě směny po čtyřech lidech. Je 

potřeba zajistit hlídání přenosových vozů České televize, podia, skladu a k těmto 

třem osobám je ještě přidělena jedna síla navíc tzv. supervisor. 

• Catering v Beskydech již pět let zajišťuje jedna soukromá firma, která má na 

starosti zajištění občerstvení jak pro veřejnost, tak pro VIP. Tento tým se skládá 

z osmi osob. 
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• Záchranná služba. Rozděluje se do tří složek, které jsou připraveni na místě:  

- Horská služba, která je zajištěna po trati a na Lysé hoře 

- Vodní záchranná služba, která je rozmístěna po trati 

kajakářů 

- Rychlá záchranná služba v areálu, kde je připraven jeden 

sanitní vůz s doktorem 

• Hasiči. Hasiči jsou předem informováni o akci a je tak připraveno hasičské auto 

k okamžitému zásahu. 

• Hostesky. Mají na starost VIP stan, kde především kontrolují u vstupu lidi, kteří 

mají do VIP prostoru vstup povolen a naopak vykazují osoby, které tam nemají 

co dělat. 

 

5.8.  Reklamní kampaň  

Závod je silně mediálně podpořen, přičemž reklamní kampaň zahrnuje televizi, 

rádio, tiskoviny, billboardy, reklamu v městské hromadné dopravě, apod. Závodu 

předcházejí tři tiskové konference a již tři roky probíhá spolupráce s Českou televizí, 

kdy se přímo z Ostravice vysílá živě pořad Noc s Andělem. Dále se Adrenalin Cup 

objevuje ve velmi úspěšném projektu, kterým je Maxtreme magazín a Pětka 

v Pomeranči a v neposlední řadě se vysílá vlastní třiceti minutový dokument ze závodu.  

 

5.8.1. Cíle a cílové skupiny mediální kampaně 

1) Cíle mediální kampaně 

• Zvýšení povědomí a posílení image adrenalinového závodu   

Space Adrenalin Cup 2008 

• Motivace potenciálních závodníků k přihlášení do dvanáctého 

ročníku závodu 

• Motivace široké veřejnosti k divácké účasti na závodu v Ostravici 

• Zvýšení povědomí o jednotlivých partnerech a tím posílení jejich 

značek a brandů 
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2) Cílové skupiny 

• Muži/ženy – klíčová skupina – mladí aktivní lidé s moderním 

přístupem k životu 

• Média – včetně televize, rozhlasu a internetu 

     

5.8.2.  Televize 

- Česká televize       - Dobré ráno věnované samotné akci 

- Branky, body, vteřiny 

- maXtreme magazín - 7 min  

- 5 x 25 min záznam na ČT4 Sport                     

 - pořad ČT - Pomeranč věnovaný samotné akci 

- 30 min pořad na ČT24 

- pořad ČT - Sabotáž 

- pořad Noc s Andělem vysílaný živě z Ostravice   

- ÓČKO TV  - InBox – vlastní hodinový pořad 

- TV Nova  - Snídaně s Novou 

                             - hlavní zprávy (krátké reportáže a zprávy) 

- TV Prima  - hlavní zprávy 

- Prima jízda 

- AXN a Spectrum TV - měsíční spotová kampaň a 20 min záznam  

v České republice a ve východní Evropě  

- TV Galaxie Sport – 20 min záznam                    

- Regionální TV    - regionální vysílání TV Nova a TV Prima na severní  

Moravě – zprávy a anonce                

 

5.8.3.  Rádio 

- ČR Ostrava – šedesát spotů o délce 30 s, dvanáct  soutěží, rozhovory, 

reportáže a anonce + hodinový pořad věnovaný samotné akci 

Termín: 15. – 21.6.2008 

- Rádio Beat – čtyřicet spotů po 30 s, sedm soutěží, rozhovory a reportáže  

Termín: 15. – 21.6.2008 
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- Rádio Orion – šedesát spotů o délce 30 s, dvanáct soutěží, rozhovory, 

reportáže a anonce  

Termín: 15. – 21.6.2008  

 

5.8.4.  Tisk 

1. Sportovní magazíny  

- anonce, inzerce, reportáže 

- Xstream, Everest, Treking, Hydro, Peloton, Dobrodruh, OutMag, SKY 

2. Společenské magazíny 

- anonce, inzerce, reportáže 

- Elixír, Playboy, Redhot 

3. Denní tisk 

- anonce, reportáže, rozhovory se závodníky  

- celostátní a regionální deníky  

 

5.8.5.  Obrazová reklama 

1. Kinoreklama  

1)  - Multikina Cinestar Olomouc a Cinestar Ostrava  

- Termín: 29.5. - 20.6.2008  

- 30 s spot před každým filmem na plátně 

 2)  - pouštění spotu Adrenalin Cup na obrazovkách v předsálí multikin 

  - devatenáct multikin v celé České republice 

  - Termín: 15.5. - 28.5.2008 a 5.6. - 18.6.2008 

  - Frekvence: 6x, 8x, 10x za hodinu 

  - Informace o návštěvnosti v multikinech v době kampaně Adrenalin  

Cup: 

     a) celková návštěva multikin dle prodaných vstupenek  

                       437 618 diváků  

     b) návštěva foyer multikin přepočtem z prodaných vstupenek (+26%) 

                                  551 399 návštěvníků  

     c) počet návštěvníků, kteří zaregistrovali obrazovku  (87%) 

                                                       479 717 návštěvníků  

 



[71] 
 

2. SmartWings - televizní spot 30 s na všech leteckých linkách Travel Service  

- Termín: 24.5. – 20.6.2008 

3. Student Agency - televizní spot 30 s ve všech linkových BUSech Student 

Agency 

- Termín: 1. – 20.6.2008  

 

5.8.6. Inzerce a outdoor 

1. Billboardy 

- 12 ks, na Moravě v oblasti závodu na frekventovaných místech 

- Termín: červen 2008 

2. Městská hromadná doprava 

- 300 ks, velikost A4 na výšku , umístěno v MHD v Ostravě 

- Termín: 26.5. – 22.6.2008 

3. Plakáty 

- Plakáty o velikosti A2 byly vytištěny v celkovém počtu 5000 ks.  

- Rozdělené byly následovně:  

 

� 2500 ks – Moravskoslezský kraj  

o plakáty umístěny na oficiálních výlepových 

místech 

Termín: 1. – 8.6. a 15. – 22.6.2008 

o v ubytovacích kapacitách v Ostravici - místě 

závodu  

o vysoké školy v Ostravě 

� 2000 ks – Praha  

o oficiální výlepové plochy, termín: 1. - 22.6.2008  

o vysoké školy  

4. Letáky 

- V celkovém nákladu 6000 ks 
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5.8.7. Internetové stránky 

V dnešní době velmi účinný způsob propagace, jelikož internet využívá neustále 

více lidí. Zdarma byl odkaz na internetové stránky Adrenalin Cupu umístěn do 

Kalendáře akcí na třicet pět internetových stránek týkajících se vždy alespoň minimálně 

jedné z disciplín závodu. 

 

5.8.8. Tiskové konference 

1) Tisková konference Praha – TV Tower Žižkov 

Hlavním cílem tiskové konference je seznámení novinářů s organizací závodu, 

způsobem registrace závodníků, všeobecnými informacemi a odlišnostmi od předešlých 

ročníků. Konference je stylově uspořádána v atraktivních prostorách restaurace TV 

Tower Praha na Žižkově s výhledem na Prahu. Součástí je bohatá tematická výzdoba 

(sportovní vybavení: padák, kolo, aj., plakáty různých velikostí, loga sponzorů, závodu) 

a občerstvení.  

 
a) Pozvánka (viz obr. č. 6)  

 

 

 

Obr. č. 6 – Pozvánka na tiskovou konferenci v Praze  
 

 
b) Hosté 

 

Hosté, kteří se zúčastnili tiskové konference jako mluvčí: 
 

� Michal Novotný      - reprezentant České republiky  

ve snowboardcrossu, disciplína kajak 
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� Ilona Bublová        - reprezentantka České republiky v MTB 

� Roman Skalský    - reprezentant České republiky v běhu do vrchu 

� Mirek Oros            - šéfredaktor časopisu Pilot, přední český akro pilot 

� Martin Kráčalík      - ředitel a pořadatel Adrenalin Cupu 2008 

� Jiří Hölzel   - moderátor (Česká televize) 

 

 

2) Tisková konference Ostrava  

Datum:  17. Červen 2008 

Místo konání: Restaurace u Eiffelovky 

Hosté, kteří se zúčastnili tiskové konference jako mluvčí: 

� Radim Kořínek   - reprezentant České republiky na MTB – cross  

country  

� Irena Šádková    - reprezentantka České republiky v běhu do vrchu 

� Kamil Mrůzek     - reprezentant České republiky ve sjezdu na divoké  

vodě 

� Jarek Borowiec   - přední polský akro pilot  

� Martin Kráčalík   - ředitel a pořadatel Adrenalin Cupu 2008 

� Dan Šumbera - moderátor (Česká televize Ostrava) 

 

3) Tisková konference po skončení závodu  

Bezprostředně po dojezdu několika prvních štafet je zorganizována krátká 

tisková konference se třemi prvními týmy, která se koná přímo v prostoru cíle. Vítězové 

odpovídají na dotazy novinářům a poskytují i několik exkluzivních rozhovorů. 

Tiskovou konferenci moderuje a řídí jeden z moderátorů závodu – Jiří Hölzel. 
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5.9. Doprovodný program 

Každoročně je pro diváky připravený bohatý doprovodný program. V prostoru 

startu a cíle začíná doprovodný program po odstartování závodu, tedy lehce po desáté 

hodině. Nejen pro děti, ale i pro dospělé jsou přichystané různé soutěže, nízké i vysoké 

lanové překážky, bungee running, umělá horolezecká stěna a trampolína. Dále je možné 

navštívit prezentační stánky sponzorů s možností koupě zboží či sledování různých 

exhibic. V roce 2008 předvedl například mistr světa na kole Jeny Valenta exhibici na U-

rampě. Dále byla na programu exhibice Lukáše Vokatého ve skocích na trampolíně a 

výsadky z helikoptéry. Diváci v areálu mohou sledovat on-line přenos závodu z Lysé 

hory na LED obrazovce. Na Lysé hoře probíhala exhibice v biketrialu v podání 

několinásobného mistra světa Pepy Dresslera. 

Po vyhlášení, které je na programu v půl sedmé večer, může začít Radegast after 

party s vystoupením kapel, kterými v roce 2008 byli: Děda Mládek Illegal Band, 

Medvěd 009, Robson či dívčí kapela Kapriola. Celý program vyvrcholil Živým 

vysíláním televizního pořadu NOC s Andělem. 

Vstup na celou akci včetně večerního vystoupení kapel je zdarma. 

 

5.10. Internetové stránky závodu 

Velmi důležitou součástí závodu a hlavním komunikačním médiem mezi 

pořadateli, závodníky a diváky jsou webové stránky www.adrenalincup.com. Nová 

grafická podoba těchto stránek byla vytvořena v roce 2007 a každoročně tak dochází 

pouze k drobným grafickým úpravám a doplnění aktuálních informací a propozic. 

Každý, kdo zavítá na internetové stránky Adrenalin Cupu, si může přečíst obecné 

informace o závodě, jednotlivých disciplínách a doprovodném programu. Závodníci 

určitě také uvítají přehled ubytovacích kapacit v okolí. Nejen pro novináře jsou 

připraveny aktualizované tiskové zprávy, stejně jako audio či video spot závodu. 

Nechybí ani přehled televizních programů spojených se závodem.  

Již několik let funguje na internetových stránkách on-line registrace do závodu. 

Přihlásit se může jak úplný tým, tak i jednotlivec, který zatím svůj tým hledá. Na 

základě registrace kompletního týmu je kapitánovi poštou odesláno tzv. prohlášení 

účastníka, které je každý účastník povinen vyplnit a podepsat. Bez prohlášení není 

účastník vpuštěn na start. V prohlášení jsou stanoveny především podmínky závodu a 
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důležitý je také bod, že závodník startuje na vlastní nebezpečí. Prohlášení je možné 

zaslat poštou zpět na adresu agentury Seven Days nebo předložit na páteční prezentaci 

týmů. Startovné je možné platit předem bankovním převodem či složenkou, nejpozději 

pak v pátek při prezentaci v hotovosti. U prezentace se také rozdávají připravené tašky 

pro závodníky včetně startovních čísel dle předem napsané startovní listiny. 

V průběhu závodu je možné sledovat on-line fotoreportáže ze závodu díky 

společnostem Zoner a Adrex.cz. Dále jsou po závodě na stránky ihned umístěné 

neoficiální výsledky jak celého závodu, tak jednotlivců. Pokud nedojde do dvou hodin 

po ukončení závodu k nějakému protestu, lze tyto výsledky (příloha č. 1) považovat za 

oficiální.  

Bod, který bych ze stránek ráda vyzdvihla, je určitě 3D vizualizace trati, která je 

zdarma ke stažení.  

  

5.11. Monitoring akce 

Do dvou týdnů po závodě je partnerům akce zasílán děkovný dopis včetně 

předběžného monitoringu s dosud vydanými články o Adrenalin Cupu.  

Monitoring celé akce se zpracovává především pro přehled veškerých PR aktivit, 

inzerce a reklamy celého závodu. Konečný monitoring je vyhotoven přibližně tři  

měsíce po celé akci a je zasílán všem sponzorům. Každému partnerovi akce se zvlášť 

přidává fotodokumentace dané společnosti s rozmístěním jejich bannerů podél trati a na 

podiu, s fotografiemi členů svého týmu a případně i fotografie dokumentující umístění 

loga na startovních číslech. 
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6.  DOLOMITENMANN 

6.1.  Charakteristika Tyrolska, místa konání sportovní akce 

Tyrolsko je spolková země na západě Rakouska. Metropolí a současně největším 

městem Tyrolska je Innsbruck. Prakticky celé rozlehlé území zabírají Alpy. Země se 

dělí na dvě části: větší Severní Tyrolsko v západním výběžku Rakouska a menší 

Východní Tyrolsko. Tyto oblasti jsou navzájem odděleny Salzburskem. Na hranicích 

Východního Tyrolska s Korutany ve Vysokých Taurách se nachází nejvyšší vrchol 

Rakouska Grossglockner 3797 m n.m.  

Tyrolsko je s 12 648 km2 třetí nejrozlehlejší zemí Rakouska. Navíc je to také 

spolková země s nejdelšími hranicemi, které jsou dlouhé 719 km. Svoje hranice sdílí 

Tyrolsko s Německem, Itálií a z malé části také se Švýcarskem. Tyrolsko má 701 556 

obyvatel, z čehož 12 076 obyvatel žije v Lienzi, místě startu a cíle závodu. (18, 2009) 

 

6.2.  Charakteristika Sportovního klubu Dolomitenmann, pořadatele závodu 

Sportovní klub Dolomitenmann se zabývá především organizováním 

sportovních akcí. Za všechny bych ráda jmenovala tři sportovní události:  

1) Dolomitenlauf – závod v běhu na lyžích, který se koná v Lienzi a okolí 

již třicet pět let. Je možné se zúčastnit běhu na lyžích na vzdálenostech 20 km, 

25 km, 42 km a vyvrcholením programu je závod na 60 km. Závod má velkou 

tradici a každoročně se ho účastní nad tisíc závodníků. 

2) Dolomiten Radrundfahrt – závod na horských kolech. V roce 2008 se 

uskutečnil 21. ročník, kterého se zúčastnilo čtyři sta závodníků. Závod se koná 

v Tyrolsku, přičemž start a cíl závodu je ve městě Lienz. Je možné si vybrat ze 

dvou tras – první trasa měří 112 km a druhá 123 kilometrů, terén je však 

mnohem náročnější. 

3) Dolomitenmann – extrémní štafetový závod, o kterém se budu 

podrobněji zabývat v další části mé diplomové práce.  

V čele Sportovního klubu Dolomitenmann stojí Werner Grissmann6.  

                                                 
6 Werner Grissmann, nar. 21.1.1952, zakladatel závodu Dolomitenmann a bývalý úspěšný lyžař. Získal 
bronzovou medaili ve sjezdu na Mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchen v roce 1978 a celkovým 
vítězem Světového poháru se stal v roce 1973. 
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Sportovní klub Dolomitenmann úzce spolupracuje s reklamní agenturou Grizlly. 

Tato agentura se stará o PR na závodě Dolomitenmann a ve spolupráci se Sportovním 

klubem Dolomitenmann organizují závod Red Bull Snowkajak Obertauern. Jak už 

vypovídá název závodu, jedná se o sjezd na kajaku, nikoliv však na vodě, nýbrž ve 

sněhovém korytu.   

 

6.3.  Charakteristika závodu Dolomitenmann 

 Stejně jako Adrenalin Cup se i Dolomitenmann skládá z běhu do vrchu, 

paraglidingu, MTB a kajaku. Jen poslední dvě disciplíny jsou v porovnání prohozené. U 

Adrenalin Cupu předává štafetu do posledního úseku cyklista kajakáři, kdežto u 

Dolomitenmannu štafetu zakončuje právě cyklista. Je to dáno přizpůsobením se kraji a 

možnostem tak, aby start a cíl závodu mohl být na stejném místě. 

Start závodu probíhá na náměstí v Lienzi. Na běžce čeká 12 km běh na vrchol 

hory Kühbodentörl (2.441 m) s celkovým převýšením 1.767 m. Paraglidista, který 

převezme štafetu od běžce, nejdříve běží 200 m na odletové místo před náročným letem 

s jedním povinným přistáním a přeběhem cca 1 km na druhé místo startu. Dále na řadě 

je kajakář, kterého po předávce čeká 300 m běh včetně přeplavání řeky, kde si vezme 

svoji loď, se kterou poté musí skočit do vody ze sedmi metrové rampy. Na trase dlouhé 

5 km ho čeká slalom a povinný eskymácký obrat. Posledním článkem štafety je cyklista, 

který pojede přibližně 8 km do vrchu a následný sjezd 14 km ho dovede až do cíle 

závodu.   

 Závodu Dolomitenmann je možné se zúčastnit ve dvou kategoriích - 

profesionálové a amatéři, přičemž obě kategorie jsou pouze mužské. Mezi amatéry 

nesmí soutěžit tým, který má byť jen jednoho sportovce, který je v jedné ze čtyř 

disciplín do 15. místa na světě. Jak jsem již zmínila, kategorie jsou pouze mužské a 

k zavedení ženské kategorie či kategorie smíšených týmů zřejmě nikdy nedojde. Po 

zkušenostech z ostatních závodů, kde se zúčastňuje pouze malé množství těchto týmů, 

to není pro organizátory Dolomitenmanna lákavé.  

 Na startu se objevují závodníci z několika zemí světa. Kromě rakouských 

sportovců jsou to také závodníci z České republiky, Německa, Itálie, Polska, Slovenska, 

ale také Nového Zélandu a Jihoafrické republiky.  
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Závod se od svého prvního ročníku koná vždy druhý víkend v září, jen jednou za 

sedm let dochází k posunu o víkend dříve, který je způsobený přírodní kalendářní 

aritmetikou. Jedním z důvodu rozhodnutí pro tento termín byla snaha prodloužit letní 

sezónu v oblasti, jelikož se v tuto dobu v dané lokalitě nekonala žádná velká akce. 

Kromě toho není v září tak větrno, což je důležité především pro paraglidisty. 

Paragliding byl za celou svou dobu závodu zrušen pouze třikrát a to v letech 1996, 1998 

a 2007. Počasí je v tomto termínu již čtyřicet let podobné a i do budoucna to vypadá pro 

organizování závodu dobře. Oproti tomu Lysá hora je jedním z největrnějších míst 

České republiky a, jestli se na Adrenalin Cupu poletí, je každý rok padesát na padesát.     

Startovné činí 320 Eur za tým. Je to první navýšení startovného od doby  

zavedení Eura. Před měnou Euro bylo startovné 2000 šilinků (přibližně 146 Eur). 

Startovné je většinou použito na televizní produkci, přípravu tratě, reklamní dárky apod.  

 Návštěvnost v roce 2008 byla odhadnuta na dvacet pět tisíc osob v době závodu 

a deset tisíc osob se zúčastnilo následného vyhlášení a večerní party. 

 

6.3.1. Historie závodu 
 
První ročník závodu Dolomitenmann se konal již v roce 1988. Werner  

Grissmann, zakladatel a ředitel závodu, se inspiroval krajinou ve východním Tyrolsku a 

představoval si ji jako největší sportovní stadion světa. Grissmann přemýšlel, jakou 

soutěž či závod by v daném okolí mohl uspořádat. V úvahu připadaly všechny sporty, 

které jsou v Tyrolsku populární. Těmi jsou vodní sporty, turistika a sporty ve vzduchu. 

Dále pro něho bylo důležité, aby se mu podařilo umístit start a cíl závodu na stejné 

místo. Z těchto důvodů se tedy rozhodl použít čtyři disciplíny, které můžeme vidět 

v současné době při závodě, tedy: běh do vrchu, paragliding, kajak a horské kolo.  

Už prvního závodu se v roce 1988 zúčastnilo padesát jedna týmů, což bylo 

milým překvapením a motivací k dalšímu pokračování v organizaci závodu. Počet 

zúčastněných týmů měl vzrůstající tendenci až na pár výjimečných ročníků až došlo 

k omezení počtu týmů. Od roku 2002 je na startu maximálně sto deset týmů. Každým 

rokem stále přibývají týmy, které jsou na tzv. čekacím listu. V posledních letech se 

celkový počet přihlášených týmů pohybuje kolem čísla 300. Organizátoři však nemají 

v plánu počet startujících týmů zvyšovat, jelikož nechtějí, aby se Dolomitenmann stal 

masovým nebezpečným sportem, což by se mohlo stát při vpuštění tří set týmů do tak 
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velkého území, na kterém se Dolomitenmann odehrává. Toto si už vůbec nelze 

představit při situaci s tolika týmy v kombinaci se špatným počasím.  

 

 

6.3.2. Známé osobnosti 

Na startu Dolomitenmann se objevují hvězdy nejen ve svých sportech. Za 

všechny bych mohla jmenovat českého běžce na lyžích Jiřího Magála, který běh do 

vrchu vyhrál dokonce dvakrát za sebou v letech 2006 a 2007. V roce 2008 startovali 

například: 

- Benoit Peschier – olympijský vítěz ve slalomu na kajaku z roku 2004 

- Andi Goldberger – dřívější světový rekordman ve skocích na lyžích 

- Benjamin Karl – vítěz světového pohárů ve snowboardu 

- Benjamin Boukpeti – Francouz, který získal ve vodním slalomu bronzovou 

medaili na Olympijských hrách v Pekingu 2008 

- Jonathan Wyatt – Novozélanďan, který je šesti násobným mistrem světa 

v běhu do vrchu 

Opět by se dalo pokračovat v dlouhém seznamu. 

  

6.4.  Příprava akce 

Stejně jako u Adrenalin Cupu dochází k určitým drobným změnám 

v propozicích závodu. Opět přikládám hlavní propozice závodu z roku 2008.   

 

6.4.1. Propozice závodu 

21.ročník 

Datum: 6.9.2008 

Místo konání:  

• Start a cíl závodu – hlavní náměstí v Lienzi 

• Předávky – Kühbodentörl, sportovní hřiště v Leisachu, Tirolský most v Lienzi  

Kategorie:   

• Muži, dvě kategorie: profesionálové a amatéři  
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Disciplíny:   

• Běh do vrchu 12 km - převýšení 1767 m 

• Paragliding - běh s padákem, let, mezi přistání a běh, let, převýšení 1900 m 

• Mountain bike 23,4km - převýšení 1388 m 

• Kajak – 6 km – převýšení 65 m - 32 branek, skok do vody z rampy, eskymácký 

obrat  

Registrace:   

• Registrace na 21. ročník Red Bull Dolomitenmann začíná 1. ledna 2008 a končí 

1. června 2008. Registrace je platná pouze po přihlášení kompletního týmu 

včetně vyplněných všech údajů a zaplaceným startovným. Pokud nedojde 

k naplnění těchto pokynů, registrace nebude brána v úvahu. Registrace může být 

přijata pouze formulářem, který je na stránkách 

www.redbulldolomitenmann.com. Veškeré registrace poštou, faxem nebo po 

telefonu nejsou akceptovány.  

• Startovní listina je zveřejněna na stránkách Dolomitenmannu po ukončení 

registrace. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit kohokoliv ze soutěže bez udání 

důvodu.   

Počet účastníků:  

• Počet týmů je omezen na devadesát. Dvacet týmů může obdržet divokou kartu 

od pořadatele, což znamená sto deset týmů po čtyřech členech tvořící celkový 

počet účastníků. 

Startovné: 

• Startovné činí 320 Eur / tým 

• Platba převodem na účet 

Pátek 

Meeting: 

• Koná se vždy v pátek před závodem od 18:00 na hlavním náměstí v Lienzi v sále 

městského kina. Dochází k vysvětlení trati, upozornění na nebezpečná místa na 

trase, atd. 
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• Povinný pro všechny závodníky, jelikož oni jsou Ti, kteří mohou klást otázky 

ohledně tratí, organizace apod. 

Sobota 

Start, předávky a zajímavá místa pro diváky: 

• 10:00 hod – hromadný start běžců na hlavním náměstí v Lienzi 

• 10.10 hod – Goggsteig - extrémně skalnatá část běhu do vrchu 

• 11.25 hod – Kühbodentörl – předávka běžec/paraglidistka 

• 11:35 hod – Moosalm – mezipřistání paraglidistů, zdarma dostupné sedačkovou 

lanovkou 

• 12:00 hod – sportovní hřiště Leisach – předávka paraglidistka/kajakář 

• 12:05 hod – elektrárna Amlach – sedmi metrový skok z rampy do řeky 

• 12:25 hod – Tyrolský most Lienz – nejtěžší výjezd proti proudu   

• 12:30 hod – Tyrolský most Lienz – předávka kajakář/cyklista 

• 12:40 hod – Moosalm – stoupání cyklistů 

• 13:40 hod – Gribelehof – sjezd cyklistů  

 
Cíl: 

• Cca 13:45 hod – očekávaný první cyklista v cíli opět na hlavním náměstí Lienz 

Vyhlášení výsledků:  

• 19:00 hod v sobotu na hlavním náměstí Lienz  

Kdo je oprávněný startovat:  

• Oprávněni startovat na Dolomitenmannu jsou všichni muži, kteří dovršili věku 

osmnácti let. Pro mladší účastníky (minimum 16 let) musí rodiče nebo legální 

zástupce podepsat prohlášení účastníka a podmínky účasti.   

Kvalifikační body:  

• Každý ze sportovců obdrží body ze své disciplíny, závisející na umístění 

v předchozím roce Dolomitenmanna. Body se počítají následujícím způsobem: 

o 1. Místo: 50 bodů  

o 2. Místo: 49 bodů  

o 3. Místo: 48 bodů 

o … 
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o 50. Místo: 1 bod 

o 51. – 60. Místo: 0 bodů 

o 61. Místo: -1 bod 

o … 

o 108. Místo: -48 bodů 

o 109. Místo: -49 bodů 

o 110. Místo: -50 bodů 

Sportovci, kteří se neúčastnili v loňském roce Red Bull Dolomitenmann 

nastupují s 0 body. Pro 21. ročník jsou body všech jednotlivců sečteny a podle součtu 

řazeny. Nejlepších čtyřicet týmů (na základě bodů) obdrží startovní pozici. Tým nemusí 

být ve stejném složení jako v předešlém roce, může se například skládat ze čtyř osob ze 

čtyř různých týmů a dohromady dosáhnou vyššího počtu bodů pro závod v roce 2008.  

Dodatečné informace pro paragliding: V roce 2007 musela být tato část závodu zrušena. 

Proto pro určení pořadí budou brány ve zřetel body z roku 2006. Pokud dotyčný v roce 

2006 měl negativní body, budou vynulovány ve prospěch závodníka. 

Status profesionála/amatéra:  

• Pokud tým dosáhl více, jak sto bodů v předchozím ročníku bude automaticky 

zařazen do kategorie profesionálů. Ostatní týmy si mohou vybrat, zda chtějí 

startovat mezi profesionálními či amatérskými týmy. Kromě toho, žádný člen 

z amatérských závodníků nesmí být ve světových tabulkách do 15. místa jedné 

ze čtyř disciplín (poslední lhůtové omezení je 1. září 2008). Protest proti 

startovní listině může být podán oproti záloze do pátku 5. září 2008 do 18:00 

večer. Později žádné protesty nebudou akceptovány. 

 
 

6.4.2. Povolení 

 Skoro všechny trasy jsou na soukromých pozemcích a je tedy potřeba získat od 

těchto subjektů povolení a souhlas k použití jejich pozemků. Všichni obyvatelé města 

Lienz a okolí však vycházejí pořadatelům vstříc a poskytují souhlas k využití jejich 

pozemků bez jakýchkoliv problémů pouze pod podmínkou, že jim pozemky budou 

vráceny v původním stavu a bez odpadků. Dále je potřeba souhlas k využití místní 

vlády k využití potřebných pozemků pro vedení trasy.  
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6.5.  Finanční zajištění 

6.5.1. Příjmy, výdaje, rozpočet 

Hlavním zdrojem příjmů závodu je partnerská smlouva se společností Red Bull.  

Náklady jsou opět rozděleny do velkého množství položek. Všechny položky musí 

být přímo uhrazeny nebo zajištěny ve formě barteru. 

 

 

PŘÍJMY: 

 

• reklamní a sponzorské smlouvy 

• startovné 

• dotace na zajištění akce 

 

 

VÝDAJE: 

 

• Prize Money – 15 000 Eur 

• Reklamní oblečení – náklady na oblečení pro produkční tým a moderátory 

• Catering – zajištění páteční večeře pro závodníky, v sobotu občerstvení pro 

VIP hosty a závodníky a v neděli příprava snídaně pro závodníky, čestné 

hosty i veřejnost 

• Vrtulník – pronájem vrtulníku po dobu příprav závodu a samotného 

průběhu 

• Organizační výbor – odměny organizačnímu výboru za vykonanou práci 

• Ubytování – úhrada za ubytovací služby pro VIP hosty a sportovce, pro 

televizní společnosti a novináře 

• Trofeje – náklady na trofeje pro vítěze 

• Technické zajištění – náklady na zajištění a značení tratí 

• Rádio Live – náklady spojené s živým vysíláním závodu 

• Časomíra – náklady na zajištění časomíry včetně její obsluhy 

• Kapely – zajištění hudebního vystoupení v pátek a sobotu 

• Kameramani – zajištění kameramanů na průběh akce 
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• Fotografové – cena za fotografické služby 

• Moderátoři – zajištění moderátorů po celou dobu závodu a na vyhlášení  

• Hodinky - ceny pro vítěze amatérské kategorie 

• Vysílačky – pronájem vysílaček a instalace převaděčů  

• Podium, ozvučení a světla – náklady na pronájem techniky 

• Isotonické nápoje a minerální vody – pořízení izotonických nápojů a 

nesycených minerálních vod pro závodníky, organizátory, dobrovolníky a 

kapely 

• Záchranná služba – zabezpečení záchranné služby v době závodu  

• Internet – zabezpečení bezdrátové zóny internetu (WI-FI) 

• Vodácké zajištění – stavba slalomové části 

• Security – náklady na bezpečnostní agenturu 

• Potisk – náklady na potisk oblečení logem Red Bull Dolomitenmann, jak 

pro pořadatele, tak pro závodníky 

• Startovní čísla – náklady za výrobu 

• V.I.P. zóna – vybavení zóny pro partnery a čestné hosty závodu 

• Letáky – náklady na grafiku a tisk 

• Pojištění akce - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 

• Transport – přeprava VIP hostů v místě závodů 

• Internetové stránky – příprava a aktualizace stránek pro aktuální ročník 

• Telefon – telefonní služby během závodu 

• Zábrany – pronájem a doprava  

• Mobilní záchody – pronájem a doprava 

• Elektřina – spotřeba 

• Monitoring – výdaje za přípravu, tisk a distribuci  

• Samolepky – náklady za výrobu 

• Šňůrky, náramky – reklamní šňůrky na akreditační karty a identifikační 

pásky umožňující vstup do V.I.P. prostor  

• Kancelářský materiál – náklady pro kancelářské potřeby a produkční 

materiál 

• Hostesky – zajištění hostesek k VIP stanu 

• Cílová páska – výroba cílové pásky 
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Přesné finanční částky nelze u jednotlivých položek uvést, jelikož jde o interní 

informaci a konkrétní částky mi tak zůstaly utajeny. Nicméně celkový rozpočet závodu 

Red Bull  Dolomitenmann se pohybuje kolem jednoho milionu Eur. 

 

6.5.3. Nabídka pro sponzora: 

• Loga partnera na startovních číslech 

- Pro každou ze čtyř disciplín je zvolen jiný sponzor umístěný na startovní 

čísla. 

- V roce 2008 na startovních číslech byla umístěna loga těchto partnerů: 

o Běh: Osttirol (viz obr. č. 7)  

o Paragliding: Turmöl 

o MTB: KTM 

o Kajak: Gösser (viz obr. č. 8) 

 

   

Obr. č. 7 – startovní číslo běh Obr. č. 8 – startovní tílko kajak 

 

• Loga na sportovních doplňcích 

- Samolepka partnera umístěná na helmu paraglidistům a kajakářům. 

• Bannery u jednotlivých disciplín 

- Bannery jsou umístěny podél startovního a cílového koridoru, na předávková 

území běh/paragliding a MTB/kajak, dále podél slalomové trati a u výlezu 

kajakářů z vody. 

 

• Startovní/cílové a předávkové brány  
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- Opět zde vystupuje Red Bull, který má na brány exkluzivní právo.  

• Loga partnera na všech tiskovinách a inzercích 

• Uvedení partnera na www stránkách + interaktivní odkazy 

• Uvedení partnera v reportážích 

• Uvedení partnera v přímém přenosu závodu v rádiu 

• Poděkování v titulcích videozáznamu z akce a v televizním dokumentu 

 

6.5.2. Partneři závodu  

 Od prvního ročníku v roce 1988 dochází k pravidelnému střídání partnerů. 

Jedinými stálými partnery je město Lienz a region. Závod podporuje každý rok 

přibližně patnáct partnerů. Největším a tedy generálním partnerem je již od roku 1997 

Red Bull. Dolomitenmann byl jednou z prvních akcí, do které ředitel společnosti Red 

Bull Dietrich Mateschitz investoval a po několikaletém úspěšném působení si nikdo 

tento závod bez značky Red Bull nedovede představit.  

Partnery v roce 2008 kromě Red Bull byli: 

• Tirol 

• Gösser 

• Global Lotto Systems  

• Kleine Zeitung 

• KTM – bike industries 

• Osttirol 

• Lienzer Dolomiten 

• Stadt Lienz 

• Felber Tauern Strasse 

• Castrol/Turmöl 

• ORF 

• Festina 

• Wings for Life 

• Grizzly 

 

 

6.6. Provozní, technické a materiální zabezpečení 
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U Dolomitenmannna vezmu v úvahu stejné položky, které jsem popsala u 

Adrenalin Cupu. Nejen tyto dvě akce, ale většina akcí by se bez těchto níže zmíněných 

položek těžko obešla. 

  

Ubytování. Organizátoři Dolomitenmanna mají nespornou výhodu, neboť 

všichni členové organizačního výboru jsou místní lidé a tudíž všichni využívají 

k přespání svých domovů. Ubytování je zajišťováno pouze pro pár VIP hostů a 

sportovců, kteří jsou vítanými hosty přímo na náměstí Lienz. Dále je ubytování 

poskytováno pro velké televizní stanice a velmi důležité novináře. 

Závodníci si zajišťují ubytování sami. Přehled veškerého ubytování v oblasti je 

na internetových stránkách www.lienz-tourismus.com, kde lze najít ubytování všech 

kategorií. Je ovšem potřeba si ubytování zajistit v dostatečném časovém předstihu kvůli 

velkému zájmu účastníků i diváků.  

 

Catering. Občerstvení pro veřejnost je zajišťováno na vyznačených místech po 

celé trase závodu s výjimkou Dolomitských alp, kde by ani nebylo možné občerstvení 

pořádně umístit.  

Občerstvení pro VIP hosty je zajištěno zdarma na speciálních místech a vstup je 

možný na základě kartičky, kterou hosté nosí pověšenou kolem krku a náramku na 

zápěstí. 

V pátek večer probíhá v hotelu na náměstí Lienz tzv. pasta party pro závodníky. 

Pro 110 týmů, tedy 440 závodníků je celkem připraveno: 100 kg těstovin, 100 l omáčky, 

30 kg zelných placek, 30 kg zelného, okurkového, rajčatového a bramborového salátu, 

80 hlávkových salátů, 12 kg parmezánu, 50 m štrúdlu a 20 l malinové a vanilkové 

polevy. Na zasycení je k dispozici sto bochníků chleba. Vstup pro závodníky a výdej 

jídla a pití je zajištěn na základě kartičky, kterou nosí každý závodník zavěšenou kolem 

krku.    

Po závodě po předložení kuponu v restauraci na náměstí dostane každý závodník 

nápoj a guláš. 

 

Startovní čísla. Výrobu startovních čísel zajišťuje soukromá firma. Vyrábějí se 

startovní čísla pro běžce, paraglidisty, cyklisty a startovní tílka pro kajakáře. Běžci si 

umisťují startovní čísla na prsa, paraglidisté na nohu, cyklisté na přední stranu řidítek a 

na záda. 
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Samolepky. Stejná firma vyrábějící dresy zajišťuje i výrobu samolepek, které si 

paraglidisté a kajakáři lepí na helmy.        

 

Ceny pro vítěze. Každoročně se vyhlašuje prvních pět týmů jak v mužské 

kategorii profesionálů, tak amatérů. Všichni vyhlašovaní v kategorii profesionálů si 

rozdělí prize money v hodnotě 15 000 Eur a v amatérské kategorii obdrží hodinky. 

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží cennou trofej v hodnotě cca 5 000 Eur (viz obr. 

č. 9) vyrobenou od profesora Jos Pirknera, který postavil například budovu ředitelství 

firmy Red Bull či navrhl design pro auta stáje Torro Roso ve Formuli 1. Ředitel závodu 

Werner Grissmann dodává: „Nikdy to nebyly ceny, za kterými by se atleti honili. Je to 

závod samotný. Po celém světě jsou závody, které mají daleko vyšší prize money, ale 

mnohem méně týmů na startu závodu.“ 

Prize money bylo rozděleno následovně:  

1. Místo – 7 500 Eur 

2. Místo – 3 700 Eur 

3. Místo – 1 900 Eur 

4. Místo – 1 100 Eur 

5. Místo – 800 Eur 

 

Oblečení. Veškeré oblečení organizátorů je obrandováno logem Red Bull 

Dolomitenmann, ale pouze ředitel závodu, vedoucí každé disciplíny, hostesky a tým 

záchranářů mají výrazné oblečení, aby se odlišili od ostatních a byli vidět. Ostatní 

členové pořadatelského týmu raději zůstávají v pozadí a v tichosti dělají svou práci.  

 

Vysílačky. Pořadatelé mají k dispozici přes sto vysílaček. Na hlavním náměstí 

Lienz je přistaveno speciální auto, které slouží jako převaděč signálu a také se v něm 

nabíjí veškeré vysílačky.  

 
Tiskové centrum. Tiskové centrum je umístěné na náměstí v budově Radnice  

v prvním patře. Radnice je poskytována městem a tudíž pořadatelé neplatí žádný 

pronájem. K dispozici pro novináře je internet, kopírka a občerstvení.  

Race office. Je umístěn také do budovy Radnice avšak do přízemí. Race office 

slouží závodníkům k odevzdávání Prohlášení účastníka, bez kterého není žádný 

Obr. č. 9 – trofeje pro vítěze 
jednotlivých disciplín 
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závodník vpuštěn na start. Dále na tomto místě závodníci obdrží startovní čísla a další 

potřebné věci nutné k závodu. Race office je otevřen již od čtvrtka před závodem. 

 

Pódium. Pódium o rozměrech 10 x 10 m, které je umístěno stejně jako start a cíl 

závodu na hlavní náměstí v Lienzi, je instalováno ve čtvrtek, jelikož v pátek již probíhá 

vystoupení kapel. 

 

Parkoviště. Dvě parkoviště o celkové kapacitě cca šest set aut. Jedno parkoviště 

je vyhrazeno pouze pro VIP, novináře a pořadatelská auta, druhé parkoviště je 

k dispozici veřejnosti. Další možností je parkovat u parkovišť, která patří k velkým 

obchodům, kterým je například Intersport apod. Všechna tato parkoviště jsou od 

hlavního náměstí přibližně 3 minuty chůze. 

 

 Mobilní toalety. Jsou umístěny pouze na sportovním hřišti v Leisachu, kde 

probíhá předávka mezi paraglidistou a kajakářem. Zde je k dispozici deset mobilních 

záchodů. V prostoru startu a cíle a u předávky kajakář/cyklista mohou diváci využívat 

sociálních zařízení v restauracích. 

 

 Zábrany.  Zábrany jsou využity především pro vytyčení startovního a cílového 

koridoru na náměstí, kde bývá nejvíce lidí. Dále jsou zábrany použity na předávkových 

územích. Zábrany jsou v celkové délce tři sta metrů. 

  

Značení trati. Trasa bývá označena žlutými praporky v lese a žlutými ukazateli 

Dolomitenmann. Dále se využívá žlutá barva pro značení na zemi, stejně jako u 

Adrenalin Cupu se jedná o přírodní barvu časem smyvatelnou.  
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6.7. Personální zajištění    

 Na organizaci Dolomitemannu se podílí hlavní dvaceti členný tým, který je den 

před závodem doplněn o pět set dobrovolníků. V této kapitole se opět zaměřím na 

personální zajištění závodu Dolomitenmann, na rozdělení organizačního výboru a na 

popis funkcí s tím spojených.  

 

Nejdůležitější členové organizačního výboru: 

• Werner Grissmann – vedoucí organizačního výboru 

• Peter Mayr – event manager 

• Stefan Mayr – zástupce vedoucího 

• Thomas Zimmermann 

• Nikolaus Grissmann  

• Alexander Steyrer 

• Richard Pettauer 

• Franz Krösslhuber 

Členové organizačního výboru si meze sebe rozdělují tyto úkoly: 

- Zajištění dostatku finančních prostředků, vyřizování povolení, zajištění cen 

pro vítěze, zajištění výroby startovních čísel a samolepek, zajištění 

cateringové firmy, PR a média, objednání veškerého technického zajištění 

např. mobilní toalety, osvětlení, zvuk, zajištění ubytování, zajištění 

dobrovolníků a jejich koordinace, přihlášky a komunikace se závodníky, 

internetové stránky závodu, příprava tiskového centra a race office, kartičky 

pro produkci s důležitými čísly, kartičky pro PRESS, TV, STAFF a VIP, 

organizace vyhlášení, pozvání významných hostů, zajištění kapel, příprava 

startovní listiny, komunikace s časomírou, zajištění autobusu pro převoz VIP 

hostů v době závodu 

 

 Organizační výbor si vyhrazuje právo pozměnit kdykoliv trasy a zrušit 

jednotlivé disciplíny či je počítat jednotlivě. V den závodu na schůzce výboru (7:30 hod 

ráno) může ještě organizační výbor udělat drobné změny. 

  



[91] 
 

Další funkce a odpovědnosti v průběhu závodu: 

 

• Závodní komise/Komise protestů: Členy závodní komise jsou všichni vedoucí 

jednotlivých disciplín a také ředitel závodu Werner Grissmann. Závodní komise 

je zodpovědná za všechny diskutabilní otázky. Protesty musí být složeny 

v písemné formě v den závodu do 16:30 hod v kanceláři závodu. K tomu musí 

být zaplacen poplatek 200 Eur. Pokud komise připustí chybu, poplatek bude 

vrácen. Pokud ne, celá částka propadne pořadateli. Komise psanou formou 

rozhodne, zda protest je platný či nikoliv do 18:00 hod. Žádné další možnosti 

proti rozhodnutí komise nejsou možné.  

• Moderátoři. Závod komentují tři moderátoři, přičemž dva jsou po celou dobu 

závodu v prostoru startu a cíle. Třetí moderátor je na mezi přistání paraglidingu 

a informuje diváky o průběžných časech a pořadí závodu. 

• Časomíra. Používá se systém fotobuňky OMEGA, který se používá například 

na akcích Mezinárodní lyžařské federace. Je to osvědčená metoda a organizátoři 

neplánují zavedené moderních čipů, které by mohli být v tomto případě spíše 

komplikací. 

• Rozhodčí. Celkem čtyři osoby, přičemž každý rozhodčí je zodpovědný za jednu 

disciplínu. Mají také na starosti technické zajištění trati. 

• Dobrovolníci. Ani takový závod jako Dolomitenmann by se neobešel bez 

dobrovolníků, kteří jsou využiti především po celé trati na kontrolních 

stanovištích, u občerstvovacích stanic, a u koridorů v místě startu a cíle a 

předávkových koridorů.  Celkový počet se pohybuje kolem čísla 500 a odměnou 

dobrovolníkům je tričko závodu a jídlo a pití. Nikdo z dobrovolníků si nikdy 

neřekl o peníze, jelikož je pro ně čest účastnit se tak velkého projektu. Do 

celkového počtu jsou započítáni i vojáci z profesionální rakouské armády, kteří 

každoročně pomáhají s přípravami závodu. Na starost mají například vytyčení 

koridorů pomocí zábran a pověšení bannerů. 

• Fotografové. Na Dolomitenmannu je přítomno celkem šest profesionálních 

fotografů, kteří se pohybují po trase závodu a zachycují celkový průběh akce.  

• Kameramani. Celkem dvanáct televizních týmů, které tak pokryjí celou trať a 

čekají je pouze krátké přesuny po trati.  
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• Ochranná služba je zajištěna pouze na dobu vyhlášení a večerního vystoupení 

kapel v pátek a sobotu. Přítomni jsou tři členové ochranky. 

• Catering je zajišťován soukromou cateringovou společností, která připravuje 

jídlo v rámci této akce již několik let. Tým kuchařů se skládá z dvanácti členů. 

• Záchranná služba. K dispozici je vrtulník, kde je připravený doktor, pokud by 

se stalo neštěstí. Dále jsou v několika místech po trati jedna až dvě osoby se 

základní výbavou, kterou jsou nosítka, dlahy apod. Poskytnou první pomoc a 

zavolají záchrannou službu. 

• Hostesky jsou přítomny u vstupu do VIP prostor a do tiskového centra a 

kontrolují, kdo je oprávněn ke vstupu a kdo nikoliv. 

 

 

6.8.  Reklamní kampaň 

 

Hlavní organizátor nezajišťuje žádnou mediální kampaň. Pořadatelé to mají 

usnadněné, jelikož závod je již tak populární, že o něm každý ví a potřebné informace 

jsou k dispozici na internetových stránkách. Probíhá pouze kampaň z vlastní iniciace 

sponzorů Red Bull či Gösser, kteří rozesílají informace lidem ze své databáze. Veškerou 

formou, která je reklamou pro Red Bull Dolomitenmann jsou články v novinách a 

časopisech a tisk letáků, které jsou distribuovány na dalších akcích v okolí.  

 

6.8.1.  Tiskové konference 

 Na základě dohody s největším partnerem firmy Red Bull bylo rozhodnuto, že 

se již žádné tiskové konference před závodem nebudou  nadále konat. Organizátoři 

zjistili, že mnohem více lidí oslovili a získali prostřednictvím e-mailu. Zrušení 

tiskových konferencí bylo zvažováno dlouhou dobu a konečné rozhodnutí padlo po 

rozhovorech s několika novináři, kteří byli stejného názoru, že časy se změnili a e-mail 

bohatě postačí. 

 Jediná konaná tisková konference je tedy ihned po skončení závodu s vítěznými 

týmy.  
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6.9. Doprovodný program 

 V pátek večer je tzv. Warm-up party, která je zdarma zpřístupněna, jak pro 

závodníky, tak pro veřejnost. Od osmi hodin na náměstí probíhá vystoupení dvou kapel. 

V průběhu závodu není v programu žádný doprovodný program pro diváky, jelikož 

pozornost je soustředěna pouze na závod a samotné sportovce. V sobotu po vyhlášení 

opět večer pokračuje vystoupení několika hudebních skupin. V neděli ráno je pro 

závodníky, diváky, spolupracovníky a VIP hosty uspořádána společná snídaně, která 

zakončuje celou sportovní událost. 

Vstup na závod, oba koncerty i na snídani je zdarma.  

 

6.10. Internetové stránky závodu 

 Na stránkách www.dolomitenmann.com jsou dostupné obecné informace o 

závodě, popis tratí, informace o koncertech spojené se závodem, informace pro 

novináře, přehled přihlášených týmů a také popis, jak se dostat do místa závodu. Na 

stránkách je také možné sledovat odpočítávání za jak dlouho závod odstartuje. 

 Na internetových stránkách je spuštěna on-line registrace, která je jediným 

možným způsobem, jak se do závodu zaregistrovat. Na základě online přihlášky je 

kapitánům týmu oficiálně poštou zasláno prohlášení účastníka, které každý závodník 

musí vyplnit a odevzdat při prezentaci v místě závodu. Online registrace probíhá již od 

1. ledna a končí 1. června, kdy zbývá do závodu ještě více jak dva měsíce. Po tomto 

datu je však nereálné se do závodu přihlásit.   

 Již dva roky je na Dolomitenmannu možné sledovat závod v přímém přenosu 

přes rádio, které začíná vysílat v den závodu v 9:00 hod. Jediné co je zapotřebí, je 

stáhnout si přehrávač do počítače, vše je samozřejmě zdarma.   

 

6.11. Monitoring akce 

 Monitoring akce se zpracovává pro přehled záběrů z Dolomitenmanna v televizi, 

článků v tisku a také na internetu. Monitoring je vyhotovený tři měsíce po akci, kdy 

ohlas závodu definitivně vyšumí a neobjevují se žádné nové články a pořady. Všem 

sponzorům resp. partnerům akce je samozřejmě monitoring zasílán, aby měli přehled o 

PR aktivitách akce a celkového zásahu diváků.   
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7. KOMPARACE A DOPORUČENÍ 

V této kapitole se zaměřím na porovnání závodů Adrenalin Cup a 

Dolomitenmann.  Závody se v mnoha položkách rovnají, jak je zřejmé z analýzy 

závodů, a proto bych se ráda zaměřila především na odlišné věci, z kterých bych ráda 

odvodila doporučení pro další ročníky.  

 

7.1. Komparace 

Oba závody jsou extrémní, konají se v náročných přírodních podmínkách a 

závodníci si musejí šáhnout na dno svých sil. Závodu v Alpách by se však mohlo 

závidět počasí a letové podmínky pro paragliding. Za celých dvacet jedna ročníků byl 

paragliding zrušen pouze třikrát. Pokud se nedá odstartovat na jedné straně svahu, 

většinou to jde z té druhé. V případě zrušení paraglidingu je to oznámeno ještě před 

závodem. Oproti tomu stojí v Beskydech Lysá hora, která je největrnějším místem 

v České republice a s počasím pro paragliding je to vždy ošidné. Za pět let Adrenalin 

Cupu v Beskydech se letělo pouze dvakrát. Organizátoři se snaží do poslední chvíle a 

tak se paragliding případně ruší až v průběhu závodu, což je organizačně složitější, ale 

na druhou stranu šance, že se let paraglidistů uskuteční, stojí za to. Nicméně toto je 

zrovna položka, na kterou je člověk krátký a musí se počítat, že ne vždy příroda 

závodům vyhoví a organizátor se s tím musí vypořádat, jak nejlépe umí. 

Největší a na první pohled jasnou výhodou Dolomitenmannu je spolupráce 

s firmou Red Bull, která je generálním partnerem závodu již od roku 1997. Název 

závodu ve spojení Red Bull Dolomitenmann znají miliony lidí po celém světě. 

Organizátoři Adrenalin Cupu by byli samozřejmě také rádi, kdyby existoval jeden stálý 

generální partner. Ale upřímně, takových světových kolosů, kterým Red Bull je, se 

zaměřením na sponzoring, na světě není mnoho a v České republice se každoročně 

vedou dlouhá jednání při shánění nejen generálního sponzora, ale vůbec všech partnerů 

pro další ročník. S tím je spojena i mediální kampaň, zatímco na Adrenalin Cupu jsou 

každoročně vydávány desítky tisíc, Red Bull propaguje celou akci sám a organizátoři 

tak mediální kampaň nemusejí vůbec zahrnovat do svého rozpočtu akce.    

Dobře zvolenou volbou na Dolomitenmannu je určitě rozdělení kategorie 

profesionálové a amatéři. Profesionálové se těmito sporty většinou živí a je tedy jasné, 

že jejich výkonnost bude na jiné úrovni než amatérských závodníků, kteří sportují 
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především pro radost. Bohužel na Adrenalin Cupu zatím není možné toto rozdělení 

provést, jelikož těch profesionálních týmů není tolik, aby bylo důstojné mít svou vlastní 

kategorii. V zájmu organizátorů to určitě je a věřím, že v budoucnu se k tomuto trendu 

rozdělení kategorií Adrenalin Cup také přidá. 

Startovné představuje obrovský rozdíl. Na Adrenalin Cupu je startovné 1 800 Kč 

za tým a na Dolomitenmannu startovné činí 320 Eur, v přepočtu přibližně 8 300 Kč. 

Skoro jistě si troufnu říct, že za tuto částku by většina týmů na Adrenalin Cupu 

nestartovala. Na druhé straně je za tuto částku poskytnut lepší servis pro závodníky viz 

například páteční večeře.  

Návštěvnost Adrenalin Cupu, stejně jako počet startujících týmů, se rok od roku 

zvyšuje, což je velmi pozitivní zpráva a pro pořadatele motivace pokračovat 

s organizací závodu i do budoucna. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo padesát čtyři 

týmů a přišlo se podívat kolem tří tisíců diváků. Jak jsem se již zmínila, návštěvnost 

pomalu roste, avšak k dosažení návštěvnosti, která je na Dolomitenmannu je ještě 

dlouhá cesta. Loni do Rakouska na závod zamířilo dvacet pět tisíc osob.  

Pokud bych srovnala nabídku pro sponzory, tak nabídka propagace na Adrenalin 

Cupu je mnohem větší. Ale je to opět dáno přístupem lidí a firem na daném území a 

také rakouským zákonem. V Rakousku platí tzv. sponzorský zákon, který umožňuje 

firmám rozhodnutí buď danit své příjmy ve výši přibližně 20%, nebo danit pouze 

přibližně 6% ze svých příjmů a zbytek peněz věnovat na sportovní či kulturní akce. 

Firmy za toto partnerství nechtějí ani velkou propagaci. Na Dolomitenmannu jsou 

samozřejmě umístěny bannery podél trati v předávkových koridorech, ale například na 

podiu není umístěno jediné logo partnerů. 

Určitě bych ráda vyzdvihla tzv. warm-up party, která se koná na 

Dolomitenmannu v pátek před závodem. Závodníci mají zdarma večeři a na náměstí 

probíhá koncert, který je přístupný pro veřejnost zdarma. Určitě to přispěje k atraktivitě 

celé akce a také přiláká více lidí do místa konání.  

Starosti organizátorům na Adrenalin Cupu přidělávají vandalové a nevychovaní 

lidé. Značení trati na Adrenalin Cupu probíhá v pátek před závodem, ale v sobotu brzo 

ráno musí probíhat kontrola značení, jelikož lidé z neznámého důvodu chodí a značení 

trati ničí a strhávají. Toto vše je potom náročnější na čas, peníze a celou logistiku 

závodu. Na Dolomitenmannu a vůbec v celém Rakousku toto vandalství nepřichází v 
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úvahu. Bohužel tato převýchova českého chování a ničení cizích věcí bude ještě 

nějakou tu chvíli trvat.    

 Oba závody používají na měření času fotobuňku. Avšak na Adrenalin Cupu se 

každoročně objevují problémy spojené s měřením času při paraglidingu díky tomu, že 

do poslední chvíle není jasné, zda se poletí či nikoliv. Proto by stálo za úvahu, zda by 

nebylo lepší zvolit pro příští ročník chipovou časomíru. Dolomitenmannu by naopak 

zavedení chipové časomíry mohlo spíše uškodit, jelikož letové podmínky pro 

paragliding jsou známy již před závodem a není tedy potřeba nahrazovat měření 

fotobuňkou, která naprosto vyhovuje podmínkám a prostředí tohoto závodu. 

I přesto, že v Česku již také funguje profesionální armáda, stále je co se učit. Na 

Dolomitenmannu vojáci dobrovolně pomáhají s přípravami závodu. Věší bannery podél 

trati, zapůjčují vlastní techniku, kterou má armáda k dispozici, vozí závodníky auty na 

start jejich disciplíny apod. Je to obrovská pomoc organizátorům a ulehčení těžké práce 

dobrovolníkům.  

K zajištění závodu Adrenalin Cup by také určitě pomohl vrtulník, který je na 

Dolomitenmannu běžně přítomný a slouží pro převoz materiálu na vzdálenější místa, 

dále převáží padáky pro paraglidisty a věci pro běžce po doběhnutí. Toto vše zkracuje 

důležitý čas při přípravách. Vrtulník obvykle zabezpečují sponzoři či soukromé 

televizní společnosti.    

Press centrum na Adrenalin Cupu je otevřeno celý pátek a sobotu již od brzkých 

ranních hodin opět po celý den. Oproti tomu press centrum na Dolomitenmannu 

v průběhu závodu neexistuje. Novináři a fotografové si mohou do kanceláře zajít, 

připojit se na internet, ale jakékoliv informace jim v průběhu závodu nikdo nedá. 

Informace je tedy možné získat pouze před závodem anebo po něm.  

Organizátoři Dolomitenmanna jdou cestou moderní doby a rozhodli se již nadále 

neorganizovat žádné tiskové konference před závodem a tiskové zprávy zasílat pouze 

prostřednictvím e-mailu. Oproti tomu pořadatelé Adrenalin Cupu o této variantě zatím 

vůbec neuvažují. Tiskové konference měli vždy úspěch, lidé se potkají osobně, novináři 

mohou klást otázky na téma, která je zajímají a také je čeká občerstvení. Obě varianty 

mají určitě své výhody a nevýhody. Myslím si však, že pro české chování a myšlení je 

varianta pořádání tiskových konferencí stále daleko vpřed před pouhým zasíláním e-

mailů, které mohou působit neosobně. 
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Ráda bych zmínila LED obrazovku, která je umístěna v areálu startu a cíle 

závodu Adrenalin Cup. Na obrazovce je možné sledovat průběh závodu a je to 

jedinečná šance pro diváky, jak mít přehled o průběhu celého závodu. Tento živý přenos 

z trati je výjimečný a nikde na podobných závodech se vůbec nerealizuje.  

Oproti tomu bych ráda zmínila živý rádiový přenos závodu Dolomitenmann, 

který určitě ocení především lidé, kteří se nemohou na závod dostavit osobně. 

Ceny pro vítěze bych rozdělila do dvou kategorií. A to prize money a hodnotné 

ceny. Na Dolomitenmannu profesionální závodníci vyhrávají pouze prize money a 

amatéři oproti tomu jen hodnotnou cenu, kterou jsou hodinky. Na Adrenalin Cupu jsou 

ceny dávány dohromady, především z důvodu nerozdělení závodních kategorií na 

profesionály a amatéry. Lze si položit otázku, která z věcí je pro vítěze hodnotnější? Ze 

své vlastní zkušenosti mohu říct, že profesionálové určitě preferují prize money, jelikož 

si z vyhraných peněz mohou platit náklady na sportovní přípravu, dopravu na závody 

apod. Oproti tomu amatérští sportovci jsou raději za hodnotné a užitečné věci, kterými 

je například horské kolo, letenka apod. 

Na Dolomitenmannu neprobíhá v době závodu žádný doprovodný program. Na 

druhé straně stojí bohatý doprovodný program Adrenalin Cupu. Kterou variantu by tedy 

měli organizátoři zvolit? Myslím si, že na obou variantách je něco dobrého. U 

Dolomitenmannu je tak větší pozornost poutána přímo na samotné sportovce a lidé 

povzbuzují podél celé trati a ne jen v místě startu a cíle. Na druhou stranu se 

Dolomitenmann odehrává na tak velkém území, že člověk může stihnout závodníky 

maximálně na dvou zajímavých místech po trati různých disciplín. Řešení tohoto 

problému nabízí právě Adrenalin Cup organizováním doprovodného programu pro děti 

i dospělé přímo v areálu, kde probíhá start a cíl závodu, přistávají paraglidisté a také 

vylézají kajakáři z vody. Člověk tedy může celý závod sledovat v klidu na jednom místě 

a k tomu také vyzkoušet například bungee running a shlédnout různé exhibice.  

O merchandisingu jsem se dříve v mé práci vůbec nezmínila, jelikož ani na 

jednom ze závodů není možné zakoupit jakékoliv výrobky s logem závodu. Avšak na 

tuto věc jsou dva rozdílné názory z pohledu organizátorů. Na Dolomitenmannu 

poptávka po věcech s logem vždy byla a je. Organizátoři jsou však pevně rozhodnuti 

žádné reklamní předměty neprodávat. Říkají, že by mělo existovat pouze jedno tričko 

Red Bull Dolomitenmann a tím je tričko, které dostávají závodníci. Druhým důvodem 

je, že nechtějí získávat peníze z merchandisingu. Na Adrenalin Cupu je také poptávka 
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po věcech s logem Adrenalin Cupu, především triček. V tomto případě jsou však 

organizátoři merchandisingu nakloněni a pro příští ročník dojde určitě k výrobě 

několika věcí, které si veřejnost bude moci zakoupit. Peníze z merchandisingu by 

Adrenalin Cupu mohly také pomoci k pokrytí veškerých nákladů a růstu celé akce. 

 

7.2. Doporučení 

 V této části bych se ráda zaměřila na doporučení, která mi vyplynula 

z analytické části obou závodů či ze vzájemné komparace. Pro lepší přehlednost 

rozdělím doporučení přímo k jednotlivým závodům. 

 

a. Dolomitenmann 

- I přesto, že organizátoři nestojí o žádný doprovodný program, myslím si, že 

LED obrazovka, na které by lidé mohli sledovat živé záběry z trati, by byla pro 

diváky velice atraktivním zpestřením. Je to samozřejmě finančně a technicky 

náročné, ale věřím, že pořadatelé tohoto závodu by určitě nějaké finanční 

prostředky sehnali. 

- Velice zajímavé by určitě také bylo, pokud by i Dolomitenmann nechal 

vizualizovat celou trať ve 3D.  

- Na své internetové stránky umístit výsledky z předešlých ročníků a přidat také 

mapy jednotlivých tras závodu. 

- Zamyšlení se nad fair play a ocenění úspěšnosti zahraničních týmů. Tento bod 

zmiňuji proto, že se ke mně dostala informace od českých závodníků, že se 

rakouští organizátoři snaží, aby vždy vyhráli domácí závodníci a úspěchy 

zahraničních týmů ani neoceňují. Určitě by stálo zamyslet se nad svým 

chováním, je škoda pokud se něco takového děje při tak velké světoznámé akci.   

 

b. Adrenalin Cup 

- Výzvou pro pořadatele Adrenalin Cupu je určitě snaha sehnat stálého 

generálního partnera, který by stejně jako Red Bull v Rakousku pomohl 

závodu Adrenalin Cup ještě k většímu rozmachu. 

- Pokusit se oslovit více zahraničních účastníků, což by mohlo přispět 

k rozšíření závodu do povědomí lidí i za hranicemi České republiky. 
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- Zvážit pronájem chipové časomíry a předejít problémům, které se stávaly 

s fotobuňkou a posunout tak závod zase o kousek výš. 

- Pokusit se o zavedení merchandisingu, o který mají lidé zájem a který by 

mohl pomoci více finančně zabezpečit Adrenalin Cup. 

- Ve spojení se startovními čísly snad jen zamyšlení, zda by nestálo za to 

umístit cyklistům startovní čísla také na záda. Je to dobře viditelné při 

televizních záběrech a na fotografiích a závodníka je především možné 

poznat i zezadu. 

- Velmi dobrý nápad, kterým je tzv. warm up party před závodem. Pokud 

bude dostatek finančních prostředků, bylo by velmi zajímavé tuto akci 

zorganizovat i v Beskydech. 

 

Doporučením pro oba závody je propagace závodu na momentálně velmi 

populární sociální síti Facebook.  
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8. ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat extrémní štafetové závody 

Adrenalin Cup a Dolomitenmann a odhalit jejich nedostatky a absence. Zaměřila jsem 

se na tyto závody především z důvodu, že jsou rok od roku populárnější mezi sportovci 

i veřejností a také proto, že se aktivně podílím na organizaci závodu Adrenalin Cup.  

 V první části jsem uvedla teoretická východiska, která se nejvíce vztahovala 

k tématu management a marketing sportovní akce. Vzhledem k tomu, že v české 

literatuře neexistuje žádná publikace popisující pořádání sportovních akcí, využila jsem 

k teoretické části knihu „An Insider’s Guide To Managing Sporting Events“ od 

amerického autora Jerryho Solomona, který přesně zahrnuje zmiňované téma. 

 V praktické části jsem důkladně popsala závody Adrenalin Cup a 

Dolomitenmann. Zaměřila jsem se především na samotné přípravy, organizaci a 

finanční zajištění závodu. Dále jsem se snažila přiblížit, co všechno organizace 

extrémních štafetových závodů obnáší. Poté jsem se již dostala ke komparaci, která byla 

cílem mé práce. Závody mají mnoho shodných položek, a tak jsem se raději zabývala 

položkami rozdílnými, které jsou více zajímavé. Z nich mi vyplynula doporučení, která 

by pořadatelé obou závodů mohla využít do budoucna.  

Věřím, že má práce bude přínosná pro organizační tým Adrenalin Cupu a 

Dolomitenmana a také pro pořadatele dalších sportovních závodů. Na základě analýzy a 

výsledků této práce se lze poučit o úskalích spojených s pořádáním sportovního závodu 

a s tím spojenými činnostmi. Výsledky této práce poslouží ke zkvalitnění úrovně 

závodu Adrenalin Cup a budou také odeslány organizátorům závodu Dolomitenmann. 

Závěrem snad jen říci, že Dolomitenmann v porovnání s Adrenalin Cupem má 

několikanásobně větší rozpočet a organizační tým. Závod se koná ve velké horské 

oblasti, která není tak přísně chráněná jako jsou Moravskoslezské Beskydy. 

V Rakousku se také Dolomitenmann těší vstřícnějšímu přístupu obcí a obyvatel. Toto 

vše jsou body dané velikostí akce, která nabírá obrovských rozměrů. Je však určitě 

dobře, že organizátoři neplánují rozšíření závodu, které by naopak mohlo celé akci spíše 

uškodit. Na druhé straně Adrenalin Cup má určitě potenciál se ještě rozrůstat, vše však 

záleží na podpoře partnerů akce, zda poskytnou závodu dostatečné finanční možnosti, 

které by k rozšíření a zlepšení závodu přispělo. Jinak je určitě dobře, že i Česká 
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republika má svůj závod „Dolomitenmann“, který má své místo mezi nejextrémnějšími 

závody světa a za který se pořadatelé určitě nemusejí stydět. 
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