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Anotace 

Název: Organizační projekt světového poháru v beachvolejbale 

 

Cíle práce:  

Cílem této bakalářské práce je vytvořit organizační projekt světového poháru 

v beachvolejbale, který se konal 6. – 11. května 2008 v tenisovém areálu Štvanice v Praze. 

V první části práce jsou popsána základní teoretická východiska o přípravě a organizaci 

sportovních akcí. V druhé části práce je představen plážový volejbal jako mladý a atraktivní 

sport a stručně popsána jeho historie. Dále jsou zde popsány organizační kroky, samostatný 

průběh turnaje a návrh na zlepšení pro další ročníky. 

 

Klíčová slova: management, marketing, sportovní management, sportovní marketing, 

organizace sportovní akce 

 

Title: Organization project of beach volleyball World tour in Prague  

Objectives: Target of this bachelor thesis is to create an organization project of beach 

volleyball tournament, which took place on May 6 – 11, 2008 in Prague. The first part 

describes the basic theoretical bases of preparing and organization of sports events. Beach 

volleyball is introduced as an young and attractive discipline, as well as its short history in the 

second part. Finally are described organizational steps, process of the tournament and devices 

for next annual volumes. 

 

Key words: management, marketing, sport management, sport marketing, sport event 

organization 
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1. Úvod 

K tématu organizační projekt světového poháru v beachvolejbale mě vedlo hned 

několik důvodů. Myslím, že toto téma úzce souvisí s oborem, který studuji – Managament 

sportu, a kterým bych se chtěla zabývat i po dokončení studia. Dalším důvodem je, že jsem 

měla možnost se akce zúčastnit jako jeden z organizátorů a nahlédnout tedy do zákulisí celé 

akce. V poslední řadě beachvolejbal znamená pro mě mnoho, hraji ho již pátou sezónu a být 

v prostředí nejlepších hráčů byl nezapomenutelný zážitek. 

Česká republika je sportovní národ a vychovává skvělé sportovce, kteří každoročně 

reprezentují svoji zemi na velkých sportovních akcích (MS, ME, OH). Na takovéto akce se 

přijde podívat mnoho diváku, a ti pak přituhují velké firmy, které akce sponzorují. V podstatě 

velká sportovní akce by se bez sponzorů neobešla. V dnešní době se hodně rozvíjí sportovní 

marketing, jsou to firmy, které právě organizují sportovní události. Jednou takovou 

společností je Česká sportovní a.s., která je zaměřena na poskytování komplexních služeb v 

oblasti marketingu, sponzoringu a organizačního servisu. Česká sportovní měla na starosti 

uspořádání prvního světového poháru v beachvolejbale v Praze – Open Prague 2008. 

V první části práce jsem chtěla vysvětlit fakta, které byly potřeba k přípravě druhé 

praktické části.  Ve druhé části uvádím příklad uspořádání sportovní akce typu světového 

poháru. Beachvolejbal je v České republice poměrně mladý sport a je velmi atraktivní pro 

diváky. Beachvolejbal se stává čím dál tím oblíbenějším sportem nejen pro aktivní hráče, ale i 

pro širokou veřejnost. Beachvolejbal nemá svůj svaz, ale spadá pod český volejbalový svaz 

(ČVS) a v roce 1993 se stal Olympijským sportem. 
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2. Cíle a úkoly práce 

Cílem bakalářské práce je sestavit organizační projekt světového poháru 

v beachvolejbale – Swatch Open Prague 2008. Na základě interview s organizátory, hráči a 

z vlastních zkušeností byla provedena SWOT analýza zaměřená na silné stránky, slabé 

stránky, hrozby a příležitosti turnaje.  

 2.1. Dílčí úkoly 

� studium odborné literatury – vysvětlit základní pojmy  

� studium materiálu, které bylo zapotřebí k uspořádání akce 

� představit beachvolejbal – historie, informace o světovém poháru 

� charakterizovat akci pomoci SWOT analýzy 

� zhodnotit závod z pohledu organizátorů a hráčů pomocí rozhovoru 

� návrhy a doporučení na zlepšení 
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3. Teoretická východiska 

     3.1. Managament 

Pod pojem management si můžeme představit určité osoby, které jsou pověřeny 

řízením společnosti, ale také si můžeme představit určitý soubor poznatku, které jsou 

odvozeny z praxe. 

Jedná se o soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které jsou 

nezbytné k dosažení podnikových cílů. Jedná se o činnosti, které mobilizují věcné, ale i lidské 

činitele, přičemž se jedná o proces plánování, organizování, vedení lidí a kontroly.  

Existuje celá řada definicí od různých autorů, mezi které patří například: 

K. H. CHUNG (1987, s. 9): „Management je proces plánování, organizování, vedení a 

kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů“  

KOONTZ, WEIHRICH (1993, s. 16): „ Managament je proces tvorby a udržování prostředí, 

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

VODÁČEK, VODÁČKOVÁ (1994, s. 17): „ Pod pojmem management lze chápat soubor 

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

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

nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace. 

     3.2. Manažer 

Manažer je většinou specifický zaměstnanec, který má nestandardní povinnosti, 

odpovědnosti a tomu odpovídající plat. Rozrůstáním podniků dochází i u manažerů 

k diferenciaci a specializaci a tak se vrcholové vedení oddělilo od každodenní operativy. 

 3.2.1. Manažerské funkce 

 „Manažerské funkce jsou typické činnosti, které vedoucí pracovník (manažer) 

vykonává ve své práci.“ (11, s. 38)  
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Henri Fayol byl zakladatelem koncepce manažerských funkcí. V roce 1916 definoval pět 

hlavních funkcí: 

� plánování (planning) 

� organizování (organizing) 

� přikazování (directing) 

� koordinace (coordinating) 

� kontrola (controlling) 

Později Lyndal F. Urwick rozšířil tyto funkce o další dvě: 

� zkoumání (investigating) 

� komunikace (communicating) 

 

V následujících letech byly tyto funkce opět doplňovány a pozměněny. Jedno 

z nejrozšířenějších členění manažerských funkcí vypracovali H. KOONTZ a H. WEIHRICH: 

� plánování (planning), 

� organizování (organizing), 

� výběr a rozmisťování spolupracovníků (staffing), 

� vedení lidí (leading) 

� kontrola (control) 

 

     3.3. Sportovní managament 

Podle ČÁSLAVOVÉ (2000): Pojem sportovní management eventuálně managament 

sportu lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, 

klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti akceptují podnikatelsky 



Bakalářská práce  Michaela Vorlová 

 

 

12 

 

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

sektoru výroby sportovního zboží, či provozování placených tělovýchovných služeb.  

     

 

 

 3.4. Sportovní manažer 

Manažer může být rozdělen do tří základních oblastí: 

� na úrovní vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovního týmu nebo jednotlivce, 

organizátor sportovních akcí, organizátor pro činnosti lidí ve volném čase atd.) 

� na úrovni řízení určitého sportovního spolku (organizace, členové výkonných výborů 

sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři různých svazů, vedoucí sportovní 

armádních středisek) 

� v podnikatelském sektoru (výroba sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, pracovníci reklamních a marketingových 

agentur pro TVS apod.) (3, s. 15) 

 

 3.4.1. Činnosti manažera v oblasti sportu 

Činnostmi sportovního manažera zahrnují nejen základní manažerské činnosti, ale i 

činnosti specifické v oblasti tělesné výchovy a sportu.  Všechny tyto činnosti jsou popsané 

v následující tabulce. (3, s. 16) 
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Základní činnosti 
manažera 

Příklady aplikace základních činností 
manažera na činnosti sportovního 
manažera 

Specifické činnosti 

 

1. Plánování 

 

 

2. Organizování – postupy 

                          - metody 

                          - techniky 

 

3. Vytvoření organizačních 
struktur 

 

 

4. Výběr, rozmisťování a vedení 
lidí 

 

 

5. Kontrola 

 

6. Marketing 

 

 

7. Finance 

 

 

8. Právo 

 

 

9. Komunikace 

 

 

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

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

akcí a podniků TVS 
 

• Postupy vyhodnocování výsledků 
• Uplatnění metody CPM při organizování a 

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

• Využití výpočetní techniky při (vrchol.) 
sportovních soutěžích 

• Portfolio metoda při vyhodnocování 
činnosti sportovních klubů 
 

• Zdokonalování org. struktury TVS ČR 
(např. sportovních svazů) 

• Zdokonalování organizační struktury 
sportovních klubů (profes., amat.) 

• Zkvalitňování org. struktury placených 
TVS služeb 
 

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

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

• Ukazatele finanční kontroly TVS 
organizací 
 

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

zboží 
• Marketingová koncepce sportovních klubů 

 

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

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

 

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

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

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

• Vyjednávání sponzorských kontaktů 

 

1. Sponzorská činnost v TVS 

 

 

2. Sportovní reklama 

 

 

 

3. Transfer hráčů a trenérů 

 

 

 

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

 

5. Zabezpečení norem a náležitostí při 
uzavírání smluv v tuzemsku i zahraničí 

 

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

7. Kontakty a spolupráce se zájmovými a 
odbornými organizacemi sportovců, trenérů, 
učitelů TVS apod. 
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 3.4.2. Postup při organizace sportovní akce 

 ČÁSLAVOVÁ (2000) popisuje jednoduchý soubor deseti navazujících etap, podle 

kterých se může organizátor sportovních akcí postupovat, aniž by musel takový postup sám 

vytvářet. 

(s. 39) 

 

1. etapa – Současná situace 

Přehled současného stavu umožní organizátorovi rozhodnout o cíli akce a cestě, která k němu 

vede, i volbě prostředků a nástrojů k jeho uskutečnění.  V případě, že cíl je předem pevně 

zadán, odhalí tato etapa, zda je v silách organizátora tuto akci uskutečnit. 

Kontrolní otázka: Jak jsme na tom? 

2. etapa- Budoucí prostředí 

Je třeba mít jasnou představu o tom, jaká rizika akce skrývá. Předvídatelná rizika by měl 

organizátor snížit na minimum a eventuálně počítat s časovými a hmotnými rezervami.  Při 

řešení nepředvídatelných rizik by měl ukázat svojí pružnost a invenci. 

Kontrolní otázka: Co lze předpokládat? 

3. etapa- Naše současné možnosti 

Předmětem této fáze postupu je reálné zhodnocení svých možností a nedostatků. Jen tak lze 

predestinovat stupeň úspěšnosti. 

Kontrolní otázka: Kam až jsme schopni postoupit? 

4. etapa – Možné směry 

Záleží vymezení cílů akce na organizátorovi, může určit i několik cílů, o nichž se posléze 

rozhodne, zda budou všechny vzhledem k předchozím etapám předmětem realizace a nebo 

z nich stanoví výběr, který je adekvátní současným možnostem.  

Kontrolní otázka: Kam bychom mohli jít? 
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5. etapa – Naše cíle 

Představuje stanovení cílů na základě předchozí etapy, jejich strukturu, hierarchizaci či 

optimalizaci. 

Kontrolní otázka: Kam chceme dospět? 

6. etapa -  Možné přístupové cesty 

V některých situacích existuje více způsobů jak dosáhnout vytýčeného cíle. Dříve, než 

uskutečníme akci, musíme zvážit ze všech hledisek všechny strategické varianty. 

Kontrolní otázka: Jak tam můžeme dojít? 

7. etapa – Zvolená cesta strategie 

Zhodnocení účinků a důsledků různých možných strategií umožní zvolit tu, která je celkově 

nejvýhodnější. 

Kontrolní otázka: Co budeme dělat? 

8. etapa – Program akce 

Když organizátor zvolil cíle i strategii jejich realizace, může se zabývat detaily plánu činnosti 

z hlediska co nejlepšího výkonu. Rozdělit role jednotlivých účastníků, stanovit plán akcí, 

časové rozpisy a termíny a způsob kontroly. 

Kontrolní otázka: Jak to provedeme? 

9. etapa – Rozpočet  

V návaznosti na předchozí etapu je nutné stanovit rozpočet výdajů a příjmů celé akce. Strana 

příjmů musí vyjadřovat typy finančních zdrojů, jejich výši (např. poplatky účastníků, vstupné, 

dotace, dary od soukromých osob, dary od firem apod.). Strana výdajů musí účelově podle 

všech činností sportovní akce vyjadřovat druhy výdajů a jejich výši. 

Kontrolní otázka: Co budeme potřebovat? 
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10. etapa – Přehled a kontrola 

Aby nedocházelo k nežádoucím a často nákladným omylům a zpožděním celé akce, je třeba 

kontrolovat celý průběh akce a ve vhodný okamžik učinit zásah, který by eliminoval výkyvy. 

Kontrolní otázka: Co z toho vyplývá pro realizaci? 

 

     3.5. Marketing 

Marketing je vědní disciplína, která se snaží pochopit zákonitosti chování subjektů na 

trhu, snaží se dosáhnout toho, aby byl výrobek na trhu úspěšný a stal se tak pro spotřebitele 

nepostradatelným. 

 

Odpověď na otázku co je to marketing nám v dnešní době poskytuje mnoho autorů.   

Bureš (1990) – „Marketing je metoda, která v sobě soustřeďuje v logické sekvenci nezbytné 

kroky, které je třeba uskutečnit, aby zhmotnělý nápad (produkt) vyšel na trhu co nejpříznivěji, 

a aby všechny ostatní vlivy byly v co nejvyšší míře kompenzovány.“(s .6) 

Kotler (2007) – „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby nabídky a směny hodnotných 

výrobků s ostatními.“(s. 44) 

 

 3.6. Sportovní marketing 

 ČÁSLAVOVÁ (2000) uvádí ve své knize definici sportovního marketingu amerických 

autorů Pittse a Stotlara: „Sportovní marketing je proces navrhování a zdokonalování činnosti 

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

potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ (s. 68) 

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

byly navrženy pro střetnutí potřeb a přání sportovních spotřebitelů prostřednictvím procesové 

výměny.“ (s. 9) 
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3.7.  Managament sportovní akce 

 3.7.1. Rozpočet 

Dalším krokem při plánování sportovní akce je sestavení předběžného rozpočtu. 

Rozpočet se skládá z příjmů a výdajů. Měli bychom se více zabývat příjmovou stránkou 

rozpočtu, ale nezapomenout na důležité výdaje, abychom se později nedostali do finanční 

tísně. Je důležité, abychom při plánování vše důkladně prozkoumali, aby se výsledný rozpočet 

nelišil příliš od plánovaného. (10, s. 17) 

Výdaje 

1. Obecné a administrativní výdaje – patří sem všechny náklady, se kterými musíme počítat 

ještě před zahájením sportovní akce. Jedná se o zaměstnance, nájemné kanceláře, vybavení 

kanceláře, pojištění, ubytování a další výlohy spojené s organizací akce. 

 2. Talent (péče o účastníky akce, Sport) – prize money, cestovné, ubytování, jídlo a pití, 

dárky, trofeje, párty, doprava v místě konání, rozhodčí, maséři a trenéři. 

3. Produkce – zvuk a světla, příprava sportovní plochy, náklady na pracovníky, místní 

dopravu, ubytování, stravování, hudební produkce, PROPS , dekorace, kostýmy, uniformy. 

4. Zařízení – nájem, zaměstnanci, ochranka, stadion, nářadí, náčiní a péče o zákazníky 

(suvenýry, stánky s občerstvením a toalety). 

5. Marketing – sem patří veškerá propagace jako je reklama (v TV, rádiu, v tisku, na 

billboardech, letáčcích)  public relations, náklady spojené s tvorbou reklamy, výdaje na 

sponzory, fotograf, program, prodejní stany, V.I.P. párty, párty pro hráče a doprovodný 

program. 

6. Ostatní výdaje 
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Příjmy 

Po sestavení seznamu všech nákladů získá organizátor předběžných přehled kolik finančních 

prostředků bude potřebovat pro pokrytí nákladů. 

Mezi položky příjmů patří: 

� Generální partner – společnost, která poskytuje nejvíce finanční prostředků. Často 

bývá zveřejňována v názvu akce. 

� Hlavní partner – druhý nejvýznamnější sponzor akce 

� Ostatní partneři  - velké množství partnerů, kteří dávají menší částky 

� Prodej vstupenek 

� Prodej reklamních předmětů 

� Doprovodný program pro diváky 

� Prodej televizních práv 

� Ostatní příjmy 

 

 3.7.2. Cash flow  

Vyjadřuje nám základní informace o tom, kolik jsme skutečně vyprodukovali peněz, 

tato informace  je důležitá nejen pro samotnou účetní jednotku, protože poskytuje vedle 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty významný pohled na finanční situaci. 

 

SOLOMON (2002) popisuje aspekty, kterých bychom se měli držet při plánování cash flow: 

 

� sestavit si tabulku očekávaných příjmů a výdajů 

� vědět přibližně kolik finanční prostředků budeme potřebovat při odstartování akce 

� zkusit prodloužit termín splatnosti faktur 

� měli bychom počítat s tím, že velké firmy platí většinou opožděně. 
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 3.7.3. Místo konání akce 

Výběr vhodného místa pro konání akce klíčovým bodem celého plánovacího procesu. 

Měli bychom brát v úvahu několik aspektů. Zjistit si, jestli je sport v dané oblasti populární. 

Dále zjistit jestli neprobíhají ve stejnou dobu dvě akce ve stejné lokalitě. Dalším faktorem je, 

v jaké části města se akce nachází, jaké je divácká dostupnost (vzdálenost z centra města, 

dostupnost hromadnou dopravou) a zda li je v lokalitě dostatečná kapacita parkovacích míst. 

Pokud není k dispozici dostatečná městská doprava, organizátor by měl zajistit náhradní 

dopravu, tzv. Schuttle. Organizátor musí zajistit dostatečně velkou kapacitu pro diváky, 

jestliže nejsme schopni vyhovět všem divákům, kteří mají zájem přijít se podívat na akci, 

přicházíme samozřejmě o příjmy. (10) 

Před velkou sportovní akcí typu mistrovství světa se musí dobře odhadnout 

přepokládaný počet diváků, kteří budou mít zájem o akci. Někdy je nutné postavit nový 

stadion, protože i technické parametry jsou rok od roku přísnější. 

 

 3.7.4. Sponzoring 

Bez sponzorů se v dnešní době sportovní akce neobejde. Je velmi složité bez sponzorů 

uspořádat sportovní akci, proto i krajské závody už mají v dnešní době spousty sponzorů.  

SOLOMON (2002) říká, že není jednoduché navázat partnerské vztahy, pokud 

začínáme s businessem. Musíme si nejdříve vytipovat potenciální společnosti, které by mohly 

být sponzorem a nabídnout, co jim může přinést spojení s daným projektem a přesvědčit je, že 

pomocí spojení s danou akcí můžou dosáhnout svých cílů. (s. 63) 

 

 3.7.5. Péče o zákazníky 

Zákazníky se označují především návštěvníci akce, jsou to tedy ti, kteří si koupí 

vstupenku, občerstvení, zúčastní se doprovodních programů. Měli bychom zjistit pomocí 

veřejného průzkumu jaká je naše cílová skupina. Výsledky průzkumu jsou přínosem jak pro 

pořadatele, tak pro sponzory. 

Důležitým prvkem péče o zákazníky jsou komunikační kanály mezi organizátory a 

veřejností. Lidé by měli být informováni, že se daná akce bude konat, kdy a kde, kolik stojí 
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lístky, kde se dají koupit, jak si mohou koupit suvenýry. Mělo by být zřejmé, že organizátor 

má zájem o jejich účast. (10) 

 

Prodej lístků 

Před rozhodnutím, zda lístky prodávat nebo neplatit vstupné, by měl organizátor zvážit: 

� historie vstupného na podobné akci, 

� závislost výnosu na prodeji lístků, 

� vliv návštěvnosti na ceně lístků, 

� ztráta prestiže akce, pokud se nebude vybírat vstupné – a jak na tom záleží, 

� jak se lístky budou prodávat. (10) 

 

 Volný vstup na sportovní akci může přilákat hodně návštěvníků, ať už se jedná o 

fanoušky daného sportu nebo kolem jdoucí lidi, ti všichni dohromady mohou vytvořit 

výbornou atmosféru. Pokud návštěvníci vědí, že je akce zdarma, přijdou na ní bez peněz a 

nepředstavují z prodejního hlediska velký finanční přínos.  

 

Prodej reklamních věcí a suvenýrů představuje výrazný zdroj příjmů akce. Mezi suvenýry 

většinou patří: 

• oblečení (trička, mikiny, dresy, čepice, šály) 

• ostatní suvenýry (hrníčky, klíčenky, balóny, karty s autogramem) 

 

 3.7.6. Péče o závodníky 

 Pokud má mít akce úspěch, přilákat návštěvníky a sponzory, musí organizátor získat 

na akci špičkové hráče. Pokud se uskuteční velká akce, měl by organizátor nabídnout 

nejlepším sportovcům víc než jen prize money, ale i například ubytování zdarma, zaplatit 

startovné atd. Spokojenost sportovců na akci je dobrá reklama pro organizátora. 

SOLOMON (2002) doporučuje při získání nejlepších závodníků držet se těchto kroků: 

• znát pravidla a přihlašovací postupy pro danou akci, 

• pokud se jedná o akci pro profesionální sportovce, zjistit kteří jsou zastupováni agenty, 

• propagovat akci, aby o ní závodníci věděli, 

• zaslat dopisy sportovcům, aby o akci věděli, 
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• získat pro akci co nejvíce medií, 

• sepsat smlouvu, která pokryje veškerá práva a povinnosti, které vzniknou mezi 

organizátorem a závodníkem, 

• kontrola smluv právníkem, 

• vytvořit dobrou atmosféru závodu, 

• zůstat se sportovci v kontaktu i po skončení akce. 

 

 3.7.7. Výběr pracovníků 

Výběr pracovníků na sportovní akci, je jeden z klíčových úkolů. SOLOMON (2000) rozděluje 

pozice pracovníků takto: 

• manažer turnaje – druhá nejdůležitější osoba týmu. Měl by mít stejné znalosti jako 

hlavní pořadatel a měl by s ním být už od začátku akce 

• manažer prodeje – pokud je to možné, je dobré zajistit manažera prodeje, který se 

starat o dostatečný prodej zboží jako je reklama, suvenýry, programy. 

• manažer prodeje vstupenek – dohlíží nad systémem prodeje vstupenek, rozhoduje o 

distribuci vstupenek pro sponzory, kolik bude vstupenek dáno volně do prodeje, 

dohlíží nad platebním systémem. 

• finanční manažer – má na starosti ostatní finanční operace, jako jsou účetní procesy 

nebo cash flow. 

• marketing manažer – osoba, která je zodpovědná za dostatečnou mediální propagaci a 

komunikaci. 

• cash manažer – zajišťuje, abychom měli v určitou dobu dost hotovostních prostředků. 

• hlavní koordinátor – zajišťuje hladký průběh celé akce, musí dodržovat časový 

harmonogram, zajišťuje tiskové konference atd. 

• tiskový mluvčí – má na starosti hlavně tiskové konference 

• manažer dopravy- sleduje neustále dopravní situace (s. 167) 

 

Při světových akcích se můžeme nadále setkat s celou řadou různých profesí jako je např. 

stravovací manažer, ubytovací manažer, koordinátoři jednotlivých sportovišť atd. 
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3.7.8. Časový harmonogram akce 

Je potřebné, aby si organizátor sestavil časový harmonogram, který mu určí, kdy a co 

připravit, aby se později nedostal do časové tísně. Doba potřebná k přípravě akce závisí 

hlavně na tom,  zda-li  se jedná o světovou akci nebo jen regionální turnaje. SOLOMON 

(2002) uvádí jako příklad časový harmonogram přípravy sportovní exhibice v krasobruslení – 

„Skating Goes Country“. 

 

18-24 měsíců před začátkem akce: ideální čas pro naplánování akce, vytvořit naše cíle a 

rozpočet, kontaktovat sportovní asociaci, začít kontaktovat potencionální sponzory a TV. 

15 měsíců: potvrzení data konání akce, pokračovat v kontaktování sponzorů, úpravy rozpočtů, 

otevření bankovních účtů. 

12 měsíců: Potvrzení místa konaní a televizních práv, upravení všech detailů s federací a 

hráčskou asociací. 

10 měsíců: shánění zaměstnanců, pokračování v hledání sponzorů, vytvoření loga akce, 

vytvoření grafické podoby akce, stanovení ceny lístků. 

9 měsíců: navázat kontakt s prodejci lístků, dodavateli, rozvinout komunikační plán, jednání 

s mezinárodními TV společnostmi. 

8 měsíců: navázání kontaktu s médii, podepsání smluv s TV. 

7 měsíců: kontrola místa konání, upřesnění TV rozpočtu. 

6 měsíců: specifikovat TV formát vysílání, kontaktovat rozhodčí, dobrovolné pracovníky, 

konečná úprava smluv s ubytováním, vytvořit plán propagace. 

5 měsíců: revize rozpočtu, pokračování v kontaktování medií, podepisování sponzorských 

smluv. 

4 měsíce: tisk vstupenek, vytvoření podrobného denního harmonogramu akce. 

3 měsíce: dát vstupenky do prodeje, pořádání první tiskové konference, porady se členy 

organizačního týmů. 

2 měsíce: rozvinout televizní harmonogram vysílání, revize rozpočtu, podepisování smluv 

s prodejci zboží. 

6 týdnů: zasílání dopisů sponzorům a sportovcům s přesným harmonogramem akce, 

distribuce plakátů a jiných grafických materiálů, monitorování prodeje vstupenek. 

30 dní: schůzky s dodavateli, vytvoření konečné podoby cen a jiných odměn, konečné úpravy 

stravy a pitného režimu, konečná úprava seznamů hostů. 
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10 dní: potvrzení počtu objednaných míst v hotelu, PR plán, kontrola rozpočtu, potvrzení 

všech hudebních práv. 

5 dní: přemístění na místo konání akce, konečná příprava sportoviště, úpravy technických 

detailů, příjezd a koordinace zaměstnanců. 

2 dny: koordinace příjezdů sportovců, poslední revize všech detailů, tiskové konference 

den akce: operační řízení celé akce. 

      3.8. Beachvolejbal 

 „Beach volejbal je hra charakteristická soupeřivou činností dvou dvoučlenných 

družstev, jejichž hráči prokazují svou převahu nad soupeřem lepší tělesnou kondicí a lepším 

ovládáním míče k zisku potřebného počtu bodů a setů, a tedy vítězství v utkání.“ (Kaplan, 

Džavoronok, 2001). 

 Plážový volejbal je oblíbený nejen na vrcholové a výkonnostní, ale i rekreační úrovní. 

Získal si mnoho příznivců díky své nenáročnosti na vybavení a prostor. Beachvolejbal 

poskytuje hráčům odreagování od běžného života. Plní ale i jiné funkce než sportovní a to 

funkci společenskou, regenerační, zábavnou a kompenzační. Beachvolejbal je nejen dostupný 

mládeži, ale také starším lidem i zdravotně postiženým, protože jsou zde vyloučeny přímé 

osobní souboje.  Plážový volejbal je vhodnou doplňkovou aktivitou k jinému sportu vzhledem 

k minimalizovanému počtu zranění. 

 Beachvolejbal se stal v dnešní době celoročně prováděným profesionálním sportem. 

V našich podmínkách to ale vyžaduje budování speciálních nafukovacích hal. 

 Většina pravidel je převzata z klasického volejbalu, ale existuje zde mnoho odlišností. 

Mezi hlavní rozdíl patří, že tým je tvořen dvěma hráči a velikost hřiště byla zmenšena 

z původních 9 x 18 m na 8 x 16 m. Beachvolejbal byl televizně nejsledovanější sportem na 

LOH v Aténách (3,5 mld. diváků). 

 Základní hodnoty beachvolejablu: kreativita, překvapení, technika, svoboda móda, 

styl, krása, radost ze života. 
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4. Metodologie 

     4.1. Interview 

Interview (rozhovor) může probíhat mezi dvěma nebo více lidmi, kteří chtějí získat 

určité informace nebo fakta. Rozhovor může mít různé podoby jako je, telefonický rozhovor, 

písemné otázky nebo přímo osobně. Interview rozdělujeme na strukturované a 

nestrukturované. 

 4.1.1. Nestrukturované interview   

 Je často používaný druh rozhovoru, který je charakteristický volností ve formulaci 

otázek či volbě tématu. Je spíše určen pro získávání kvalitativních podkladů pro proniknutí do 

zkoumaného problému. Otázky nejsou předem připravené. 

 4.1.2. Strukturované interview  

 Je druh rozhovoru, který je velmi efektivní, přesný a spolehlivý. Snižuje 

pravděpodobnost opomenutí či vynechání některých důležitých skutečností, otázky jsou 

předem dobře připraveny.  Strukturovaný rozhovor členíme na plošný a hloubkový. 

 

 Podle ČÁSLAVOVÉ (2002) se interview zpravidla provádí na konci výzkumu, když 

jsme již v problému dostatečně orientování, máme dostatečné množství materiálů a snažíme 

se proniknout do podstaty věci. Rozhovor by měl být důkladně připravený, jen tak nám 

přinese potřebné informace, které chceme získat.  

Během zpracování dat pro bakalářskou práci jsem absolvovala interview s pořadatelem a 

hráči sportovní akce. 

Rozhovor probíhal strukturovanou i nestrukturovanou formou. Díky těmto rozhovorům jsme 

získala potřebné informace, které nelze nikde najít.   
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Průběh přípravy podle MIKULÁŠTÍKA (2003): 

1. Výběr osoby – může jít o rozhovor, jehož cílem je získání určitých informací, anebo může 

být cílem posouzení osoby, se kterou se interview provádí.  

2. Shromažďování určitých informací – o osobě, kterou chceme zpovídat. Důležitými 

informacemi jsou některé další údaje o tématu. 

3. Příprava otázek – popřípadě příprava prostředí pro interview. Každý, kdo dělá interview, 

by měl mít připravenou řadu otázek, které budou mít své pořadí. Otázky, které si budeme 

připravovat, mohou mít různou podobu, například: 

� primární – týkají se pochopení tématu, 

� rozvíjející – používají se, pokud chceme poznat problematiku ve větší šíři anebo 

pokud něčemu přesně nerozumíme. 

� otevřené – vedou dotazovaného k rozvíjení svých vlastních názorů a myšlenek bez 

nějakého omezení, 

� uzavřené – vyžadují jednoznačnou odpověď, většinou pomocí jednoho slova ANO 

nebo NE 

� přímé – otázky na specifické informace. (s. 138) 

 

     4.2. SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících firmu. Účelem této analýzy je posoudit vnitřní předpoklady firmy k uskutečnění 

určitého podnikatelského záměru. SWOT analýzu lze také použít při přípravě a organizaci 

určité sportovní akce. Principem této metody je jednoduchá, avšak výstižná a objektivní 

charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a 

ohrožení. 
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Výstupem této metody je schéma, které je uspořádáno do přehledné struktury čtyř 

bloků, pólů či kvadrantů. Uvádím zde příklad, jak může tabulka vypadat: 

 

S W  

Silné stránky Slabé stránky S+W vnitřní faktory 

   

   

O T  

Možnosti Hrozby  O+T vnější faktory 

   

   

S+O  

rozvojové faktory 

W+T  

problémové faktory 

 

 

 

KOTLER (2001): „Analýza SWOT je celkové vyhodnocení silných a slabých stránek 

společnosti, příležitostí a hrozeb.“ 

 

Podle HORÁKOVÉ (2002) je hlavním účelem SWOT analýzy posoudit vnitřní předpoklady 

firmy k uskutečnění určitého podnikatelského záměru a současně podrobit rozboru i vnější 

příležitosti a omezení diktovaná trhem. (s. 50) 

 

SWOT je zkratka anglických slov Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 

 

Silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky.  Ovlivňují prosperitu podniku a přispívají 

úspěšné podnikové činnosti. Jsou to odlišné dovednosti, schopnosti nebo zdroje, který má 

podnik lepší vzhledem k trhu a konkurenci. Nejlepší silné stránky jsou ty, které přinášejí zisk 

a jen těžko je možno je okopírovat. 
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Slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují naše aktivity.  

Příležitosti jsou další podnikové možnosti, s jejichž realizací rostou vyhlídky na lepší splnění 

předem stanovených cílů. Je to příznivá situace v prostředí podniku, která zvýhodňuje podnik 

v konkurenčním boji.  

Hrozby představují jako příležitosti vnější prostředí. Je to nepříznivá situace v okolí podniku, 

které znamenají překážky pro činnost podniku a pro jeho dobré postavení.  Hrozby jsou 

situace, které mohou vývoj podniku negativně ovlivnit. 
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5. Analytická část 

     5.1. Stručná historie beachvolejbalu ve světě a u nás 

 Beachvolejbal se začal objevovat ve 20. letech minulého století na plážích americké 

Kalifornie, ale až od poloviny osmdesátých prožívá celosvětový rozvoj, na jehož rozšíření 

mají hlavní zásluhu Američané a Brazilci. 

První turnaj se uskutečnil v roce 1920 v Santa Monice. Původně na něm startovali 6 

proti 6 podle pravidel indoor volejbalu, což ukazuje na to, že beach vznikl z šestkového 

volejbalu. V roce 1930 se konal první turnaj, kde startovali už 2 proti 2, bylo to opět v Santa 

Monice. Po roce 1930 se beachvolejbal se začal objevovat v Evropě - první evropskou zemí je 

Francie. Před druhou světovou válkou se konala už řada turnajů na plážích v USA a zejména 

také v Brazílii.  

První oficiální turnaj dvojic se konal v roce 1947 na pláži State Beach v Kalifornii. Po 

roce 1950 beachvolejbal zažívá největší rozmach na Kalifornských plážích, kde se zúčastnilo 

turnajů několik set hráčů.  

V padesátých a šedesátých letech našeho století začala být oblíbená právě utkání 

"dvou proti dvěma“  na proslulých brazilských plážích Copacabana, Ipanema a Leblon v Rio 

de Janeiru. Místní tisk jim věnoval velkou pozornost a tím je uvedl do povědomí široké 

veřejnosti.  O beach volejbalu se píší rozsáhlé reportáže v brazilském tisku, zejména v „Jornal 

dos Sportos“, který vychází téměř v milionovém nákladu. Jsou v nich také rozsáhlé reportáže 

plážových specialistech.  

 V roce 1960 si odbyl svou premiéru nejproslulejší turnaj „Manhattan Beach Open" v 

USA a na počátku sedmdesátých let vznikají první okruhy turnajů v USA a v Brazílii. Ve 

stejném roce ve Francii byl uspořádán turnaj trojic, kde si vítěz odnesl 30 000 franků. 

První světový šampionát v podobě profesionálního sportu v USA se konal roku 1976 

na Pacifik Palisades, utkání přihlíželo 30 000 diváků.  
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V roce 1983 byla v USA založena asociace volejbalových profesionálů (AVP), a po 

čase došlo i k dohodě mezi AVP (Association of Volleyball Professionals) a FIVB 

(Mezinárodní volejbalovou asociací – Fédération internationale de Volleyball), která 

organizuje a řídí BV soutěže už po celém světě a sjednocuje pravidla. AVP řídí plážový 

volejbal v Americe, ale podle FIVB pravidel. 

V roce 1987 FIVB vyhlásilo první oficiální Mistrovství světa v Riu de Janieru 

v Brazílii, účastnilo se ho 6 zemí, navštívilo ho 120 000 diváků. 

 V roce 1989 FIVB zakládá Světovou radu beachvolejbalu, součástí rady je 

Marketingová agentura beach volejbalu v čele s prezidentem Koch Tavaresem. O tohoto roku 

FIVB pořádá turnaje světové série.  

 Každým rokem roste počet pořadatelských zemí, roku 1991 jsou na zasedání FIVB 

upřesněna pravidla a kalendář světové série. V roce 1992 se beachvolejbal představil jako 

ukázkový sport na OH v Barceloně a v roce 1993 se stává i oficiálním olympijským sportem.  

Na OH v Atlantě 96´ byl turnaj plážového volejbalu hodnocen jako největší úspěch 

olympijských her, vstupenky na turnaj byly vyprodány už rok předem. (2, s. 168-171) 

 

Vznik a vývoj beachvolejbalu v ČR 

 V roce 1989 se začali objevovat první beachvolejbalová hřiště  – mezi průkopníky 

tohoto sportu patří Brno a v Odolena Voda. První turnaj dvojic a trojic na písku byl 

zorganizován v Brně za účasti 16 párů, a ještě téhož roku startovaly na mezinárodním turnaji 

v Itálii dvě trojice našich reprezentantů. O rok později začala sloužit veřejnosti další písková 

hřiště v Bratislavě a ve Slavkově u Brna, začínají se rozbíhat turnaje jak u nás, tak naši 

závodníci startují na zahraničních turnajích v Rakousku a v Německu. 

 V roce 1991 se uskutečnil 1. ročník čs. okruhu turnajů s názvem MINOLTA CUP 91, 

bylo to pět turnajů, které byly kvalitně a početně obsazené a také počet diváků byl nečekaně 

velký. V roce 1991 byla založena asociace Beach Volejbalu při České a Slovenské federaci 

volejbalu, a v roce 1992 se konalo v Brně 1. mistrovství ČSFR v beach volejbale. V roce 1993 
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se konalo první oficiální mistrovství ČR mužů v Praze a v roce 1994 oficiální mistrovství žen 

v Brně. 

 V roce 1995 byl v ČR na Máchově jezeře pořádán jeden z turnajů seriálu ME, ve 

kterém zvítězila česká dvojice Džavoronok-Fikar. Ve Slavkově u Brna byla postavěna ve 

stejném roce první beach volejbalová hala nejen u nás, ale i v Evropě. 

 Druhá polovina 90. let byla zlatou dobou českých plážových reprezentantů. V roce 

1996 týmy Celbová – Dosoudilová, a Palinek - Pakosta zvítězili na ME, Celbová - 

Dosoudilová si první místo zopakovaly ještě v roce 1998. V roce 2001 se na světovém 

šampionátu umístily třetí Celbová s Dosoudilovou.  (2, s. 172) 

V České republice se každoročně pořádá série 9 turnajů, z nichž 4 jsou A–cup a 4 B-cup, kde 

hráči získávají body, za umístění. Vyvrcholením soutěže je Mistrovství České republiky. 
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SWATCH FIVB World Tour 

 Světová série v beachvolejbale se skládá z 20 turnajů, z čehož 6 z nich jsou tzv. Grand 

Slamy, turnaje elitní kategorie.  V těchto 20 turnajích si muži celkově rozdělí 4, 25 miliónů 

amerických dolarů. Každý Grand Slam je dotován 300 tisíci amerických dolarů, zbylé turnaje 

175 tisíci. Světovou sérii v roce 2007 navštívilo více než 600.000 diváků. Mezi pořádajícími 

městy mužské World Tour bylo v roce 2008 5 nováčků – Praha, Adelaide, Barcelona, Dubaj a 

Sanya. 

      5.2. Základní informace o turnaji 

 Celý okruh turnajů v beachvolejbale pro rok 2008 se jmenuje SWATCH FIVB World 

Tour. Turnaj konaný v Praze se jmenoval Prague 2008 Open. Turnaj patří mezi soutěže 

nejvyšší světové úrovně. Do Prahy se sjeli nejlepší světový hráči, protože úspěch na tomto 

turnaji znamenal pro sportovce klíčový pro kvalifikaci na olympijské hry v Pekingu. Turnaj 

organizovala Akciová společnost Česká sportovní, ředitelem turnaje byl Ing. Josef Beneš. 

Světový okruh v plážovém volejbalu do Česka zavítal poprvé. Turnaj se uskutečnil od 7. do 

11. května Praze na Štvanici.   

Před turnajem Josef Beneš pronesl: "Je to historický moment pro všechny, kdo máme 

beachvolejbal rádi." 

Zdroj: www.idnes.cz 
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Počet konaných turnajů pořádaných FIVB (můžu i žen) 

Obr. 1: Počet turnajů 

 
Zdroj: www.fivb.org 

 

Obr. 2: Přehled celkových prize money v mil. USD 

 
Zdroj: www.fivb.org 
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Kromě České republiky pořádali letos Světový turnaj v beachvolejbale:  

� 25. – 30. března: Adealaide (Austrálie) 

� 28. dubna – 3. května: Šanghaj (Čína) 

� 6. – 11. května: Praha (Česká republika) 

� 13. – 18. května: Roseto degli Abruzzi (Itálie) 

� 20. – 25. května: Záhřeb (Chorvatsko) 

� 27. května – 1. června: Barcelona (Španělsko) 

� 3. – 8. června: Stare Jablonki (Polsko) 

� 10. – 15. června: Berlín (Německo) – Grand Slam 

� 17. – 22. června: Paříž (Francie) – Grand Slam 

� 24. – 29. června: Stavanger (Norsko) – Grand Slam 

� 1. - 6. července: Moskva (Rusko) – Grand Slam 

� 15. – 20. července: Marseille (Francie) 

� 22. – 27. července: Gstaad (Švýcarsko) – Grand Slam 

� 29. července – 3. srpna: Klagenfurt (Rakousko) – Grand Slam 

� 26. – 31. srpna: Kristiansand (Norsko) 

� 2. – 7. září: Mallorca (Španělsko) 

� 16. – 21. září: Guarujá (Brazílie) 

� 6. – 11. října: Dubaj (Spojené arabské emiráty) 

� 27. října – 1. listopadu: Manama (Bahrajn) 

� 10. – 15. listopadu: Sanya (Čína) 

Obr. 3: Logo turnaje 

  

 

 

Zdroj: www.fivb.org 
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     5.3. Organizátor akce 

 Organizátor celé akce byla Akciová společnost Česká 

sportovní, která je zaměřena na poskytování služeb v oblasti 

marketingu, sponzoringu a organizačního servisu ve spojení se 

špičkovými sportovními projekty a osobnostmi. Díky dlouhodobé spolupráci s významnými 

zahraničními agenturami je společnost schopná realizovat v celoevropském měřítku a dle 

mezinárodních standardů. 

 Profesionální tým agentury nabízí svým obchodním partnerům strategické konzultační 

služby, návrhy prezentace značky či produktů, oslovení konkrétních cílových skupin, realizaci 

jednotlivých akcí komunikačního mixu dle zadání klienta. Samozřejmostí je analýza a 

ohodnocení realizovaných projektů. To je důvod, proč mezi klienty patří největší a 

nejdynamičtější společnosti působící nejen na českém, ale i  středoevropském trhu. 

Česká sportovní měli na starosti již několik velkých sportovních akcí, mezi které patří např.: 

� utkání českého tenisového týmu v soutěžích Davis Cup a Fed Cup  

� Final Four 2006 – vyvrcholení prestižní basketbalové Euroligy 

� mezinárodní atletický mítink kategorie IAAF World Athletic Tour Zlatá tretra v Ostravě  

� Wordstar Tour 2004 – výběr hráčů NHL v ČR 

� seriálu humanitárních Běhů Terryho Foxe 

� Beach Prague Open 2008 - Světový pohár v beachvolejbale 

Ředitel promotéra turnaje České sportovní Vladimír Šafařík řekl k turnaji: "Štvanice nikdy 

nezažila akci s tak kvalitním startovním polem, jsou tu mistři světa a olympijští vítězové. Mohl 

bych to jedině srovnat s finále Final Four v basketbale, které jsme dělali před dvěma lety. 

Myslím, že pro diváky to bude vynikající zážitek". (12) 

Zdroj: www.idnes.cz 
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     5.4. Rozpočet turnaje a sponzoring 

 Nezbytné pro pořádání takových akcí jsou zcela jistě sponzoři. Peníze od sponzorů 

rozhodují o tom, zdali se turnaj uskuteční. V případě nedostatečného množství může být cela 

akce ohrožena. Peníze ze vstupného totiž příliš nákladů na organizaci turnaje nepokryjí, navíc 

na tomto turnaji peníze nejsou vybírány. Na Světový pohár v beachvolejbale je třeba zaplatit 

finanční záruky, že se turnaj uskuteční, částka se pohybuje v řádech milionu korun. 

Samozřejmě po skočení turnaje Světová volejbalová organizace (FIVB) peníze vrátí. Na 

oplátku také FIVB přivede na český turnaj vlastní sponzory, kteří pokryjí většinu rozpočtu. 

Na českých organizátorech je shánění zbytku nutných peněz od lokálních firem. I přes to, že 

je plážový volejbal u nás stále populárnější, nikdo se do sponzoringu příliš nehrne. Většina 

smluv je proto založena na barterové dohodě. Příkladem mohou být České dráhy, které 

nabídly levnější jízdenky cestujícím na turnaj a dovezly písek do Prahy, firma Provodínské 

písky dodaly potřebný písek, na vytvoření 5 kurtů.  

Rozhovor s předsedou Josefem Benešem o tom na kolik vyjde pořadatelství turnaje a co 

naopak přinese. 

Jaký je rozpočet akce? 

Já bych nehovořil v definitivních číslech, protože turnaj teprve připravujeme, řeknu 

zkušenosti ze světa. FIVB open přijde na částku kolem 400 - 500 tisíc euro. 

Kde ty peníze budete shánět? Původně jste slibovali, že to budou jen sponzorské dary? 

Samozřejmě, že to budou jen sponzorské dary, jednak se ale také na tom podílí světová 

volejbalová federace, která je jedním z pořadatelů. Navíc se na pořadatelství podílí krom 

českého volejbalového svazu a asociace beachvolejbalu, Česká sportovní, a.s.  A ohledně 

nákladů se podílí i světová volejbalová organizace. 

Běžně s placením nákladů pomáhají i peníze získané ze vstupného, nicméně to tady také 

nebude? 

Držíme se celkem tradice, která není výjimkou u nás, ale i ve světě, že vstupné je buď 

symbolické, a nebo není žádné. Chceme na ten turnaj pozvat především ty lidi, o které máme 

zájem, to znamená naši základnu plus další přátelé beachvolejbalu, zvláště mladé lidi i ty 
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nejmenší. Myslím si, že by bylo ke škodě, kdybychom vybírali vstupné. Navíc jsou to částky, 

které nejsou pro financování turnaje rozhodující, a naopak se snažíme, aby přišlo co nejvíc 

lidí, a aby se všichni bavili. 

Čili ten přínos má být právě v té podpoře beachvolejbalu? 

Přesně tak. My z toho neplánujeme žádné zisky. Předpokládáme, že turnaj se bude 

pohybovat v rozmezí 400- 500 tis. euro jako v jiných zemích. Konáme ho na stadionu, který je 

svým zaměřením tenisový. Během dvou dnů ho musíme předělat. 

Na kolik vyjde stavba takové beachvolejbalového hřiště? 

Celkem tam máme 1600 tun písku. Jeden kurt nás vyjde na 350 – 400 tisíc Kč. 

To není levná záležitost, jak je to vůbec s beachvolejbalem v České republice? A kolik peněz 

obecně do něj jde? A jak přibývá hráčů? 

Registrovaných hráčů je zhruba kolem 8 – 9 tisíc hráčů. Zabývajících se beachvolejbalem 

v tuhle tu chvíli tak 30-40 tisíc lidí. Je to poměrně mladý sport, má zhruba 20letou tradici, je 

to sport velice atraktivní, rozvoj je masivní nejenom ve velkých městech jako je Praha, Brno, 

Ostrava, ale i v menších městech. Kromě toho masového průřezu sledujeme vizualizaci 

českého beachvolejbalu v zahraničí a to i reprezentaci. Máme aktuálního mistra Evropy 

v juniorské kategorii, máme dospělou reprezentaci a samozřejmě se účastníme pořádání 

mezinárodních turnajů. 

S jakým rozpočtem asociace beachvolejbalu hospodaří? 

Ten rozpočet se dělí na peníze, které dostáváme od volejbalového svazu (tj. 2-3 mil. Kč) a 

pracujeme několik let úspěšně s velkými sponzory (z kterých podporujeme reprezentaci a 

financujeme i např. mezinárodní turnaje jako je třeba Challanger nebo teď světovou sérii 

v Praze. 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz 
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5.4.1. Nabídka pro partnery 

� Posílení prezentace partnera spojením s jednou z nejprestižnějších sportovních 

událostí na území ČR v roce 2008, 

� Komunikace s pozitivním dopadem na image – mladé dynamické sportovní odvětví, 

světová úroveň, pozitivní hodnoty spojované s beachvolejbalem (kreativita, 

překvapení, technika, svoboda + móda, styl, krása, radost ze života), 

� Intenzivní divácká podpora - zajištění přímého propojení se zákazníky,  

� Projekt s komunikačním dopadem v nejsledovanějších domácích médiích i 

mezinárodních médiích, 

� Extrémně široký prostor pro vlastní navazující komunikační aktivity, 

� Profesionální VIP servis – podpora client a management relations. 

Zdroj: www.beachpragueopen.cz 

Obchodní partneři 1. ročníku světového poháru v beachvolejbale: 

Mezinárodní partneři  

• Swatch 

• Mikasa  

• Descente 

Zde uvádím seznam sponzorů, kteří se podíleli na finanční podpoře tohoto turnaje: 

Titulární partner: Česká pošta 

Hlavní partneři: Poštovní spořitelna, ČSOB – Penzijní fondy 

Statutární partner: Praha 

Oficiální partneři: TK Plus, Fireste, Siko Koupelny, AWD 

Oficiální dodavatelé: České dráhy, a.s., Cargo, Mattoni, Smart,Provodínské písky, a.s. 

Příloha 1: Seznam všech partnerů akce 

Příloha 2: Náhled reklamních ploch 
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     5.5. Sportovně technické zajištění 

Zahrnuje: 

� sportoviště 

� technické zabezpečení 

� ubytování a stravování 

� doprava 

� tréninkové zajištění  

� šatny a sprchy pro hráče 

� administrativní prostory pro zaměstnance 

� VIP prostory 

� komentátorské stanoviště 

� projekce, zvuk a osvětlení 

� parkování 

 

 5.5.1. Sportoviště 

TENISOVÝ AREÁL ŠTVANICE 

Adresa: Ostrov Štvanice 38, Praha 7 

Oficiální kapacita: 8000 míst pro diváky  

 Jak již bylo zmíněno Praha má jednu obrovskou nevýhodu a to, že nemá vlastní 

písečné pláže, a tak musí pořadatelé hřiště na plážový volejbal vybudovat. Pro tento záměr si 

vybrali areál tenisového stadionu na Štvanici. Tenisové kurty musel organizátor přeměnit 

během 48 hodin na beachvolejbalové hřiště, protože teprve v neděli 4. května vyvrcholil 

tenisový turnaj ECM Prague Open a 7. května ráno se už začala hrát kvalifikace 

beachvolejbalového turnaje. Byla potřeba 1600 tun písku na pět kurtů, přičemž jeden kurt 



Bakalářská práce  Michaela Vorlová 

 

 

39 

 

vyjde na 300 000 – 400 000 tisíc korun. Dovést tolik písku do centra Prahy není opravdu 

lehký úkol. Ve čtvrtek dne 1. května 2008 byl v půl jedenácté večer shozen písek z 5 vagonů, 

které zastavily na Negrelliho viaduktu. Od pátku do neděle byl písek uložen v zásobníku ve 

tvaru krychle (jedna strana měřila 10 metrů). Ihned po skončení tenisového turnaje ho 

organizátoři rozvezli po areálu pomocí těžké techniky. Celá přípravu kurtu vyšla tedy na 

částku kolem 2 mil. korun. Byl to všechno takový boj s časem, ale pořadatelé nakonec vše 

zvládli. Centrální kurtu podle předpisů musí mít minimálně 3000 sedaček z toho 300-400 VIP 

a 20 míst oddělených pro funkcionáře FIVB. 

Promotér turnaje Vladimír Šafařík k tomu dodal: „Složité bylo zajistit dopravu písku z 

Provodína na Českolipsku. Dohodli jsme se s Českými dráhami na pronájmu vlaků a shozu z 

Negrelliho viaduktu. Musí to proběhnout v noci, aby nebyl na trati provoz a mohla být 

vypnuta trolej. Pokud by se to nepovedlo, museli bychom to vozit náklaďáky, a to by bylo 

velmi náročné.“ 

Zdroj: www.idnes.cz 
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Obr. 4: Proměna tenisového kurtu na beachvolejbalový kurt: 

 

1. Tenisový kurt          2. Přeměna na beachvolejbalový kurt

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            3. Beachvolejbalové hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.fivb.org 

 

 

 5.5.2. Technické zabezpečení turnaje 

 Sportovní průběh turnaje zajišťovala 12 mezinárodních rozhodčích z celé Evropy a 12 

lajnových rozhodčích z Čech. Dále bylo k dispozici 10 zapisovatelů a v neposlední řadě 40 

dobrovolníků (dětí), kteří podávali míče při celém turnaji. 
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Obr. 5: Oficiální oblečení rozhodčích 

 
Zdroj: www.fivb.org 

 

 

 5.5.3. Ubytování 

 Sportovci byli ubytováni v hotelu OREA 

PYRAMIDA - Bělohorská 24, 169 01 Praha 6.  Hotel 

Pyramida má čtyři hvězdy a nabízí 354 účelně 

zařízených pokojů s Wi-Fi připojením a klimatizací. 

Z nichž 266 je dvoulůžkových, 47 jednolůžkových, 25 

třílůžkových pokojů, 12 apartmánů a 4 pokoje pro 

handicapované hosty. Všechny pokoje jsou vybaveny zařízením pro detekci kouře, dveřmi na 

elektronický klíč, bezpečnostní schránkou, minibarem, SAT/Pay TV a telefonem s přímou 

provolbou. Koupelny mají vanu nebo sprchu a vysoušeč vlasů.  Hráči mohou také využít 

v hotelu posilovnu.           

Organizátor je povinen uhradit pobyt týmu ve dvoulůžkovém pokoji všem hráčům v hlavní 

soutěži (den před hlavním losováním) do dne následujícího po skončení týmu v soutěži. V 

ceně 2.750 Kč/dvoulůžkový pokoj, který zahrnoval snídani. Všichni hráči, kteří se zúčastnili 

kvalifikace, si museli uhradit pobyt sami. 
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 5.5.4. Stravování 

Snídaně: 06:30 -  10:00 h v hotelu OREA HOTEL PYRAMIDA 

Oběd: 12:30 – 15:00 h oběd je servírován pro hráče v prostorech restaurace na Štvanici 

Večeře: 18:00 – 22:00 h v hotelu OREA HOTEL PYRAMIDA 

 

Hráčům je k dispozici po celou dobu turnaje vody Mattoni.  

 

 5.5.5. Tréninkové zajištění 

Strahov TimeOut Aréna 

Strahov 1230 

169 00 Prague 6 

Hráčům, kteří měli zájem o trénování během turnaje, byly k dispozici 4 kurty v TimeOut 

Aréně na Strahově v následujících časech: 

Tab. 1: Časový rozvrh trénování 

4. května 2008 - neděle 9:00 – 19:00 

5. května 2008- pondělí 9:00 – 19:00 

6. května 2008- úterý 9:00 – 11:00 

7. května 2008-středa 9:00 – 19:00 

 

 5.5.6. Doprava  

 Na vlastní žádost byl k dispozici transfer z letiště Ruzyně do hotelu Pyramida a zpět 

(zdarma). K dispozici byl po celý turnaj minibus, který dopravil hráče a rozhodčí z hotelu 

Pyramida na Štvanici a zpět. 
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Tab. 2: Rozvrh jízdního řádu minibusu 

 

Zdroj: www.beachpragueopen.cz         

 

     5.6. Personální zajištění turnaje 

 Při organizování velké akce je nutné vytvořit skupinu lidí, která bude zodpovědná za 

hladký průběh akce. Každý člen skupiny má na starosti určitou funkci s předem vymezenými 

úkoly a povinnostmi. Mimo zaměstnance České sportovní, museli organizátoři najmout 

externí pracovníky, bez nichž by se nemohla akce být pořádaná. Ředitelem turnaje byl Ing. 

Josef Beneš, promotérem akce pan Vladimír Šafařík. 
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Tab. 3: Popis jednotlivých funkcí a počet potřebných zaměstnanců. 

POZICE SPECIFICKÉ ČINNOSTI POČET 

Ředitel turnaje Dohled nad celým turnajem 1 

Hlavní rozhodčí Rozhodčí na empirech nebo jako druhý rozhodčí 12 

Čárový rozhodčí Rozhodčí na čarách 12 

Zapisovatelé Zapisování průběhu zápasů 10 

Supervisor Mezinárodní koordinátor turnaje 1 

Manager kurtů Koordinuje kurty, podavače, pitný režim 1 

Player´s desk Informace hráčům, vydávání dresů 4 

Vedoucí sběračů Koordinace sběračů 1 

Sběrači (dobrovolníci) Sbírání a podávání míčů během turnaje 35 

Roztleskávačky Doprovodný program turnaje 8 

Hostesky Rozdávání letáčků a přítomnost na doprovodních akcích 8 

Fyzioterapeut, masér Rehabilitace pro hráče 2 

Řidiči Doprava mezi letištěm, hotelem a sportovním arálem 5 

Webmaster Obsluha webových stránek turnaje 1 

Moderátor Moderování zápasu na hlavním kurtu 2 

Scoreboard Ovládání ukazatelů stavu utkání 2 

Security Bezpečnostní služba 20 

 

     5.7. Mediální zajištění 

 Světový pohár v beachvolejbale se v České republice pořádal poprvé, proto bylo 

potřeba vytvořit dostatečně velkou propagaci akce. Organizátoři chtěli získat nejvíce diváků 

v okolí Prahy, proto i mediální kampaň se objevovala nejvíce v Praze a okolí. Připomenu, že 

beachvolejbal byl spolu s volejbalem nejsledovanější událostí na OH v Aténách 2004, kdy 

v průměru hodinu vysílání shlédlo 3,5 bilionu diváků.  



Bakalářská práce  Michaela Vorlová 

 

 

45 

 

Mediální plán 

 Propagace byla řešena formou billboardů, plakátů, inzerce v novinách, spotů v rádiích, 

která měla upozornit potencionální diváky před zahájením turnaje. Články a zpravodajství, 

které vyšly po závodech, již placeny nebyly. 

 

 5.7.1. Tištěná reklama 

 Turnaj byl podporován tiskovými médii, které oznamovali o 

uspořádání turnaje, poskytovali informace o programu, vstupenkách a 

dalších důležitých informacích.  

Tištěná reklama probíhala v těchto deníkách: 

MF Dnes - denně 

Sport – denně 

Euro – ekonomický týdenní magazín 

 

 

 

 

Tab. 4: Přehled reklamy v novinách v době konání turnaje 

 Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá 

Duben/Květen 28 29 30 1   2  3  4  5  6 7  8 9 

MF Dnes      1/8          1/8   1/8    

Sport  1/4       1/4   1/4 

Euro 1/2       1/2     
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 5.7.2. Televize 

 Reklamní spoty byly poskytnuty českou televizí zdarma. Práva na vysílání zápasů 

světové série má 130 zemích celého světa, FIVB se ale snaží rozšířit o dalších země, abych 

jich již v příštím roce bylo přes 200. 

ČT 4 odvysílala 20 reklamní spotů v době od 28. dubna - 7. května. Zápasy byly v televizi po 

dobu tří dnů od pátku do neděle.  

Program v televizi 

Pátek 9. května 

� 2 hodiny živě na ČT4 (hlavní soutěž) 

 Sobota 10. května 

� 16:00 1 hodina živě na ČT4 (semifinále)  

� 17:00 1 hodina živě na ČT4 (semifinále) 

Neděle 11. května  

� 13:30 1 hodina živě na ČT4 (zápas o 3. místo)  

� 15:00 1 hodina živě na ČT4 (finále + závěrečný ceremoniál)  

 

 5.7.3. Rádio 

 Rádia Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Bonton zveřejňovali také zdarma reklamní spoty 

během svého vysílání a poskytovali posluchačům informace o programu turnaje a dalších 

informacích. 

V rádiích byly uspořádány soutěže pro posluchače o volejbalové trika a balóny: 

Frekvence 1 – 10x 

Rádio Bonton – 10x. 
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Tab. 5: Četnost vysílacích spotů 

Frekvence 1                

Duben/Květen Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne  Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne  SPOTY  

    28  29   30   01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  Po-Ne  

09H00-12H00   1   1   1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  1  2  20  

12H00-15H00   2   2   2  2  2  1  1  2  2  2  2  2  2     24  

15H00-19H00   2   2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2     26  

19H00-20H00   1   1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1     13  

  6  6   6   6  6  5  5  7  7  7  7  7  6  2  83  

 

 5.7.4. Venkovní reklamy 

� 70 billboardů po Praze a dalších velkých městech České republiky, které byly 

vyvěšeny 30 dní před začátkem turnaje 

� 133 plakátu v centru města upozorňující na konání turnaje 

� 3500 plakátu (A4) s logem hlavního partnera turnaje – Česká pošta 

� Reklamní akce s hlavním dopravním partnerem turnaje – České dráhy, a.s. 

• 50 billboardů -  v Praze a velkých městech České republiky  

• 30 plakátů na vlakových stanicích v České republice 

• 50 plakátů ve vlaku 

 

 5.7.5. Internet 

 Turnaj má své webové stránky – www.beachpragueopen.cz, na kterých jsou všechny 

důležité informace o turnaji.  

Mediální partnerem turnaj byl www.idnes.cz - přední český zpravodajský server  

� Bannery 

� Speciální reklamní soutěže o balóny a trička s popisem turnaje 

� Speciální stránky věnované akci na SPORT.idnes.cz  
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 5.7.6. Direct marketing (= přímý marketing) 

 Organizátoři spolupracovali s hlavním partnerem Českou poštou a posílali jejich 

klientům pozvánky a e-maily na turnaj. 

Česká volejbalová asociace rozesílala pozvánky do volejbalových klubů pomocí e-mailů. 

Byl připraven zábavný doprovodný program určený pro: 

a) týmy 

b) partnery akce a VIP 

c) veřejnost 

          

A) týmy: -jídlo      Obr. 4: Prodejna SWATCH  

                - party určená pro hráče 

B) partnery akce a VIP 

  - VIP sedačky            

 - jídlo 

  

C) veřejnost 

- zábavný stan – Playstation, hry 

- prodej SWATCH hodinek 

- cheerleaders (= roztleskávačky) 

- hudba, videoprojekce                   Zdroj: www.fivb.org  

         

     5.8. Průběh turnaje 

 Prague Open vyvolal obrovský zájem u hráčů. Původně se přihlásilo 113 ze 40 zemí, 

kdyby všechny týmy dorazily, mohl být překonán dosavadní rekord, kdy se ve švýcarském 

Gstaadu v roce 2002 zúčastnilo 106 párů. Do Prahy nakonec dorazilo 81 týmů. Utkání 

proběhly v  pěti dnech - 7. až 11. května. Vzhledem k nabité startovní listině se v úterý před 

turnajovou kvalifikací odehrála na Strahově country kvóta. Z každé země mohou hrát na 

turnaji maximálně čtyři dvojice, takže při vyšším počtu přihlášených účastníků z jedné země 

musejí týmy sehrát národní předkvalifikaci. 
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 V hlavní soutěži se objeví 32 týmů – 20 nejlépe postavených týmů dle aktuálního 

žebříčku + 2 týmy, kteří dostanou tzv. divoká karta + 2 domácí týmy, jimž bude udělena tzv. 

hostitelská karta + 8 týmů z kvalifikace. Z předních českých párů se v hlavní soutěži objevily 

týmy Přemysl Kubala a Jaroslava Pavlas, Petra Beneš s Martinem Tichým a Pavel Rotrekl s 

Robertem Kufou. 

 Jeden z českých beachvolejbalistů, Petr Beneš, který se na turnaji představí v hlavní 

soutěži, řekl: "Bude to nejlepší turnaj v beachvolejbale. Mně se splnil dětský sen, v roce 1986 

jsem tu viděl hrát Martinu Navrátilovou a od té doby jsem si tu chtěl zahrát, teď se mi to 

splní"  

Zdroj: www.idnes.cz 

 

Příloha 3: Kompletní startovní listina 

 

 5.8.1. Výsledky turnaje 

 Vítězi historicky prvního turnaje SWATCH FIVB World Tour v České republice se 

stali Američané Jake Gibb a Sean Rosenthal. Američané ve finále porazili německou 

dvojici Julius Brink - Christopher Dieckmann 2:0 na sety.  

 Třetí místo vybojovali moji favoriti Brazilci Ricardo s Emanuelem. V zápase o bronz 

porazili 2:1 na sety nizozemskou dvojici Nummerdor-Schuil. Všechny týmy hlavní soutěže 

se podělili o finanční odměnu 175.000 amerických dolarů, vítězové si odvezli 28 tisíc dolarů 

(asi 460 tisíc korun), krom toho tři nejlepší dvojice dostaly dorty ve tvaru beachvolejbalového 

kurtu.  

Příloha 4: Konečně pořádí + prize money    

 

5.8.2. Po skončení turnaje  

 Turnaj světového okruhu v plážovém 

volejbalu měl v Praze velký úspěch a pořadatelé 

přemýšlí na další rozvoj turnaje. Ředitel podniku 

Josef Beneš řekl, během několika let vidí jako reálné i uspořádání mistrovství světa.  
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 Na Štvanici se v průběhu hlavní soutěže přišlo podívat 11 tisíc diváků, určitě to 

ovlivnilo krásné jarní počasí. Původní odhady organizátorů přitom uváděly počet diváků 

přibližně o třetinu nižší. Na nedělní semifinálové a finálové boje přišlo na Štvanici pět tisíc 

fanoušků. 

 Český reprezentant Petr Beneš (spolu s Martinem Tichým obsadili 17. místo) řekl po 

skončení: Hráči, rozhodčí, delegáti, všichni byli turnajem opravdu nadšeni. Byl to zážitek, 

hrát tak významnou soutěž doma. Hlavně mě těší, že jsme porazili silnou čínskou dvojici. 

Publikum nás hnalo dopředu, bylo to perfektní." 

Zdroj: www.idnes.cz 
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6. Syntetická část 

     6.1. Interview 

 Abych mohla rozebrat podrobně turnaj, po delší dobu jsem s odstupem času po 

skončení akce udělala rozhovory jak s hlavním ředitelem turnaje, tak organizátory, ale i 

samotnými hráči. Někdy jsme se jen vyptávala kamarádů, kteří se byli podívat na akci jako 

diváci. Sama jsem pomáhala při organizaci turnaje, takže vím, jak turnaj probíhal, ale 

nejdůležitější bylo, že se účastníci rozhovorů shodli na silných a slabých stránkách turnaje.  

První interview uvedu s Ing. Josefem Benešem, hlavním ředitelem turnaje. 

Naprostá spokojenost vládla s organizací turnaje. Důkazem je, že pražský podnik byl v 

oficiální hodnotící zprávě mezinárodní federace označen za historicky nejlepší turnaj, který 

měl ve Světovém okruhu premiéru.  

Vyskytl se v organizaci alespoň jediný problém? 

Turnaj měl takový úspěch, protože se na organizaci 

podíleli špičkový tenisový organizátoři světových 

turnajů. Celý průběh byl tedy založen na tenisovém 

standardu. Dokonce ani předpokládaný problém 

s dopravou z hotelu na kurty, kvůli přeplněným ulicím 

v centru Prahy, se nekonal, hráči byly včas na svých 

zápasech.      

            

Takže opravdu při srovnání s turnaji v zahraničí nebyly žádné nedostatky??  

 Je pravda, že turnaje konané přímo na plážích u moře nebo postavené center kurty na 

náměstí mají své výhody, ale myslím, že areál na Štvanici si museli hráči zamilovat. Turnaj 

byl v roce 2008 zařazen do TOP 3 (nejlepší tři turnaje celé sezóny) spolu s rakouským 

Klagenfurtem a olympijským turnajem v Pekingu. 
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Když měl turnaj takový úspěch, proč letos nebude další ročník?? 

Turnaj jsme chtěli uspořádat, ale finanční krize zasáhla. Spoléhali jsme zejména na finanční 

instituce, které nebyly schopny uvolnit finanční prostředky na uspořádání tak velkého turnaje. 

Není to jednoduché sehnat 10 mil. Kč na čtyřdenní turnaj. 

Myslíte, že bude šance uspořádat turnaje již příští rok?? 

Děláme pro to vše, aby turnaj byl. Je to vše na dobré cestě. Jestli to budeme příští rok dělat, 

tak bych chtěl přidat i turnaj žen.  

Říkal jste, že byste chtěl v budoucnu uspořádat v Praze Mistrovství světa? 

V horizontu tří až pěti let by se mohlo v Praze uskutečnit mistrovství světa. Je k tomu ale ještě 

hodně dlouhá cesta. Nejdřív musíme uspořádat společný turnaj a pak Grandslam, který má 

vyšší dotaci. Až pak se o tom dá reálně uvažovat. Náklady na uspořádání světového 

šampionátu by přitom byly ve srovnání s podnikem Světového okruhu přibližně trojnásobné, 

takže by se musela přidat i podpora města. 

Navíc bych chtěl poděkovat všem organizátorům a hlavně dobrovolníkům, bez kterých by se 

turnaj taky nemohl uskutečnit. 
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Dále uvedu krátké interview se třemi hráči turnaje. 

Rozhovor s účastníkem turnaje Martinem Tichým, který s Petrem Benešem obsadil 17. 

místo. 

Většina pořadatelských států může konat turnaj přímo u moře, nebyl problém s konáním 

turnaje uprostřed hlavního města?? Jak jste byl spokojený s areálem??  

Přeměněná Štvanice na beachvolejbalový areál byl super 

nápad. Většinou jsou ve světě velké center kurty, ale úroveň 

vedlejších kurtů už není zas tak kvalitní. Na Štvanici byly 

ovšem i kurty mimo hlavního na velmi dobré úrovni. Šatny byly 

čisté, k dispozici byl malý bazének přímo u fyzioterapeuta, 

místa na rozcvičování nebylo mnoho (jeden kurt), ale to 

odpovídá požadavků. 

Co strava? 

Bufet byl k dispozici celý den pro hráče přímo v areálu. Hráči si tam mohli vybrat z široké 

nabídky jídel. Pití bylo k dispozici celý den na kurtech.  

Říká se, že Češi nedokážou vytvořit tak dobrou atmosféru jako ve světě? Jak hodnotíte 

atmosféru turnaje? 

Nečekal jsem, že na finálové zápasy dorazí tolik lidí, kteří vytvořili opravdu 

nezapomenutelnou atmosféru. Škoda jen, že tolik lidí nedorazilo i na naše zápasy. Jinak 

opravdu musím pochválit atmosféru, která se taky vyrovnala světovému měřítku. 

Takže myslíte, že medializace byla dostatečná?? 

Určitě. Viděl jsem hodně billboardů, slyšel reklamu v rádiu, vždyť byly vypravovány i 

speciální autobusy pro fanoušky z Moravy. Měl bych výčitku k billboardu, který se mi nelíbil 

vizuálně, byl moc nenápadný. 

Tak teď už dost ke chvále turnaje, co Vám tam chybělo? Nebo kde jste viděl nedostatky? 



Bakalářská práce  Michaela Vorlová 

 

 

54 

 

Kvůli tenisovému turnaji, který se konal těsně před touto akcí, byly tréninkové kurty na 

Strahově. Nemohli jsme si zatrénovat na kurtech, kde se přímo konal turnaj. Na turnaji mi 

chybělo více prodejních stánků např. s brýlemi.  

Když tedy zhodnotíte celý turnaj a porovnáte ho s ostatníma turnaji světové série? 

Super, nezapomenutelný zážitek pro mě. Doufám, že se sem turnaj příští rok opět vrátí. 

 

Rozhovor s Janem Dumkem (účastník kvalifikace) 

Honzo, můžeš nám doplnit ještě něco k tomu, co Martin neřekl?? 

Zahrál jsem si pouze jeden zápas v kvalifikaci, takže nemůžu posoudit turnaj tak dobře jako 

Martin, ale spíš už jako divák. Se vším souhlasím, co řekl, jen bych ho ještě doplnil, že český 

„speaker“ (moderátor), byl špatný. Občas nevěděl, o čem mluví. Navíc se mi líbilo, že přístup 

na kurty je zcela zdarma a to i na finálové zápasy. To se nedá čekat u jiných sportů konaných 

v ČR. 

Letos kvůli finanční krizi se nebude moc konat světový pohár v Praze. Co myslíš do 

budoucna? 

Jsem si jistý, že už příští rok se vrátí světovka zpět do Prahy. Není to ještě oficiální, ale slyšel 

jsem, že by se měla uskutečnit začátkem září 2010. 
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Rozhovor s Robertem Kufou (22 let), spolu s Pavlem Rotreklem hráli na Štvanici hlavní 

soutěž. Oba žijí v Praze, ale jako jediný český pár využil možnosti ubytování v hotelu 

Pyramida, které měli hráči hlavní soutěže zdarma. 

Roberte, můžeš nám popsat Tvoje pocity z turnaje v Praze? 

Tak samozřejmě jsem zklamaný, že jsme prohráli v hlavní 

soutěži dva zápasy a skončili tak brzo v soutěži. Jinak 

s organizačního hlediska se nedá toho moc vytknout. 

Jako jediný z českých týmů jste využily možnosti ubytování. 

Na jaké bylo úrovni se srovnáním s hotely na ostatních 

turnajích světové série? Jaká byla vzdálenost od kurtu na hotel? 

Pokoje teda byly docela malý pro hráče, ale jinak to byl takový standard. Hotel byl asi půl 

hodiny autem od kurtu. Pořadatelé zajistili samozřejmě transfery. Auta jezdily podle rozpisu 

asi každou půl hodinu. Byl jsem spokojen, jelikož nás vozili auty značky Mercedes. 

Takže napadá Tě něco, co by si mohl vytknout organizátorům? 

Chyběl mi tam turnaj žen a moře. Roztleskávačky byly dost tragický. Většinou jsou na turnaji 

španělský holky, které dokážou vytvořit opravdu super atmosféru a přilákat více fanoušků. 

Jinak mě víc nenapadá. 
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Rozhovor s Terezou Novákovou, která v roce 2008 pracovala jako marketingová ředitelka 

italské společnosti SPORTLANDS. Tato společnost se zabývá právě organizováním 

světových turnajů v beachvolejbale. 

Kterých turnajů si se zúčastnila v roce 2008? 

V květnu jsem pracovala jako zapisovatelka v Praze na turnaji světového okruhu, kde sem 

navázala kontakt s ředitelem společnosti SPORTLANDS. Nabídl mi, abych pro jejich firmu 

pracovala a tak sem odjela v září na dva měsíce připravovat turnaj v Dubaji a v Bahreinu. 

Byla to pro mě opravdu velká zkušenost, ale byly na mě kladeny velké požadavky, které jsem 

nebyla často schopna splnit bez předchozí praxe, a proto jsem se rozhodla opustit organizační 

tým. 

Co se ti líbilo na turnaji v Praze? 

Turnaj byl celý super, od všech lidí jak z řad fanoušků, tak i organizátorů jsem slýchala jen to 

dobré. Co mělo největší úspěch, byla přesná organizace. Hotel byl dobrý, ale podle mě byl 

zbytečně daleko, na to jak je Praha velká a nabízí takové možnosti, mohli organizátoři najít 

něco blíž ke Štvanici. Dále se mi líbil celý areál Štvanice, který je přímo u řeky. Myslím si, že 

v Praze by nebylo lepší místo. Bylo super, že pořadatelé nevybírali vstupné, které se na 

některých turnajích ve světě vybírá. 

Co by si mohla vytknout turnaji v Praze? 

Podle mě by mohl být rozšířenější marketing. Jsem z Prahy, ale neviděla jsem moc plakátu na 

tuto akci. Moderátor akce byl opravdu špatný a pro příště bych určitě uvítala více stánku 

s občerstvením pro diváky. Poslední věc, která mě zklamala, byla závěrečná párty. Přišli tam 

akorát Brazilci a pár organizátorů, protože o tom skoro nikdo nevěděl. Kdyby pořadatelé o 

tom průběžně informovali, určitě by došlo více hráčů. 
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     6.2. SWOT analýza 

 Pomocí SWOT analýzy na základě rozhovorů a z vlastních zkušeností rozeberu 

podrobně turnaj SWATCH OPEN PRAGUE 2008, zaměřím se především na silné a slabé 

stránky a potom navrhnu možnosti pro zlepšení v případě konání dalšího ročníku. To by 

mohlo být inspirací pro pořadatele a zvednout tím kvalitu organizace. 

SILNÉ STRÁNKY - Strengths 

� Lokalita turnaje - Turnaj se odehrával, jak jsem již zmiňovala v  nejznámějším 

tenisovém areálu v České republice, na Štvanici. Svojí tradicí a historií to je výborné 

místo pro pořádání akce světového rozsahu. Důležité je, že Štvanice je velmi dobře 

dostupná, jelikož se nachází na Střeleckém ostrově, který je blízko centra Prahy a 

tudíž se předpokládala velká návštěva hlavně obyvatel Prahy a okolí. 

� Jedinečnost akce – Open Prague 2008 je zcela jistě největší beachvolejbalová akce 

konaná na území České republiky v celé historii tohoto mladého sportu. 

� Beachvolejbal je olympijským sportem. 

� Dostatek kvalifikovaných mezinárodních rozhodčích, organizátorů a samozřejmě 

dobrovolníků. 

� Účast světové špičky – Celkový vítěz nejen, že obdrží prémii 28 000 amerických 

dolarů, ale získá 600 bodů, které se započítávají do pořadí Světového poháru. Proto 

turnaje se zúčastnili nejlepší hráči z celého světa. 

� Pořadatel – Česká sportovní, a.s. – tato společnost má bohaté zkušenosti 

s organizováním podobných akcí z minulých let. 

� Volné vstupné – vzhledem k tomu, že vstup na akci je volný, předpokládá se, že akce 

navštíví nejen fandové beachvolejbalu, ale i rodiny s dětmi, ale také náhodní 

návštěvníci. 

� Návštěvnost – výborná lokalita v centru Prahy, volné vstupné a díky dobré propagační 

kampani vytvořili diváci výbornou atmosféru. 

� Dostatečná podpora svazu.   

� Všichni účastníci byli ubytováni v jednom hotelu. 

� Dobrá medializace akce. 
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SLABÉ STRÁNKY - Weaknesses 

� Geografická poloha - Jelikož Česká republika nemá moře a písčité pláže, hřiště musí 

organizátoři připravit. Ze Štvanického areálu pro tenis museli organizátoři během 

dvou dnů postavit 5 beachvolejbalových kurtů. Navíc areál byl postaven těsně před 

začátkem turnaje, hráči museli trénovat na kurtech na Strahově. 

� Nedostatek parkovacích míst – poblíž areálu se nenachází žádné oficiální parkoviště, 

jen pro organizátory bylo připraveno několik míst k zaparkování.  

� Centrální dvorec – tento problém souvisí s právě zmiňovaným diváctvím. Centrální 

dvorec na Štvanice pojme 8.000 diváků, avšak naplnit ji není až tak lehký úkol. 

Naposledy byla aréna vyprodána v osmdesátých letech. Při nižší obsazenosti pak 

poloprázdné tribuny nepůsobí dobře na diváky a především pro sponzory.  

�  „Speaker“ – komentátorem byl tenisový specialista. Beachvolejbalový odborník 

poznal, že občas říkal nesmyslný věci. 

� Cheerleaders – tanečnice nebyly profesionálky, nedokázaly zaujmout diváky. Navíc by 

měli mít plavky, přeci jen tančí v písku. 

� Párty pro hráče – nedostatečné informace o závěrečné párty. 

PŘÍLEŽITOSTI – Opportunities 

� Domácí prostředí, což je výhoda pro domácí týmy, kteří mají podporu diváků. 

� Možnost pořádání turnaje v příštích letech. 

� Propagace beachvolejbalu - Světový pohár se dostal více do podvědomí diváků, 

rostoucí počet hráčů a inspirace mladých talentů. 

� Vybudovat nové parkovací prostory. 

� Rozšíření akce – rozšíření akce o turnaj žen. 

� Propagace hlavního města Prahy -  Přímé přenosy a záznamy se vysílají do celého 

světa a Praha se tak může zviditelnit ne jen jako centrum pro turisty, ale i jako 

sportovní centrum. 

� Renovace vnitřních prostorů – prostory uvnitř hlavní budovy jsou v zastaralém stavu, 

především by potřebovalo zrenovovat sociální zařízení, šatny a fitness. 

� Zvýšení mediálního zájmu. 
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HROZBY - Threaths 

� Špatné počasí – i přesto, že se turnaj koná v květnu, můžou Českou republiku 

zasáhnout deště a chladné dny. Beachvolejbal se hraje i za deště, ale určitě by to 

odlákalo mnoho diváků. Hra se přeruší v případě ohrožení hráčů, např. blesky. 

� Finance – pokud pořadatel nesežene dostatek peněz na uspořádání tak velké akce. 

� Nedostatek dobrovolníků, kteří se budou chtít zúčastnit akce. 

� Ztráta hlavního partnera - pořadatel by se tedy měl pokusit získat více partnerů, kteří 

dají do turnaje méně finančních prostředků. Při případné ztrátě jednoho z těchto 

partnerů nehrozí takové nebezpečí jako při ztrátě jednoho. 
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7. Zhodnocení turnaje a návrhy na zlepšení 

Při zhodnocení turnaje budu vycházet z interview, ze SWOT analýzy a z vlastních zkušeností.  

 První ročník světového turnaje v beachvolejbale je dneska už minulostí, organizátoři si 

hladký průběh turnaje velmi pochvalovali, ale nejen oni, ale i samostatní hráči a diváci. 

Turnaj Prague Open 2008 byl dokonce zařazen do TOP 3 (nejlepší tři turnaje celé sezóny) 

spolu s rakouským Klagenfurtem a olympijským turnajem v Pekingu, což samo o sobě 

vypovídá o tom, že organizace byla perfektní. Celý průběh byl založen na špičkovém 

světovém tenisovém standardu. 

 Kladné hodnocení měl nejen samostatný průběh akce, ale i ostatní služby s tím 

spojené. Hráči byli ubytováni v jednom hotelu, často jsou na mezinárodních turnajích hráči 

ubytovaný třeba i po pěti hotelích. Pak nastává i problém s transferem z hotelu na kurt. 

Neustálé zapisování v kolik hodin potřebujete auta a kde. To v Praze nenastalo. Auta jezdily 

ve 20 – 30 minutové intervalu po celý den.  

 Aby mohli být hráči ubytováni v jednom hotelu, rezervace musela probíhat 3 měsíce 

před samostatnou akcí. Organizátoři rezervovali pokoje pro 32 týmů hlavní soutěže a pro 

mezinárodní rozhodčí, kterým to museli zaplatit. Pro takovou akci je samozřejmé pronajmout 

pokoje navíc jako rezervu. Týmy, které hrály kvalifikaci, si musely měsíc před konáním akce 

zaslat požadavek o pokoj.  

 Nejtěžší úkol pro organizátory bylo postavení beachvolejbalových kurtů během 48 

hodin, protože tam před tím probíhal tenisový turnaj. Hráči si teda nemohli zatrénovat na 

hracích kurtech. Pro příští ročníky by to tedy chtělo mít větší rezervu na postavení kurtů, aby 

byly kurty k dispozici už před turnajem a hlavně, aby organizátoři si byly jistý, že stihnout 

postavit kurty i kdyby se vyskytly nepředvídatelné komplikace. Také následný úklid hřišť 

probíhal bez komplikací. Písek, který byl na turnaji zcela nový, odkoupil Michal Novotný 

(český reprezentant ve skicrossu) a vybudoval v Praze Ládví nový beachvolejbalový areál. 

 Součástí doprovodného programu bylo zajištění VIP vstupenek. Které opravňovalo 

držitele ke vstupu na speciální tribunu a vstupu do restaurace, kde bylo po celý den jídlo i pití 
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k dispozici. VIP program byl určen především pro speciální hosty – politické osobnosti, 

představitele partnerů akce, významným osobám z Českého volejbalového svazu. 

 Velkým problémem, který by měli řešit nejen organizátoři beachvolejbalového turnaje, 

ale spíš vedení tenisového areálu Štvanice bylo parkování. Místo na zaparkování našlo 

prvních pár šťastlivců ráno, kteří přijeli ráno před začátkem zápasů, což byly většinou stejně 

jen pořadatelé. Fanoušci, kteří přijeli autem už neměli šanci zaparkovat poblíž Štvanice.  

Diváci spíše využili městskou dopravu. Tou se ale k Štvanici přímo také nedostaneme, proto 

divák musí ještě 10 minut pešky od nejbližší zastávky. Proto bych navrhovala do příštích let 

zavést kyvadlovou dopravu přímo ke Štvanici. 

 Pro příští ročník turnaje, by měli organizátoři větší důraz na doprovodné akce turnaje. 

V turnaji chyběl např. exhibiční zápas. Určitě by diváci přivítali v týdenním mužském turnaji 

exhibiční zápas žen. V příštím ročníku by určitě taky neměly vynechat dětský kemp, který by 

vedla nějaká česká beachvolejbalová legenda (jako je Michal Palinek) spolu se světovou 

legendou. Diváci taktéž nebyli spokojeni s roztleskávačky. Na vlastní kůži jsem zažila, jak 

dokážou španělský tanečnice přilákat hlavně mužskou populaci na turnaj a vytvořit super 

atmosféru. 

Obr. 6: Porovnání českých a španělských tanečnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 České roztleskávačky     Roztleskávačky Evropské tour 

Zdroj: www.fivb.org 



Bakalářská práce  Michaela Vorlová 

 

 

62 

 

 Záporné ohlasy vyvolal český komentátor, který je z tenisové branže, pro příští rok 

bych tedy navrhovala obsadit nejlépe beachvolejbalového odborníka. Komentátor tam však 

nebyl jeden, ještě španělský komentátor, který mluvil anglicky. S ním byli diváci i hráči 

spokojeni. 

 

 Mediální kampaň byla dostatečně připravena, po Praze i mimo ní bylo rozvěšeno 

hodně billboardů, plakátů, v radiích i v televizi byly spoty, které lákaly diváky na turnaj. 

Pořadatelé rozesílali také e-maily do volejbalových klubů. Ani samotný ředitel Ing. Josef 

Beneš nečekal, že by na akci přišlo tolik diváků. Bylo to příjemné překvapení. Záporný ohlas 

vyvolal nevýrazný billboard, na kterém podle velkého množství diváků nebylo na první 

pohled jasné, co je to za akci. Musím říct, že pro letošní rok, je plakát mnohem výraznější a 

hezčí na první pohled. S tím pořadatelé nemohli nic udělat, protože plakáty jsou stejné na 

celou sezónu pro všechny turnaje na celém světě.  

 

Obr. 7: Srovnání plakátů pro rok 2008 (vlevo) a 2009 (vpravo) 

 

.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

           

Zdroj: www.fivb.org 

 Hrací kurty byly perfektně postavené, jediný kurt na rozcvičování, který byl postaven 

za areálem na louce, byl slabší. Areál na Štvanici je ale zastaralý a doporučovala bych 

rekonstrukci, hlavně sociálního zařízení, ale i např. obnova fitness vybavení. 
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8. Závěr 

 Jedním z cílů práce bylo představit beachvolejbal, jako mladý, atraktivní sport, který si 

získává čím dál více příznivců a stručně popsat jeho historii.  Hlavním cílem bakalářské práce 

bylo vytvoření projektu světového poháru v beachvolejbale.  

 V práci jsem popsala jednotlivé organizační kroky a tím také naznačila problematiku 

organizování tak velkého turnaje, jako bez pochyby Prague Open 2008 byl. Turnaj 

organizovala pražská marketingová agentura Česká sportovní, a.s., která se má bohaté 

zkušenosti s pořádáním sportovních akcí. Díky tomu celý turnaj včetně jeho příprav proběhl 

bez větších problémů a komplikací.  

 SWOT analýza ukázala co je potřeba vylepšit a čeho se raději vyvarovat v příštích 

letech. K vytvoření SWOT analýzy a návrhům na zlepšení mi pomohli hlavně rozhovory 

s účastníky akce, ale i z velké části mě ovlivnila přítomnost na turnaji. 

 Pro Českou republiku je opravdu velký úspěch, že mohla uspořádat světový pohár 

v beachvolejbale. Organizátoři můžou být pyšný na svojí práci, protože ohlasy hráčů, diváků i 

sponzorů byly kladné. Turnaj se dokonce dostal v roce 2008 do TOP 3 turnajů spolu 

s turnajem v Klagenfurtu (Rakousko) a olympijským turnajem v Pekingu. V roce 2009 se 

kvůli finanční krizi turnaj nemohla uspořádat, ale všichni doufají, že v příštím roce Praha 

bude hostit 2. ročník světového poháru v beachvolejbale. 
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Příloha 1: Seznam partnerů Prague Open 2008 

Mezinárodní partneři: 

 

  

                     

  

Titulární partner: 

 

  

Hlavní partneři: 

                    

  

Statutární partner: 
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Oficiální partneři: 

               

Oficiální dodavatelé: 

                                                    

   

  

                                                                        

 

  

Mediální partneři: 
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Příloha 2: Náhled reklamních ploch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.fivb.org 
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Příloha 3: Kompletní listina hráčů 

Hlavní soutěž 
 
1, Pedro Salgado/Harley Marques, Brazil 
2, Ricardo Santos/Emanuel Rego, Brazil 
3, Marcio Araujo/Fabio Luiz Magalhães, Brazil 
4, Igor Kolodinsky/Dmitri Barsouk, Russia 
5, Penggen Wu/Linyin Xu, China 
6, Franco Neto/Pedro Cunha, Brazil, Q1 
7, Reinder Nummerdor/Richard Schuil, Netherlands 
8, Mischa Urbatzka/Jonas Reckermann, Germany 
9, Premysl Kubala/Jaroslav Pavlas, Czech Republic 
10, Martin Tichy/Petr Benes, Czech Republic 
11, Julius Brink/Christoph Dieckmann, Germany 
12, Clemens Doppler/Peter Gartmayer, Austria 
13, Jake Gibb/Sean Rosenthal, United States 
14, Sascha Heyer/Patrick Heuscher, Switzerland 
15, Martin Laciga/Jan Schnider, Switzerland 
16, Bram Ronnes/Emiel Boersma, Netherlands 
17, Yannick Salvetti/Guilherm Deulofeu, France 
18, Renato "Geor" Gomes/Jorge "Gia" Terceiro, Georgia 
19, Florian Gosch/Alexander Horst, Austria 
20, Kristjan Kais/Rivo Vesik, Estonia 
21, Bjorn Maaseide/Iver Horrem, Norway 
22, Ahren Cadieux/Mark Heese, Canada 
23, Casey Jennings/Matt Fuerbringer, United States 
24, Jochem De Gruijter/Gijs Ronnes, Netherlands 
25, Fabien Dugrip/Gregory Gagliano, France 
26, Shun Zhou/Jian Li, China 
27, Mariano Baracetti/Jose Salema, Argentina 
28, Stefan Uhmann/Kay Matysik, Germany 
29, Serguei Prokopiev /Yaroslav Koshkarev, Russia 
30, Kevin Ces/Andy Ces, France 
31, Robert Kufa/Pavel Rotrekl, Czech Republic 
32, Mariusz Prudel/Grzegorz Fijalek, Poland 
 
Qualification Tournament Teams, Country 
1, Franco Neto/Pedro Cunha, Brazil 
2, Jochem De Gruijter/Gijs Ronnes, Netherlands 
3, Martins Plavins/Aleksandrs Samoilovs, Latvia 
4, Jason Lochhead/Kirk Pitman, New Zealand 
5, Fabien Dugrip/Gregory Gagliano, France 
6, Kjell Goranson/Vegard Hoidalen, Norway 
7, Pedro Rosas/Jose Pedrosa, Portugal 
8, Kevin Ces/Andy Ces, France 
9, Jackson Henriquez/Igor Hernandez, Venezuela 
10, Casey Jennings/Matt Fuerbringer, United States 
11, Bo Soderberg/Anders Lund Hoyer, Denmark 
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12, Kjell Schneider/Florian Huth, Germany 
13, Serguei Prokopiev (II)/Yaroslav Koshkarev, Russia 
14, Stefan Uhmann/Kay Matysik, Germany 
15, Francisco Alvarez/Oney Ramirez Bernal, Cuba 
16, Aldo Miramontes/Juan Virgen, Mexico 
17, Koichi Nishimura/Taichi Morikawa, Japan 
18, Chris Simek/Jason Kruger, Canada 
19, Alexandr Dyachenko/Oleksiy Kulinich, Kazakhstan 
20, Toms Smedins/Janis Smedins, Latvia 
21, Farid Mussa/Jesus Villafañe, Venezuela 
22, Brett Richardson/Isaac Kapa, Australia 
23, Felix Blauel/Alexander Huber, Austria 
24, Paul Schroffenegger/Daniel Hupfer, Austria 
25, Toni Ivkovic/Pero Krizanovic, Croatia 
26, Morais Abreu/Emanuel Fernandes, Angola 
27, Oliver Indra/Matthias Wachter, Liechtenstein 
28, Janis Freidenfelds/Martins Freidenfelds, Latvia 
29, Oivind Hordvik/Bjorn Ingeborgrud, Norway 
30, Sam Boehm/Christopher McHugh, Australia 
31, Aliaksandr Kavalenka/Andrei Zharykau, Belarus 
32, Magne Kobbevik/Trygve Leite, Norway 
33, Jegor Zukovskij/Josip Kovacev, Croatia 
34, Tomasz Sinczak/Rafal Szternel, Poland 
35, Gregory Mann/Trent Irwin, Australia 
36, Aleksei Povjakel/Maksim Petrov, Estonia 
37, Peter Varga/Michal Litva, Slovak Republic 
38, Mait Murs/Elia Lulla, Estonia 
39, Domenico Apicella/Massimiliano Falaschetti, Italy 
40, Marco Folmli/Raphael Zurgilgen, Switzerland 
41, Grant Goldschmidt/Gershon Rorich, South Africa 
42, Tomas Havelka/Andrej Takac, Czech Republic 
43, Mariusz Prudel/Grzegorz Fijalek, Poland 
44, Sergiy Mykhaylov/Dmytro Khudoley, Ukraine 
45, Sinisa Antonic/Nenad Tatic, Serbia 
46, Jan Dumek/David Kufa, Czech Republic 
47, Dejan Kljajic/Marko Loncar, Croatia 
48, Kjell Jonsson/Lawrence Montas, Sweden 
49, Damian Wojtasik/Marek Leznicki, Poland 
50, Jindrich Weiss/Marek Simko, Czech Republic 
51, Viktor Pak/Petr Sedlacek, Czech Republic 
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Příloha 4: Konečně pořádí + prize money   

Pořadí Team Země Body Prize money (US$) 

1 Gibb-Rosenthal USA  600 28'000.00 

2 Brink-Dieckmann Ch. GER  540 19'500.00 

3 Ricardo-Emanuel BRA  480 14'000.00 

4 Nummerdor-Schuil NED  420 10'500.00 

5 Reckermann-Urbatzka GER  360 8'500.00 

 Boersma E.-Ronnes NED  360 8'500.00 

7 Doppler-Gartmayer AUT  300 7'000.00 

 Laciga M.-Schnider SUI  300 7'000.00 

9 Xu-Wu CHN  240 5'500.00 

 Kais Kr.-Vesik EST  240 5'500.00 

 Heyer-Heuscher SUI  240 5'500.00 

 Fuerbringer-Jennings USA  240 5'500.00 

13 Harley-Pedro BRA  180 3'900.00 

 Matysik-Uhmann GER  180 3'900.00 

 De Gruijter-Ronnes NED  180 3'900.00 

 Barsouk-Kolodinsky RUS  180 3'900.00 

17 Baracetti-Salema ARG  120 2'500.00 

 Franco-Cunha BRA  120 2'500.00 

 Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA  120 2'500.00 

 Tichy-Benes P. CZE  120 2'500.00 

 Cčs-Ces FRA  120 2'500.00 

 Gagliano-Dugrip FRA  120 2'500.00 

 Geor-Gia GEO  120 2'500.00 

 Fijalek-Prudel POL  120 2'500.00 

25 Gosch-Horst AUT  60 1'800.00 

 Heese-Cadieux CAN  60 1'800.00 

 Li-Zhou CHN  60 1'800.00 

 Kubala-Pavlas CZE  60 1'800.00 

 Rotrekl-Kufa CZE  60 1'800.00 

 Deulofeu-Salvetti FRA  60 1'800.00 

 Maaseide-Horrem NOR  60 1'800.00 

 Koshkarev-Prokopiev RUS  60 1'800.00  
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Příloha 6: Fotogalerie 
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