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1. Úvod 

 Nad tématem bakalářské práce jsem dlouho přemýšlela. Chtěla jsem, aby vytvořená 

práce byla někomu přínosná a aby mohla být použita jako odrazový můstek k aktivní 

činnosti. Projekt managementu sportovní akce toto umožňuje. Ideální bude, pokud se 

vytvořený projekt stane prvním krokem k uskutečnění akce. Dále jsem uvažovala nad 

výběrem akce. Zvolila jsem vícesportovní událost zaměřenou na studenty středních škol a 

učilišť, tedy středoškolský šestiboj. Chtěla bych se orientovat na studenty a učitele 

v Královéhradeckém kraji.  

 Toto téma mi přijde v dnešní době celkem aktuální. Podle mého názoru dnes není 

příliš velká nabídka volnočasových aktivit pro mládež ve věku 15 – 18 let. Většina 

zájmových kroužků je nabízena žákům škol základních a ne středních. Proto mi přijde 

velmi vhodné uspořádat závod právě pro ně. Středoškolský šestiboj by neměl být ani tak 

závodem, kde v první řadě jde o vítězství, ale spíše volnočasovou aktivitou, kde jde o 

příjemné strávení času s kamarády, utužení kolektivu, týmovou spolupráci, poznání 

nových přátel a samotné sportovní výkony jsou až na druhém místě.  

 Projekt by měl především ukázat mladým lidem cestu k aktivnímu trávení volného 

času a získávání pozitivního vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám. Protože je 

Středoškolský šestiboj týmový závod, jehož členem je i učitel, dochází k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů a to zejména ve vztahu učitel – student. Dále rozvíjí a 

prohlubuje dovednosti a propojuje je s již nabytými zkušenostmi. Umožní studentům 

získání větší důvěry v sebe i v ostatní, motivuje k sebevýchově, poskytuje návod na aktivní 

trávení volného času či seznamuje s dosud nevyzkoušenými sporty. 
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2. Cíle a úkoly práce 

 V tomto bodě bych si chtěla stanovit základní cíl bakalářské práce a jednotlivé 

úkoly, které bude třeba vypracovat. 

2.1. Cíl 

 Základním cílem mé bakalářské práce je vytvoření projektu managementu a 

marketingu sportovní akce nazvané Středoškolský šestiboj pro léta 2009 – 2011, který je 

určen studentům a učitelům Královéhradeckého kraje. 

2.2. Dílčí úkoly 

 Dílčí úkoly práce, které spadají do rámce celkového cíle jsou následující: 

• analyzovat předchozí ročník závodu Středoškolský šestiboj v jednotlivých 

činnostech 

• formou dotazníku zjistit zájem studentů středních škol o podobné akce, o jednotlivé 

disciplíny šestiboje, zjistit jaké možnosti využití volného času sportovními 

aktivitami skýtá jejich okolí, účastníků minulého ročníku akce se zeptat na jejich 

osobní zhodnocení, vhodnost disciplín, organizační stránku apod. 

• zpracovat a interpretovat výsledky dotazníku 

• vytvořit SWOT analýzu 1. ročníku akce  

• vytvořit návrh na zlepšení projektu závodu, připravit finanční a personální rozvahu, 

promyslet propagační strategii 
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3. Teoretická východiska 

3.1. Definice základních používaných pojmů 

 Na začátku této kapitoly, než se začneme zabývat podrobněji managementem 

sportovních akcí, je vhodné připomenout vybrané pojmy obecného managementu a 

marketingu vztahující se k tématu práce. Ty jsou zároveň východiskem pro vytvoření akce. 

3.1.1. Sportovní management, sportovní manažer 

 Sportovní management uplatňuje všechny manažerské funkce, stejně jako obecný 

management, s jediným rozdílem, že je aplikuje v oblasti sportu. Jde o sekvenční funkce 

(plánování, organizování, výběr a rozmístění lidí, vedení lidí, kontrola) i o funkce průběžné 

(analytická, rozhodovací, implementační, komunikace).  

ČÁSLAVOVÁ (2000) uvádí, že sportovní management lze chápat jako „způsob 

řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů a dalších sportovních organizací, 

které alespoň z části akceptují podnikatelsky orientované chování; dále zcela bezvýhradně 

způsob řízení podnikatelského sektoru, výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb.“ (3, s. 11, 14) 

  „Komponenta managementu a komerce zahrnuje nejen manažerské řídící funkce 

jako plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu, ale i takové oblasti jako je účetnictví, 

marketing, ekonomie, finance a právo. Komponenta sportu z hlediska sportovního 

managementu zahrnuje oblast diváctví, která se soustřeďuje na konzumování zábavy a 

oblast zdatnosti, mající ve středu svého zájmu aktivní účast participantů na sportovních a 

tělovýchovných aktivitách,“ uvedla ČÁSLAVOVÁ (2004). (4, s. 10) 

 Na území České republiky může manažer ve sportu pracovat na následujících třech 

úrovních: 

• vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovního družstva na vrcholové úrovni, 

specialisté pro přípravu velkých sportovních akcí, specialisté pro činnost lidí ve 

volném čase) 

• řízení určitého sportovního spolku (členové výkonných výborů sportovních 

organizací, svazů, klubů, TJ) 
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• v podnikatelském sektoru (výroba sportovního zboží, marketingové a reklamní 

agentury pro sport, sportovní centra) 

3.1.2. Marketing, sportovní marketing 

 Marketing je vědní disciplínou, která v dnešní době usiluje o nalezení rovnováhy 

mezi zájmy zákazníka na jedné straně a manažera firmy na druhé. Důležitými body jsou 

pro marketing spokojenost zákazníka, proto se na něho tolik orientuje a samozřejmě také 

tvorba přiměřeného zisku v podmínkách tržního hospodářství. 

 Americká marketingová společnost (AMA) uvedla v r.1985, že „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. 25) Volným překladem této definice lze říci, že úkolem 

marketingu je nabídnutí požadovaného zboží správným skupinám lidí, ve správný čas, na 

správném místě, za přijatelné ceny a s přispěním přiměřené propagace. 

 Definice Philipa KOTLERA (2007): „Marketing je společenský a řídící proces, 

kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, 

nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu.“ (8, s. 

44)  

 Produkt je předmětem marketingu. Může jít o výrobek, službu, myšlenku, zemi 

nebo jiné fyzické místo i osobu či instituci. Nabídka podniku vychází z požadavků 

zákazníků. Tato teorie je velmi důležitá z hlediska dlouhodobé úspěšnosti firmy. Lidé 

nejsou ochotni platit za výrobky a služby, které nepotřebují.  

 Základními nástroji marketingu jsou tzv. „4P“, jedná se o Product (produkt), Place 

(distribuce), Price (cena), Promotion (propagace). Tyto nástroje pomáhají při 

uskutečňování dlouhodobých i krátkodobých záměrů firmy. 

 V několika posledních letech se marketing stále častěji uplatňuje v oblasti sportu. 

Sportovní organizace se výrazně zabývají obchodem ve sportu, což jim přináší finanční 

zdroje pro provozování sportovních aktivit. 

 ČÁSLAVOVÁ (2000) ve své knize uvádí definici amerických autorů Pittse a 

Stotlara, kteří vnímají sportovní marketing jako „proces navrhování a zdokonalování 

činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se 

uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ (3, s. 68) 
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 Na otázku „Co přináší marketing tělesné výchově a sportu?“ ČÁSLAVOVÁ (2000) 

odpovídá jak kladně, tak i záporně. Pozitivem může být ujasnění komu je nabídka 

produktů určena či získání doplňkových finančních zdrojů. Negativa vidí např. v tom, že 

finance diktují, co má TV a sport dělat. 

3.1.3. Proces marketingového průzkumu 

Ve své práci provedu písemné dotazování formou dotazníku (příloha 1).  

Cíl dotazování: zhodnocení ročníku 2008, návrhy na zlepšení, zájem o akci a zhodnocení 

sportovních možností při škole. 

Cílová skupina dotazování: účastníci Středoškolského šestiboje v r. 2008 

Typ otázek: identifikační otázky, filtrační otázky, podle vhodnosti otevřené, uzavřené i 

polootevřené otázky 

3.2.  Přístupy k managementu sportovní akce 

 V České republice doposud nevyšel žádný titul, který by se věnoval managementu 

sportovních akcí. Je tedy třeba sáhnout do literatury zahraničních autorů. Tuto 

problematiku dobře popsal americký autor JERRY SOLOMON (2002) v knize „An 

Insider´s Guide to Managing Sporting Events“. Přestože kniha pojednává především o 

managementu sportovních akci v USA, myslím, že ji lze použít i pro sportovní akce 

konané v České republice. Některé kapitoly budou základním zdrojem pro následující část 

mé práce. 

3.2.1. Základní charakteristika sportovní akce 

 Pořádání sportovní akce není nijak jednoduchá záležitost. V běžném životě kolem 

sebe vidíme nespočet sportovních událostí, některé nám jsou známé, o jiných slyšíme 

poprvé. O mnoha se však ani nedozvíme. Existují akce, jejichž první ročníky jsou velice 

dobře marketingově podporovány, ale dalších ročníků se ani nedočkají. Nejúspěšnější a 

nejoblíbenější akce naopak slaví i stoletá výročí. Každý pořadatel sportovní akce z ní chce 

udělat akci známou, navštěvovanou a hlavně dlouhodobě úspěšnou.  

 Nejhorší je představa, že na připravené akci bude mizivá účast závodníků. To by 

mělo být pohonem pro všechny pořadatele, aby si na přípravě a organizaci akce dali 
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skutečně záležet a nic nepodcenili. Stále by měli být ve střehu a přichystáni řešit případné 

nečekané problémy. 

 Před začátkem plánování sportovní akce bychom si měli rozmyslet následující 

body: 

• charakterizovat základní atributy sportovní akce 

- z hlediska účastníků – amatéři či profesionálové 

- z hlediska velikosti – malá či velká akce 

- z geografického hlediska – místní, krajská, národní, mezinárodní 

- z hlediska nutnosti schválení od sportovního orgánu 

• uvědomit si záměr akce 

- akce je zaměřena na dočasnou mediální podporu sportovce, ne na zisk a 

budoucí     pokračování 

- snaha vytvořit akci mezinárodního charakteru, zde je hlavním motivem zisk 

- akce slouží k zviditelnění a přilákání většího množství finančních 

prostředků 

• vytvořit zisk – tento ukazatel bývá hlavním motivem pořádání akce 

• podporovat dobré jméno akce – to je ovlivněno celou řadou faktorů (dostatečná 

informovanost, celková doba trvání akce, čistota, dostatek občerstvení, zábava pro 

diváky, dostatek parkovacích míst) 

• odhadnout pořizovací náklady – je třeba zvážit, zda je pro nás výhodnější zakoupit 

práva na již existující a zaběhnutou akci či vytvořit svoji novou akci, větší a lepší. 

Toto rozhodnutí může být kritické a též velmi zásadní, proto bychom ho měli 

důkladně promyslet. 

• projednat schválení od sportovní organizace – každý sport má svůj řídící orgán, 

který by měl při pořádání určitých akcí požádat o souhlas s organizací. Podmínky 

schvalování se liší podle typu akce a druhu sportu, u mnoha sportů schválení ani 

není potřeba. 
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• vytvořit atmosféru akce – SOLOMON (2002) vidí v příjemné atmosféře jeden 

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

prostředí pro účastníky závodu. 

V projektu Středoškolský šestiboj určitě zvážím záměr akce, základní atributy a propagaci 

dobrého jména akce. 

3.2.2. Rozpočet sportovní akce 

 Vytvoření předběžného rozpočtu je nedílnou součástí plánování sportovní akce. 

Měli bychom se zamyslet nad příjmovou i výdajovou stránkou. Rozpočtové položky se 

samozřejmě liší podle typu sportovní akce. Následuje vzorová charakteristika rozpočtu. 

Příjmy tvoří: 

� podpora od sponzorů (sponzor oficiální, hlavní, mediální, ostatní)  

� příjmy z prodeje vstupenek – těžko předvídatelný odhad zejména u prvních ročníků 

� příjmy z doprovodného programu 

� příjmy z vysílacích práv na území domácí země 

� příjmy z vysílacích práv ze zemí, do kterých je přenos přenášen 

� příjmy z prodeje reklam vysílaných během televizního přenosu na základě uzavřené 

smlouvy s danou televizní společností 

� příjmy ze slavnostních večírků, autogramiád, dalších doplňkových akcí 

� prodej suvenýrů 

� příjmy ze zaplaceného startovného 

 

Výdaje tvoří: 

� odměny zaměstnancům 

� pronájem kancelářských prostor  

� vybavení a provoz kancelářských prostor – tužky, papíry, kopírky, počítače apod. 

� pojištění  

� doprava, ubytování, stravování 



 10 

� doprovodný program – večeře se sponzory, volné vstupenky pro zaměstnance a 

VIP, upomínkové předměty  

� poplatky související s ochranou názvu a loga akce 

� prize money 

� trofeje, medaile, upomínkové předměty – pro většinu sportovců nejsou prioritou, 

přesto však jsou nezbytnou součástí každé sportovní akce  

� náklady spojené s účastí VIP osob, trenéři, lékaři, maséři 

� příprava sportoviště – např. přestavba multiarény, navážení sněhu při jeho 

nedostatku apod. 

� nájem, provoz sportovního zařízení – topení, elektřina, voda, klimatizace atd. 

� bezpečnost – při pronájmu sportovní haly je většinou bezpečnostní služba zahrnuta 

v nájmu, u outdoor akcí je otázka bezpečnosti složitější 

� osvětlení a ozvučení 

� techničtí pracovníci – jejich úkolem je příprava sportoviště 

� poplatky za hudbu, dekorace – především u estetických sportů 

� oblečení, uniformy – jsou důležité z několika důvodů: pomáhají určit zákazníkům 

pracovní pozici daného pracovníka, pro velkou skupinu dobrovolníků se jedná o 

vděčný dárek, uniformy jde obvykle zakoupit jako suvenýr, jedná se tedy také o 

dobrou propagaci 

� makeup – význam u estetických sportů a u televizních přenosů 

� reklama ve sdělovacích prostředcích – účinná je kvalitní a promyšlená reklama 

� média, public relation 

� poplatky za „komunikační design“ – poplatky designérovi, který vytvoří reklamní 

letáky 

� zábavný program, fotograf – zajištění fotodokumentace celé akce 

� tištěný program – dobře zvážit kvalitu a množství tištěného programu 
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 Za nejdůležitější finanční zdroje u sportovních akcí lze považovat sponzorování a 

finance získané formou grantu od státní instituce. Organizace, která chce akci pořádat 

napíše projekt a odešle ho ve stanoveném termínu na příslušný orgán státní instituce 

(krajský úřad, MŠMT,…). Poté jí může být udělena i nemalá finanční podpora na 

uspořádání akce.  

 Sponzorování zajišťuje také významný prostředek k zabezpečení finančních zdrojů 

sloužících k realizaci akce. Je nezbytné, aby sportovní manažer respektoval dvě hlediska. 

Hledisko sponzora – z jakých důvodů podporují instituce a podnikatelé aktivity v rámci 

tělesné výchovy a sportu, kultury, zdravotnictví, atd.? 

Hledisko sponzorovaného – co dává podnět organizacím v oblasti tělesné výchovy a 

sportu, kultury, atd. hledat sponzory a co má za to poskytnout? 

 Existuje několik forem sponzorování. Pro tuto práci je významné sponzorování 

sportovních akcí. „U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají možnosti, které lze 

nabídnout sponzorovi: zejména je využívána plejáda reklamních možností od 

programového sešitu, vstupenek, reklamy o přestávkách až po uvádění titulu „hlavní 

sponzor“ akce. Nabídka může být podložena různými manažerskými náměty (např. akce 

V.I.P., speciální propagace dle priorit obchodní, resp. výrobní orientace sponzora apod.). 

Návrhy všech protivýkonů ze strany uchazeče o sponzorování bývají obvykle 

konkretizovány a doloženy v tzv. „sponzorských balíčcích“,“ uvádí ČÁSLAVOVÁ (2000). 

(3, s. 123, 124) Sponzorský balíček je soupis návrhu protivýkonů, které manažer může ze 

strany organizace nabídnout. Kritériem je rozsah a úroveň nabízených výkonů, cena se 

mění v závislosti na velikosti spolku, akce a mnoha dalších faktorech. 

3.2.3. Cash flow 

 Při finančním plánování sportovní akce hraje důležitou roli také cash flow, tedy tok 

peněžních prostředků. Je dobré znát předběžný rozpočet akce, ale stejně tak je nutné vědět, 

kdy jaké finanční prostředky budeme potřebovat a také, kdy jaké obdržíme. 

 Při plánování cash flow bychom měli brát ohled na tyto aspekty: 

• znát počáteční výdaje nutné k nastartování akce, 

• při uzavírání smluv s dodavateli se snažit co nejvíce prodloužit termín splatnosti 

faktur, 

• je vhodné si sestavit ilustrativní tabulku očekávaných příjmů a výdajů. 
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3.2.4. Výběr místa konání akce 

 Výběr místa, kde se bude sportovní akce konat je dalším velmi podstatným bodem 

celého plánování. Poměrně vhodné je provést analýzu, zda má akce v dané lokalitě šanci 

na úspěch. Je nutné položit si některé otázky:  

• je sport v dané lokalitě populární? 

• konají se ve stejný okamžik podobné akce? 

 Zde je nezbytné provést analýzu všech konkurenčních akcí a na základě jejich 

úspěšnosti a známosti se rozhodnout, zda jim konkurovat, nebo zda se s nimi spojit a 

vytvořit společný projekt. 

• je v dané lokalitě dostatečný počet příznivců daného sportu? 

 Přestože se daný sport v jedné zemi může těšit velké mediální podpoře, 

v jednotlivých regionech může být zájem o něj rozdílný. 

• má společnost v daný okamžik náladu na podobné akce?  

 Jde např. o pořádání soutěží v zimních sportech uprostřed parného léta či naopak. 

Správně odhadnout, jestli se lidé budou chtít v létě „zchladit“ u sledování krasobruslařské 

exhibice nebo by raději uvítali závod v beach volejbalu. 

 Výborným pomocníkem při pořádání akce je také tradice. Velkolepé tradiční akce 

lidé v daném místě očekávají vždy již měsíce dopředu. Zde lze téměř s jistotou říci, že 

zájem ze strany diváků bude naplněn.  

 Při výběru místa je dále třeba zvážit pronájem sportovního areálu či zařízení, 

sociální zázemí a možnost občerstvení pro účastníky. Důležitá je i dostupnost areálu. Je-li 

špatná, může diváky odradit představa trmácet se hodinu přeplněným autobusem ucpaným 

městem.  

 Pořádání sportovní akce vyžaduje určitá potvrzení. U větších národních a 

mezinárodních akcí je tato administrativa náročnější než u regionálních akcí. Kolikrát je u 

velkých akcí typu MS nebo ME potřeba postavit nový stadion či celý sportovní areál. 

V takovém případě je třeba dobře zvážit kapacitu pro diváky. Občas je tedy lepší se řídit 

pravidlem, že méně je někdy více, jak tvrdí SOLOMON (2002). Z marketingového 

hlediska není nic lepšího než výraz „vyprodáno“. Je to velká reklama pro naši akci a 

zároveň velké lákadlo pro sponzory.  
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3.2.5. Péče o zákazníky 

 Kdo je naším zákazníkem? Jsou to všechny osoby, které se účastní dané akce, tedy 

pracovníci, dobrovolníci, účastníci, diváci, ale i sponzorští partneři. Pomocí průzkumu 

veřejného mínění bychom měli zjistit, jaká bude naše cílová skupina. Výsledky těchto 

dotazníků jsou přínosné pro pořadatele, ale i pro potenciální sponzory.  

 Při rozhodování, zda se bude platit vstupné či nikoliv je třeba zvážit několik 

okolností:  

• historie vstupného na podobných akcích, 

• závislost akce na příjmech ze vstupného, 

• zda volným vstupným utrpí prestiž akce, 

• cenová elasticita vstupného, 

• způsob prodeje vstupenek a rozpočet nutný na administrativní náklady spojené 

s prodejem vstupenek. 

 Hledisko historie a tradice se zdá být velmi podstatné. Pořádáme-li národní nebo 

ještě větší zápas ve fotbale, hokeji, basketbalu apod. je vstupné zcela přirozené a diváci 

s ním počítají. Každého by určitě velice překvapilo, kdyby se na zápas ME neplatilo 

vstupné. Naopak organizujeme-li menší sportovní akce, např. regionální závod na 

horských kolech, předpokládáme, že více diváků a návštěvníků přilákáme na volné 

vstupné. To nám může posloužit jako velmi dobrý nástroj pro propagaci akce. Naším cílem 

by mělo být získat peníze od příchozích diváků jinou cestou – prodejem suvenýrů, 

občerstvení, prodejem informačních programů, stánkovým prodejem atd. 

 Prodej suvenýrů bývá většinou dalším velkým zdrojem příjmů. Mezi nejoblíbenější 

patří trička, mikiny a vesty, které pro diváky představují pěknou vzpomínku a pro 

pořadatele výbornou mobilní reklamu. Další suvenýry jako hrnky, šály, čepice, fotoalba 

s podpisy, keramika, plakáty apod. znamenají především památku na akci. Stánky 

s občerstvením by měly být rovnoměrně rozmístěny po areálu, měl by jich být dostatek. 

3.2.6. Péče o závodníky 

 Sportovní akci můžeme mít výborně připravenou, ale pokud chybí kvalitní 

závodníci, na které se diváci chodí dívat, těžko můžeme počítat s úspěchem. Musíme pro 

ně tedy přichystat příjemnou atmosféru. Lákadlem je jistě krásný pohár či vysoké prize 
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money, ale měli bychom se zaměřit i na dopravu, ubytování, šatny, stravování či 

upomínkové předměty. Dále pak na slevové nabídky sponzorů - ti často nabízejí 

sportovcům své výrobky s velkou slevou, protože známé tváře sportovců jsou pro ně 

vhodnou reklamou. 

 Dále by se měla zohlednit práva na používání osoby sportovce při reklamní 

činnosti. Stanovit podmínky používání jména, portrétu, podpisu, fotky při jakékoliv 

marketingové propagaci.  

 Mělo by také být uzavřeno pojištění za škody způsobené závodníkem. 

 Koho lze považovat za závodníky Středoškolského šestiboje? Potenciálními 

závodníky jsou všichni studenti středních škol a učilišť v Královéhradeckém kraji a jejich 

učitelé. Ve městech a vesnicích v kraji se nachází celkem 39 vyhovujících škol. 

3.2.7. Výběr pracovníků 

 Výběr pracovníků, kteří se podílejí na přípravách i na organizaci samotné akce je 

velmi důležitý. Měli bychom brát v úvahu vlastnosti jako spolehlivost, důvěryhodnost, 

zájem o akci, zkušenosti s organizací či s vedením lidí nebo prodejní schopnosti. Podle 

typu a velikosti akce pak vybíráme pracovníky na následující pozice:  

turnajový manažer – druhá nejdůležitější pozice, měl by s hlavním pořadatelem 

spolupracovat od počátku a mít stejný přehled jako on 

manažer prodeje – tato pozice se objeví spíše na velkých akcích, jeho úkolem je zajistit 

dostatečný prodej zboží (reklamy, nejdražších míst na stadionu, programů, suvenýrů,…) 

osoba odpovědná za prodej vstupenek – má na starosti systém prodeje vstupenek, 

rozhoduje o distribuci mezi sponzory, o počtu vstupenek určených do volného prodeje, o 

počtu „mrtvých vstupenek“ nutných pro technické účely, dohlíží na platební systém 

finanční manažer – zabývá se veškerými finančními záležitostmi, např. cash flow, u 

menších akcí má na starosti také prodej vstupenek 

cash manager – typické u velkých akcí, jeho úkolem je zajišťovat v potřebný čas 

dostatečné množství likvidních prostředků 

marketing manager – osoba, která má zajistit mediální propagaci a komunikaci s cílovou 

skupinou 

hlavní koordinátor – odpovídá za hladký průběh celé akce, mezi jeho úlohy patří dodržovat 

časový harmonogram, zajišťovat tiskové konference, spolupráci s televizí apod. 
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pomocná ruka závodníkům – osoba, na níž se závodníci mohou obrátit s každým 

problémem 

tiskový mluvčí – je zodpovědný za tiskové konference, dodržování pravidel rozhovorů se 

sportovci, spolupracuje s pracovníky zpravodajství, kterým musí včas zajistit aktuální 

výsledky a informace pro vytvoření zpráv 

spolupráce s TV – pokud je naše akce přenášena televizí, je dobré mít v týmu osobu, která 

spolupracuje s pracovníky TV a podle jejich požadavků zabezpečuje co nejlepší technické 

podmínky pro kvalitní přenos 

manažer dopravy – pozice vhodná pro dobrovolníky, úkolem je mít přehled nad dopravní 

situací 

a další (např. manažer ubytování, stravování, koordinátor dobrovolných pracovníků, 

hlasatel) 

3.2.8. Časová náročnost přípravy akce 

 Čas potřebný k přípravě sportovní akce se odvíjí především od její velikosti a 

významu. Zatímco akce typu OH se připravují i několik let dopředu, na přípravu 

regionálního turnaje postačí několik týdnů. Pro ilustraci uvedu časový harmonogram 

přípravy menší sportovní akce „Downhill – King of Hawk Mountain“ konané v lyžařském 

areálu Radvanice-Studénka nedaleko Trutnova. 

více jak 6 měsíců před akcí – příprava projektu, zveřejnění termínu akce (jedná-li se o 

opakování akce, je tedy dobré termín co nejvíce přiblížit termínu minulého ročníku) 

6 měsíců před akcí – zahájeno jednání s médii, co se týče reklamy a prezentace na 

internetu 

5-4 měsíce před akcí – jednání se sponzory, domlouvání formy sponzorského daru a 

protihodnoty, uzavírání smluv se sponzory, tisk plakátů, letáků 

3 měsíce před akcí – zajištění pronájmu stanů na občerstvení, výčepů, shánění pracovníků, 

jednání s kapelami ohledně hudebního doprovodného programu, rozmístění plakátů 

2 měsíce před akcí – jednání o reklamě a propagaci akce v měsíčních časopisech 

14 dní před akcí – jednání o reklamě a propagaci v místních regionálních novinách 

2-1 den před akcí – finální příprava sportovního areálu, vyznačení trati, příprava 

ochranných prvků na trati, vystavení reklamních bannerů sponzorů, postavení stanů atd. 

  Dále bychom při přípravě místa konání akce měli dbát na:  

místo pro diváky, stany, občerstvení 
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pojištění –  je vhodné svěřit pojišťovacímu agentovi, který zařídí vše nezbytné  

kancelářské prostory – bývají na klidnějším místě, dostatečné technické vybavení 

přístup do zákulisí – zde se pohybuje velké množství lidí – sportovci, sponzoři, novináři, 

TV reportéři, organizátoři, VIP hosté atd. 

3.2.9. Management v den konání sportovní akce 

 V samotný den konání akce má nejvíce úkolů hlavní pořadatel. SOLOMON (2002) 

říká, že není v lidských silách všechny tyto povinnosti naplnit. Doslova uvádí, že pokud 

chceme, aby vše fungovalo tak, jak má a nechceme přitom dostat infarkt, je nezbytné 

delegovat naše povinnosti na ostatní pracovníky. Mezi stěžejní úkoly ředitele sportovní 

akce patří mimo jiné schůzky, operační řešení problémů, kontrola toku informací, aby 

každý včas věděl, co má dělat, pochůzky, být stále na očích všem účastníkům, šířit 

pozitivní atmosféru, kontrolovat včasné střídání pracovníků, práce se sponzory, kontrola 

billboardů a reklamních nástrojů, práce s novináři, kontakt se sportovci i monitoring TV 

produkce. 

3.2.10.  Management po skončení sportovní akce 

 Odchodem diváků akce rozhodně nekončí. Čeká nás ještě několik činností, které je 

třeba uskutečnit. 

poturnajová párty – setkání všech sportovců, sponzorů, VIP hostů a pořadatelů, příjemné 

odreagování od stresu spojeného s organizací akce a zavzpomínání na momenty akce 

úklid sportoviště – je třeba dohlédnout na to, aby bylo vše uklizeno a vráceno do 

původního stavu, potřebné věci, aby byly uloženy a připraveny k použití při další akci 

zprávy a zhodnocení – po skončení akce bychom si měli zaznamenat všechny důležité 

podrobnosti, které se udály, probrat se zaměstnanci, s čím byli spokojeni a s čím ne 

poděkování – poděkování a předání upomínkových předmětů osobám, které si to zaslouží 

zahájení prodeje na příští rok – po skončení akce je nejvhodnější doba na oslovení 

sponzorů, prodejců atd. dokud mají čerstvě v paměti plné tribuny, velkou sledovanost v TV 

a vysoký prodej zboží 

finance – kontrola finančních toků, popohánění dlužníků, vlastní dodatečné finanční 

srovnání 

reklamace – měli bychom být připraveni na náklady spojené s reklamacemi diváků 

z nejrůznějších důvodů 
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 Odměnou za dobře vykonanou práci je pro pořadatele pohled na zaplněné tribuny, 

úsměv spokojených diváků, slova díků a chvály ze strany účastníků, kladné články 

v novinách a v neposlední řadě také zisk. 

3.2.11.  Strategický postup pro realizaci sportovní akce 

 ČÁSLAVOVÁ (2000) uvádí, že se jedná o soubor navazujících deseti etap, podle 

kterého se může snadno orientovat každý organizátor sportovní akce. 

1.etapa – Současná situace          „Jak jsme na tom?“ 

Rozhoduje se o cíli akce, cestě, která k němu vede a volbě prostředků, kterými ho je 

možné uskutečnit.  

2.etapa – Budoucí prostředí          „Co lze předpokládat?“ 

 Je potřeba znát veškerá možná rizika akce. Ta předpokládaná by se měl organizátor 

snažit minimalizovat a ta nepředvídatelná by měl být schopen rychle řešit. 

3.etapa – Naše současné možnosti          „Kam až jsme schopni postoupit?“ 

 Reálné zhodnocení svých možností a nedostatků. 

4.etapa – Možné směry          „Kam bychom mohli jít?“ 

 Záleží-li stanovení cílů na organizátorovi, může určit i několik cílů. Pak je třeba 

rozhodnout, které z nich budou předmětem realizace. Hrozí zde ale nebezpečí – různé cíle 

mohou vyžadovat různé směry dosažení, někdy i protichůdné. 

5.etapa – Naše cíle          „Kam chceme dospět?“ 

 Představuje stanovení cílů na základě předchozí etapy, jejich strukturu, hierarchii a 

optimalizaci. 

6.etapa – Možné přístupové cesty          „Jak tam můžeme dojít?“ 

 Než akci uskutečníme, musíme dobře zvážit ze všech hledisek možné strategické 

varianty. Někdy totiž může existovat více způsobů, jak dosáhnout cíle. 

7.etapa – Zvolená cesta strategie          „Co budeme dělat?“ 

 Výběr nejvýhodnější strategie, což umožní zhodnocení účinků a důsledků různých 

možných strategií. 

8.etapa – Program akce         „Jak to provedeme?“ 

 Zabývá se detaily plánu činnosti z hlediska co nejlepšího výsledku. Rozdělí se role 

jednotlivých účastníků, stanoví se plán akcí, časové rozpisy, termíny a způsoby kontroly. 

9.etapa – Rozpočet          „Co budeme potřebovat?“ 
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 Je nutné stanovit rozpočet příjmů a výdajů celé akce obsahující druhy příjmů a 

výdajů a jejich výši. 

10.etapa – Přehled a kontrola          „Co z tohoto vyplývá pro realizaci?“ 

 Aby nedocházelo k nechtěným a nákladným omylům a zpožděním akce, je třeba 

kontrolovat průběh akce a včas učinit zásah, který by vyloučil výkyvy. (3, s. 39, 40) 

3.3.  Charakteristika jednotlivých sportovních disciplín šestiboje 

 Středoškolský šestiboj je akce složená ze šesti sportů. Je tedy určitě vhodné říci o 

jaké sporty se jedná a stručně je představit a charakterizovat. Celý závod je rozdělen do 

zimní a jarní části. V každé z nich proběhnou tři disciplíny. V zimní je to sjezdové 

lyžování, snowboarding (obří slalom, 2 kola podle pravidel FIS), běh na lyžích (štafetový 

závod klasickou technikou). V jarní části jde o cross country horských kol (dle pravidel 

MTB), přespolní běh (štafetový běh s přírodními i umělými překážkami), lezení na 

obtížnost a slaňování na čas. 

3.3.1. Sjezdové lyžování  

 Díky svému zdravotnímu, výchovnému i brannému významu patří dnes lyžování 

k jednomu z nejmasovějších sportů u nás. Během posledních několika desetiletí se 

zdokonalovala technika jízdy, vybavení lyžaře, kvalita výzbroje i výstroje. S tím souvisí 

potřeba bezpečnějšího vybavení, chránících prostředků, dobře upravených tratí apod. 

 Základním vybavením lyžaře jsou sjezdové lyže s vázáním, lyžařské hole a lyžařské 

boty. V současné době je vhodné si při sjezdovém lyžování chránit hlavu lyžařskou 

helmou, zejména u dětí. 

 Alpské (sjezdové) lyžování je závodní disciplína, kdy se závodník snaží projet 

danou trať co nejrychleji. Pro tuto bakalářskou práci nás nejvíce zajímá disciplína slalom. 

Slalomová trať prověřuje závodníka po všech stránkách. Svah by měl být členitý, 

s několika různými sklony. Sestavení slalomových tyčí má umožňovat lyžaři rychlou a 

plynulou jízdu a zároveň od něho vyžadovat přesné najetí do brány. Branky mají střídat 

poloměry i zakřivení, mohou se stavět i více do šířky. Slalomové tyče jsou červené a 

modré, jejich šířka se pohybuje v rozmezí 4 – 5 metrů.  

 Dnes se velmi rozvíjí carvingové lyžování. Lyže kratší, u špičky a patky rozšířené a 

ve střední části užší. Boční vykrojení dosahuje rádius až 11 metrů.  Carvingový oblouk je 

charakteristický tím, že je veden po hraně lyží.  
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3.3.2. Snowboard 

 Snowboarding se v Čechách objevil sice později než v jiných evropských zemích, 

ne však o moc. Od roku 1984 se u nás začali pořádat i závody, kterých rok od roku 

přibývalo. V závodní oblasti byla přelomová sezóna 1990/1991, kdy vznikla Asociace 

československého snowboardingu – AČS a s rozdělením Československé republiky se z ní 

oddělila Asociace českého snowboardingu. Dnes se o tento sport u nás stará ještě jedna 

organizace, a to Svaz lyžařů České republiky. AČS dnes pořádá seriál závodů českého 

poháru, Mistrovství ČR a další spoustu regionálních závodů. 

 Vybavení snowboardisty je poněkud jednodušší než u lyžaře. Stačí nám snowboard 

(neboli prkno) s vázáním shodným s typem bot. Snowboardy lze dělit do tří hlavních 

skupin. Jsou to allroundboardy, které jsou univerzální, vhodné pro alpskou jízdu i freestyle, 

dále slalomboardy určené pro alpskou jízdu a freestyleboardy typické pro freestyle. Výběr 

délky snowboardu závisí na výšce a váze jezdce, na jeho zkušenostech a na způsobu 

využití. Vázání existuje tvrdé (deskové) a měkké (botičkové). Tvrdé uchycuje v kovové 

obroučce pevně tvrdou skeletovou botu. Pohyb boty vzhledem k prknu je minimální díky 

pevnému uchycení. Modernější tvrdé vázání je tzv. nášlapné vázání. Spolehlivěji upevní 

botu a je nastavitelné. Měkké vázání se užívá především u freestylu. Tvoří ho dvě posuvné 

přezky a vzadu pevná opěrka, která poskytuje noze oporu na zadní straně. Vázání je 

poměrně dost flexibilní do stran. Od typů vázání se odvíjí dva druhy bot – tvrdé a měkké. 

Tvrdá se používá společně s tvrdým vázáním, je podobná lyžařské botě, liší se jen tvrdostí 

a sklonem podrážky na špičce a na patě. Měkká bota je určená pro měkké freestylové 

vázání a se skládá z vnitřní a vnější boty. Oblečení snowboardisty by mělo být dostatečně 

volné a pohodlné, aby nebránilo žádnému pohybu. Vhodné je použití helmy. 

 U snowboardingu se můžeme zaměřit na tři základní styly. Prvním je alpská jízda, 

dále jde o freestyle, který je nejrozšířenější a nejvyhledávanější. Třetí styl je nejnáročnější 

a zároveň nejpřitažlivější, vyžaduje dokonalou techniku i dostatek zkušeností. Jedná se o 

freeride, tedy jízdu ve volné přírodě, mimo upravené sjezdovky. Freeride se občas 

kombinuje s vysokohorskou turistikou nebo s horolezectvím. Každý si tedy může vybrat, 

co mu nejvíce vyhovuje a který styl si nejvíce užije, aby měl z jízdy radost. 

 Mezi závodní disciplíny alpské patří paralelní slalom, obří slalom a superobří 

slalom, mezi freestylové řadíme U-rampu a skoky. 
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3.3.3. Běh na lyžích 

 Nejzákladnější rozdělení běhu na lyžích je na klasiku a na bruslení. Klasika je 

známa od prvopočátku běžeckého lyžování. S technikou bruslení se setkáváme až mnohem 

později, přibližně v 80. letech 19. stol. Mnoho rekreačních běžkařů upřednostňuje 

univerzální lyže, tzv. combi, které umožňují jak klasický běh, tak i bruslení. Jejich délka a 

další parametry se pohybují někde mezi parametry lyže klasické a bruslařské.  

 Lyžařské vybavení jednotlivých stylů se tedy liší. Bruslařská lyže je kratší, tvrdší a 

má nižší špičku než lyže klasická. Co se týče délky lyže, klasická by měla být o 25 – 30 cm 

vyšší než výška postavy a bruslařská pouze o 15 – 20 cm. Rozdíl vidíme i v délce holí. 

Hole na klasiku se doporučují do výše ramen, pro bruslení je optimální délka po bradu až 

nos. Velký vývoj zaznamenalo i vázání a obuv. Dřívější vázání vystřídalo s nástupem 

bruslení nové, propracovanější a pro běžkaře určitě pohodlnější. Do vodící lišty lehce 

zapadne podrážka boty, a ta pak pevněji sedí a nedochází ke sklouzávání boty do stran, 

jako tomu bylo dříve. Jedinou nevýhodou moderního vázání je nekompatibilita bot a 

vázání různých výrobců. Proto je dobré kupovat boty a vázání dohromady a od jednoho 

výrobce. Odlišnost mezi botou pro klasiku a pro bruslení vychází z potřeby lepší kontroly 

vedení lyže mimo stopu a při jízdě na hraně. Proto jsou bruslařské boty vyšší a pevnější.  

 Dalším důležitým bodem pro příjemnou jízdu je správné namazání lyží. Vosky se 

dělí na stoupací a skluzové. Bruslařské lyže mažeme po celé délce skluzovým voskem a 

běžky na klasiku stoupacím voskem pouze ve střední (odrazové) části.  

3.3.4. Horská kola 

 Cyklistika patří mezi jeden z nejoblíbenějších sportů na jakékoliv úrovni. U většiny 

lidí je to však úroveň spíše rekreační.  

 Jízda na horském kole vyžaduje větší úsilí i soustředěnost. Cyklista se často setkává 

s nejrůznějšími terénními nerovnostmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu a úrazu. Proto je 

vhodné používat cyklistickou přilbu, popř. chrániče kolen, loktů, v extrémnějších terénech 

i páteře. Důležitým doplňkem jsou také cyklistické brýle, které chrání oči před sluncem, 

prachem a hmyzem.  

 Horské kolo se vyznačuje silnějším rámem, plášti s hrubým vzorkem a převody, 

které dovolují vyjet i velmi strmá stoupání. Moderní technologie vymýšlí výrobu rámů kol 

z co nejlehčího a zároveň nejpevnějšího materiálu. Mezi nejužívanější dnes patří ocel, 

chrommolibdenové či hliníkové slitiny nebo titan. Kola vybavená odpruženou vidlicí, nebo 
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celoodpružená jsou určena do náročnějších terénů. Horských kol existuje také několik 

druhů. Záleží na náročnosti terénu, do kterého ho používáme. Na trhu jsou kola na 

upravené cesty lehkým terénem, do středního terénu a do těžkého terénu (především jde o 

závodní kola a  cross-country).  

3.3.5. Přespolní běh 

 Přespolní běhy, spolu s běhy silničními a maratóny, řadíme mezi tzv. běhy mimo 

dráhu, jejichž společným rysem je delší vzdálenost. Kolébkou přespolních běhů je Anglie, 

kde také vzniklo původní pojmenování závodu „cross-country“, se kterým se setkáváme i 

dnes. Na olympijských hrách se přespolní běh objevuje pouze jako součást moderního 

pětiboje. Jeho délka je 4000 m.  

 Říká se, že běh je základem pro většinu sportů. Je to běh volným terénem, přírodou, 

kde běžec překonává různé přírodní překážky jako kořeny, kameny, klády či prudká 

stoupání. Při organizovaných závodech jsou tyto překážky doplněny o další uměle 

vytvořené. Závody mohou být jak štafetové, tak pro jednotlivce. Trať závodu musí být 

označena praporky výrazné barvy, které by měly být viditelné na 125 m. 

 S běháním, ať už závodním nebo rekreačním, neodmyslitelně souvisí i důkladné 

protažení a strečink. Nezbytnou součástí běžeckého tréninku je také dostatek tekutin.  

3.3.6. Lezení + slaňování 

 Lezení dnes zažívá obrovský růst zájmu u veřejnosti všech věkových kategorií. 

Základní dělení je na lezení ve skalách a na umělých stěnách. Umělé stěny poskytují 

lezcům možnost lezení po celý rok, ve skalách lezení závisí na počasí, skály musí být 

suché, aby byly bezpečné. Skalní lezení dělíme na pískovcové a nepískovcové (převážně 

vápencové terény). Pískovcové lezení vychází ze starých saských tradic, cesty jsou 

osazeny kruhy, kterých většinou nebývá mnoho, proto lezci zakládají v malých spárkách 

smyce či tzv. hodiny. Cesty na vápencových skalách jsou osazeny nýty, jištění je zde 

mnohem četnější.  

 Aby si lezci mezi sebou rozuměli po celém světě, ustálily se určité zkratky 

hodnotící styl přelezu dané cesty (OS - On Sight, flash, RP - Red Point, PP, AF - All Free a 

Top Rope). 

 Lezení vyžaduje speciální vybavení určené pro tento sport. Tím základním, co by si 

každý, kdo chce lézt měl pořídit, je sedací úvazek a tzv. lezečky. Sedáky se vyrábí 



 22 

z pohodlného materiálu, bývají polstrované v bederní části, mívají nastavitelné polstrované 

nohavičky a lezce tedy neomezují v žádném pohybu. Lezečky můžeme vybírat ze tří 

základních druhů - šněrovací, na suchý zip nebo nazouvací. Dále se liší podle tvaru 

podrážky a podle tvrdosti. Lezečky nejsou zrovna pohodlné boty, měli by přiměřeně tlačit, 

aby lezcům umožňovali dobře stát i na malých stupech. Lezci dále používají magnézium 

proti pocení rukou. Používání magnézia ve skalách má svá pevná pravidla, např. 

v některých pískovcových oblastech je jeho užívání zakázáno. Lezec, který jistí svého 

spolulezce, používá speciální jistící pomůcky, jako je osma, reverso, kyblík nebo gri-gri. 

Mezi další vybavení lezce patří různé druhy karabin, expresky a samozřejmě také lano. Na 

lezení se používají dynamická lana o průměru 8 – 12 mm. Vyrábí se v různých délkách. Na 

umělou stěnu stačí kratší lano (30 m), do skal se doporučuje lano 50 m a delší.  

 Každý lezec na umělé stěně i ve skalách by měl dbát bezpečnosti, a to jak své 

vlastní, tak i ostatních lezců. Měl by znát své schopnosti a možnosti a nepřeceňovat se. 

 Už v nadpisu se zmiňuji o slaňování. S ním se setkáváme především ve skalách. 

Lezec doleze na vrchol věže, potřebuje se nějak dostat zpátky na zem. K tomu využívá 

slaňovací osmy a karabiny. 
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4. Metodologická východiska 

 V této kapitole budu charakterizovat metodu písemného dotazování a proces 

SWOT analýzy. Obě metody budou v dalších kapitolách práce východiskem výzkumu. 

4.1.  Metoda písemného dotazování 

 Dotazování je jedním z nejrozšířenějších postupů marketingového výzkumu. 

Písemné dotazování se provádí pomocí dotazníků nebo ankety. Používá se především u 

sběru primárních dat. HORÁKOVÁ (1992) říká, že „dotazník je souborem různých otázek, 

uspořádaných v určitém sledu. Je předkládán respondentovi, jehož úlohou je vyjádřit 

osobní názor ve formě odpovědí na předložené otázky.“ (6, s. 83) Aby dotazník přinesl 

hodnotné informace, je vhodné řídit se určitými pravidly: 

1) Dotazník by neměl být zahájen osobními a důvěrnými otázkami (např. otázkou o příjmu 

respondenta, jeho věku nebo rodinném stavu). 

2) V dotazníku nesmějí být použity předpojaté otázky, tj. otázky navádějící respondenta 

k určité odpovědi („Domníváte se, že zvýšení cen, které bezesporu snižuje životní úroveň 

obyvatel, je správné?“). 

3) Otázka nesmí obsahovat vágně vymezené údaje. Místo otázky „Jste častým 

konzumentem kávy?“ je vhodnější zvolit např. formulaci „Jak často pijete kávu?“ 

s možnými odpověďmi (1) více než 3x denně, (2) zpravidla 2-3x denně, (3) nejméně 

jednou denně, zpravidla však ne častěji než 2x denně a (4) méně než jednou denně. 

4) V dotazníku není vhodné užívat slova se silným citovým zabarvením. („Máte rádi Českou 

televizi?“). Různé osoby vyjadřují tímtéž výrazem rozdílnou intenzitu citu. Citově 

zabarvené otázky navíc většinou nebývají zodpovězeny pravdivě. 

5) Dotazník nesmí obsahovat vícenásobné otázky. Jako příklad špatně položené otázky 

uveďme: „Máte ve vaší domácnosti automatickou pračku, a jestliže ne, uvažujete o její 

koupi?“ (možné odpovědi jsou ano – nevím – ne). V takovémto případě samozřejmě 

respondent neví, ke které části otázky se nabízené varianty odpovědí vztahují a prakticky ji 

není možné zodpovědět. (6, s. 83, 84) 

 Dobrý dotazník má vyhovovat dvěma hlavním požadavkům, a to „účelově 

technickým (tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl dotazovaný co nejpřesněji 

odpovídat na to, co nás zajímá) a psychologickým (tj. vytvoření podmínek, prostředí, 

okolností, které by co nejvíce pomáhaly tomu, aby se mu tento úkol zdál snadný, příjemný 
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a žádoucí, chtěný). Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě,“ tvrdí FORET, 

STÁVKOVÁ (2003). (5, s. 33)  

Mezi hlavní body dotazníku, na co bychom měli dávat pozor, patří: 

celkový dojem – důležité je upoutání grafickou úpravou na první pohled, zapůsobit, aby se 

respondent s chutí pustil do vyplňování, úvodní text by měl objasnit respondentovi záměr 

otázek, optimální délka je asi 40 až 50 otázek a vyplňování by nemělo zabrat více jak 20 

minut, záleží i na sledu otázek, nejprve klademe otázky zajímavé, uprostřed ty, na kterých 

nám nejvíce záleží a nakonec ty méně závažné 

formulace otázek – nejdůležitější je jednoznačnost a srozumitelnost 

typologie otázek – existují dva základní druhy otázek, a to uzavřené nebo otevřené, příp. 

jejich kombinace v podobě polootevřených otázek 

manipulace s dotazníkem – týká se způsobu distribuce a návratu dotazníků, nejběžnější je 

rozesílání poštou nebo osobní doručení, snažíme se, aby návratnost byla co největší. 

4.2.  Metoda SWOT analýzy 

 SWOT analýza je termín pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů. Je 

kombinací analýzy S-W a analýzy O-T. S-W analýza spočívá ve vymezení silných a 

slabých stránek firmy a jejíž výsledky ovlivňují další marketingové procesy spojené 

s řízením marketingové činnosti. O-T analýza představuje rozbor vnějších činitelů, 

konkrétně příležitostí a ohrožení rozvoje firmy. Účelem SWOT analýzy je posoudit vnitřní 

předpoklady pro uskutečnění daného podnikatelského záměru a podrobit rozboru i vnější 

příležitosti a omezení stanovená trhem. SWOT analýza se tedy skládá ze vzájemného 

posouzení silných stránek (Strenghts), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats). 

 FORET, STÁVKOVÁ (2003) charakterizují SWOT analýzu takto: 

Silné stránky. Které složky marketingového mixu mají mnohem vyšší úroveň než u 

konkurenčních firem? Jak může firma tyto přednosti využít pro získání konkurenční 

výhody?  

Slabé stránky. Které složky marketingového mixu mají horší úroveň než u konkurenčních 

firem? Je jakost a spolehlivost výrobků horší než u konkurence? Má prezentace firmy příliš 

nízkou úroveň? Jsou ceny jejich výrobků příliš vysoké, nebo přemrštěně nízké? Firma by 

měla veškeré slabé stránky identifikovat a co nejrychleji je odstranit. 
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Příležitosti. Lze očekávat, že dojde k prudkému tempu růstu stávajících trhů? Rýsuje se 

vznik trhů zcela nových? Marketingoví manažeři by měli včas předvídat vznik nových 

příležitostí a určovat strategie pro jejich využití. Přitom by měli usilovat o co největší 

využití silných stránek firmy. 

Hrozby. Je pravděpodobné, že na trh vstoupí nová konkurenční firma? Dojde v nejbližší 

době k prudkému poklesu poptávky? Objeví se na trhu zcela nové výrobky? Vzroste cena 

nakupovaných materiálů? Obdobně jako u příležitostí je třeba předvídat vznik 

potenciálních hrozeb a hledat vhodné strategie pro jejich eliminování. (5, s. 66) 

 V této bakalářské práci využiji analýzu SWOT ke zjištění silných a slabých stránek 

akce, dále jejích možných příležitostí a hrozeb. Analýzu sestavím na základě výsledků 

dotazování od zúčastněných osob a také na základě vlastních zkušeností a poznatků při 

spolupráci na organizaci 1. ročníku akce. 
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5. Analytická část 

5.1. Analýza závodu v r. 2008 

 V této kapitole provedu analýzu Středoškolského šestiboje v r. 2008 z hlediska 

jednotlivých činností. 

5.1.1. Základní informace o projektu 

 Vědomí o tom, že v Královéhradeckém kraji, zejména v trutnovském regionu je 

nedostatek možností volnočasových aktivit pro mládež ve věku 15 – 18 let, tzn. pro 

studenty středních škol a učilišť, vedlo k myšlence vytvořit aktivitu právě pro ně. 

Propojení akce se sportem bylo velmi vhodné, protože sport je poměrně častým koníčkem 

a zájmem mladých lidí. Dal se tedy očekávat větší zájem o akci ze strany studentů. 

 Středoškolský šestiboj tedy není pouze o vítězství, ale má poskytovat další návod 

na aktivní trávení volného času. Jedná se o nevšední všestranně zaměřený závod 

pětičlenných týmů (4 studenti + učitel/ka), ve kterém jde hlavně o skvělý zážitek. Velkou 

roli v týmu hraje i učitel, který je jeho součástí, zároveň kapitánem a aktivně se účastní 

některých disciplín.   

 Závod je rozdělen na dvě části – zimní a jarní. V každé z nich proběhnou tři 

disciplíny. V zimní je to sjezdové lyžování, snowboarding (obří slalom, 2 kola podle 

pravidel FIS), běh na lyžích (štafetový závod klasickou technikou). V jarní cross country 

horských kol (dle pravidel MTB), přespolní běh (štafetový běh s přírodními i umělými 

překážkami), lezení na obtížnost a slaňování na čas. Závodí se ve dvou kategoriích a to 

v kategorii hlavní (min. 2 dívky) a kategorii chlapecké (1 nebo žádná dívka). 

 Tato akce by měla především ukázat mladým lidem cestu k aktivnímu trávení 

volného času a získávání pozitivního vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám. Protože je 

Středoškolský šestiboj týmový závod, jehož součástí je i učitel, dochází k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů a to zejména ve vztahu učitel – student. Dále rozvíjí a 

prohlubuje dovednosti a propojuje je s již dříve nabytými. 

 Středoškolský šestiboj lze považovat za akci malého rozměru na krajské úrovni. 

Závodníci jsou z převážné části amatéři. Hlavním záměrem není zisk, ale zviditelnění akce, 
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příjemná atmosféra, upevnění mezilidských vztahů či představení nových možností aktivit 

pro volný čas studentům.  

5.1.2. Finanční zajištění a rozpočet akce 

 Dostatek získaných financí je hlavním předpokladem pro samotnou organizaci 

akce. Největším podílem na finančních zdrojích Středoškolského šestiboje byl grant 

poskytnutý Královéhradeckým krajem. Po napsání projektu akce a jeho odeslání na úřad 

zabývající se poskytováním finančních podpor v Královéhradeckém kraji, byla 

pořadatelům přidělena finanční dotace v hodnotě 20 000,- Kč. Další velikou finanční 

podporou byly dary od sponzorů ve formě finančních prostředků a jako ceny pro 

závodníky. Spolupráce byla sjednána s těmito sponzory – Intersport Trutnov, Coal-box 

Trutnov (board&street shop), Bon servis Trutnov (špičkový prodejce cyklo a fitness), 

Lyžařský vlek Radvanice, město Trutnov, Stach sport Trutnov (outdoor shop) a Mates 

sport Trutnov (prodejce horolezeckého a outdoorového vybavení a oblečení), TJ Sokol 

Markoušovice. Díky těmto dvěma hlavním zdrojům mohla být příprava akce skutečně 

odstartována.   

 Podstatným bodem v organizaci sportovní akce je samozřejmě rozpočet. Seznam 

předpokládaných příjmů a výdajů pomůže organizátorům při plánování akce. Zde 

přikládám pro ilustraci seznam příjmů a výdajů Středoškolského šestiboje v r. 2008.  

 

Příjmy:      -     příspěvek od Královéhradeckého kraje – program: Poskytnutí finančního 

      příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje na kompenzaci nákladů   

      vzniklých s organizací soutěže 

- příspěvky od sponzorů 

- startovné 

 

Výdaje: -     občerstvení pro závodníky 

- doprava účastníků 

- doprava materiálu 

- pronájem areálu zimní /jarní části 
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- permanentky na lyžařský vlek 

- tisk diplomů 

- ceny pro závodníky 

- horolezecký materiál 

- kancelářské potřeby, stopky 

- fotodokumentace a videozáznam 

- pronájem oplůtků 

- úhlové lopaty 

- tisk MTB značek pro vyznačení trati 

- odměny organizačnímu týmu 

- propagace v regionálních novinách 

5.1.3. Charakteristika místa konání závodu 

 Středoškolský šestiboj se konal nedaleko Trutnova, v oblasti Jestřebích hor. Jelikož 

zimní část šestiboje byla zaměřena na lyžařské sporty, bylo nutné ji uskutečnit na jedné 

z několika lyžařských sjezdovek v této oblasti. Za vhodný byl vybrán lyžařský vlek u obce 

Radvanice – Ski areál Studénka Radvanice. 

 Lyžařský areál se nachází v osadě Studénka spadající pod obec Radvanice v 

Čechách (okres Trutnov) na severní straně Jestřebích hor v nadmořské výšce cca 550 - 650 

m n. m. Jestřebí hory díky své výšce a poloze nabízejí kromě možnosti sjezdového 

lyžování a snowboardingu zajímavé příležitosti pro běžkaře.V areálu jsou k dispozici tři 

lyžařské vleky. Velký o délce 400 m a s převýšením cca 100 m, střední vlek o délce 170 m 

byl vybudován na mírném svahu. Malý vlek pro děti je dlouhý 100 m.  
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Obr.  1: Ski areál Radvanice 

 

Zdroj: www.vlekradvanice.cz 

 Pro jarní část závodu byl vybrán sportovní areál v obci Markoušovice – Sportovní 

areál TJ Sokol Markoušovice. 

 Sportovní areál se nachází v obci Markoušovice asi 13 km od města Trutnov na 

jižní straně Jestřebích hor v nadmořské výšce přibližně 500 m n. m. Součástí areálu je 

hřiště a tělocvična, které poskytnou dobré zázemí závodu. Polní a lesní cesty v rozmanitém 

terénu okolí obce představují ideální podmínky pro závody horských kol i přespolního 

běhu. Poslední disciplína jarní části, kterou je lezení a slaňování, se odehrála na 

pískovcových skalách Čížkovy kameny, jež se nacházejí asi 2 km od zázemí závodu. 

Obr.  2: Hřiště Markoušovice, Čížkovy kameny 

 
Zdroj: www.svctrutnov.cz 

5.1.4. Personální zajištění 

 Středoškolský šestiboj je akce menšího charakteru. Na zimní část bylo třeba 8 

pracovníků a jarní část jich potřebovala 10.   

 Zimní část zaměstnala lidi na těchto pozicích: hlavní organizátor, který má na 

starosti hladký průběh akce, také deleguje dílčí úkoly ostatním pracovníkům, obsluha 

technických zařízení (PC, tiskárna), startér závodu, který spolupracuje s časoměřičem a 

zapisovatelem časů, zajištění video a fotodokumentace, kuchařka + stavba trati a obsluha 

lyžařského vleku zajištěná stálými pracovníky lyžařského vleku.   



 30 

Obr.  3: Organizační struktura zimní části 

 
Zdroj: Píšová, 2008 

 Organizace jarní části Středoškolského víceboje byla poněkud náročnější, 

disciplíny se odehrávaly na více místech, proto vyžadovala o něco více pracovníků. 

Nejdůležitější osobou byl opět hlavní organizátor, jehož správné rozdělení úkolů ostatním 

pracovníkům umožnilo hladký průběh akce. MTB závod a přespolní běh se odehráli na 

jiném místě než lezení a slaňování. Z tohoto důvodu bylo třeba obsadit pozici startéra a 

zároveň časoměřiče v místě konání prvních dvou disciplín. Ten spolupracoval se 

zapisovatelem časů, dále včas vysílal kontroly na trať, aby si závodníci špatně nezajeli či 

nezaběhli. Další dvě dvojice se věnovali třetí disciplíně. Jejich úkolem bylo jištění, 

kontrola techniky u lezení na obtížnost a měření času u slaňování. Společným úkolem 

všech těchto pracovníků bylo také zajištění bezpečnosti závodníků. Mezi další pracovní 

pozice patřila obsluha technických zařízení (PC, tiskárna), která byla nezbytná pro 

zpracování a tisk výsledků, průběžného i celkového pořadí a jiných potřebných informací 

pro závodníky. Pro uchování vzpomínek je nutné zajistit video či fotodokumentaci. 

Posledním důležitým pracovníkem je kuchařka, která zajišťuje občerstvení.  

Obr.  4: Organizační struktura jarní části 

 
Zdroj: Píšová, 2008 

 Během celé akce panovala v organizačním týmu přátelská atmosféra. Hlavní 

organizátor rozděloval jednotlivé úkoly takovým způsobem, že si nikdo nepřipadal v práci 
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méněcenný. V této příjemné pracovní atmosféře se snadno vše vyřešilo a Středoškolský 

šestiboj se uskutečnil bez větších problémů.  

5.1.5. Časový harmonogram a organizace akce 

 Stručný obecný harmonogram organizace akce:  

- září, říjen 2007 – příprava projektu, zajištění pronájmu areálu 

- listopad, prosinec 2007 – propagace akce, dostat se do povědomí potenciálních 

závodníků  

- prosinec 2007, ½ ledna 2008 – zajištění účastníků zimní části akce, zajištění a 

nákup veškerého potřebného vybavení 

- 23. ledna 2008 – zimní část šestiboje 

- konec ledna 2008 – ohlédnutí za akcí, článek v novinách, výsledky, fotky, 

video a chat  pro účastníky na webových stránkách 

- duben, ½ května 2008 – zajištění účastníků jarní části akce 

- 14. května 2008 – jarní část šestiboje 

- konec května – ohlédnutí za akcí, článek v novinách, výsledky, fotky, video a 

chat  pro účastníky na webových stránkách 

 

Časový harmonogram v den konání zimní části: 

7:00                                   odjezd autobusu z Trutnova 

7:30 – 8:30                        prezentace, organizační schůzka vedoucích + losování 

8:30                                   slavnostní zahájení 

9:00 – 11:30                      závod – sjezd (2 kola), snowboard (2 kola) 

11:30 – 12:30                    oběd 

12:30 – 15:00                    závod – běh na lyžích (štafetový závod) 

15:30                                 vyhlášení výsledků, odjezd 

 

Disciplíny: 

1. sjezdové lyžování 

♦ obří slalom 

♦ závod se jede na dvě kola - první v pořadí dle losování a druhé podle výsledků 

z prvního kola 

♦ pokud někdo závod nedokončí je automaticky diskvalifikován 
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♦ disciplínu absolvuje i učitel   

2. snowboard 

♦ obří slalom  

♦ závod se jede na dvě kola - první v pořadí dle losování a druhé podle výsledků 

z prvního kola 

♦ pokud někdo závod nedokončí je automaticky diskvalifikován 

(jedna dvojice z týmu absolvuje závod na snowboardu a druhá + učitel/ka na lyžích) 

3. běh na lyžích                                                                       

♦ závod se běží klasickou technikou 

♦ tým běží štafetovým způsobem, tj. 4 x cca 2000 m 

 

Časový harmonogram v den konání jarní části: 

7:00                                   odjezd autobusu z Trutnova 

7:30 – 8:30                        prezentace, organizační schůzka vedoucích + losování 

8:30                                   slavnostní zahájení 

9:00 – 12:00                      závod – 1. ½ týmů absolvuje MTB závod a přespolní běh a 2. ½  

                                          týmů lezecké disciplíny 

12:00 – 13:00                   oběd 

13:00 – 16:30                   závod – 1. ½ týmů absolvuje lezecké disciplíny a 2. ½ týmů  

                                         MTB závod a přespolní běh  

17:00                                vyhlášení výsledků, odjezd 

 

Disciplíny: 

4. lezení na obtížnost + slaňování 

♦ každý ze závodníků slaňuje na čas  

♦ leze cestu na obtížnost, na kterou má časový limit 2 minuty 

5. cross country horských kol 

♦ závod se jede na 5 kilometrovém okruhu 

♦ po loukách, polních a lesních cestách podle pravidel MTB závodů 

♦ hromadný start pro chlapce a dívky zvlášť 

♦ disciplínu absolvuje i učitel 

6. přespolní běh 

♦ doplněný terénními popř. umělými překážkami 
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♦ tým běží štafetovým způsobem, tj. 4 x cca 1500 m 

5.1.6. Propagace 

 Každá nová akce vyžaduje dostatečnou propagaci, aby se o ní lidé dozvěděli. 

Důležité je zvážit a vybrat nejvhodnější formu propagace vzhledem k typu a charakteru 

akce, správně ji zaměřit na požadovanou cílovou skupinu.  

 Propagace Středoškolského šestiboje byla realizována nejprve formou dopisů 

určených ředitelům a učitelům tělesné výchovy na středních školách v kraji. To se 

projevilo jako ne zcela dostačující, někteří učitelé totiž neprojevili o akci zájem, nepředali 

informace svým studentům a ti se o chystané akci nedozvěděli. Další použitou formou 

propagace byly informace v několika regionálních denících či zpravodajích, letáky na 

výlepových plochách po městě a okolí a samozřejmě odkaz na informace na webových 

stránkách Střediska volného času Trutnov ( www.svctrutnov.cz ), které celou akci 

pořádalo.   

5.2. Analýza sportovních zařízení regionu 

 Tato kapitola poskytuje celkové shrnutí sportovních zařízení v Královéhradeckém 

kraji. Nabízí přehled možností sportovního vyžití v regionu pro všechny občany, nejen pro 

profesionální sportovce. Tato analýza blízce souvisí s tématem mé bakalářské práce. Výčet 

sportovních zařízení a možností poskytuje inspiraci pro plánování dalších ročníků 

Středoškolského šestiboje. Měl by být nabídkou pro obměnu, zdokonalení či možnosti 

vystřídání různých sportů a aktivit jako disciplín šestiboje. Sportovních zařízení je v kraji 

celá řada. V mé práci následuje výčet těch nejdůležitějších, rozdělený podle velkých měst 

v kraji. Těmi jsou Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Trutnov, které 

jsou zároveň bývalými okresními městy. 

 

HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ:  

indoor sportoviště: 

- aerobic centra(5), fitness centra(10), indoor cycling(1), squach (2), ricochet (2) 

- bowling centra (3) 

- plavecké bazény (1), aquapark (1) 

- lezecké stěny v Hradci Králové (2) a Černožicích (1)  

- tenisové haly (3) 
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- multifunkční aréna Monkey Camp 

- sportovní haly 

- volejbalová hřiště 

- zimní stadiony (2) 

outdoor sportoviště: 

- golfová hřiště (4), minigolfové hřiště (1) 

- jízdárny a koňské ranče (8) 

- koupaliště (2) 

- střelnice a lukostřelnice (2) 

- tenisové kurty  

- všesportovní stadion, sportovní areály  

- fotbalová hřiště 

- beachvolejbalová hřiště 

Graf 1: Sportoviště Hradec Králové a okolí 

63%

37%

indoor

outdoor

 
Zdroj: Píšová, 2009 

 Hradec Králové je největším městem v Královéhradeckém kraji, proto se dá 

očekávat, že nabídne svým občanům i občanům přilehlých měst a vesnic veškeré základní 

sportovní možnosti. Dle výše uvedeného přehledu lze toto očekávání považovat za 

splněné. Kromě možnosti provozovat klasické sporty jako plavání, tenis, volejbal, aerobic, 

fotbal či hokej, mají obyvatelé příležitost vyzkoušet i méně provozované sporty jako je 

golf, jízda na koních či stále více se prosazující lezení. Nechybí zde ani víceúčelová 

sportoviště a multiaréna, kterou je možné využívat nejen ke sportovním událostem, ale i 

např. ke kulturním představením. Hlavním provozovatelem většiny sportovních zařízení 

v Hradci Králové je příspěvková organizace Správa nemovitostí Hradec Králové, jejíž 

hlavní činností je zabezpečování veřejně prospěšných služeb pro město. Mezi ně mimo jiné 

patří právě provoz a údržba městských a školských sportovišť. Letiště v nedaleké Jaroměři 

nabízí vyhlídkové lety nebo adrenalinové tandemové seskoky z letadla. 
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JIČÍN A OKOLÍ: 

indoor sportoviště: 

- aerobic centra (3), fitness centra, judo 

- bowling centra (3) 

- plavecké bazény (3), aquapark, potápění, aquaerobic, sauna 

- lezecké stěny (3)  v Sobotce, Jičíně a Hořicích 

- multifunkční aréna 

- tenisové haly, stolní tenis 

- sportovní hala  

- zimní stadion (2) 

- volejbalové hřiště, hřiště na házenou 

outdoor sportoviště: 

- golfové hřiště (1) 

- jízdárna a koňský ranč (1) 

- lyžařský areál Pecka 

- tenisové kurty 

- víceúčelové hřiště  

- atletické sektory 

- volejbalové hřiště, hřiště na házenou 

Graf 2: Sportoviště Jičín a okolí 

77%

23%

indoor

outdoor

 
Zdroj: Píšová, 2009 

 Město Jičín se nachází v oblasti Českého ráje. Svým necelým 20-ti tisícům obyvatel 

poskytuje rozmanitou nabídku sportovních zařízení. Za zmínku stojí poměrně nový 

aquapark s plaveckým bazénem i možností potápění. Přestože Jičín není horské město, lidé 

nemusí za lyžováním jezdit daleko. Mohou využít menší sjezdovku v nedaleké vesnici 

Pecka. Rostoucí zájem o lezení se projevil ve vybudování tří poměrně kvalitních lezeckých 
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stěn v tomto regionu. Za provoz jičínských sportovišť odpovídá příspěvková organizace 

Sportovní zařízení města Jičína, založená za účelem: 

a) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,  

b) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, 

c) masérské, rekondiční a regenerační služby a  

d) pořádání sportovních a kulturních akcí.  

Stará se především o venkovní víceúčelové sportoviště, vnitřní víceúčelovou sportovní 

halu a o aquacentrum. 

 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A OKOLÍ: 

indoor sportoviště: 

- aerobic centra, fitness centra, karate, spinning, squach, ricochet 

- bowling centra (5) 

- golfové indoor hřiště, kuželna 

- plavecký bazén, sauna 

- tenisové kurty a tenisové haly 

- volejbalový areál 

- zimní stadiony (2) 

outdoor sportoviště: 

- jízdárny a koňské ranče (3) 

- koupaliště (2)  

- minigolfové hřiště 

- lanové centrum 

- lyžařské areály v Orlických horách (11) (např. Deštné v Orl.h., Říčky v Orl.h., 

Sedloňov, Rokytnice v Orl.h., Zdobnice, atd.) 

- snowpark ve Zdobnici 

- motokáry, čtyřkolky 

- paintballové hřiště  

- skatepark a downhill park  

- beachvolejbalové kurty  

- víceúčelové sportoviště 
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Graf 3: Sportoviště Rychnov nad Kněžnou a okolí 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 Rychnov nad Kněžnou se nachází v podhůří Orlických hor, které poskytuje 

milovníkům lyžování několik moderních lyžařských středisek se sjezdovkami jak pro 

začátečníky, tak pro ostřílené lyžaře. Některá střediska provozují lyžařské a snowboardové 

školy pro naprosté začátečníky. Orlické hory jsou lákadlem také v létě, lidé využívají 

turistické i cyklo stezky. Na Rychnovsku dále stojí za zmínku určitě golfové indoorové 

hřiště, paintballové hřiště, lanový park, půjčovna motokár a čtyřkolek či downhill park 

určený k tréninku extrémního sjezdu na horských kolech. Nechybí samozřejmě ani další 

klasická sportoviště. 

 

NÁCHOD A OKOLÍ: 

indoor sportoviště: 

- aerobic centra (2), fitness centra (6), indoor cycling, squach, ricochet, 

kalanetika, pilates 

- bowling centra (5) 

- plavecké bazény (2), aquaerobic 

- lezecké stěny (2) v Hronově a Polici n/Metují 

- multifunkční aréna 

- zimní stadiony (5) 

- tenisové haly 

outdoor sportoviště: 

- jízdárny a koňské ranče (6) 

- koupaliště (1) 

- lanový park Adršpach 

- lyžařské sjezdovky (3) např. v Teplicích n/Metují 

- motokáry 

- tenisové kurty  
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Graf 4: Sportoviště Náchod a okolí 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 Broumovský výběžek, kde Náchod leží, je známý především díky sklaním městům 

– Teplicko-adršpašské a Broumovské skály. V tomto kraji žije spousta lezců, proto si 

myslím, že dvě lezecké stěny jsou poměrně málo. V náchodském regionu můžeme využít i 

lyžařskou sjezdovku či se jít vyřádit do lanového parku. Město Náchod provozuje několik 

sportovních a rekreačních zařízení, která má na starosti příspěvková organizace Sportovní 

zařízení města Náchoda. Zajišťuje provoz předních náchodských sportovišť, kterými jsou 

celoročně využívaný zimní stadion, víceúčelové hřiště Hamra, krytý plavecký bazén 

zajišťující plaveckou školu, trénink závodních plavců a masérské služby a Jiráskovo 

koupaliště jako sportovně-rekreační zařízení.  

 

TRUTNOV A OKOLÍ 

indoor sportoviště: 

- bowling centra (3), kuželna 

- fitness centra (8), squach, ricochet, badminton, indoor cycling, aerobic 

- judo, karate, aikido, fitbox, box, kung-fu 

- plavecké bazény (4), aquapark, potápění, aquaerobic 

- lezecké stěny (3) v Trutnově, Dvoře Králové n/Labem a Vrchlabí 

- tenisové haly, stolní tenis 

- volejbalová hřiště, basketbalové haly  

- zimní stadiony (2) 

outdoor sportoviště: 

- bobové dráhy (2) v Peci p/Sněžkou a Špindlerově Mlýně 

- golfová hřiště (3) např. v Mladých Bukách, na Kuksu 

- jízdárny a koňské ranče (5) 

- koupaliště (3) 

- lanová centra např. v Janských Lázní, Peci p/Sněžkou, Špindlerově Mlýně 
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- lyžařské areály (22) v Krkonoších (např. Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky, 

Pec p/Sněžkou, Janské Lázně – Černá hora, Horní/Dolní Malá Úpa, Velká 

Úpa, Rokytnice n/Jizerou, Benecko, Herlíkovice, Černý Důl, Mladé Buky, 

Žacléř, atd.) a Podkrkonoší (např. Radvanice, Petříkovice, Třebihošť – 

Zvičina, atd.) 

- snowparky (4) např. ve Špindlerově Mlýně, Černém Dole 

- střelnice a lukostřelnice  

- tenisové kurty 

- beachvolejbalová hřiště 

- baseballové hřiště 

- fotbalová hřiště 

- atletické stadiony  

- multifunkční areály (2) 

Graf 5: Sportoviště Trutnov a okolí 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 Trutnov je druhým největším městem Královéhradeckého kraje a najdeme ho 

v podhůří Krkonoš, bývá také nazýván „bránou Krkonoš“. V samotných Krkonoších 

najdeme nespočet lyžařských areálů různých velikostí. Pár středisek se však nachází i 

v nižších polohách v okolí Trutnova. Krkonoše jsou rájem pro milovníky zimních i letních 

sportů. V zimě lyžařské areály lákají na upravené sjezdovky všech obtížností, snowparky, 

sáňkařskou dráhu, desítky kilometrů upravených tratí pro běžkaře a každým rokem na další 

a další novinky. Dnes se hodně rozvíjí skialpinismus, který je v Krkonoších také velmi 

provozovaný. V létě zas areály zvou turisty do lanových parků, na čtyřkolky, motokáry, 

bobové dráhy a spoustu dalších adrenalinových zážitků, včetně vyhlídkových letů či 

tandemových letů na paraglidu např. z vrcholu Černé hory. Mnoho lidí navštěvuje 

Krkonoše kvůli nejvyšší hoře v České republice – Sněžce a dalším zajímavým turistickým 

místům, milovníci cyklistiky využívají mnoha speciálních stezek s nádhernými výhledy. 

Horské chalupy nabízejí také agroturistiku, vyjížďky na koních a další sportovní možnosti. 
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 Provozovatelem sportovních zařízení města Trutnova je Tělovýchovná jednota 

Lokomotiva Trutnov, která spravuje všechna největší sportoviště ve městě – krytý bazén 

provozující závodní plavání, plaveckou školu, aquaerobic, kurzy potápění, které jsou zde 

díky velké hloubce bazénu hodně oblíbeny, letní koupaliště, zimní stadion, fotbalové a 

atletické hřiště, tenisový areál a dvě sportovní centra provozující zejména různé druhy 

bojových sportů, fitness, squash či lezeckou stěnu. TJ Lokomotiva Trutnov zajišťuje i 

provoz 26-ti sportovních oddílů, takže možnost sportovního vyžití tu má každý.     

 Jak lze vidět z provedené analýzy sportovních zařízení, v Královéhradeckém kraji 

převažují indoorová sportoviště. Výjimkou je pouze Trutnovsko a Rychnovsko, kde se 

především díky lyžařským areálům v Krkonoších a Orlických horách nachází více 

venkovních sportovních zařízení. Celková nabídka sportovišť a sportovních možností je 

velice pestrá. Určitě bude vhodné zvážit jejich využití v příštích ročnících středoškolského 

šestiboje. Pro Středoškolský šestiboj by bylo příhodné zvážit spolupráci s některým 

lyžařským areálem, např. v Mladých Bukách či Peci pod Sněžkou a pro jarní pohár vybrat 

nelépe multifunkční areál, kde by šlo uspořádat většinu soutěžních disciplín. 
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6. Syntetická část 

6.1.  Výsledky a interpretace získaných dat 

 V této kapitole zpracuji výsledky dotazování, interpretuji je a s jejich pomocí 

vytvořím analýzu SWOT. Ta bude sloužit zejména jako přehled silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení a dále poskytne možnosti jejich udržení, zlepšení, využití či 

eliminaci.  

6.1.1. Zpracování výsledků dotazování 

 Metoda dotazování v mé bakalářské práci proběhla písemně formou dotazníku, jak 

je již zmíněno v kapitole 4.1. Vytvořený dotazník byl na podzim rozeslán účastníkům do 

jejich škol. Ti ho po vyplnění odeslali elektronickou poštou zpět. Před provedením 

marketingového výzkumu jsem provedla pilotáž. Dotazník jsem v říjnu 2008 rozdala 14 

lidem, abych si ověřila jednoznačnost a srozumitelnost otázek. Jeden dotazovaný navrhnul 

rozšíření odpovědí u ot. č. 4, kde jsem měla pouze možnosti „ano“, „ne“.  

6.1.2. Interpretace výsledků dotazování  

Otázka č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

Tab.  1: Pohlaví respondentů 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

muž 23 62,16% 62,16% 

žena 14 37,84% 37,84% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Středoškolského šestiboje se v r. 2008 zúčastnilo 36 studentů a 4 učitelé. 

Návratnost dotazníků je tedy 92,5%. Dotazník vyplnilo 23 mužů, 14 žen a nevyplnili právě 

3 učitelé. Při interpretaci některých následujících otázek je třeba brát v úvahu, že téměř 2/3 

respondentů tvoří muži.  
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Graf 6: Pohlaví respondentů 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 2: Jakou střední školu studujete a kde? 

Tab.  2: Střední škola 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

SZŠ Trutnov 10 27,04% 27,04% 

SPŠ Trutnov 9 24,32% 24,32% 

SŠIS Dvůr Králové 

n/Labem 

9 24,32% 24,32% 

SOŠ OOM Malé 

Svatoňovice 

9 24,32% 24,32% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Nejvíce respondentů studuje Střední zdravotnickou školu v Trutnově, a to 10. Po 9 

zástupcích je ze Střední průmyslové školy Trutnov, Střední školy informatiky a služeb 

Dvůr Králové n/L. a Střední odborná školy ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice. 

Graf 7: Střední škola 
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Zdroj: Píšová, 2009 
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Otázka č. 3: Jaký ročník studujete? 

Tab.  3: Ročník studia 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

1. ročník 0 0% 0% 

2. ročník 18 50% 48,65% 

3. ročník 17 47,22% 45,95% 

4. ročník 1 2,78% 2,70% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Nejvíce respondentů studuje 2. (18) a 3. (17) ročník, pouze 1 účastník je ze 4. 

ročníku. Akce se neúčastnil nikdo z 1. ročníku. Na tuto otázku neodpovídal učitel. 

Graf 8: Ročník studia 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 4: Sportujete? 

Tab.  4: Míra sportování 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Rekreačně 26 70,27% 70,27% 

Závodně 11 29,73% 29,73% 

nesportuji 0 0% 0% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Převážná většina účastníků (přes 70%) se sportu věnuje rekreačně. Necelých 30% 

sportuje závodně. Podle předpokladů se šestiboje neúčastnil žádný nesportovec. Tato 

otázka obsahovala ještě podotázku: Pokud ano, jaké sporty provozujete nejčastěji? Nejvíce 

odpovědí připadlo lyžování, plavání a cyklistice. 
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Graf 9: Míra sportování 
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Zdroj: Píšová, 2009 

Graf 10: Nejvíce provozované sporty 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 5: Jak jste se dozvěděli o Středoškolském šestiboji? 

Tab.  5: Získání první informace o akci 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Web 3 8,11% 8,11% 

Kamarádi 14 37,84% 37,84% 

Leták 2 5,40% 5,40% 

Učitel 18 48,65% 48,65% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Tato otázka je uzavřená. Zjišťuje intenzitu prvotní komunikace pořadatelů 

s potencionálními účastníky. Nejvíce respondentů (18) se o akci dozvědělo od učitelů, 

kterým byla zaslána pozvánka, dále 14 jich o akci slyšelo od svých kamarádů, pouze 3 o ní 

četli na internetu a 2 respondenti prvně viděli plakát. 
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Graf 11: Získání první informace o akci 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 6: Účastnili jste se zimní části šestiboje? 

Tab.  6: Účast na zimním poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 16 43,24% 43,24% 

Ne 21 56,76% 56,76% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Uzavřená filtrační otázka. Ano odpovědělo 16 respondentů, ne 21. Ti, co se 

neúčastnili zimní části vynechají následující 3 otázky a přejdou na otázku č. 10. 

Graf 12: Účast na zimním poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 7: Byli jste spokojeni s organizací zimní části? 

Tab.  7: Spokojenost s organizací zimního poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano, bez problémů 11 68,75% 29,73% 

Průměrné 5 31,25% 13,51% 
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Nic moc 0 0% 0% 

Nespokojen 0 0% 0% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Tato uzavřená otázka naznačuje, že 11 respondentů bylo s organizací bez problémů 

spokojeno, 5 ji považuje za průměrnou. Nikdo neoznačil odpověď „nic moc“ či 

„nespokojen“.  

Graf 13: Spokojenost z organizací zimního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 8: Byli jste spokojeni se sportovními disciplínami? 

Tab.  8: Spokojenost s disciplínami zimního poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

ano 15 93,75% 40,54% 

ne 1 6,25% 2,70% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Jednoduchá uzavřená otázka, kdy 15 respondentů bylo spokojeno s vybranými 

disciplínami a pouze 1 nebyl. 

Graf 14: Spokojenost s disciplínami zimního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 
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Otázka č. 9: Jaká disciplína vám přišla nejzábavnější? 

Tab.  9: Oblíbenost disciplín zimního poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Sjezdové lyže 1 6,67% 2,70% 

Snowboard 4 26,67% 10,81% 

Běžky 10 66,66% 27,03% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Další uzavřená otázka. Jako nejzábavnější disciplínu účastníci zvolili běžky s 10 

hlasy, 4 vybrali snowboard a 1 sjezdové lyže. 

Graf 15: Oblíbenost disciplín zimního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 10: Kdybyste sami měli vybrat tři zimní sportovní disciplíny, jaké by to byly? 

 Tato otevřená otázka poskytuje respondentům prostor pro výběr vlastních disciplín. 

11 respondentům naprosto vyhovují ty stávající, mezi další nejčetnější odpovědi patří 

boby, brusle a koulovaná. 

Graf 16: Výběr disciplín zimního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 
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Otázka č. 11: Účastnili jste se jarní části šestiboje? 

Tab.  10: Účast na jarním poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 29 78,38% 78,38% 

Ne 8 21,62% 21,62% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Znovu uzavřená filtrační otázka s 29 odpověďmi „ano“ a 8 „ne“. 8 respondentů, 

kteří se jarní části neúčastnili opět přeskakují 3 následující otázky a přechází na č. 15. Tato 

otázka jednoznačně ukazuje, že jarní části se zúčastnilo více studentů než zimní části. 

Graf 17: Účast na jarním poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 12: Byli jste spokojeni s organizací jarní části? 

Tab.  11: Spokojenost s organizací jarního poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano, bez problémů 21 72,41% 56,76% 

Průměrné 8 27,59% 21,62% 

Nic moc 0 0% 0% 

Nespokojen 0 0% 0% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Obdobná uzavřená otázka jako otázka č. 7. Jako bezproblémovou označilo 

organizaci 21 respondentů, za průměrnou ji považuje 8 účastníků. Opět nikdo nebyl 

nespokojen. 



 49 

Graf 18: Spokojenost s organizací jarního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 13: Byli jste spokojeni s disciplínami jarní části? 

Tab.  12: Spokojenost s disciplínami jarního poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 25 86,21% 67,57% 

Ne 4 13,79% 10,81% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Podle této uzavřené otázky bylo 25 účastníků spokojeno s disciplínami a 4 nebyli. 

Graf 19: Spokojenost s disciplínami jarního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 14: Která pro vás byla nejzajímavější? 

Tab.  13: oblíbenost disciplín jarního poháru 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Horské kolo 4 13,79% 10,81% 

Běh 4 13,79% 10,81% 

Lezení+slaňování 21 72,41% 56,76% 

Zdroj: Píšová, 2009 
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 Z této uzavřené otázky jednoznačně vyplynulo, že pro 21 respondentů bylo 

nejzajímavější disciplínou lezení a slaňování. Myslím, že většina studentů si tento sport 

vyzkoušela poprvé. Pro 4 účastníky byl nejzajímavější přespolní běh a pro stejný počet  

závod na horském kole. 

Graf 20: Oblíbenost disciplín jarního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 15: Kdybyste sami měli vybrat tři letní sportovní disciplíny, jaké by to byly? 

 Opět otevřená otázka nabízející vlastní výběr disciplín pro jarní část. Se stávajícími 

disciplínami bylo spokojeno 12 respondentů. Dále nejvíce respondentů zvolilo plavání 

(13), volejbal (9), různé atletické disciplíny, kolečkové brusle či orientační běh. 

Graf 21: Výběr disciplín jarního poháru 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 16: Byli jste spokojeni se zázemím závodu? 

Tab.  14: Spokojenost se zázemím závodu 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 36 97,30% 97,30% 
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Ne 1 2,70% 2,70% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Polootevřená otázka vystihuje spokojenost se zázemím a nespokojeným 

respondentům nabízí možnost vyslovení důvodu, co se jim nelíbilo formou doplňující 

otázky: Pokud ne, proč? Tu využil pouze 1 respondent, který postrádal místo na sezení, 

zbylým 36 účastníkům zázemí vyhovovalo. 

Graf 22: Spokojenost se zázemím závodu 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 17: Co vás vedlo k účasti v závodu? 

 Tato otázka zjišťuje důvod účasti na šestiboji. Úkolem respondentů bylo seřadit 

dané možnosti od 1 do 5, kdy 1= nejdůležitější. Nejlepší relativní průměr (2,11) získala 

odpověď „akce s kamarády“, dále 2,77 „získat nové zkušenosti, zážitky“, 2,83 „vyzkoušet 

si některý ze sportů“, 3,51 „závod“ a poslední s průměrem 3,62 „poznat nové lidi 

s podobnými zájmy“. Otázka potvrdila, že nešlo v prvním případě o závod a vítězství, ale 

že přednější byly zážitky, zkušenosti, možnost strávit čas s kamarády jinak než jen ve 

škole. 

Graf 23: Důvod účasti 
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Zdroj: Píšová, 2009 
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Otázka č. 18: Uvítali byste doprovodný program na akci? 

Tab.  15: Doprovodný program 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 20 54,05% 54,05% 

Ne 17 45,95% 45,95% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Polootevřená otázka zaměřená na doprovodný program. 20 respondentů by ho 

uvítalo, 17 ho považuje za zbytečný. Doplňující otázka: Pokud ano, jaký? přináší možnosti 

jako např. zábava po akci, opékaní buřtů, živá hudba či ukázky sportů. 

Graf 24: Doprovodný program 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 19: Vyhovovalo by vám více, kdyby akce byla? 

Tab.  16: Délka akce 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Jednodenní 21 56,76% 56,76% 

Vícedenní 16 43,24% 43,24% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Uzavřená otázka týkající se délky akce. Vícedenní akci by si přálo 21 respondentů, 

jednodenní vyhovuje 16 dotazovaným. 
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Graf 25: Délka akce 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 20: V jakých kategoriích byste raději chtěli závodit? 

Tab.  17: Složení týmů 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Smíšených 25 71,43% 67,57% 

Chlapci/dívky zvlášť 10 28,57% 27,03% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Uzavřená otázka zaměřená na složení týmů. Ve smíšených týmech by chtělo 

závodit 25 dotazovaných. 10 respondentů by raději soutěžilo v oddělených týmech 

(chlapci/dívky zvlášť). 

Graf 26: Složení týmů 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 21: Věnujete se některému sportu ze současných disciplín šestiboje závodně? 

Tab.  18: Respondenti a závodní sport 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 9 24,32% 24,32% 
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Ne 28 75,68% 75,68% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Další polootevřená otázka. Většina (28) dotazovaných se nevěnuje žádnému ze 

sportů šestiboje závodně. Pouhých 9 ano. Doplňující otázka: Pokud ano, jaký? upřesňuje, 

že 4 z nich závodně lyžují, 2 lezou a po jednom cyklistika, běh a orientační běh. 

Graf 27: Respondenti a závodní sport 
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Zdroj: Píšová, 2009 

Otázka č. 22: Plánujete se znovu zúčastnit závodu příští rok? Z jakého důvodu? 

Tab.  19: Účast v příštím roce 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 33 89,19% 89,19% 

Ne 4 10,81% 10,81% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Polootevřená otázka sledující zájem o akci v budoucnu. 33 dotazovaných vyjádřilo 

zájem o šestiboj i dalším ročníku, pouze 4 projevili nezájem. Mezi nejčastější důvody pro 

znovuúčast patří především zábava, dobrá akce, možnost zasportovat si, získat zkušenosti a 

zážitky, poměřit síly, láska ke sportu, reprezentace školy apod. Důvody pro neúčast byly 

jasné, respondent je zraněn, nebude již studentem apod. 

Graf 28: Účast v příštím roce 
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Zdroj: Píšová, 2009 
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Otázka č. 23: Účastnili jste se někdy už podobné akce? (týmový závod škol,…) 

Tab.  20: Účast na podobné akci 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 16 43,24% 43,24% 

Ne 21 56,76% 56,76% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Polootevřená otázka s doplňující: Pokud ano, jaká akce to byla a kdy se konala? 

Touto otázkou jsem zjistila, že 21 respondentů se podobné akce nikdy neúčastnili a 16 se 

jich někdy již obdobné akce zúčastnilo. Nejčastěji šlo o silový trojboj, turnaje ve fotbale, 

volejbale, basketbalu, vybíjené či závody v plavání a atletice. 

Graf 29: Účast na podobné akci 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 24: Jsou podle vás takovéto akce vhodné a zajímavé pro studenty SŠ? 

Tab.  21: Vhodnost akcí pro studenty 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 37 100% 100% 

Ne 0 0% 0% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Uzavřená otázka s jednoznačnou odpovědí. Všech 37 dotazovaných se shodlo na 

tom, že tyto akce jsou vhodné pro studenty. 
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Graf 30: Vhodnost akcí pro studenty 
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Zdroj: Píšová, 2009 

 

Otázka č. 25: Myslíte, že se ve vašem okolí koná dostatek podobných akcí? 

Tab.  22: Množství podobných akcí v okolí 

Odpověď Počet Relativně Absolutně 

Ano 0 0% 0% 

Ne 37 100% 100% 

Zdroj: Píšová, 2009 

 Opět uzavřená otázky s jasným výsledkem. Všech 37 respondentů si myslí, že 

takových akcí je v jejich okolí málo.  

Graf 31: Množství podobných akcí v okolí 
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Zdroj: Píšová, 2009 

6.1.3. Analýza SWOT 

 V této podkapitole vytvořím analýzu SWOT, tedy přehled silných a slabých 

stránek, příležitostí a ohrožení Středoškolského šestiboje, které se týkají především 

marketingu a organizace akce, ale i charakteru a povědomí ve společnosti. 
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Silné stránky Možnosti rozvinutí silných stránek 

Organizační tým - udržet stávající složení organizačního týmu 

- průběžně zaučit nové členy týmu, aby se časem 

mohli stát platnými spolupracovníky 

- motivovat dobrovolníky 

Vymezení pravomocí - jednoznačné vymezení pravomocí jednotlivých 

členů organizačního týmu 

- každý má znát předem své úkoly a povinnosti, 

aby se vyvarovalo chyb a nedostatků v organizaci 

Logo akce (příloha 2) - udržet současné logo a co nejvíce ho dále 

propagovat 

Minimální konkurence - dostat akci na vysokou úroveň 

- dostat akci do povědomí co nejvíce studentů 

z co nejširšího okolí 

Místo konání - zimní část – využití celého areálu včetně 

slušného zázemí pro závodníky i jeho blízkého 

okolí 

- jarní část – možnost využití okolí pro jednotlivé 

disciplíny, zlepšit zázemí pro závodníky 

Občerstvení - možnost zakoupení drobného občerstvení 

v místě závodu 

- oběd a pití (po celou dobu závodu) zdarma pro 

závodníky 

Atmosféra - udržet výbornou přátelskou atmosféru během 

celé akce 

 

Slabé stránky Eliminace slabých stránek 

Malá medializace akce - rozšířit a zesílit mediální podporu akce (místní 

tisk, noviny, časopisy, rádio, TV, internet, 

reklamní plochy) 

- zajistit většího mediálního partnera 

Finanční zabezpečení - zajistit významného sponzora, který by přispěl 

větší částkou peněz, akce by mohla nést jeho 
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jméno v názvu 

- prohloubit spolupráci s krajským úřadem, 

s MŠMT 

- zajistit více menších sponzorů 

Obchodní partneři - udržet spolupráci se stávajícími partnery 

- snažit se projednávat spolupráci s dalšími 

partnery 

Webové stránky - vytvořit vlastní webové stránky 

Středoškolského šestiboje, udržovat je a 

aktualizovat 

Malý počet zúčastněných týmů - zvýšit počet zúčastněných škol 

- dostat se do povědomí v širší oblasti 

Diváci - přilákat diváky (spolužáky, rodiče), aby se přišli 

na akci podívat, fandit 

- zajistit dostatečný prostor pro diváky 

 

Příležitosti Zdroje a úsilí k využití příležitostí 

Rozšíření akce - oslovit více středních škol 

- motivovat studenty k účasti 

- možnost také časově akci prodloužit 

(dvoudenní) 

Tradice akce - budovat tradici akce s každým dalším ročníkem 

Vztah s MŠMT - prohlubovat vztah s MŠMT, snažit se získat 

větší dotaci na akci 

Maskot akce - vytvořit maskota akce, který by byl automaticky 

se šestibojem spojován 

Rozvoj popularity jednotlivých 

disciplín 

- představení nových sportů některým studentům 

- návrh možností na aktivní trávení volného času 

Propagační předměty - mít připravené propagační drobnosti pro 

závodníky, vhodné jako suvenýr, ale sloužící i 

jako reklama pro akci (trička, tužky, klíčenky, 

…) 
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Ohrožení Možnosti jejich eliminace 

Počasí - snažit se zvolit vhodný termín, kdy je vysoká 

pravděpodobnost hezkého počasí a vhodných 

podmínek pro zimní/jarní část šestiboje 

- mít připravenou variantu při nepřízni počasí 

Zranění - bezpečné zajištění všech disciplín 

- rychlé zajištění případné zdravotní služby 

Nezájem pedagogů, studentů - motivovat pedagogy a studenty k účasti 

- připravit podmínky a přichystat takové zážitky, 

aby se studenti rádi vraceli a účastnili se dalších 

ročníků 

- nastínit výhody účasti na obou částech jednoho 

ročníku 

Vznik konkurence - snažit se vyvarovat vzniku silné konkurenční 

akce 

- pozvednout Středoškolský šestiboj nad případně 

vznikající podobné akce v blízkém okolí 

Nepředvídatelné problémy - mít připravený plán řešení nepředvídatelných 

problémů, které mohou eventuálně nastat 

6.2.  Návrhy pro zlepšení projektu sportovní akce 

 V této kapitole vytvořím návrh projektu Středoškolského šestiboje na další ročníky, 

resp. na léta 2009 – 2011. Budu vycházet z výsledků dotazování, z vytvořené analýzy 

SWOT a z vlastních poznatků. 

6.2.1. Organizace akce 

 Správné naplánování samotného průběhu akce je jednou z nejpodstatnějších částí 

plánování. Z výsledků dotazování vyplývá, že stávající disciplíny šestiboje jsou více méně 

vyhovující. Dalo by se zvážit zařazení bruslení do zimní části a plavání či některé míčové 

hry do jarního poháru. Myslím, že dobré by bylo začlenění jakéhokoliv týmového sportu. 

Ať už by šlo o hokej, fotbal, orientační závod týmů, volejbal či basketbal, každá týmová 

hra jednoznačně stmeluje a upevňuje kolektiv a vztahy v týmu. Dále by mohlo být vhodné 
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zařadit týmové aktivity, např. různé kratší hry a překážky, které by byly založeny na 

společné strategii a týmové komunikaci.  

 Další možnou změnou vycházející z výsledků dotazování je délka akce. Většina 

dotazovaných by uvítala vícedenní akci. Naplánování např. dvoudenního závodu by 

přineslo určité další možnosti na rozšíření šestiboje. Mohl by tak zahrnout více disciplín, 

jak jsem se zmiňovala již výše v této kapitole. Dvoudenní akce samozřejmě vyžaduje také 

zajištění večerního programu pro zájemce. Dalo by se navrhnout promítání zajímavých 

filmů či sestřihů z jednotlivých sportů souvisejících se šestibojem, různé vědomostní hry a 

kvízy opět zaměřené na tématiku sportu nebo posezení u ohně s opékáním buřtů, hudbou 

apod.  

 V dotazníku se také objevila otázka týkající se složení závodních týmů. Myslím, že 

stávající rozdělení je vyhovující. V dotazníku získala více odpovědí varianta „smíšené 

týmy“, což v současné době je hlavní kategorie. Navíc existuje i vedlejší kategorie, pro 

týmy složené pouze z chlapců/děvčat. Každá škola tedy může postavit na start různý počet 

týmů v obou kategoriích.  

6.2.2. Výběr místa konání závodu 

 V současné době se zimní pohár koná ve ski areálu Radvanice a jarní pohár v obci 

Markoušovice a jejím okolí, jak jsem již uvedla v kapitole 5.1.3. Oba areály byly při 1. 

ročníku akce víceméně vyhovující. Se stoupajícím počtem závodníků v příštích letech by  

areál radvanického vleku nemohl poskytnout zázemí všem účastníkům. Což by nebylo 

z organizačního hlediska vhodné, zejména v zimě, kdy je potřeba takové zázemí, kde se 

závodníci mohou ohřát. Také pro večerní program v případě dvoudenní akce by zde nebylo 

mnoho místa pro všechny. 

 Co se týče jarního poháru, areál by byl celkem vhodný i v případě narůstajícího 

počtu závodníků. Nachází se zde velká tělocvična, která by se dala využít v nepříznivém 

počasí i pro případný večerní program či ubytování. Blízké okolí nabízí nepřeberné 

možnosti pro přípravu závodu horských kol i orientačního běhu, nehledě na blízkost skal 

vhodných pro lezecké disciplíny. Jediné, co zde chybí a mělo by se zlepšit je zajištění 

sezení pro účastníky přímo na hřišti. Současný stav a počet laviček není rozhodně 

dostatečný. 

 Možnost občerstvení v průběhu celého dne i možnost ubytování v případě 

dvoudenní akce by nebyla problém v obou areálech. 
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 Myslím, že by bylo vhodné se do budoucích let poohlédnout po jiném areálu 

zejména pro zimní pohár kvůli stísněnému zázemí.  

6.2.3. Personální rozvaha 

 Stávající organizační tým je poměrně kvalitní a myslím, že by bylo určitě dobré ho 

ještě více upevnit a udržet do dalších let. Se stoupajícím počtem účastníků bude zřejmě 

třeba pomoc více dobrovolníků, které bude nutné zaškolit. Spolupráce s novými lidmi, 

novými členy týmu je jistě velmi pozitivní, neboť to přinese opět nové myšlenky, nové 

nápady a šestiboj se bude dále více a více moci rozvíjet, nestane se z něj stereotypní závod.  

6.2.4. Finanční zajištění 

 Finanční plán je hodně důležitá část celého plánování akce. Bez finančních 

prostředků by se šestiboj, stejně jako jakákoliv jiná akce, těžko mohl uskutečnit. Proto je 

třeba v dostatečném předstihu začít shánět sponzory a další finanční prostředky.  

 V kapitole 5.1.2 jsem popsala současné zdroje finančních prostředků. Určitě bude 

nezbytné si většinu z nich udržet do dalších let. Pro rozšíření a rozvoj akce bude však 

neméně důležité získání dalších sponzorů. Středoškolský šestiboj má nyní několik menších 

sponzorů v podobě místních firem, které poskytují jak finanční, tak materiální prostředky 

pro uskutečnění akce. Organizátoři by se však měli snažit sehnat alespoň jednoho 

významnějšího sponzora, který by se stal hlavním sponzorem akce. Tím by se mohla stát 

firma, jejíž značka je známá ve světě sportu a outdooru, např. francouzská firma 

SALOMON, která dnes prodává své výrobky ve 160 zemích světa. Její název by mohl být 

součástí názvu celé akce – Salomon Středoškolský šestiboj.  

6.2.5. Propagační strategie 

 Propagace 1. ročníku Středoškolského šestiboje se nezdála jako zcela ideální. Jak 

jsem již uvedla v kapitole 5.1.6 mnoho studentů, potenciálních účastníků, se o akci 

nedozvědělo kvůli nezájmu ze strany učitelů. To byla určitě velká chyba, které by se 

v příštích letech měli organizátoři rozhodně vyvarovat.  

 Propagace v místním tisku byla jistě dobrou volbou. Myslím, že by se dalo zvážit 

spolupráci s časopisem Trutnovinky, který sice vychází jednou měsíčně, ale je zdarma a 

narazíte na něj na každém kroku ve městě. Dostane se tedy do většiny domácností a 
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poskytuje přehled o akcích a událostech v okolí vždy na následující měsíc. I za jeho 

celkem krátkou existenci se stal poměrně dost populární a čtený. Stejně jako jeho 

internetová verze www.trutnovinky.cz. Dále co se týče tištěné formy bych navrhla 

propagaci v některém časopise, jehož cílovou skupinou jsou právě studenti středních škol, 

např. časopis SNOW věnovaný zejména zimním sportům nebo časopis HORY DOLY 

zaměřený na veškeré outdoorové sporty. Také bych zajistila zveřejnění akce na portálu 

www.okolohradce.cz. 

 Zvolila bych také reklamní spoty v rádiu, např. v Rádiu Černá hora nebo Rádiu 

Impuls, která patří v Královéhradeckém kraji mezi nejposlouchanější. 

 Jelikož většina studentů do svých škol denně či týdně dojíždí, považovala bych za 

dobré promyslet také reklamu v dopravních prostředcích, zejména v autobusech. Navrhla 

bych formu tištěného letáku. Projednala bych spolupráci zejména s dopravními 

společnostmi Osnado s.r.o a DP města Hradce Králové a.s. 

 Velkou výhodou by bylo vytvoření vlastních webových stránek, kde by byly 

veškeré potřebné informace o akci, důležitá data, přihlášky, podmínky účasti, fotogalerie, 

videa, zpětné zhodnocení po akci, chat pro účastníky apod. Adresa těchto stránek by byla 

zveřejněna ve všech ostatních formách propagace a na oficiálních webových stránkách 

sponzorů.  
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7. Závěry a doporučení 

7.1. Závěrečné shrnutí a zhodnocení výsledků 

 V této části bych shrnula vše, co bylo zpracováno vzhledem k cílům stanoveným na 

začátku práce. Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření projektu 

Středoškolského šestiboje v Královéhradeckém kraji jako návrh na jeho zlepšení pro léta 

2009 – 2011. Vzhledem k velikosti a charakteru akce  byl tento cíl splněn.  

 K vytvoření projektu a k jednotlivým nápadům na zlepšení mi zásadně pomohly 

výsledky dotazníků vyplněných samotnými účastníky 1. ročníku akce v r. 2008 a také 

vytvoření SWOT analýzy, která odkryla drobné i větší rezervy a nedostatky akce, ale 

zároveň vystihla její silné stránky, které je třeba nadále udržovat a rozvíjet. Právě SWOT 

analýza, dotazování účastníků a interpretace výsledků i analýza 1. ročníku byly dílčími 

úkoly této práce a v závěru jsou také splněny. 

 Akce této velikosti a charakteru mají složitější cestu k prosazení se ve společnosti i 

kvůli slabému finančnímu zajištění a obtížnému shánění sponzorů. O to více by se měl 

projevovat zájem o podobné akce pro studenty, protože jich u nás rozhodně není dostatek. 

To potvrzují i otázky 24 a 25 v dotazníku. Podle výsledků z dotazníku mohu celkově říci, 

že akci Středoškolský šestiboj lze považovat za daných možností a podmínek za úspěšnou 

a s velkou pravděpodobností se bude konat i v dalších letech. 

7.2. Doporučení do dalších let 

• Rozšíření sportovní akce 

Do dalších ročníků bych organizátorům doporučila pokusit se udělat z této akce větší. 

Snažit se ji rozšířit dál za oblast kraje. Ideální myšlenka je vytvořit celorepublikovou akci 

Salomon Středoškolský šestiboj, což je ale otázka několika let. K postupné realizaci tohoto 

návrhu je třeba shánět další a další sponzory a spolupráci s nimi upevňovat, pokusit se 

získat nějaké finanční prostředky od státu, popř. Evropské unie. Dalo by se využít toho, že 

podobných akcí je v okolí minimálně a tedy dokud nehrozí silná konkurence, měla by být 

vidět snaha o rozvoj akce.  

• Oblast propagace 

Doporučila bych dát velký důraz na propagaci. Zaměřit se na finančně méně náročné, 

ale intenzivní formy reklamy. Jako upomínka na akci pro účastníky, ale zároveň jako 
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reklama by mohly sloužit různé propagační předměty. V dnešní době je téměř nutné 

vytvořit oficiální webové stránky akce, protože mladí lidé u internetu tráví spoustu času.  

• Volba disciplín 

Také bych zvážila výběr disciplín, myslím, že by bylo vhodné určitým způsobem 

disciplíny obměňovat. Rozšíření akce by časem jistě vyžadovalo rozložení disciplín do 

dvou dnů. S tím by souviselo plánování večerního či doprovodného programu, aby se 

účastníci moc nenudili a z akce si odnesli i jiný než soutěžní zážitek.  

 

Jednou z dalších podmínek nezbytných pro úspěšnou organizaci a realizaci akce je 

přátelská atmosféra na místě konání i při přípravách. To si myslím, že na šestiboji 

rozhodně nechybí a při pořádání dalších ročníků by se to nemělo měnit. 

 Jak jsem se již zmínila, je zřejmé, že nebude snadné rychle tuto akci dostat do 

celorepublikového povědomí. Věřím však, že organizační tým je natolik odhodlaný, že je 

to myšlenka v budoucnu realizovatelná. 
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Příloha 1: Dotazník 

Dotazník: Středoškolský šestiboj 

 Středoškolský šestiboj je týmový závod studentů středních škol a jejich učitelů. 

Skládá se ze dvou částí – zimní a jarní. Zimní část obsahuje sjezdové lyžování, snowboard 

a běh na lyžích, letní obsahuje horská kola, přespolní běh, lezení a slaňování. 

 Tento dotazník je určen pro účely bakalářské práce a pro možná zlepšení dalších 

ročníků tohoto závodu. Vyplnění je naprosto anonymní. 

 

1. Jaké je vaše pohlaví?    muž        žena 

2. Jakou střední školu studujete a kde? __________________ 

3. Jaký ročník studujete? _______________ 

4. Sportujete?     rekreačně závodně nesportuji 

  pokud ano, jaké sporty provozujete nejčastěji? ______________________ 

5. Jak jste se dozvěděli o Středoškolském šestiboji?  web   kamarádi   leták   učitel 

 

6. Účastnili jste se zimní části šestiboje?  ano        ne (přejděte na ot. č. 10) 

7. Byli jste spokojeni s organizací zimní části?   

ano,bez problémů průměrné nic moc nespokojen 

8. Byli jste spokojeni se sportovními disciplínami?  ano ne 

9. Jaká disciplína vám přišla nejzábavnější?  sjezdové lyže snowboard běžky 

10. Kdybyste sami měli vybrat tři zimní sportovní disciplíny, jaké by to byly?   

                  -____________, -______________, -______________ 

 

11. Účastnili jste se jarní části šestiboje?   ano    ne (přejděte na ot. č. 15) 

12. Byli jste spokojeni s organizací jarní části?   

ano,bez problémů průměrné nic moc nespokojen  

13. Byli jste spokojeni s disciplínami jarní části?  ano     ne 

14. Která pro vás byla nejzajímavější?  horské kolo běh lezení+slaňování 

15. Kdybyste sami měli vybrat tři letní sportovní disciplíny, jaké by to byly?   

                  -_____________, -______________, -_______________ 

  

16. Byli jste spokojeni se zázemím závodu?   ano    ne 

  pokud ne, proč? _____________________  



 

17. Co vás vedlo k účasti v závodu?  (seřaďte od 1 do 5, 1 = nejdůležitější) 

  - akce s kamarády  

  - závod 

  - vyzkoušet si některý ze sportů 

  - poznat nové lidi s podobnými zájmy 

  - získat nové zkušenosti, zážitky 

18. Uvítali byste doprovodný program na akci?     ano      ne 

  pokud ano, jaký? _______________ 

19. Vyhovovalo by vám více, kdyby akce byla?  jednodenní   vícedenní 

20. V jakých kategoriích byste raději chtěli závodit?   smíšených       chlapci, dívky 

zvlášť 

21. Věnujete se některému sportu ze současných disciplín šestiboje závodně?   ano      

ne 

                       pokud ano, jakému? ____________________ 

22. Plánujete se znovu zúčastnit závodu příští rok?    ano        ne    

  z jakého důvodu? ________________  

23. Účastnili jste se někdy už podobné akce? (týmový závod škol,…)  ano ne 

  pokud ano, jaká akce to byla a kdy se konala?______________________ 

24. Jsou podle vás takovéto akce vhodné a zajímavé pro studenty SŠ? ano ne 

25. Myslíte, že se ve vašem okolí koná dostatek podobných akcí?  ano ne 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 

 

Zdroj: Píšová, 2009 

 

Příloha 2: Logo Středoškolského šestiboje, logo zimního poháru, logo jarního poháru 

               

Zdroj: www.svctrutnov.cz 



 

 

Příloha 3: Ohlédnutí za zimním pohárem v Radničních listech 2-08 

 

Zdroj: Radniční listy 2-08 

Příloha 4: Ohlédnutí za jarním pohárem v Radničních listech 5-08 

 

Zdroj: Radniční listy 5-08 



 

Příloha 5: Návrh plakátu 

 
Zdroj: Mach, 2009 

 


