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ABSTRAKT

Název: Management sportovní akce O Pražský soudek 2011

Cíle práce: Popisná analýza mezinárodního fotbalového turnaje O Pražský 

soudek, prezentace silných a slabých stránek a na základě 

vlastních zkušeností vytvořit návrhy na jeho zdokonalení. 

Metody: Popisná analýza, SWOT analýza, interview.

Výsledky: Práce představí náhled do organizační struktury a stručný návod, 

jak podobnou akci uspořádat. Najde chyby při organizaci a

přinese závěry a doporučení pro organizátory akce. 

Klíčová slova: Sportovní management, organizace sportovní akce, popisná 

analýza, SWOT analýza, interview, sponzoring



ABSTRACT

Title: Management of sport´s event Prague´s barrel 2011

Objectives: A descriptive analysis of international football tournament 

Prague´s barell, presentation of strengths and weaknesses owing 

to my experiences and create suggestion for improvement. 

Methods: Descriptive analysis, SWOT analysis, interview.

Results: The work will show a view to organization structure and concise

directions how a similar event is organized. It finds mistakes in 

organization and creates a conclusion and recommendation for an 

organizers.

Keywords: Sports management, sport event organization, descriptive 

analysis, SWOT analysis, interview, sponsorship.
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1 ÚVOD

Zvolené téma je mi velmi blízké, jelikož se již několik let věnuji pořádání 

sportovních a kulturních akcí. Organizuji každoročně dva fotbalové, dva pingpongové a 

jeden florbalový turnaj. Při rozhodování o výběru práce hrálo i to, že bych se jako 

organizátor sportovních, případně kulturních akcí chtěl věnovat i později profesně. 

Největší akci, kterou jsem zatím měl možnost pořádat je mezinárodní fotbalový turnaj

O Pražský soudek 2011, o kterém bude i tato práce.

Sport je považován jako nedílná součást života a lidé ho využívají jako 

rozptýlení, uvolnění, odreagování a uspokojují tím své potřeby. V současné době je

několik různých jak profesionálních, tak amatérských lig ve všech možných sportech. 

Jako nejvíce rozšířené odvětví se však dá považovat fotbal. Existuje několik lig, které 

jsou řízené svazem, ale také se rozšiřují ligy, které jsou řízené určitým spolkem a 

sdružují čistě amatérské týmy. Jedná se zejména o soutěže v malé kopané a jako příklad 

se dá v České republice uvést Hanspaulská nebo Strahovská liga. V této formě se jedná 

o týmy, které jsou složené spíše z party kamarádů, v týmech panuje uvolněná atmosféra 

a fotbalisté chodí na zápasy zejména kvůli zmíněnému odreagování a rozptýlení od 

každodenního stereotypního života. 

Takovéto amatérské fotbalové soutěže existují jak u nás, tak v zahraničí. A právě 

týmy ze zahraničních soutěží jsou účastníky turnaje O Pražský soudek. Jedná se tedy o 

mezinárodní fotbalový turnaj amatérských týmů, který se odehrává každoročně v Praze

a kterého se účastní mužstva z celé Evropy. Turnaj je pořádán se stejným smyslem, proč 

hrají týmy ve své zemi danou fotbalovou soutěž – aby se odreagovaly a užily si spoustu 

zábavy. Nejedná se tedy pouze o fotbalový turnaj, nýbrž je zahrnut také velmi přitažlivý 

doprovodný program. Týmy jezdí na Pražský soudek jako na dovolenou, kde mají vše 

zařízené, nemusí se o nic starat a užijí si prodloužený víkend s partou svých fotbalových 

kamarádů.

V práci bude podrobně popsána organizace fotbalového turnaje a jednotlivých 

činností, které jsou k tomu nutné a nastíní se stručný návod, jak podobnou akci 

uspořádat. Dále půjde o to najít silné i slabé stránky v pořádání tohoto turnaje a jejím 
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přínosem bude návrh na posílení silných a eliminaci slabých stránek, aby se 

v následujících letech mohl turnaj stát ještě atraktivnější a úspěšnější. 
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2 CÍLE A UKOLY PRÁCE

2.1 Cíle práce

Cílem bakalářské práce je zjistit nedostatky při pořádání fotbalového turnaje a 

navrhnout zlepšení pro organizátory dané akce. V práci budou zmíněny přednosti 

turnaje a zároveň se uvedou i slabé stránky, které by se měly v následujících ročnících 

eliminovat. 

2.2 Úkoly práce

K dosažení výše zmíněných cílů bude důležité zejména:

1. Nastudovat teoretická východiska z odborné literatury a ujasnit si základní 

pojmy vážící se k tomuto tématu, zejména zabývající se sportovním 

managementem, přípravou sportovní akce apod.

2. Popsat a vysvětlit metodologická východiska – popisná analýza, interview, 

SWOT analýza.

3. Sběr dat.

4. Vytvořit otázky pro interview s ředitelem turnaje.

5. Provést a zapsat interview s ředitelem turnaje.

6. Popisná analýza Pražského soudku 2011.

7. Provést SWOT analýzu Pražského soudku 2011.

8. Zhodnocení Pražského soudku 2011.

9. Vytvořit návrhy na zlepšení celkového průběhu této akce a navrhnout 

změny do následujících ročníků.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

3.1 Management

Pojem management pochází z amerického slova a v překladu do češtiny mu 

nejlépe odpovídají slova jako řízení, rozhodování a vedení. 

V současné době se dá v literatuře najít velké množství definic managementu. 

Každá definice se snaží co nejpřesněji vystihnout obsah slova management a jako důkaz 

názorové rozmanitosti lze doložit slova DRUCKERA in VODÁČEK, VODÁČKOVÁ 

(2009), který uvádí: „Výklad pojmu „management“ je zvláště nesnadný. Především jde 

o pojem specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, 

dokonce i do britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají. 

Označuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor 

studia.“ [21, s. 11]

Pro lepší upřesnění o rozmanitosti pojmu management poslouží následující 

definice.

VODÁČEK, VODÁČKOVÁ (2009): „Management je soubor přístupů, názorů, 

doporučení a metod, které užívají vedoucí pracovníci (manažeři) k zvládnutí 

specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů 

organizace.“ [21, s. 12]

KOONTZ, WEIHRICH (1993): “Management je proces tvorby a udržování 

prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují 

vybraných cílů. [7, s. 16]

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

postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace.“ [17, s. 10]

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

kontroly organizačních činností, zaměřených na dosažení organizačních cílů.“ [6, s. 9]
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I přesto, že je každá definice odlišná má většina z nich podobný charakter.

V managementu se jedná o práci ve skupinách, kde je velmi důležitá spolupráce a 

komunikace mezi členy týmu. Využívá metody, které vedoucí pracovníci aplikují 

k řízení podniku a přispívá tak k naplnění cílů organizace. 

3.2 Sportovní management

Management sportu aplikuje prvky klasického managementu do oblasti tělesné 

výchovy a sportu. ČÁSLAVOVÁ (2009) na toto téma ve své knize říká: „Pojem 

sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a 

sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti 

akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně přímo o 

způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných a sportovních služeb (např. fitness).“ [3, s. 18]

Sportovní management se v poslední době velmi rozrostl. Důkazem toho může 

být stále větší nabídka sportovních center, větší množství velkých turnajů a narůstající 

počet občanských sdružení. Za tímto rozmachem je nutno vidět také zájem zákazníků. 

Kdyby nebyl zájem o nová sportovní centra, nově vznikající turnaje, nikdy by se 

management ve sportovním sektoru tolik nerozvinul. 

3.2.1 Sportovní manažer

ČÁSLAVOVÁ (2009) říká, že mezi základní činnosti manažera ve sportu patří 9 

základních bodů: 

 Plánování,

 organizování,

 vytváření organizačních struktur,

 výběr, rozmisťování a vedení lidí,

 kontrola,

 marketing,
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 finance,

 právo a komunikace. [3, s. 16/17]

S ohledem na zaměření rozlišuje ČÁSLAVOVÁ (2009) 3 typy sportovních 

manažerů:

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěžích;

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku – členové výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných svazů;

 manažeři v podnikatelském sektoru – výroba sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb. [3, s. 25]

3.3 Marketing

Jak uvádí BENNET (1988), marketing je stejně jako management těžké jasně 

definovat. [2, s. 5] Obecně se zabývá uspokojováním potřeb a přání zákazníků a je 

založen na vztazích s nimi. Cílem marketingu je podle KOTLERA a ARMSTRONGA 

(2004) vyhledávat nové zákazníky příslibem získání výjimečné hodnoty a udržet si 

stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb a současně vytvářet zisk. [8, s. 29]

Reklama nás v současné době zahlcuje na každém kroku. Je to z důvodu velké 

konkurence na trhu a firmy se proto snaží být zákazníkovi co nejvíce na očích. Prodej 

produktu bude minimální, pokud o něm zákazník neuslyší. V reklamě je důležité 

zdůraznit zejména výhody, proč by si klient měl daný výrobek koupit. Dále je potřeba 

kvalitní formulace, aby to utkvělo v hlavě kupujícího a měl výrobek s reklamou 

spojený. Při následném rozhodování o koupi mezi známým produktem a absolutně 

neznámým, padne poté jasná volba na mediálně známý. Jediným odrazením může být 

cena, která nesmí být oproti konkurenci příliš vysoká. 

3.3.1 Marketing sportovních akcí

Nejprve je potřeba si ujasnit definici sportovního marketingu, kterou nejlépe 

vystihují MULLIN, HURDY, SUTTON (2007): „Sportovní marketing vyznačuje 
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všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání sportovních zákazníků a jejich 

naplnění prostřednictvím směny. Sportovní marketing vyvinul 2 hlavní linie: marketing 

sportovních výrobků a služeb vztažený přímo k zákazníkům sportu a marketing 

ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb s využitím propagace ve sportu.“ 

[11, s. 11]

Uplatňování marketingu ve sportu je stále výraznější a jeho uplatňování během 

posledních deseti let je evidentní. Marketing sportovních akcí se zaměřuje především na 

získávání zákazníků, kdy využívá motivace diváků i aktivních sportovců 

prostřednictvím akce. 

Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) jsou prostřednictvím sportovní akce komunikovány 

produkty a značky. Jedná se především o:

 komunikaci značek a firem,

 reklamu produktů,

 péči o potenciální zákazníky. [3, s. 149]

3.4 Sponzoring

Sponzorství můžeme definovat podle PELSMACKERA, GEUENSE, BERGHA

(2003) jako: „Investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež otevírají přístup ke 

komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou.“ 

[14, s. 327]

Pokud se jedná obecně o sponzorství, je důležité rozlišit 2 formy sponzorování, 

jak uvádí ve své knize MASTERMAN (2007). Jedná se o sponzorování dobročinné, ze 

kterého se sponzoring vyvinul a sponzorování komerční. [10, s. 28] 

Většina autorů však dobročinné dary a různá filantropická gesta nezahrnují do 

pojmu sponzorství a dále bude tedy uváděno pouze sponzorování komerční.
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3.4.1 Sponzorství ve sportu

NOVOTNÝ (2011): „Sponzorstvím ve sportu chápeme partnerský vztah mezi 

hospodářstvím na jedné straně a sportem na druhé straně, kdy dochází k vzájemnému 

respektování zájmu obou stran. Sponzorstvím se obecně dávají k dispozici peněžní, 

věcné prostředky a služby osobám a organizacím ve sportovní, kulturní a sociální 

oblasti k dosažení podnikomarketingových a komunikačních cílů. Jedná se o 

specifickou formu partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne 

cílů s pomocí druhého.“ [12, s. 195]

Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku rozlišuje NOVOTNÝ 

(2011) tři skupiny sponzorů:

 Titulární sponzor – firma se spojí s názvem sponzorované aktivity.

 Spolusponzor – pokud existuje více sponzorů, mají zde podobná práva za 

podobnou cenu.

 Sponzor – firma raději než peníze dodá určité hotové výrobky. [12, s. 199]

NOVOTNÝ (2011) sponzory dále rozlišuje na 2 typy. První z nich je, pokud 

jsou se sportem těsně spojeni prostřednictvím kategorie nabízených produktů a služeb. 

O druhý se jedná, pokud sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho čistě 

jako komunikační instrument. [12, s. 199]

U sponzoringu jde o poskytnutí služby, hotového produktu, peněz za určitou 

formu propagace, díky které bude firma následně na trhu více prosperovat. V dnešní 

době se firmy pečlivě rozhodují, zda budou určitou sportovní organizaci či sportovní 

akci sponzorovat. Musí vidět značné zviditelnění a zisk se sponzoringem spojený. Proto 

je důležité nabídnout sponzorům dostatečný prostor pro jejich propagaci a navrhnout 

jim přijatelný sponzorský balíček.

V ceně sponzorského balíčku se podle ČÁSLAVOVÉ (2009) odráží zejména, 

zda jde o:

 exklusivní sponzorování – titul „generální sponzor“,
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 hlavní sponzorování – nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři 

si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti,

 kooperační sponzorování – protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých 

sponzorů. [3, s. 204]

Příklady sponzorského balíčku na sportovní akci uvádí ČÁSLAVOVÁ (2009) 

jako následující:

a) Velký sponzorský balíček zahrnuje:

 ohlášení sponzora před, během a po akci (utkání atd.),

 uvedení sponzora v televizním spotu,

 reklamní panel v záběru televizních kamer,

 jedna strana programu sportovní akce je věnována sponzorovi,

 uvedení sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce,

 4 ks pozvánek pro sponzora na slavnostní zakončení sportovní akce.

b) Malý sponzorský balíček zahrnuje:

 ohlášení sponzora při utkání a při vyhlašování vítězů,

 uvedení sponzora v programu sportovní akce,

 reklamní panel na sportovišti,

 2 ks pozvánek na slavnostní zakončení sportovní akce. [3, s. 205]

3.5 Realizace sportovní akce

3.5.1 Určení cílů akce

Když se začíná s jakoukoliv akcí, je důležité si na začátku stanovit cíle, 

s kterými se do pořádání vstupuje. Podle AMERICAN SPORT EDUCATION 
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PROGRAM (1996) se před akcí má rozhodnout o:

 typu akce,

 pro koho je akce plánovaná,

 velikosti akce,

 kategoriích, které budou nabízeny,

 místu konání,

 datu a délce trvání akce. [1, s. 1-4]

3.5.2 Strategický postup pro realizaci sportovní akce

Jednoduchý standardizovaný soubor navazujících 10 etap, podle něhož se může 

orientovat každý organizátor, vystihla ve své publikaci ČÁSLAVOVÁ (2009). 

1. etapa – Současná situace 

Rozhoduje se o cíli akce, o cestě, která k němu vede, i o volbě prostředků a nástrojů 

k jeho uskutečnění. Pokud je cíl předem pevně zadán, odhalí tato etapa, zda je v silách 

organizátora danou akci uskutečnit. 

2. etapa – Budoucí prostředí

Je důležité si ujasnit, jaká rizika akce skrývá. Předvídatelná rizika by se měla snížit na

minimum. U nepředvídatelných rizik by se naopak měla prokázat pružnost a invence.

3. etapa – Současné možnosti

Předmětem této fáze je reálné zhodnocení možností a nedostatků.

4. etapa – Možné směry

Pokud záleží vymezení akce na organizátorovi, může si určit několik cílů, o nichž se 

rozhodne až posléze, zda budou všechny vzhledem k předchozím etapám předmětem 

realizace nebo z nich stanoví výběr, který je adekvátní současným možnostem. 
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5. etapa – Cíle

Na základě předchozí etapy se stanoví cíle, jejich struktura, hierarchizace či

optimalizace. 

6. etapa – Možné přístupové cesty

Dříve, než se akce uskuteční je potřeba zvážit ze všech hledisek všechny strategické 

varianty. V některých situacích totiž existuje více způsobů, jak dosáhnout vytyčeného 

cíle. 

7. etapa – Zvolená cesta strategie

Po zvážení účinků a důsledků různých možných strategií se zvolí ta, která je celkově 

nejvýhodnější.

8. etapa – Program akce

Rozdělení rolí jednotlivých účastníků, stanovit plán akcí, časový rozpis a způsob 

kontroly.

9. etapa – Rozpočet

V návaznosti na předchozí etapu se stanoví rozpočet výdajů a příjmů celé akce. Strana 

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

vstupné, dary apod.) a strana výdajů musí účelově podle všech činností sportovní akce 

vyjadřovat druhy výdajů a jejich výši.

10. etapa – Přehled a kontrola

Je žádoucí kontrolovat průběh akce, aby nedocházelo k nákladným omylům a případně 

ve vhodný okamžik učinit zásah, který by eliminoval výkyvy. [3, s. 53/54]

Právě uvedený strategický postup nemusí však všem organizátorům vyhovovat a 

na základě vlastních zkušeností, vlastní intuice ho mohou upravovat. Každý organizátor 

si řídí svoji akci podle svého nejlepšího uvážení, avšak je důležité udržovat základní 

strukturu.
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3.6 Management sportovní akce

Podrobně se tématu management sportovní akce věnuje SALOMON (2002), 

který celou přípravu sportovní akce rozdělil do 8 bodů. 

3.6.1 Vytváření sportovní akce

Při vytváření každé sportovní akce je podle SALOMONA (2002) důležité se na 

začátku zamyslet nad následujícími body:

 Ujasnit si, proč se daná akce pořádá.

 Definovat hlavní záměr akce v krátkém prohlášení.

 Nastudovat pravidla a regulace vztahující se k typům účastníků, kteří přijedou 

na akci.

 Znát rozsah autority sportovní organizace.

 Stanovit, zda se potřebuje k akci povolení.

 Rozhodnout, jestli se bude kupovat již existující akce nebo vytvářet zcela nová.

 Uspořádat organizaci akce (zaměstnanci, finance, apod.), tak aby mohla být 

schválena.

 Zahájit proces podávání žádostí.

 Zamyslet se, jak přiblížit akci účastníkům.

 Přemýšlet o charakteru akce, který by měl nabrat.

 Stanovit rozpočet, který umožní analyzovat pravděpodobnost finančního 

úspěchu. [18, s. 14]

3.6.2 Rozpočet

Jedna z prvních věcí, která by se měla při pořádání akce vypracovat, je 

předběžný rozpočet. Při sestavování se musí zahrnout co nejvíce položek na příjmové i 
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výdajové straně. Výsledný rozpočet se bude od předběžného lišit, poněvadž některé 

položky přibývají, některé odpadávají, ale v propočtech by se neměl příliš vzdálit od 

původního stavu. 

3.6.2.1 Výdaje

SALOMON (2002) navrhuje začínat s výdaji, neboť jsou více předvídatelné a 

zjistí se také, kolik bude zapotřebí příjmů. 

Výdaje rozděluje do následujících skupin:

 Všeobecné administrativní náklady – zaměstnanci, nájem a vybavení kanceláře, 

pojištění.

 Zázemí pro účastníky akce – hotel, doprava, občerstvení.

 Produkce – zvuk a světla, příprava sportoviště, tréninkové zařízení.

 Vybavení – nájemné (za sportoviště), ochranka, stadion, pokladny.

 Televizní produkce – nemusí být součástí akce.

 Marketing a prodej – reklama, media, tiskový materiál, fotograf, společenské 

akce.

 Ostatní výdaje – v průběhu akce je vždy nějaký nepočítaný náklad, a proto je 

potřeba je také zahrnout. [18, s. 17-33]

3.6.2.2 Příjmy

Po vytvoření nákladů se k dokončení rozpočtu vytvoří seznam příjmů. Podle

SALOMONA (2002) by se mělo jednat o příjmy: 

 od generálního sponzora,

 od hlavního sponzora,

 od dalších sponzorů,

 z prodeje lístků,
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 z prodeje reklamních předmětů,

 z doprovodných programů,

 z prodeje televizních práv,

 z prodeje reklamních práv,

 z doprovodných akcí,

 ostatní. [18, s. 33-35]

3.6.2.3 Cash flow

Stejně důležité jako sestavení rozpočtu je dostupnost finančních prostředků, tzv. 

cash flow (tok peněz). Akce by měla být nejen zisková, ale pořadatel by měl mít stále 

dostatek peněz na úhradu svých závazků, aby nemusel vznikat problém s nezaplacením 

a se zadlužením. 

3.6.3 Výběr lokality

Jako další bod při plánování akce patří výběr lokality. Je potřeba se rozhodnout,

jaké sportovní vybavení bude akce potřebovat, prohlédnout si sportoviště a zvážit 

následně všechna pro a proti. 

AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM (1996) jako další body uvádí 

rezervaci místa, rozhodnout, kdo bude správce sportoviště a kdo bude zajišťovat jeho 

údržbu. Zároveň je nutné zajistit snadný přístup na sportoviště a parkoviště, připravit 

místo pro akci a zařídit místo pro ochranou službu. [1, s. 23-26]

K výběru lokality SALOMON (2002) dodává, že je velmi důležitá popularita 

sportu v dané lokalitě a také je důležité mít dobré vztahy s vlivnými lidmi v tamním 

představenstvu či zastupitelstvu. [18, s. 39-45]

3.6.4 Hledání sponzorů

Bez sponzorů se v dnešní době těžko pořádá jakákoliv větší či menší akce. 

Pokud organizátor chce pro účastníky zajistit pěkný sportovní zážitek, kde bude/budou
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dostatečně kvalitní sportoviště, kvalitní personál, kvalitní vybavení a věcné ceny, tak 

bude zapotřebí dostatek finančních prostředků. Něco dostane sice ze startovného, ale 

většinou to nepostačí na úhradu veškerých nákladů. A proto jsou generální (titulární)

sponzor a spolusponzoři pro akci velmi důležití.

Na základě sponzoringu se dá ovlivnit finanční úspěch či neúspěch akce. 

Sponzorské peníze, služby či produkty jsou stejně důležité jako ostatní příjmy. 

Sponzoring je důležitým prvkem také z hlediska prestiže, poněvadž pokud akci 

sponzoruje známá firma, akce získává dobrou reklamu. Je tedy velmi důležité vyjít 

sponzorovi co nejvíce vstříc a sestavit mu atraktivní sponzorský balíček. 

3.6.5 Kontakt se zákazníky

Zákazníka akce je možno si představit pod sponzory, médii, sportovci či 

dobrovolníky. SALOMON (2002) však vidí jako hlavního zákazníka diváka, tzn. 

návštěvníka, který si koupí vstupenku, program, občerstvení a který podporuje 

sportovce a vytváří dobrou atmosféru. Základem je být zákazníkovi co nejvíce nablízku. 

K jeho porozumění je potřeba zjistit, co chce zažít, analyzovat, co se mu bude prodávat, 

vědět, jaké jsou pro něj důležité hodnoty a zvážit, jakými prostředky se s ním bude 

komunikovat. [18, s. 91/92]

Je dobré, aby zákazník dosáhl pocitu, že je o něj zájem. S potenciálním divákem 

je důležité co nejvíce komunikovat a informovat ho o turnaji. Je zapotřebí, aby bylo 

přesně určeno, jak a kde bude prodej lístků, jaký bude program akce, co od ní může 

očekávat a jaké osobnosti se jí zúčastní. 

3.6.6 Spolupráce s účastníky akce

Kvalitní akce a počet diváků se dá odvodit od účasti sportovců. Je podstatné mít 

ty nejlepší sportovce, které je však potřeba přesvědčit a zaujmout, aby přijeli na danou 

akci. Kromě diváků se na známé sportovce dají mnohem lépe nalákat i média a 

sponzoři.

Ve fázi, kdy jsou všechny předchozí body ujasněné, začíná SALOMON (2002)

rozhodovat o seznamu sportovců, kteří budou na akci startovat. Je důležité, aby se akce 

dostala do povědomí veřejnosti, poněvadž pokud je zajištěn sponzor, lokalita a veškeré 
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prospekty, není nic horšího, než když se místo očekávaných 2000 závodníků, zúčastní 

pouhých 150. [18, s. 117]

Zároveň je velmi důležité mít na akci významné sportovce. Jednak kvůli 

sponzorům, prodeji lístků, televiznímu přenosu, tak také kvůli celkovému zájmu 

společnosti. Jako nejdůležitější body pro získání nejlepších sportovců SALOMON 

(2002) uvádí:

 Vytvořit akci s povědomím sportovců.

 Znát pravidla a postupy k přijímání závodníků.

 Pokud pořádáme událost pro profesionály, je potřeba si najít, zda mají sportovci 

agenty. 

 Dobrá komunikace s účastníky a zajistit jim dostatek informací o akci.

 Zaslat pozvánku sportovcům, kde upřesníme naše požadavky k případné účasti. 

 Zajistit co nejširší mediální pokrytí.

 Sepsat smlouvu, která uvádí veškeré záležitosti a povinnosti mezi námi a 

sportovcem.

 Mít vlastního advokáta na přezkoumání kontraktu se sportovci.

 Vytvořit zábavnou, uvolňující atmosféru, která je potřeba pro soutěživost 

účastníků.

 Být ve spojení s účastníky i po skončení akce. [18, s. 130]

3.6.7 Televizní přenos z akce

V dnešní době si již můžeme vybrat ze spousty sportovních kanálů a na 

obrazovky se dostávají také jiné sporty než u nás nejoblíbenější fotbal a hokej. Záleží 

hlavně na pořadateli, jak kvalitní nabídne projekt pro televizní stanice. 
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V takovém balíčku by podle SALOMONA (2002) neměl chybět zejména důvod 

a přínos vysílání pro televizní stanici, téma, lokalita, jména sportovních hvězd a

možnost pro propagaci sponzorů. [18, s. 141]

3.6.8 Realizace akce

Po všech přípravách je na řadě samotná realizace akce. K pořádání akce je 

důležité mít kvalitní organizační tým, který se podle SALOMONA (2002) skládá z 2 

typů:

1. Práce na plný úvazek – manažer turnaje, obchodní manažer, manažer 

marketingu a reklamy, účetní.

2. Odborníci pracující na tzv. částečný úvazek – ředitel dopravy, vedoucí 

sportovišť, manažer médií, finanční manažer, spolupracovník pro sportovce. 

[18, s. 166-168]

3.6.8.1 Povinnosti manažera v den konání akce

V průběhu dne má manažer spoustu povinností. Do základních bodů je vypsal 

SALOMON (2002) a patří mezi ně následující:

 Schůzky – týkající se organizace a nejdůležitějších bodů.

 Předávání informací – kolegové musí mít správné informace k uskutečnění 

svých úkolů.

 Obchůzky – manažer musí mít přehled o veškerém dění na akci.

 Poskytování odpočinku – zajistit optimální počet osob, aby se pracovníci mohli 

střídat a nedělali chyby z důvodu vyčerpání.

 Setkání a pozdravy – být co nejvíce vidět, pozdravit sponzory, závodníky, 

prodejce.

 Kontakt s tiskem – zajistit kvalitní prostředí pro novináře (stoly, židle, jídlo, 

pití), aby měli co nejvíce důvodů akci podpořit.
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 Kontakt se sponzory – zajistit ještě kvalitnější prostředí pro sponzory než pro 

novináře a ujistit se, že mají vše potřebné (VIP prostory, občerstvení apod.).

 Kontakt se sportovci – také zajistit jejich absolutní spokojenost, navázat 

kontakty.

 Kontakt s televizní produkcí.

 Řešení problémů – během akce nastane řada nečekaných problémů a je potřeba 

je hned řešit a navrhnout řešení. [18, s. 173-177]

3.6.8.2 Povinnosti manažera po skončení akce

Ačkoliv akce skončí, manažer má stále několik povinností. SALOMON (2002) 

je vypsal do následujících bodů:

 Večírek po skončení akce,

 úklid,

 reportáže o akci a poděkování,

 propagace příštího ročníku,

 finance – zkontrolovat všechny platby (závazky i pohledávky), 

 vrácení peněz – je možná nespokojenost diváka např. z důvodu špatného počasí

a je možno ji řešit poskytnutím náhrady (peníze, vstupenka na další ročník). 

Tyto pravidla je zapotřebí mít stanovené před akcí. [18, s. 177-180]
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4 METODOLOGIE

4.1 Popisná analýza

Velká část výzkumných projektů je uskutečňována právě metodou popisné 

analýzy. HENDL (2008) k této metodě uvádí: „Popisný výzkum dává obraz 

specifických podrobností situace, jevů nebo vztahů.“ Soustředí se především na otázky: 

kdo, jak a kolik. Výzkum používá techniky jako statistické šetření, terénní pozorování a 

případové studie. [5, s. 37]

Dále je důležité všechny nashromážděné údaje redukovat. Jak píší ve své knize 

STRAUSS, CORBINOVÁ (1999) je podstatné prezentovat přesný popis daného 

předmětu výzkumu, třebaže nejsou nutně prezentovány všechny údaje, které se 

zkoumaly. Interpretace výsledků by měly reprezentovat poněkud objektivnější 

konceptualizaci této skutečnosti. [19, s. 13]

Na základě popisu je v práci zaznamenána kapitola 5 Turnaj O Pražský soudek 

(viz str. 30 a dále), kde jsou popisovány základní vlastnosti akce, její průběh a poskytne 

přesné informace o zkoumaném tématu. 

4.2 Interview

Rozhovor představuje podle FERENČÍKA (2000) zprostředkovaný a vysoce 

interaktivní proces získávání dat. Zprostředkovanost je dána nejenom specifickými 

záměry respondenta (z etických, společenských i emocionálních důvodů nepovíme vždy 

to, co si ve skutečnosti myslíme), ale i jazykovou obratností i strukturou a povahou 

jazyka. [4, s. 171]

PŘIBOVÁ (1996) navíc uvádí: „Osobní dotazování je založeno na přímé 

komunikaci s respondentem tváří v tvář. Má dlouhou tradici a je stále nejvýznamnější 

dotazovací technikou. Mezi jeho přednosti patří, že existuje přímá zpětná vazba mezi 

tazatelem a respondentem, takže je možné motivovat respondenta k odpovědím. 

Navázání dobrého osobního vztahu je pro spontánní zodpovídání otázek velice důležité. 
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Pro respondenta je osobní dotazování pohodlným způsobem kontaktu, protože jej 

zprošťuje nutnosti osobně zapisovat své odpovědi do dotazníku.“ [16, s. 48]

Interview se zpravidla člení na strukturovaný, nestrukturovaný a 

polostrukturovaný rozhovor, jak ho člení PELIKÁN (1998):

Nestrukturovaný rozhovor – je známý z každodenní mezilidské komunikace, kdy si 

osoby vyměňují volně své názory a vzájemně na ně reagují. Tazatel si připraví jenom 

základní otázky, které bude klást a jejich obsah, pořadí a formulace závisí přímo na 

něm. Často se mění na základě vzniklých asociací, proto je někdy označován jako 

volný. 

Strukturovaný rozhovor – smyslem je získání odpovědí na předem připravený soubor 

otázek. Je důležité vytvořit optimální atmosféru, jinak vzniká nebezpečí, že se 

respondent stáhne a nebude ochotně spolupracovat. Na druhou stranu nesmí rozhovor 

přejít ve volnou konverzaci v lehkém duchu. Udržení odpovídající roviny rozhovoru je 

jedním z předpokladů dosažení úspěšných výsledků touto technikou a z tohoto důvodu 

vedení strukturovaného rozhovoru není pro začínajícího, méně zkušeného výzkumníka 

snadnou záležitostí. 

Polostrukturovaný rozhovor – používáme pro nezávazné komunikace, jejímž cílem je 

získat důvěru respondenta. Má charakter motivačního a kontaktujícího rozhovoru. Právě 

vytvoření atmosféry otevřenosti je důležité pro validitu výpovědí respondenta. [13, s. 

118/119]

Z těchto metod je v práci použita metoda polostrukturovaného rozhovoru 

s ředitelem turnaje Petrem Bašusem (viz kapitola 5.9 na str. 40) Při interview byla 

otevřená atmosféra a respondent neměl problém s odpovídáním na jakoukoliv otázku. 

Veškerý rozhovor se zapisoval do notebooku a byl následně poupraven. Z důvodu 

nepatrných úprav byl tedy ještě zaslán na kontrolu respondentovi a s jeho souhlasem byl 

poté zveřejněn v práci. Hlavní body rozhovoru byly:

 začátky akce,

 zhodnocení Pražského soudku 2011,

 plány do budoucna.
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K vytvoření práce také pomohla řada neformálních (nestrukturovaných) 

rozhovorů se členy organizačního týmů. Autor si ujasňoval poznatky ke všem částem 

turnaje a díky této pomoci jsou detailněji popsány všechny charakteristické body 

turnaje. Rozhovory probíhaly osobně, pomocí mobilního telefonu nebo programu Skype 

či pomocí sociální sítě Facebook.

4.3 SWOT analýza

SWOT analýza představuje metodu, která charakterizuje přednosti a slabiny ve 

vztahu k našim příležitostem a ohrožení na trhu. Slovo SWOT je odvozeno od 

počátečních písmen anglických slov:

 S – strenghts (silné stránky)

 W – weaknesses (slabé stránky)

 O – opportunities (příležitosti)

 T – threats (hrozby)

J. VEJDĚLEK (1998) analýzu upřesňuje: „Přednosti a slabiny se vztahují 

k podniku, zatímco příležitosti a hrozby jsou obvykle brány jako externí faktory, nad 

nimiž podnik nemá kontrolu.“ Díky SWOT analýze se dá lépe využít předností, 

překonat slabiny, chopit se příležitostí a bránit se hrozbám. V plánovacím procesu je to 

jedna z nejdůležitějších etap. [20, s. 32]

V zahraniční literatuře je SWOT analýza definována P. KOTLEREM (2001) 

jako: „komplexní hodnocení silných a slabých stránek firmy spolu s hodnocením 

příležitostí a hrozeb.“ [9, s. 90]

P. KOTLER (2001) rozděluje analýzu do dvou prostředí:

 Vnější prostředí – analýza příležitostí a hrozeb.

 Vnitřní prostředí – analýza silných a slabých stránek. [9, s. 90-93]

V práci se utvářela SWOT analýza na základě autorových zkušeností 

s pořádáním turnaje, interview s ředitelem turnaje a několika rozhovorů s každým 
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členem organizačního týmu. Dále je vytvářena s pomocí internetových stránek turnaje, 

vyjádření mužstev, které se turnaje zúčastnily a s pomocí literatury, která je uvedena 

výše. SWOT analýza turnaje viz kapitola 6 na str. 42.
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5 TURNAJ O PRAŽSKÝ SOUDEK 2011

5.1 Charakteristika turnaje

5.1.1 Základní charakteristika akce

Fotbalový turnaj „O Pražský soudek“ je mezinárodní fotbalový turnaj 

amatérských týmu, který se každoročně odehrává v Praze. Jedná se o turnaj, kterého se

účastní desítky fotbalových mužstev z celé Evropy a minulý ročník se zúčastnil tým až

z Mexika. Turnaje se neúčastní pouze fotbaloví géniové, ale také hráči, kterým jde spíše 

o užití a prožití zábavy. Mimo turnaj je pro účastníky totiž zahrnut bohatý doprovodný 

program (výlety po Praze, projížďka parníkem apod.).

Pražský soudek se koná pravidelně každý rok v průběhu června. Turnaj má 

dlouholetou tradici, minulý ročník byl již devatenáctý a konal se od 16. – 19. června. 

Poslední roky jsou vypsány 2 kategorie – klasický fotbal na velké hřiště o 11 hráčích 

(dále jen fotbal 11) a malý fotbal s 6 hráči v poli a gólmanem (dále jen fotbal 6+1)

přičemž jako hlavní je brán fotbal 6+1. V loňském roce přijelo celkem 44 týmů, tzn. 

okolo 600 fotbalistů. 

5.1.2 Historie turnaje

Turnaj se založil roku 1993 a účastnilo se ho 7 týmů, přičemž pouze dva byly ze 

zahraničí, konkrétně z Německa. V té době to byl klasický fotbal s 11 hráči. Myšlenka 

snížení na fotbal 6+1 se realizovala v roce 2000, kdy se turnaje zúčastnilo celkem 20 

týmů a převážně již ze zahraničí. Postupem času se krystalizovala myšlenka pořádat 

spíše fotbal 6+1  až se došlo k současné podobě, kdy fotbal 11 je „až na druhém místě“. 

Minulý rok se turnaje zúčastnilo historicky nejvíce týmů, v kategorii 6+1  to bylo 32 

mužských a 6 ženských mužstev a v kategorii fotbal 11 hrálo 6 mužstev.
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5.1.3 Lokalita

Turnaj je rozdělen na 2 fotbalová centra. Hlavní část turnaje je soustředěna na 

fotbalová hřiště ABC Braník a TJ Meteor Kačerov, kde se hraje fotbal 6+1. Jsou zde 4 

velká hřiště, tzn. 8 hřišť na malý fotbal. Druhým centrem jsou nedaleká 2 fotbalová 

hřiště FC Tempa, kde se hraje velký fotbal. 

5.1.4 Personální zajištění

5.1.4.1 Organizační tým

Hlavní realizační tým se skládal celkem z 9 lidí. Autor měl na starosti kompletní 

přípravu sportovní části a v průběhu turnaje se pohyboval a organizoval s kolegou fotbal

6+1, na fotbale 11 se pohybovali jeho dva kolegové. Další část týmu se skládala

z ředitele, koordinátorky turnaje, administrativní pracovnice, organizátora kulturních 

akcí a dopravního ředitele.

5.1.4.2 Další členové týmu

Žádný turnaj by se neobešel bez zdravotníků a také na tomto turnaji bylo po 

dvou zdravotnících na každém centru. Dále se akce zúčastnilo několik brigádníků, díky 

nimž má turnaj ještě větší úroveň. Jde zejména o rozhodčí, sběrače míčů (na každém 

hřišti jeden) a o hostesky.

Specialitou Pražského soudku jsou hostesky pro každý tým, které mluví jejich 

rodným jazykem a doprovázejí je po celou dobu turnaje. U ženského týmu se jednalo o 

muže – hostesáky (v práci je tato pozice vyjadřována všeobecně a dále se tedy bude 

mluvit pouze o hosteskách). Každá hosteska si vyzvedne svůj tým ve čtvrtek na letišti, 

doprovodí je na hotel a ubytuje. Poté s nimi absolvuje prohlídku centra Prahy, ukáže jim 

největší historické památky a zavede je na slavnostní zahájení, které probíhá v centru 

v restauraci Kolkovna Savarin. Pokud si to tým přeje, hosteska s nimi absolvuje i noční 

program a zajdou do různých barů či klubů. V pátek a sobotu se starají, aby se jejich 

mužstvo ráno dostalo ve správný čas na hřiště a v průběhu turnaje jim zajišťují dostatek 

pitné vody, lístky na obědy, připomínají, kdy hrají jaký zápas a zodpovídají jim na 

všechny potřebné dotazy. Večer je pro fotbalisty už nachystán hromadný program, takže 
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hosteska jim čistě dělá společnost a stará se, aby vždy byly ve správný čas na správném 

místě. Na závěr je v neděli doprovodí z hotelu na letiště a rozloučí se s nimi.

Naším čestným hostem turnaje je již několikátý ročník Antonín Panenka, který 

předával ceny na slavnostním vyhlášení ve velkém sálu Top Hotelu. 

5.1.5 Sponzoři

Turnaj nemá žádného sponzora a jede si v tomto směru „na vlastní pěst“. 

Veškeré příjmy do turnaje plynou ze startovného a jsou tím hrazeny všechny výdaje. Dá 

se to považovat jako největší nedostatek jinak kvalitního turnaje. Partner se však začíná 

hledat v mezinárodním pivovaru a je možnost, že do nového ročníku půjde turnaj 

s novým generálním sponzorem. Jelikož by se posunuly finanční možnosti, akce by 

přidala ještě více na kvalitě.

5.1.6 Zařizování před akcí

Před samotným turnajem měl sportovní ředitel (autor) zajistit zejména tabulky 

s časovým harmonogramem a přípravu sportovišť.  Turnaj se losoval týden před 

začátkem akce, takže mužstva znala již svůj časový program a věděla, s jakými mužstvy 

se utkají. Tabulky a časový rozvrh byly připravené před začátkem akce a zároveň byl

nachystán záložní plán, kdyby nějaký tým nedorazil. Co se týče sportovišť, tak tam bylo 

téměř vše zajištěno. Jediný problém nastal s nedostatkem malých branek na Braníku na 

fotbal 6+1 a musel se tedy domluvit převoz z jiného fotbalového centra. Z těch hlavních 

úkolů stojí ještě za zmínění zajištění pitné vody na obě centra pro účastníky turnaje.

Další členové organizačního týmu měli na starosti každý svoji část práce. 

Největší starosti byly s dopravou, jelikož ve čtvrtek 16. června (v den příjezdu 

účastníků) se konala celorepubliková stávka zaměstnanců v dopravě. Podrobně je 

doprava vypsána v kapitole 5.2.2 na straně 36.

Ředitel kulturní části zajišťoval doprovodný program jako slavnostní zahájení 

s večeří v Kolkovně Savarin, projížďku historickým parníkem Tyrš po Vltavě a 

slavnostní zakončení s čestným hostem Antonínem Panenkou a švédskou kapelou 

Koyote Kates, která hrála i v průběhu celého turnaje na Braníku. 
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Koordinátorka turnaje řídila příjezdy a odjezdy mužstev a předávala informace 

hosteskám, které je vyzvedávaly na letišti a rovněž kolegům z dopravy, kteří jim sháněli 

odvozy z letiště na hotel. Zároveň byla stále v kontaktu s mužstvy. 

Administrativní pracovnice měla na starosti většinu korespondence a na centrále 

hotelu Top následně přijímala startovné od účastníků.

5.1.7 Reklamní kampaň v zahraničí

Turnaj O Pražský soudek je mezinárodního charakteru, a proto je důležité mít 

dobré kontakty za hranicemi. Je snaha mít v každém významně zastoupeném státu na 

turnaji minimálně dva hlavní kontakty, kteří propagují turnaj tím nejlepším způsobem. 

Díky těmto kontaktům se stále více rozšiřuje počet účastníků a dostává se do povědomí

dalším týmům. 

Státy, u kterých není tato propagace, na turnaji nejsou téměř zastoupeny. Pokud 

však nějaký tým z těchto států přijede, jedná se spíše o mužstva, která se o turnaji 

dozvěděla čirou náhodou. Cílem je navázat dobrý kontakt s daným mužstvem a 

nabídnout možnost spolupráce při propagaci ve své zemi. Tím je zapotřebí síť kontaktů 

stále více rozšiřovat, aby se o turnaji dozvídalo ještě více týmů. 

5.1.8 Internetové stránky

Velmi důležitou součástí turnaje jsou internetové stránky, které fungují jako 

komunikační prostředek mezi pořadateli a mužstvy. Pro pořadatele je právě komunikace 

s přihlášenými, popřípadě potenciálními mužstvy velmi důležitá, a proto jsou stránky 

www.praguesbarrel.eu pravidelně inovovány. 

Na stránkách mohou mužstva najít historii turnaje, výsledky minulých ročníků 

nebo kompletní informace k pořádanému turnaji (program, ubytování, cena, kontakt). 

Dále nechybí ani fotografie či videa z minulých ročníků a zároveň prezentační videa 

k nalákání dalších týmů na následující ročník. Samozřejmostí je také fórum, kde 

účastníci komentují minulé ročníky a zároveň píšou dotazy k turnaji. I do budoucna se 

hodlá zachovat úroveň stránek a budou se přidávat další různé funkce.

http://www.praguesbarrel.eu/
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5.1.9 Přihlašování účastníků

Registrace fotbalistů probíhá přes internetové stránky, kam se do naplnění 

kapacit může přihlásit jakýkoliv tým. Záloha 200 EUR za tým se platí do konce února 

převodem na bankovní účet. 

5.1.10 Startovné

Startovné pro účastníky zahrnuje:

 ubytování,

 stravování formou plné penze,

 autobusovou dopravu na všechny doprovodné aktivity spojené 

s turnajem,

 pivo zdarma během všech oficiálních aktivit turnaje,

 projížďku historickým parníkem Tyrš po řece Vltavě spojenou 

s večeří,

 příjemný doprovod hovořící daným jazykem skupiny,

 fotbalová hřiště s přírodní a umělou trávou,

 transport z/na letiště (nádraží) pro největší skupinu z týmu,

 organizaci a zajištění první pomoci,

 doprovodný program pro nehrající účastníky,

 suvenýr pro každého účastníka turnaje.

Cena za jednotlivce se liší podle zvoleného hotelu. Balíček s Top Hotelem stojí 

260 EUR, s Panorama Hotelem 320 EUR. Jedná se o dvoulůžkové pokoje. Pokud by 

účastník chtěl jednolůžkový pokoj, musel by si připlatit u obou balíčků 40 EUR.
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5.2 Průběh turnaje

5.2.1 Systém turnaje

V turnaji jde především o to, aby si každé mužstvo dobře zahrálo. Úkolem tedy 

bylo, že každý tým musí hrát minimálně 3 zápasy za den. V hlavní kategorii mužů

fotbal 6+1, kde bylo 32 týmů, byl zvolen systém 8 skupin po 4 družstvech, který se hrál 

první hrací den. První dva celky postupovali do vyřazovací fáze o 1. – 16. místo a celky 

na třetím a čtvrtém místě šly do vyřazovací části o 17. – 32. místo. Vyřazovací část se 

hrála druhý hrací den a každý tým si zahrál opět minimálně 3 zápasy. Systém se nyní 

upřesní na pavouku (vyřazovací části) o konečné 1. – 16. místo. V prvním kole 

vyřazovací části je 16 týmů, přičemž vítězové postupují mezi prvních osm týmů turnaje. 

Poražení z prvního kola ale ještě nekončí a hrají o 9. – 16. místo opět vyřazovacím 

systémem. Z tohoto pavouka vítězové hrají o 9. – 12. místo a poražení o 13. – 16. místo. 

Následoval ještě jeden poslední zápas o konečné umístění. Na těchto spodních místech 

se už z časových důvodů nemohly odehrát utkání o celkové přesné umístění, takže týmy 

končili na 9. – 10. místě, 13. – 14. místě nebo i na 31. – 32. místě. O přesné umístění 

soupeřila pouze první 4 mužstva, která jako jediná odehrála za den 4 zápasy. 

V kategorii fotbal 6+1 ženy a fotbal 11 bylo 6 mužstev, takže systém v těchto 

disciplínách byl naprosto totožný. Začínalo se dvěma skupinami po 3 týmech. Každý 

tým odehrál ve skupině 2 zápasy a podle umístění se nasadil do zápasu o finálovou

skupinu. Zde hrál první celek z jedné skupiny s třetím celkem z druhé skupiny a 

obráceně a týmy z druhých míst hráli mezi sebou. Pouze vítězové postupovali do 

finálové skupiny, poražení šli do skupiny o 4. – 6. místo. Tyto skupiny o celkové 

umístění se uskutečnily druhý hrací den. 

5.2.2 Doprava 

Účastníci mají zajištěnou přepravu z letiště na hotel, z hotelu na sportoviště a na 

všechny kulturní doprovodné akce spojené s tímto turnajem. Minulý ročník byl 

specifický, že ve čtvrtek, v den příjezdu účastníků, byla celorepubliková dopravní 

stávka, takže nebyla možnost přepravit účastníky pomocí městské hromadné dopravy, a 

ani si nešlo pronajmout autobusy Pražské integrované dopravy (dále PID). Najala se

tedy společnost Airport Transport, která sice byla dražší, ale zajistila převoz účastníků 



37

z letiště na hotel. U týmů, které dorazily dříve, byl cíl je ihned po ubytování dopravit do 

centra pomocí najatého soukromého autobusu a dodávek, které měli pořadatelé 

k dispozici. Večer se totiž konalo slavnostní zahájení a bylo potřeba se vyhnout 

nedostatku autobusů na přepravu všech týmů z hotelu. Mužstva si mezitím prohlédla 

centrum Prahy a díky hostesce, která jim dělala průvodkyni, mohly shlédnout největší 

pražské památky. Po společenském večeru opět jezdil najatý autobus v 30 minutových 

intervalech z centra. To už nebyl problém účastníky přepravit, jelikož několik týmů se 

rozmístilo do tamních barů a mnoho tak ani turnajovou dopravu nevyužilo.

Další dny s dopravou nebyl takový problém, poněvadž k dispozici byly také

autobusy PID a navíc jeden organizátory najatý, soukromý autobus, který se využíval i 

o den dříve. V průběhu dne se využíval neustále soukromý autobus a zhruba 2-3 

autobusy PID podle potřeby.

V neděli by se nenaplnily kapacity autobusů, protože týmy odjížděly na letiště 

v různých intervalech. Proto se využíval pouze soukromý a také opět služby společnosti 

Airport Transport, která přepravovala týmy pomocí dodávek. 

5.2.3 Ubytování

Fotbalisté při rezervaci mají na výběr ze dvou luxusních hotelů. Jedná se o Top 

Hotel a Panorama Hotel. Oba jsou sice čtyřhvězdičkové, ale Panorama je moderněji 

zařízený a pro účastníky jsou připraveny luxusnější pokoje. Z tohoto důvodu stojí

balíček s ubytováním v Top Hotelu 260 EUR, zatímco balíček v Panorama Hotelu

320 EUR. Pokud by si účastník chtěl pořídit jednolůžkový pokoj, musel by si ještě 

40 EUR připlatit.

5.2.4 Občerstvení

Nedílnou součástí Pražského soudku je zajištění občerstvení. Na tomto turnaji 

mají hráči ze startovného zajištěnou plnou penzi. Snídaně probíhají formou švédských 

stolů na hotelu, obědy jsou na sportovištích a večeře pravidelně při kulturní akci 

většinou formou rautových stolů.

Co se týče pití, tak zde je pro ně každoročně specialita v podobě piva po celou 

dobu turnaje zdarma. Na všech kulturních akcích, večeřích i na hřišti je hráčům 
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k dispozici stánek, kam si mohou dojít pro točené pivo. Na hřišti dostanou zároveň také 

neperlivou pitnou vodu. Ostatní nápoje si účastníci hradí sami.

5.2.5 Časový harmonogram

Čtvrtek 16. 6. 2011

16:00 – 18:00 Příjezd a ubytování

19:00 – 21:00 Večeře v typicky české restauraci, slavnostní zahájení

Volný program

Pátek 17. 6. 2011

7:00 – 9:00 Snídaně v hotelu

8:15 – 9:15 Odjezd na fotbalová hřiště

9:00 – 15:00 Sportovní program (oběd v restauraci na hřišti)

15:00 – 19:30 Volný program (nákupy, prohlídka města)

19:30 – 22:00 Večeře na historickém parníku Tyrš s projížďkou po Vltavě

Volný program

Sobota 18. 6. 2011

7:00 – 9:00 Snídaně v hotelu

8:15 – 9:15 Odjezd na fotbalová hřiště

9:00 – 15:00 Sportovní program (oběd v restauraci na hřišti)

15:00 – 19:00 Volný program (nákupy, prohlídka města)

19:30 – 02:00 Závěrečný ceremoniál s vyhlášením vítězů, večeří a hudbou

Volný program
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Neděle 19. 6. 2011

7:00 – 10:00 Snídaně v hotelu

Volný program, odjezd

5.2.6 Doprovodný program

Pražský soudek se snaží o účastníky starat i mimo fotbalový turnaj a každoročně 

je pro ně nachystán doprovodný večerní program. Začíná se ve čtvrtek společnou večeří 

v typicky české restauraci, která je spojena zároveň se slavnostním zahájením. Na pátek 

mají účastníci naplánován výlet historickou lodí Tyrš po Vltavě, kde mají i společný 

raut. Poslední sobotní večer je ve velkém sálu Top Hotelu, kde je slavnostní vyhlášení a 

rovněž rautové stoly. Ceny předával známý český fotbalista Antonín Panenka a 

v průběhu vyhlašování byla driblerská show s fotbalovým míčem a s hakisem (footbag).

Po vyhlášení následoval koncert švédské kapely Koyote Kates. Pro účastníky je po 

vyhlášení jako bonus zajištěna doprava do centra organizátorským autobusem s odjezdy 

ve 23:00, 23:30 a 0:00. Většina fotbalistů tak strávila poslední večer v centru Prahy. 

5.2.7 Ceny pro účastníky

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se – tímto heslem se drží celý turnaj a 

v podobném duchu se neslo i vyhlašování. Na podium bylo pozváno každé mužstvo a 

každé zároveň dostalo trofeje se svým umístěním. Vítězný tým každé kategorie zároveň 

dostal 50l sud piva Staropramen. 

Každý účastník navíc dostal po zaplacení startovného památeční skleničku 

s logem turnaje.

5.2.8 Přehled příjmů a výdajů

Příjmy:

 Startovné.

Výdaje:

 Ubytování v Top Hotelu a Panorama Hotelu.
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 Pronájem hřišť ABC Braník, FC Tempo Lhotka a Meteor Kačerov.

 Celková výtoč piva během turnaje na všech místech.

 Platba za dopravu společnosti Airport Transport.

 Platba za dopravu Dopravnímu podniku hlavního města Prahy.

 Platba za dopravu soukromému autobusu.

 Obědy na ABC Braník a FC Tempo Lhotka.

 Večeře v Kolkovně Savarin.

 Večeře v Top Hotelu.

 Projížďka po Vltavě historickým parníkem Tyrš s večeří.

 Stan pro švédskou kapelu Koyote Kates.

 Nákup fotbalových míčů.

 Nákup medailí a pohárů.

 Nákup propagačních skleniček.

 Pitná voda na fotbalová hřiště pro týmy.

 Odměna organizačnímu týmu.

 Odměna zdravotníkům.

 Odměna za pořízení fotografií a videa.

 Odměna hosteskám.

 Odměna kontaktům v zahraničí.

 Odměna Antonínu Panenkovi.

 Odměna driblérům s fotbalovým míčem a hakisem.
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 Odměna správcům hřišť.

 Odměna rozhodčím.

 Odměna sběračům míčů.

5.2.9 Interview

Pro interview jsem byl zvolen ředitele Pražského soudku pan Petra Bašus.

Organizátor, který jako jediný z dosavadního týmu stál u zrodu myšlenky turnaje, mi

laskavě odpovídal na otázky a jeho odpovědi jsou uvedeny níže. V interview jsou 

zmíněny především začátky akce, celkové zhodnocení uspořádaného turnaje a plány do 

budoucna. 

Když se řekne Pražský soudek, co se Ti vybaví?

„Pohoda, turnaj takový, jaký by se líbil mně.“

Jak vznikl tento projekt?

„V partičce, kde jsem hrál fotbal, jsme dostali od výzkumného ústavu

radioizotopů úkol na pořádání mezinárodního fotbalového turnaje. Dá se říci, že 

nám byl přidělen první mezinárodní turnaj a pak vznikla myšlenka pořádat tyto 

turnaje i nadále.“

Za ty roky se z malého turnaje stává poměrně velký turnaj s velkým 

obsazením.  Počítal jsi, že by se to mohlo takhle rozjet?

„Popravdě ano, počítal. Věřil jsem, že když se turnaj bude dělat kvalitně a lidem 

se bude líbit, tak si to mezi sebou řeknou a po čase rozšíří do dnešní podoby.“

V podobném duchu probíhá i hokejový a bowlingový turnaj, vypadá to také na 

velký rozkvět jako u fotbalu? 

„Hokej se už pěkně rozkvétá, bowling se bohužel zatím nedaří. Další 

pokračování bude hodně záležet na výsledku Evropských firemních sportovních her, 

které pořádáme v příštím roce.“
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Co Tě na minulém ročníku nadchlo? 

„Úspěšné rozšíření mého organizačního týmu. Dále atmosféra dívčího turnaje, 

švédská kapela Koyote Kates a vůbec přístup švédských týmů k turnaji.“

Na druhou stranu, co Ti způsobilo největší potíže?

„Dopravní stávka. Naštěstí jsme si s ní dokázali poradit a eliminovat všechny 

problémy s tím spojené. 

Jaké jsou ohlasy od ostatních týmů? Vracejí se zpět?

„Máme vysokou návratnost, zhruba přes 50%. Často se nám stává, že účastník 

přijede s jiným týmem jako náhradník a turnaj se mu zalíbí natolik, že o rok později 

už přijede se svým vlastním týmem. Na základě těchto údajů si tedy myslíme, že jsou 

fotbalisté s turnajem spokojeni.“

Jak s odstupem času hodnotíš turnaj nyní?

„Jako úspěšný, nejsem si vědom žádných závažných komplikací.“

Jaké jsou cíle do následujících let? Uvažuje se o nějakých změnách? 

„Cíl bude přežít příští rok, poněvadž z hlediska termínu je Soudek a Evropské 

firemní sportovní hry pouze týden od sebe. Bude důležité obě akce kvalitně 

uspořádat. Další vize je v klidu si dělat 3-4 turnaje ročně - fotbal, hokej, bowling, 

podzimní fotbal a je možné přidat i další sporty.“

Děkuji za rozhovor.
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6 SWOT ANALÝZA

V této části budou rozebrány silné a slabé stránky turnaje „ O Pražský soudek“ a 

poté se nastíní příležitosti ke zlepšení následujících ročníků a hrozby, které by mohly

v budoucnu přijít. SWOT analýza bude inspirací pro organizátory a pozvedne úroveň 

samotné akce. Bude totiž snazší určit, jak v příštím roce postupovat, aniž by se 

opakovaly chyby, naopak se dosáhlo vytyčených cílů. 

6.1 Silné stránky (Strenghts)

Silné stránky Možnosti posílení silných stránek

Tradice a historie turnaje  pokračovat v pořádání dalších ročníků a navázat tím 

na již zavedenou tradici

Název  zdůraznit spojitost názvu s turnajem

Jedinečnost  pokračovat ve specifických vlastnostech turnaje

Místo konání  ještě více navázat vztah s klubem FC Tempo

 stále posilovat vztah s klubem ABC Braník

Organizační tým  udržet tým, který má přehled o základních rysech 

tohoto turnaje

 školení nových pracovníků při zvětšování akce

Spojení sportovní části 

s kulturní

 v budoucích letech obměnit kulturní program a 

přilákat účastníky opět na něco nového

Turistická atraktivita Prahy  při zahájení rozdat účastníkům mapky Prahy se 

seznamem nejznámějších památek

 připojit seznam známých restaurací, barů a diskoték

Přátelská atmosféra  zachovat přátelské prostředí a těsný kontakt 

s účastníky
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Počet účastníků  kvalitnější propagace

 zvýšit počet zahraničních kontaktů

Internetové stránky  stále zlepšovat design stránek

 stálá aktualizace

Kvalitní fotografie a 

videozáznamy z turnaje

 uzavřít s firmou smlouvu na další léta

 při dlouhodobém kontraktu snížení ceny za pořízení

Kompletní komfort pro 

mužstvo

 neustálá pozornost o mužstvo zvýšená lepším 

zaškolením hostesek

Maskot turnaje  větší angažovanost maskota během turnaje

Tradice a historie turnaje

Turnaj „O Pražský soudek“ má dlouholetou tradici. Vždyť první ročník se konal 

již v roce 1992 a od té doby se koná každoročně, jen lokalita se změnila z Hostivaře, 

přes Podolí až na Braník. Některé týmy, zejména švédské a italské, mají k tomuto 

turnaji zvláštní vztah a jsou každoročními účastníky. Navíc na specifické rysy turnaje 

upozorňují i v zahraničí a lákají do Česka další nové týmy.

Název

Název „O Pražský soudek“ vystihuje vše podstatné. Akce se koná v Praze a 

slovo soudek poznamenává, že účastníci mají po celou dobu pivo zdarma a vítězný tým 

si sebou odveze svůj „soudek“. 

Jedinečnost

Turnaj má své specifické rysy, které nejsou typické pro každou akci. Spojení 

sportu s kulturními zážitky, hosteska, která se stará o tým po celou dobu turnaje, pivo 

zdarma, luxusní ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelech, veškerá doprava účastníků 

z hotelu na hřiště a naopak, na kulturní akce a vynikající atmosféra turnaje - to jsou 

základní vlastnosti, kterými se tento turnaj může pochlubit. 
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Místo konání

Pražský soudek je akce pro velký počet týmů a není možné, aby se všechny 

zápasy odehrály na jednom fotbalovém centru. I přes velký počet účastníků je turnaj 

rozdělen pouze do dvou center - ABC Braník a FC Tempo Praha. Na Tempu se odehrál 

fotbal 11, kde jsou dvě fotbalová hřiště. Na Braníku se odehrál celý fotbal 6+1, tedy 

ženy i muži. Braník je velké fotbalové centrum, kde jsou 3 hřiště (1 s umělou trávou) a 

navíc se využívalo přilehlé hřiště s umělým trávníkem týmu FC Meteor Kačerov. 

Organizační tým

Organizační tým je dostatečně kvalitní a především má široké zkušenosti 

s pořádáním spousty jiných akcí. Ovšem i přesto je nutné školení nových členů, 

poněvadž turnaj se stále rozšiřuje a také je možné, že některý z členů může skončit. 

Spojení sportovní části s kulturní

Tímto je turnaj jedinečný a odlišuje se od jiných. Zatímco na většině turnajů jde 

pouze o sportovní část, zde je postaráno o účastníky rovněž po odehrání fotbalových 

zápasů. Každý večer je pro ně připravena nějaká akce, rauty, koncerty, výlety.

Turistická atraktivita Prahy

Jakmile je turnaj mezinárodního měřítka a koná se v Praze, je to vždy pro 

zahraničního zájemce nesmírně lákavé. Praha je totiž krásné historické město, pro 

turisty velmi atraktivní. 

Přátelská atmosféra

Aby celý turnaj probíhal v klidu a nevznikly žádné konflikty je pro organizátory

důležité. Pokud by totiž opravdu něco vyvstalo, tým může být okamžitě vyloučen a 

nebude mu poskytnuta žádná náhrada. Zatím se ale nemusel řešit nějaký vážný problém

a týmy mezi sebou soupeří pouze na hřišti. Mimo něj je každý velmi přátelský a užívá si 

vlastností, které tento turnaj přináší. 
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Počet účastníků

Turnaj se stále více rozšiřuje a v loňském roce se zúčastnilo 44 týmů, tzn. zhruba 

600 fotbalistů. V následujících ročnících se očekává další nárůst účastníků a možné 

rozšíření z jednoho turnaje na dva.

Internetové stránky

Stránky jsou považovány za vitrínu, proto se také stále aktualizují a fungují jako 

komunikační médium s mužstvy. Ihned po turnaji se přidávají fotky a také videa 

z turnaje. Před turnajem se zase vkládají prezentační videa, která by měla nalákat nové 

týmy. 

Kompletní komfort pro mužstvo

O týmy je postaráno od příletu do odletu. Pokud nechtějí, nemusí nikde cestovat 

samostatně. Všechna doprava je totiž řízena pořadatelem. Jídlo i pití mají v ceně turnaje 

a navíc jim je stále po ruce hosteska, která na ně dbá po celou dobu turnaje. 

Kvalitní fotografie a videozáznamy z turnaje

Na pořízení fotografií a videozáznamu je pronajata firma Lifereport. Hlavně 

videozáznamy jsou velmi kvalitní a dá se s nimi dobře prezentovat nejenom na 

internetových stránkách, ale i na reklamních akcích. 

Maskot turnaje

Turnaj má také svého maskota, který je v životní velikosti v podobě čerstvě 

natočeného piva a nese název „Pivmen“. Během turnaje byl však minimálně využíván, 

neboť nebyla žádná osoba, která by se za maskota převlékla. 

6.2 Slabé stránky (Weaknesses)

Slabé stránky Možnosti eliminace slabých stránek

Sponzorské zajištění  najít generálního sponzora

 navrhnout atraktivní balíček pro přilákání dalších 
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spolusponzorů

Počet diváků  zvýšit úroveň účastníků

 slevy pro doprovod fotbalistů a navrhnout jim kvalitní 

vedlejší program 

Nedostatek šaten na 

ABC Braník

 těžko řešitelné, poněvadž ABC Braník nedisponuje 

dostatkem šaten pro tak veliký turnaj

 vyzkoušet stany v podobě převlékáren, zda by byly 

využívány

Průměrná úroveň 

fotbalistů

 při stále zvyšujícím se počtu udělat jeden kvalitně 

obsazený turnaj a jeden spíše pro zábavu

Rozhlas na 

fotbalových hřištích

 zajištění mikrofonu s reproduktory

Špatné označení hřišť  umístit viditelné cedule s číslem hřiště

Sponzor

Dá se říci, že jeden ze zásadních problémů turnaje je nedostatek hlavního 

sponzora. Partner se však začal aktivně hledat v mezinárodně známém pivovaru, který 

by spojil své jméno s tímto turnajem.

Počet diváků

Pražský soudek je mezinárodní fotbalový turnaj, který nedosahuje patřičné 

úrovně, aby se český divák přišel podívat. V průběhu turnaje se však týmy spřátelí, 

jeden fandí druhému a vzniká důstojná atmosféra. Fotbalisté také často jezdí 

s manželkami, případně nehrajícími kamarády, kteří atmosféře jenom pomáhají. 
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Nedostatek šaten na hřištích

Na obou centrech šatny fungují pouze jako převlékárny, žádný tým nemá svoji 

vlastní. FC Tempo disponuje 4 šatnami a při loňské účasti 6 týmů (fotbal 11) zde nebyl 

problém. Na Braníku je to však s šatnami horší. Na 38 týmů (fotbal 6+1), byly pouze 4 

šatny. Mužstva se tedy většinou převlékala poblíž hřiště.

Průměrná úroveň fotbalistů

Jak už bylo několikrát zmíněno, tento turnaj není pouze o fotbale a nemalou roli 

hraje i zábava. Z tohoto důvodu je vidět několik slabších týmů, které dosahují nízké 

úrovně a přijeli si turnaj hlavně užít. Nejlepší týmy už hrají sice pěkný fotbal, ale stále 

se jedná pouze o průměrnou úroveň fotbalistů.

Rozhlas na fotbalových hřištích

Fotbalová centra jsou rozlehlá, a i když týmy mají přesně rozepsáno, v jaký čas 

hrají, určitě by rozhlas byl nesporným přínosem.

Špatné označení hřišť

Při turnaji se spousta týmů ptala, které hřiště je vlastně jaké. Na Braníku, kde se 

hrálo na 8 hřištích, byly málo viditelné plakáty s číslem hřiště. Na Tempu nebylo 

značení žádné, ale pro 6 týmů nebyl problém vysvětlit, které ze dvou hřišť je jaké. 

6.3 Příležitosti (Opportunities)

Příležitosti Využití příležitostí

Využití úspěchů 

z minulých let

 nadále pokračovat v nastoleném trendu turnaje

 odkazovat potenciální účastníky a sponzory na 

úspěšné minulé ročníky

Získat generálního 

sponzora

 díky více financím je možnost uspořádat kvalitnější 

doprovodný program

 spojení sponzora s turnajem
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Při rostoucí účasti přidat 

další turnaj

 turnaj se může ještě více rozvíjet a získávat stále

větší prestiž 

Přilákat týmy i mimo 

Evropu

 mimoevropská účast jenom zlepší úroveň turnaje

 lépe by se sháněli sponzoři

Propagace hlavního města 

Prahy

 získat zdarma od hlavního města propagační 

materiály Prahy

Využití úspěchů z minulých let

Pražský soudek je z hlediska počtu zahraničních týmů a jejich celkového ohlasu 

považován za velmi úspěšný turnaj. Stále rostoucí počet mužstev je toho důkazem.

Získat generálního sponzora

Čím více sponzorů, tím lepší turnaj se dá uspořádat. Bohužel na tomto turnaji 

chybí pořádný sponzor, a proto je velká příležitost nějakého získat. Díky mezinárodní 

účasti a konzumaci piva, které je pro účastníky zdarma, by se měl hledat sponzor 

v nějakém pivovaru, který je znám i za hranicemi České republiky.

Při rostoucí účasti přidat další turnaj

Každým rokem se přihlašuje více mužstev. Cílem však je, aby si každé mužstvo 

dobře zahrálo, a z tohoto důvodu je strop se stávajícím použitím hřišť 48 týmů. Nad 48 

týmů už nejde vymyslet systém, aby tým odehrál 3 zápasy za den a z tohoto důvodu se 

uvažuje o dvou turnajích.

Přilákat týmy i mimo Evropu

Minulý ročník byl první, kdy turnaj přivítal i mužstvo mimo Evropu. Přijelo 

zhruba 20 fotbalistů z Mexika, kteří byli na předsezónním campu po Evropě a na turnaji 

se zastavili v rámci přípravy. Určitě to pomohlo atraktivitě turnaje a cílem je i nadále 

přitahovat mimoevropská a podobně zajímavá mužstva.
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Propagace hlavního města Prahy

Při turnaji mají účastníci na programu i výlet po známých památkách Prahy a 

bylo by dobré, kdyby měli nějaké vstupy zdarma. Fotbalisté by určitě také uvítali 

igelitku se suvenýry a mapou Prahy.

6.4 Hrozby (Threats)

Hrozby Eliminace hrozeb

Špatné počasí  nedá se ovlivnit

 mít připravené stany pro ukrytí před deštěm

Nízká účast  stále vymýšlet nové prvky do turnaje a udržovat si 

atraktivitu

Nemoc členů 

organizačního týmu

 dostatečný počet zaškolených náhradníků

Odřeknutí více mužstev 

před turnajem

 mít připravené náhradní hrací systémy a tabulky

 zvýšit zálohu startovného, a pokud se tým odhlásí 14 

dní před turnajem, nevracet mu už peníze zpět

Organizační a 

technické problémy

 kvalitní personální zajištění

 ověřené místo pořádaní akce

Špatné počasí

V minulých ročnících bylo většinou hezké počasí. I když v loňském roce jeden 

den lehce pršelo a byla zima, nebyl to pro fotbalisty žádný problém. 

Nízká účast

Hrozba nízké účasti v budoucí době nejspíše nehrozí, ale i přesto je potřeba s ní 

počítat.
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Nemoc členů organizačního týmu

Tento problém se v minulém roce nestal a nebylo potřeba ho řešit. Avšak 

onemocnění jednoho či více členů organizačního týmu by velmi zasáhlo do průběhu 

akce. 

Odřeknutí více mužstev před turnajem

Při odřeknutí mužstev by se musel změnit systém turnaje a upravovat tabulky. 

Týmy však přijíždí den před turnajem, tak by na následnou změnu rozlosování byl 

dostatek času a neměl by být problém si s danou situací poradit.

Organizační a technické problémy

Organizačním problémům lze zabránit dobře vybraným organizačním týmem, 

který již má s danou sportovní akcí zkušenosti z minulosti, případně má zkušenosti 

s pořádáním jiných akcí. Při výběru lokality je dobré zvolit osvědčená sportoviště a to 

samé platí o dodavatelích pro konání akce.  
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7 ZHODNOCENÍ PRAŽSKÉHO SOUDKU 2011

V přípravné fázi probíhalo vše podle představ, nevyskytly se žádné výraznější 

problémy, jak uvádí i ředitel turnaje ve svém rozhovoru. Hlavním problémem 

v přípravách byla dopravní stávka, se kterou si ale organizátoři poměrně bravurně 

poradili a paradoxně spíše pomohla, poněvadž při převozu z letiště na hotel a z hotelu 

na slavnostní zahájení nebyla žádná dopravní zácpa. 

Organizační tým byl sestaven velmi citlivě a každý si výborně odvedl svoji 

práci. V žádné části turnaje se nevyskytl výraznější problém a vše na sebe dobře

navazovalo. Probíhala výborná komunikace mezi členy týmu, projevila se ochota 

pomáhat při problémech a všichni drželi za jeden provaz. Výrazným pozitivem byl také 

mladý a pro organizaci zapálený tým, který byl správně doplněn lidmi s bohatými 

zkušenostmi s pořádáním mnoha jiných akcí. Všichni si mezi sebou výborně rozuměli a 

to byl hlavní důvod k dobré atmosféře a k uspořádání kvalitního turnaje. 

Pražský soudek se konal v kvalitních fotbalových centrech na Braníku a na 

Lhotce, kde byly hřiště výborně připraveny. Jediným problémem byl nedostatek šaten 

pro účastníky na Braníku, ale týmy si s tím poradily, prostřídaly se, případně se 

převlékly venku. Počet týmů (44 mužstev) byl nejvyšší v historii turnaje a poprvé byla 

zařazena také dívčí kategorie. 

Průběh turnaje probíhal přesně podle časového harmonogramu, fotbalové zápasy 

začaly a skončily v přesně plánovaný čas a autobusy z hřišť neměly tím pádem žádné 

zpoždění. Kulturní akce začínaly také v plánované časy, jediný posun nastal se 

závěrečným ceremoniálem, který se z technických důvodů musel o půl hodiny 

posunout. Jinak se dá říci, že z hlediska plánovaného programu neproběhla při turnaji 

žádná změna a může se označit za výborně naplánovaný. 

Při turnaji měl autor možnost se bavit s většinou mužstev a nebyl jediný tým, 

který by si turnaj neužíval. Každé mužstvo mělo během akce výbornou náladu a užívalo

si vynikající atmosféru. Někdo to bral jako fotbalový turnaj zpříjemněný odpolední a 

večerní zábavou, některé týmy to braly spíše jako dovolenou, kde mají vše zařízené, je o 

ně výborně postaráno, můžou si užívat dny v zahraničí a ještě si k tomu mohou zahrát 
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fotbalový turnaj. Každý tým si tedy našel to svoje a odjížděl spokojený se spoustou 

zážitků. Samozřejmě se našla mužstva, která měla také výtky, ale šlo spíše o doporučení

nebo došlo při komunikaci k nedorozumění a vše bylo hned ujasněno. Z pohledu 

účastníků se dá tedy hodnotit turnaj také jako velice úspěšný.
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8 NÁVRHY PRO DALŠÍ ROČNÍK

V této části budou vypsány hlavní nedostatky turnaje, které by měly být do 

budoucna vylepšeny. Navrhnou se také možná řešení, jak se těmto komplikacím 

v budoucnu vyhnout. 

8.1 Získat kvalitního sponzora

Sponzor je největší problém Pražského soudku. Jako generálního sponzora je 

možno si představit nějaký mezinárodně známý pivovar. Poněvadž je pivo během

turnaje pro účastníky zdarma a vypijí se tedy desítky sudů, bylo by toto partnerství více 

než prospěšné. Zároveň by to byla i pro pivovar výborná propagace, jelikož turnaje se 

účastní především konzumenti piva. 

8.1.1 Návrhy na místo hlavního sponzora

Jako hlavního adepta na toto volné místo je možno vidět dva největší české 

vývozce piva do zahraničí:

Plzeňský Prazdroj – s nejznámějším českým pivovarem, který z českých producentů 

každoročně vyváží do zahraničí nejvíce hektolitrů piva, by se dalo jednat přes dobré 

kontakty v restauraci Kolkovna Savarin. Turnaj začíná každoročně večeří a slavnostním 

zahájením právě v Kolkovně Savarin poblíž Václavského náměstí. Tato síť restaurací 

točí Pilsner Urquell a jsou známy výbornou spoluprácí s pivovarem Plzeňského 

Prazdroje. Pivovar je dobře znám také v zahraničí a byla by to rovněž pro ně dobrá 

propagace. Na druhé straně je nutno vidět cenu tohoto ležáku (pokud by pivovar 

nedodal kompletní zásobu piva) a zároveň obsah alkoholu. Jelikož je konzumace piva 

na turnaji zcela zdarma, bylo by lepší mít pivo s menším obsahem alkoholu, aby se 

předešlo možným opileckým scénkám. Plzeňský pivovar může sice zařídit také 10° piva 

jako např. Gambrinus nebo Radegast, ale tato piva nejsou příliš známá v zahraničí a pro 

pivovar by nabídka sponzoringu nejspíš nebyla dostatečně atraktivní. 
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Budějovický Budvar - také velmi známý za hranicemi. Je však otázkou, zda by tento 

jihočeský pivovar, který v Praze není příliš rozšířen, chtěl sponzorovat právě pražský 

turnaj.  

8.1.2 Návrh balíčku pro hlavního sponzora

Sponzorský balíček pro hlavního sponzora je přímo navrhnut pro výše zmíněné 

pivovary a obsahoval by následující body:

 Titul generálního sponzora.

 Ohlášení sponzora před, v průběhu a po akci.

 Uvedení sponzora na plakátech, letácích a dalších tiskovinách.

 Reklamní panely na hřištích.

 Viditelné umístění plakátů s názvem a logem pivovaru na doprovodných akcích.

 Vyhrazené místo pro sponzora na internetových stránkách v pravém horním 

rohu. 

 Možnost vlastního propagačního stanu na hřištích.

 Možnost přidat název pivovaru do názvu turnaje (pouze při větším sponzoringu).

 8 ks pozvánek na veškeré kulturní večery.

 Možnost vlastního týmu na turnaji bez placení startovného.

8.2 Udržet členy organizačního týmu

8.2.1 Stávající organizační tým

Na turnaji vše probíhalo hladce a celý organizační tým si maximálně vycházel 

vstříc. Všichni mezi sebou komunikovali, v týmu byla cítit velmi dobrá přátelská 

atmosféra, která fungovala i během celého turnaje. Velmi důležitá byla k tomuto 

stmelení seznamovací akce celého organizačního týmu před turnajem. Každý se lépe 



56

poznal, navázaly se mezi sebou bližší kontakty a poté se již všem pracuje mnohem 

příjemněji. 

Ztráta jakéhokoliv člena organizačního týmu by mohla být pro organizátory 

citelná. Všichni si výborně vedli na svém postu a nikdo neměl při organizování nějaký 

závažný problém. Všechny záležitosti turnaje probíhaly ve správný čas a účastníci byli 

s každou částí spokojeni. Při zvětšování turnaje by tedy bylo dobré zaškolení nových 

členů a předat jim důležité zkušenosti. Zároveň by bylo potřeba, aby poznali specifické 

vlastnosti turnaje a ty jde zažít pouze samotnou organizací. 

8.2.2 Rozšířit počet zahraničních kontaktů

V zahraničí mají organizátoři rozmístěné kontakty, kteří se snaží turnaj 

propagovat a přilákat nová fotbalová mužstva. V zemích, odkud jezdí nejvíce mužstev, 

je zhruba po dvou hlavních kontaktech, a pokud by se tento počet ještě navýšil, mohlo 

by přijet mnohem více týmů a otevřel by se i druhý turnaj. Dále pokud by se našel

důležitý kontakt i v jiných, dosud méně participujících zemích na turnaji, byl by to také 

velký přínos a Pražský soudek by mohl získat ještě větší rozměry.

8.2.3 Hlavní body pro udržení a případné rozšíření

Níže jsou uvedeny hlavní body, kterých by se vedení mělo držet pro udržení 

stávajících členů organizačního týmů a případné rozšíření:

 Pojistit si stávající členy smlouvou o pořádání následujícího ročníku.

 Zvýšit platové podmínky (organizačnímu týmu a kontaktům v zahraničí).

 Nabídnout bonusy organizačnímu týmu za kvalitně provedený turnaj a případné 

úspěchy s ním spojené.

 Uspořádání propagační akce, kde by se dohodly podmínky pro další ročník.

 Začleňovat nové členy týmů (při větším zájmu udělat výběrové řízení formou 

pohovorů).
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 Navázat kontakt s amatérskými svazy v zahraničí a zvýšit tak počet kontaktů a 

propagaci turnaje za hranicemi.

8.3 Různé aktivity pro fotbalisty mezi zápasy

Každý tým stráví polovinu dne na hřišti, kde odehraje 3 utkání. Při jejich volnu 

mezi zápasy by ale bylo dobré mít také na hřišti nějakou atrakci. Minulý ročník byl na 

Braníku stan, kde hrála švédská kapela Koyote Kates, což bylo velkým oživením pro 

turnaj. Spousta týmů stan navštívila a pro jejich doprovod to bylo dobré místo pro 

strávení volného času. 

8.3.1 Dribling s fotbalovým míčem a hakisem

Jako jedna z možností se dá brát show v podobě různého driblování. Nemusí to 

být pouze s fotbalovým míčem, ale driblování s hakisem ve stylu footbag freestyle by 

bylo stejně atraktivní. Tato show by zaujala většinu účastníků a zajisté by se přišli

podívat a podpořit daného dribléra. 

Co? Dribling s fotbalovým míčem a hakisem (footbag freestyle).

Kdy? 2 vystoupení během turnaje – 10:00, 12:00

Kde? V centru na Braníku je mezi fotbalovými hřišti asfaltová plocha přímo pro 

uspořádání takovéto akce.

Kdo? Václav Klouda – 7x mistr světa a 10x mistr Evropy.

Jan Weber – 5x mistr světa, 5x mistr Evropy.

Oba zvládají driblovaní jak s hakisem, tak s fotbalovým míčem a společně 

vyhráli 4x mistrovství světa v disciplíně footbag freestyle dvojic. 

8.3.2 Taneční skupina

Další možností je najmutí taneční skupiny, která by také udělala vystoupení 

v průběhu turnaje. Jelikož je to zejména turnaj pro muže, tak by bylo dobré najmout 

dívčí taneční skupinu, která by fotbalisty dostatečně rozproudila. Na turnaji je velmi 

uvolněná atmosféra a krásné dívky by atmosféře jedině pomohly. 
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Co? Dívčí taneční skupina.

Kdy? 2 vystoupení během turnaje – 11:00, 13:00.

Kde? Na stejném místě jako dribling (asfaltová plocha mezi fotbalovými hřišti na 

Braníku).

Kdo? Chilli Cheerleaders – několikanásobné mistryně republiky v cheerleadingu, 

které pravidelně vystupují na hokejových zápasech týmu HC Sparta Praha a 

na velkém množství nejenom fotbalových akcí.

8.3.3 Moderátor

Všechny tyto doprovodné akce by měly být řízeny moderátorem, aby to chytlo 

tu správnou atmosféru. Kromě těchto atrakcí by navíc moderátor vyhlašoval i různé 

soutěže o věcné ceny. Jednalo by se o dobu mezi vystoupeními. 

Moderátor vybraný na tuto akci nemusí být mediálně známý, jelikož zahraniční 

týmy stejně místní komentátory a moderátory neznají a nejsou ani finanční prostředky 

na jejich zaplacení. Podmínkou je, aby měl vztah ke sportu, uměl výborně anglicky a 

každý další jazyk je velké plus. Právě tyto parametry splňuje moderátor Daniel Stach. 

Patří mezi začínající moderátory (23 let), má zkušenosti s moderováním sportovních 

akcí (Hervis půlmaraton Praha 2012, světový pohár ve vodním slalomu Praha) a mluví 

plynule anglicky, velmi dobře francouzsky a dobře německy. Také reference jsou na 

uvedeného moderátora více než dobré a dal by se považovat za hlavního kandidáta na 

tento post pro následující ročník. 
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9 ZÁVĚR

Turnaj O Pražský soudek se dá celkově považovat jako dobře organizačně 

zajištěná akce, kde nebyl žádný výrazný problém v průběhu turnaje. Jak příprava, tak i 

realizace akce proběhla na velmi dobré úrovni. Turnaj byl zhodnocen z pozice 

sportovního ředitele turnaje a i přes několik neformálních rozhovorů s účastníky turnaje

a s dalšími členy organizačního týmu se tedy mohou pohledy účastníků lišit.

Jako každý turnaj, tak i tento má několik špatných stránek, které by bylo 

potřeba do budoucna odstranit. Největším však je nedostatek hlavního partnera. Díky 

specifickým vlastnostem turnaje se na tuto pozici nejvíce hodí nějaký známý 

mezinárodní pivovar. 

Hlavní příležitost do dalších ročníků se dá vidět v uspořádání více turnajů za 

rok, poněvadž počet účastníků se rok od roku zvyšuje. Dále by bylo možné díky velké 

propagaci Prahy sjednat různé výhody pro účastníky.

Mezi hlavní návrhy a doporučení do dalšího ročníku patří již zmíněné nalezení

generálního sponzora, udržení si stávajícího organizační týmu, případné jeho rozšíření a 

přidání různých aktivit pro fotbalisty mezi zápasy jako dribling s fotbalovým míčem a 

hakisem nebo vystoupení dívčí taneční skupiny. V průběhu turnaje by se navíc měl o 

zábavu starat moderátor, který by doprovodné akce komentoval.

Práce je přínosná pro organizátory turnaje, jelikož vystihuje silné a slabé stránky

akce, hrozby, které je zapotřebí eliminovat a příležitosti, které je potřeba využít. Dále 

jsou uvedeny návrhy a doporučení do dalších ročníku a měla by tedy přinést efektivnější 

organizaci příštích ročníků.  
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1. místo fotbal 6+1 muži – Cerveceria Sta. Isabel (Španělsko)



2. místo fotbal 6+1 muži – FK Aktas (Litva)

     1. místo fotbal 6+1 ženy – Chemcomex Vysočany (Česká republika)

1. místo fotbal 11 – Phystech (Rusko)



Švédská kapela Koyote Kates

Projížďka po Vltavě historickým parníkem Tyrš

   Pivmen – maskot turnaje




