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Abstrakt
Cíle:
Tato diplomová práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je analyzovat management
světového poháru ve skicrossu Harrachov 2013. Druhým pak provést dodatečné
hodnocení akce a na jeho základě navrhnout změny manažerského zajištění pro
případné příští pořádání této akce v ČR.
Metody:
V diplomové práci jsou využity metody případové studie, rozhovoru, dotazníkového
šetření, analýzy dokumentů a SWOT analýza.
Výsledky:
Byly vytvořeny návrhy na zlepšení manažerského zajištění světového poháru
ve skicrossu konaného v ČR. Implementace těchto změn do event plánu se může stát
základem pro žádost o pořadatelství této významné sportovní akce u Mezinárodní
lyžařské federace.
Klíčová slova:
Sportovní akce, management sportovních akcí, event management, event plán,
evaluace sportovní akce, skicross.

Abstract
Objectives:
This thesis has two main objectives. First objective is analysis of management
World cup skicross hold in Harrachov 2013. Second objective is execution of ex-post
evaluation and preparation of new management plan for World cup skicross in Czech
Republic
Methods:
In thesis are used methods like case study, interview, questionnaire survey,
document analysis and SWOT analysis.
Summary:
The main aim was to create plans for improvement of management world cup
skicross in Czech Republic. Implementation of these plans to event plan can be first step
to get organizing WC for next period.
Key words:
Sport event, Sport event management, Event management, Event plan, Evaluation
of sport event, Skicross.
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Seznam použitých symbolů a zkratek
aj. – a jiné
atp. – a tak podobně
ČR – Česká republika
ČT – Česká televize
ČUS – Česká unie sportu
FB - Facebook
FIS – Mezinárodní lyžařská federace
FTVS – Fakulta tělovýchovy a sportu
LOC – Local organization committee (Organizační výbor závodu)
mj. – mimo jiné
MS – Mistrovství světa
OH – Olympijské hry
OV – Organizační výbor
PP – Přímý přenos
SIM – Sport Invest Marketing, a.s.
SLČR – Svaz lyžařů České republiky
SP – Světový pohár
SX – Skicross
TK – Tisková konference
TV – Televize (popřípadě televizní vysílání)
VIP- Velmi důležité osoby- zpravidla oficiální hosté akce
ZOH – Zimní olympijské hry
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1. Úvod
Tato práce je věnována managementu sportovních akcí. Pořádání sportovních akcí je
významným fenoménem, který ovlivňuje sport na všech úrovních. Mezi sportovní akce
můžeme zařadit fotbalový turnaj na základní škole, kde se hledá, která třída z daného
stupně je nejlepší, turnaj v šipkách, který se uskuteční v místní sokolovně, ale i akce
mnohem většího rozsahu, jako je mistrovství světa (dále jen MS) v atletice nebo
největší sportovní akci na světě, kterou bezesporu jsou Olympijské hry (dále jen OH).
Sportovní akce nevznikne sama od sebe, pro každou akci je třeba mít účastníky
a pořadatele. I ten nejjednodušší školní turnaj musí mít pořadatele, který zajistí vše
nutné pro jeho uskutečnění a který dbá na pravidla. Vzhledem k tomu, že člověk je tvor
soutěživý, tak o účastníky akcí nebývá nouze, člověk rád předvede, co se naučil
a vyzkouší si, zda je lepší než ostatní. Tato skutečnost společně s nárůstem volného času
lidí umožnila velký rozvoj sportu ve 20. století. Tento nárůst dokumentuje studie
z belgické univerzity v Luevenu, která se věnovala právě nárůstu a rozptýlení
významných sportovních akcí ve světě. Tato studie zjistila, nejen že, sportovních akcí
velkého rozsahu neustále přibývá, ale zároveň se zvyšuje i počet států a měst, kde
se akce konají. A to napříč všemi kontinenty, snad s výjimkou Afriky, ale i tam se již
objevují vrcholné akce, jakou bylo například MS ve fotbale v roce 2010. (Borgers,
Vanreusel, Scheerder, 2013)
Nárůst počtu soutěží vedl k nutnosti tyto soutěže lépe organizovat. Zájem
se neprojevuje, jen zvýšením počtu sportujících jedinců, ale i počtem diváků, kteří chtějí
vrcholné sportovní akce sledovat. Přenosy a informace ze sportovních akcí přinášejí
divákům média, například při letních OH v Pekingu 2008, bylo akreditováno na 25 tisíc
novinářů. Pro pořadatele to znamená, že při přípravě se musí zabývat i péčí o novináře,
tak aby měli kde pracovat a zároveň měli přístup k informacím. (Slepičková, Slepička,
2012)
Díky rozsahu a popularitě velkých sportovních akcí, mohou tyto akce přinést
pořadatelským zemím značnou propagaci a díky investicím a turistickému ruchu
pomoci místní ekonomice. Samozřejmě nic není zadarmo a tak je třeba ze strany
pořadatele vyvinout velké úsilí tak, aby při samotné akci vše splnilo očekávání a mohla
být prohlášena za úspěšnou nejen z pohledu sportovního, ale i z pohledu ekonomického,
který je v současném světě velice důležitý. I proto v současném sportovním světě roste
10

význam marketingu a všech aktivit, které s ním souvisí. Velkou sportovní akci již
prakticky nelze uspořádat bez příjmů ze sponzoringu.
Dle mého názoru je pořádání akcí, a to nejen sportovních, velice dynamicky
se rozvíjející

obor,

k jehož

zvládnutí

je

třeba

nejen

teoretických

znalostí,

ale i zkušeností z praxe. Za poslední rok jsem se díky spolupráci s agenturou Sport
Invest Marketing (dále jen SIM) podílel na pořádání několika sportovních akcí různého
rozsahu. Tou největší byl jednoznačně Světový pohár ve skicrossu.
Právě skicross je dobrým příkladem, který ukazuje, kam sport směřuje. Snahou je,
aby byl co nejatraktivnější pro diváky, kteří jsou jeho spotřebiteli a díky jejich zájmu ho
sportovci mohou dělat profesionálně. Skicross je disciplína, která se začala formovat
až na konci 20. století z alpského lyžování. Diváky si získala díky své atraktivitě, kdy
startují čtyři jezdci naráz a fanoušek tak celou dobu vidí, kdo právě vede. Svůj první
světový pohár měla v roce 2002 a v roce 2010 už zažila premiéru na OH
ve Vancouveru.
Světový pohár ve skicrossu se v České republice měl uskutečnit po 7 letech, bohužel
se z důvodu nepříznivých povětrnostních a sněhových podmínek neuskutečnil, o čemž
bylo rozhodnuto až v den závodu. Přesto bylo již takřka vše připraveno na samotný
závod. Tato práce má posloužit, jako evaluace provedených příprav s následným
doporučením, co by příště mělo fungovat lépe, pokud by se agentura SIM ještě někdy
na pořádání této nebo podobné akce podílela. Zároveň by tato práce mohla být
inspirativní pro každého pořadatele obdobné akce v České republice.
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2. Teoretická východiska
Již v úvodu bylo použito několik odborných pojmů, které budou užívány v průběhu
celé práce a proto je vhodné je v jejím úvodu vysvětlit. Na většinu těchto pojmů existuje
více úhlů pohledu a tím pádem i více definic. Definice zde uvedené jsou vybrány
s ohledem na charakter práce a jejich využití v ní.

2.1 Základní pojmy
2.1.1 Sport
„Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím
organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné
i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích
na všech úrovních.“ (Bílá kniha o sportu, 2007, str. 2)
Vzhledem k tomu, že se sportovní akce konají i nesoutěžní formou, tak je zvolena
tzv. široká definice sportu.
2.1.2 Sportovní akce
Pod pojmem sportovní akce chápeme jednorázovou sportovní událost, která může
trvat od hodiny, až po několik dní, na které se uskutečňuje soutěž jednoho nebo více
sportovních odvětví a probíhá většinou na jednom místě. Soutěžit se může i ve více
disciplínách jednoho sportovního odvětví. Sportovní akce může být zaměřena
na vítězství nebo jen na počet účastníků. (Novotný, 2011, str. 455)
Tato definice správně vystihuje sportovní akci, která je zaměřena soutěžně,
ale opomíjí sportovní akce pořádané nesoutěžní formou. Takovou akcí může být např.
sokolský slet. Vzhledem k charakteru akce, které se tato diplomová práce věnuje, je tato
definice dostatečná. Pro obecné použití by tato definice mohla být rozšířena takto:
Zároveň mezi sportovní akce řadíme i organizované setkání většího rozsahu, které má
za cíl sportovat bez ohledu na dosažený výsledek, jedná se o nesoutěžní formu
sportovní akce.
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2.1.3 Event1 management/Management sportovních akcí
„Jedná se o aplikaci základního managementu zahrnující techniky projektového
managementu, která slouží k přípravě a realizaci jednorázových i opakujících
se událostí, konferencí a podobných akcí.“ (Steve Greenfield, Guy Osborn, 2012, str.
285)
Jestliže se jedná o pořádání sportovní akce, tak může být užíván pojem sport event
management pro něj je v podstatě synonymem v češtině zatím častěji používaný pojem
management sportovních akcí. Management sportovních akcí je tedy aplikací
základního managementu. Pro správné pochopení toho pojmu je tedy třeba definovat
základní management
Základní management nemá jednu přesnou definici, která by ho komplexně
popisovala, proto se autorka Čáslavová (2009, str. 12) pokusila vystihnout
charakteristické

rysy

managementu,

které

se

objevují

v různých

definicích

managementu. Jednotlivé rysy jsou doplněny o komentář vztahující se k managementu
sportovních akcí.
•

Jedná se o obecnou disciplínu se širokým aplikačním záběrem (management
je aplikován i k přípravě sportovních akcí).

•

Vykonavateli managementu jsou lidé (manažeři sportovní akce).

•

Management lze aplikovat na různých organizačních úrovních (management
nevykonává jen hlavní organizátor akce, ale i osoby na nižších pozicích).

•

Obecným posláním manažerské činnosti je dosažení úspěšnosti uvažované
jednotky nebo procesu (sportovní akce má své cíle a je úkolem manažerů
akce, aby je splnila).

•

Manažeři vykonávají tyto manažerské funkce: plánování, organizování,
personální zajištění, vedení lidí a kontrolu (anažeři sportovní akce musí
vykonávat stejné funkce).

1

Slovo pocházející z angličtiny, které v překladu znamená událost, ať už sportovní (soutěž, akce)
nebo třeba společenskou.
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2.1.4 Sponzoring
„Jedná se o akvizici práv k produktu nebo k akci s cílem získat užitek z tohoto
spojení. Sponzor využívá tohoto vztahu k dosažení propagačních cílů nebo k podpoře
širších marketingových cílů. Práva získaná z tohoto vztahu mohou zahrnovat
maloobchodní příležitosti, prostor v médiích nebo program hospitality.“ (Mullin, Hardy,
Sutton, 2007, str. 315)
„Sponzoring představuje v dnešním světě sportu komunikační a marketingový
nástroj, který spočívá v jasném vymezení a kompenzaci výkonů sponzora a protivýkonů
sponzorovaného.“ (Čáslavová, 2009, str. 191)
Zde jsou uvedeny dvě definice, protože společně se dobře vzájemně doplňují.
Zatímco první vymezuje možnost podpory sportovní akce, tak druhá klade důraz na to,
že se jedná o vztah, kde oba subjekty (sponzor a sponzorovaný) mají své povinnosti
(výkony) vůči tomu druhému.

2.2 Typologie sportovních akcí
Před samotným začátkem organizováním sportovní akce, by si pořadatel měl
uvědomit, o jaký typ akce se bude jednat. Akce se dají rozčlenit dle několika hledisek,
většina autorů sleduje především rozsah sportovní akce.
2.2.1 Rozsah sportovní akce
Novotný (2011, str. 455) dělí akce dle působnosti na sportovní akce národní,
kontinentální a celosvětové.
Oproti tomu britský autor O´Connor (2012, str. 395) rozlišuje sportovní akce
následovně:
•

Megaevent – akce celosvětového významu, které ovlivňují politiku, ekonomiku
i obyvatelstvo pořádajícího státu (př. OH, MS ve fotbale,…).
Megaeventy se dají přirovnat k celosvětovým akcím z dělení Novotného (2011,
str. 456), ten o nich tvrdí: Tyto akce se zpravidla vyskytují v kalendáři některé
ze zastřešujících organizací a místo jejich konání se mění. Pořádající zemi
vybírá právě zastřešující organizace.

•

Tradiční event – akce, které se konají pravidelně na stejném místě nebo ve stejné
zemi. To jim přináší určitý prvek unikátnosti, čímž si získávají respekt ve světě.
14

Zpravidla, pak působí pozitivně na rozvoj dané oblasti (Tour de France,
Wimbledon,…).
•

Významný event – jedná se o akce menšího rozsahu, ale i tak tyto akce
vyvolávají zájem veřejnosti, potažmo médií, a mohou tak zajistit ekonomický
profit pro pořadatele, případně celý region.
2.2.2 Další členění sportovních akcí

Podle Novotného (2012, str. 455-460) se sportovní akce člení dle následujících
hledisek:
•

Otevřenost

–

otevřené (přístupné všem)

–

polootevřené (předchází předvýběr účastníků pomocí kvalifikace)

–

uzavřené (jen pro zvané- exhibice)

•

Formálnost

–

formální (akce, které jsou plánovány dlouhodobě a očekává se zapojení i
účastníků z širší veřejnosti)

–

neformální (sportovní odpoledne pro partu přátel,…)

•

Participace

–

divácky orientované

–

orientované na aktivní účast

–

aktivní i divácká účast (dříve jen aktivní část, ale staly se atraktivní i pro diváky)

•

Cíle

–

neziskově orientovaný

–

ziskově orientovaný

•

Místo konání

–

indoorové akce neboli akce konané ve vnitřních prostorách

–

outdoorové (venkovní) akce
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2.3 Určení etap managementu sportovní akce
Management sportovní akce je komplexní činnost, která se skládá ze spousty dílčích
úkolu, tyto úkoly je třeba pro úspěšné uspořádání akce zvládnout. Je třeba si uvědomit,
že spoustu úkolů je třeba řešit zároveň, a tak není jednoduché sestavit obecný vzor,
podle kterého se dá akce zorganizovat. To dokumentují i různé názory jednotlivých
autorů. Většina autorů se však shoduje, že management sportovní akce lze rozdělit na
několik etap dle období, kdy je třeba dané úkoly řešit. Ovšem počet etap a tím pádem
i jejich obsah se již mírně liší.
Jeden z pohledů nabízí O′Connor (2012, str. 395) v tabulce 1. Z té vyplývá,
že rozlišuje tři hlavní fáze pořádání sportovní akce. Nevýhodou tohoto pohledu na věc
je absence samostatné fáze, která má za cíl zhodnotit akci.
Tab. č. 1 - Event plán
Předpřípravná
etapa
1. Definice akce
→Cíle a úkoly akce
→Politika

Přípravná etapa
4. Určení a komunikace
→Plán akce
→Rozpočet

Průběh akce
6. Vykonat plán akce
→Všichni pracovníci by měli
znát své povinnosti a úlohu při
jednotlivých fázích harmonogramu

→Strategie
→Vize
2. Studie proveditelnosti
akce

3. Na základě studie
rozhodnutí, zda akci
uspořádat či ne

→Personální zajištění
→Personální povinnosti
→Struktura týmu
→Časová osa
5. Připravit:

akce
7. Monitorování akce a provádění
nutných změn
8. Ukončení akce
9. Uspořádat závěrečný evaluační
mítink

→Marketingovou komunikaci 10. Vyslechnout všechny zúčastněné
→Krizový komunikační plán ohledně průběhu akce a zjistit, co by
mělo být zavedeno pro příště.
→Plán v případě nehody

Zdroj: O′Connor (2012)
Velice podobný názor zastává i Watt (2003, str. 195), jen klade větší důraz na
evaluaci akce.
Oproti tomu Česká unie sportu (dále jen ČUS) doporučuje rozdělit si organizaci
sportovní akce do pěti fází:
1) Plánování – zde je třeba vše důkladně promyslet, sestavit základní
organizační tým, představy o akci a určení zdrojů, které je třeba zajistit
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k jejímu uspořádání. Tato etapa je podobná jako předpřípravná etapa u
O′Connora.
2) Příprava – organizace akce v rámci organizačního výboru. Jedná se o
vytvoření konkrétních plánů následujících činností: propagace, personální
zajištění, logistika, komunikace a celkový plán všech činností, které je třeba
provést.
3) Koordinace – jedná se o postupné převádění jednotlivých plánů v realitu.
Organizační tým zapojuje do organizace vnější svět (policie, média,
dodavatele) a je třeba je koordinovat s ohledem na blížící se akci.
4) Uskutečnění- průběh samotné akce.
5) Hodnocení- kromě evaluace se do tohoto kroku řadí i vrácení sportoviště
a jeho okolí do původního stavu. (www.cuscz.cz)
Dle autorů tohoto plánu je v průběhu prvních tří etap vykonána skoro všechna práce
a kvalita s jakou byla vykonána, rozhoduje o úspěšnosti akce. Dle tohoto členění je
oddělena fáze podrobného plánu akce od uvádění plánu v realitu. To dle mého názoru
možná ideální scénář, kdy je na přípravu akce neomezeně času a při implementaci plánu
nedojde k žádnému problému, podle kterého by se jednotlivé plány musely upravovat.
Myslím si, že lépe vystihuje realitu Novotný (2010, str. 101-105), který rozlišuje
čtyři etapy při organizování sportovní akce. Jedná se o následující etapy:
1) Rozhodování o uspořádání sportovní akce – autor předpokládá, že o udělení
pořadatelství rozhoduje některá ze střešních organizací.
2) Přípravná fáze akce – zahrnuje veškerou přípravu akce od získání
pořadatelství, až po její začátek. Autor toto období ještě rozlišuje na dlouhé
období před akcí a krátké období před akcí. Zároveň upozorňuje, že je třeba
vytvořit harmonogram příprav, který zohledňuje podmíněnost některých
činností.
3) Vlastní konání akce.
4) Uzavření a ukončení akce.
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S ohledem na prostudované materiály a výše uvedené dělení do etap si dovoluji
stanovit tři zásadní momenty, dle kterých budou etapy pořádání sportovní akce dále
odlišovány. Těmito momenty jsou:
1) Rozhodnutí o pořádání akce- bez odlišení zda o udělení akce někdo
rozhoduje nebo je to rozhodnutí organizačního týmu.
2) Příjezd účastníků do místa konání.
3) Odjezd účastníků a diváků po skončení soutěžení.
Etapami, které tyto klíčové body odlišují, jsou:
1) Přípravná etapa- v této etapě je třeba vše důkladně zvážit a připravit.
2) Etapa plánování a přípravy akce.
3) Průběh akce.
4) Ukončení a evaluace akce.
Činnostem, které je třeba provést v každé z uvedených etap, jsou věnovány
následující kapitoly.

2.4 Přípravná etapa
Do přípravné etapy je zařazeno vše, co by pořadatel měl zařídit, případně o čem
by měl rozhodnout předtím, než se definitivně rozhodne o pořádání akce.
2.4.1 Stanovení cílů pořádané sportovní události
Zde se většina autorů shoduje, že stanovení cílů je prvním krokem pro uspořádání
úspěšné akce. Například Watt (2003, str. 189) zastává názor, že je třeba stanovit
si hlubší smysl pořádání akce, který se v průběhu příprav může stát důvodem, proč se
s akcí identifikují pořadatelé, účastníci a v optimálním případě i diváci.
Stejný názor zastává i Lattenberg (2010, str. 4). Podle ní se akce nemají konat jen
proto, že se to očekává nebo, že na ní jsou peníze. Akce se mají pořádat s konkrétním
důvodem.
Podle Salomona (2002, str. 10) je třeba nejprve akci definovat, využívá k tomu tří
aspektů:
•

Účastníci (amatéři versus profesionálové, malý versus velký zájem okolí).
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•

Geografický dosah.

•

Povolení, schválení – Akce, které potřebují povolení, jsou pak zpravidla více
sledovány. Hned na začátku, tak pořadatel získá náskok nad ostatními. Zároveň
s tím, ale souvisí velké množství nařízení od poskytovatele povolení. Akce
povolují národní a nadnárodní zastřešující organizace.

Na základě této definice se pak jednodušeji sestaví cíle akce. Podle Watta (2003, str.
190) by stanovené cíle měly mít následující vlastnosti:
•

specifikčnost

•

měřitelnost

•

srozumitelnost

•

dosažitelnost

•

jednoduchost

•

jednoznačnost

•

časovanost

Pokud cíle mají tyto vlastnosti, tak jsou pak velice konkrétní a zpravidla jsou dány
„tvrdými čísly“. Mezi cíle tedy řadíme například: Ekonomický výsledek akce, počet
účastníků, počet diváků přímo na sportovišti, počet diváků o televizní obrazovky, ale i
takové cíle jako nárůst sportujících v místě konání, atp.
2.4.2 Pořadatel sportovní akce- organizační výbor
V přípravné fázi by se měla dát dohromady skupina motivovaných lidí, kteří
se chtějí na přípravách podílet. Tato motivovaná skupina se pak stává organizačním
výborem (dále jen OV).
Na začátku sestavování organizačního týmu je třeba si říci, zda je program akce
výsledkem všeobecné shody nebo zda bude mít jeden z členů rozhodující slovo.
(Lattenberg, str. 19)
Zpravidla to bývá tak, že OV vybere ze svého středu jednoho člena, který je hlavním
výkonným manažerem akce a ve spolupráci s ostatními členy OV si vybírá manažery,
kteří budou mít na starosti jednotlivé sekce. Tak jak jej ukazuje schéma 1. Není
výjimkou, že členové OV jsou i manažery jednotlivých sekcí. Výčet sekcí nemusí být
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v této fázi příprav zdaleka kompletní. Spíše jde o určitou představu fungování
organizační struktury v průběhu příprav.
Schéma č. 1 - Organizační struktura sportovní akce - varianta 1

Zdroj: Watt (2002)
Tento druh organizační struktury využívalo například biatlonové mistrovství světa,
které se v roce 2013 uskutečnilo v ČR. Předseda organizačního výboru Jiří Hamza měl
pod sebou osm manažerů (ředitelů) jednotlivých sekcí.
Schéma č. 2 - Organizační struktura MS v biatlonu 2013

Zdroj: www.biathlonnmnm.cz (2013)
Jiný druh organizační struktury nabízí schéma 3, kdy pod organizačním výborem
není jen výkonný ředitel, ale celý výkonný výbor. Tento způsob organizace se používá,
například pokud svaz daného sportu nestačí na organizaci sám, a proto si najme
výkonný tým třeba ze soukromé sféry. Organizačním výborem pak je svaz a výkonným
výborem, který je zodpovědný OV, je najatá firma.
Novotný (2010, str. 104) zdůrazňuje, že vždy by se měla zachovat zásada jednoho
ředitele pro organizační výbor a pro jednotlivé komise.
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Schéma č. 3 - Organizační struktura sportovní akce- varianta 2

Zdroj: Watt (2002)
To jakou variantu pro svou organizaci OV vybere, vždy závisí na okolnostech
pořádané sportovní akce, nelze obecně říci, která varianta je lepší. Důležitější
než organizační struktura je jasné vymezení povinností jednotlivých osob začleněných
do organizace, tak aby se kompetence nepřekrývaly nebo naopak se některé oblasti
nevěnoval nikdo.
2.4.3 Určení termínu a místa konání sportovní akce
Typ a rozsah akce určuje, zda je třeba mít povolení od nadřízené sportovní
organizace (Solomon, 2002, str. 11)
Pokud je v zájmu pořadatele, aby se akce účastnili ti nejlepší v daném sportu, tak
je ve většině sportovních odvětví třeba získat schválení od nadřízeného sportovního
orgánu. Dle rozsahu sportovní akce se může jednat o národní případně mezinárodní
organizaci, která zastřešuje daný sport. (Salomon, 2002, str. 9)
Pokud organizátoři chtějí pořádat akci, která již patří do kalendáře zastřešující
sportovní organizace (Mistrovství světa, závody světového poháru,…), tak musí splnit
interní pravidla nastavená pro žadatele o pořádání těchto vrcholných sportovních akcí.
(Salomon, 2002, str. 12)
V těchto pravidlech již bývá určeno, co musí místo konání splňovat a jaké termíny
pro konání této akce připadají v úvahu.
Pokud by například Svaz lyžařů České republiky (SLČR) chtěl pořádat MS
v klasickém lyžování v roce 2019, tak žádost o toto pořadatelství by musela být podána
již do konce května 2013. Pro pořadatelství MS vydává Mezinárodní lyžařská federace
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(dále jen FIS) pravidla, které musí pořadatelé akceptovat. Tento dokument je v rozsahu
40 stran a je v něm například řečeno, že MS v klasickém lyžování se koná v druhé
polovině února daného roku. (www.fis-ski.com)
Pokud je pořádána akce pro veřejnost, případně pro neprofesionální sportovce,
tak schválení od zastřešující organizace daného sportu zpravidla není třeba, pak místo
a termín závodu závisí na rozhodnutí pořadatele.
2.4.3.1 Termín sportovní akce

První faktorem, který omezuje termín konání akce je místo konání, tím se myslí, zda
je akce indoorová nebo outdoorová.
Více problémů zpravidla bývá s akcemi, které se konají venku, zde musí pořadatel
zvážit následující:
•

Roční období a s tím související klimatické podmínky – nejen, že lidé
podvědomě zařazují některé akce k určitému období, ale zároveň počasí může
výrazně ovlivnit výkony účastníků akce. (Lattenberg, 2010, str. 26-35)

•

Den v týdnu – sportovních akcí se lidé zpravidla účastní ve svém volném čase,
proto nejvíce sportovních akcí připadá na víkend. (Lattenberg, 2010, str. 26-35)

•

Charakter akce – pokud sportovní akce trvá jen několik hodin, tak se může
uskutečnit večer některého z pracovních dní a přesto může mít vysokou
diváckou návštěvnost a sledovanost. Příkladem mohou být atletické mítinky,
které se velice často konají ve všední den. (Lattenberg, 2010, str. 26-35)

•

Státní svátky a prodloužené víkendy

•

Letní prázdniny – zatímco pro některé akce jsou prázdniny ideální období, pro
jiné jsou zapovězené. Příkladem může být seriál závodu patřících pod Pražský
mezinárodní maraton. O prázdninách se v posledním ročníku (2013) nekonal
ani jeden běh. (www.runczech.cz)

•

Konkurenční akce – zvláště pokud je pořádána akce jednorázová, případně akce,
která se má konat poprvé, tak je třeba věnovat pozornost průzkumu trhu, aby
se akce nenaplánovala na termín, kdy se koná akce podobného charakteru, která
má delší tradici a velkou návštěvnost cílové skupiny akce. (Lattenberg, 2010, str.
26-35)
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•

Požadavky televizních stanic – pokud je šance, že by se pořádaná akce mohla
objevit v televizním vysílání, tak je třeba před stanovením termínu vyjednávat
i s televizními stanicemi a dle jejich požadavků přizpůsobit nejen termín konání,
ale třeba i začátek akce. (Watt, 2003, str. 193)

I po stanovení termínu je třeba zůstat obezřetný a dál sledovat, zda se na stejnou
dobu neobjeví akce, která by návštěvnost pořádané akce mohla ohrozit a podle
závažnosti situace reagovat. (Lattenberg, 2010, str. 26-35)
2.4.3.2 Místo konání sportovní akce

Rozhodnutí, kde se akce bude konat je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které
je třeba v průběhu připrav udělat. Toto rozhodnutí ovlivňuje akci po celou dobu příprav,
ať už se jedná o logistické zajištění akce, vyjednávání s dodavateli nebo propagaci celé
akce. (Salomon, 2002, str. 40)
Salomon (2002, str. 40) doporučuje pokusit se hned na začátku přesvědčit
provozovatele místa konání o prospěchu, který z akce bude mít. Pokud se hned na
začátku podaří uzavřít partnerství, tak majitel (provozovatel) místa konání přijímá
spoluzodpovědnost za úspěch akce a všechny problémy, které se v souvislosti s akcí
a místem vyskytnou, již jdou řešit snáze.
Při výběru místa musí pořadatel zvážit následující:
•

Je daný sport v místě konání populární?

•

Může na akci dorazit očekávané množství diváků?

•

Jaké jsou další akce konané v dané lokalitě

•

Známe místní specifika? Většina lokalit má své místní lídry, kteří mohou
pořádání každé akce velmi usnadnit. Může se jednat například o starostu města,
který má daný sport rád.

•

Je místo dobře dopravně dostupné, jak pro účastníky, tak pro diváky? Jak to
bude s parkováním případně s místní dopravou.

•

Je sportoviště v odpovídající kvalitě a má potřebné vybavení pro pořádání dané
akce?
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2.4.4 Studium o proveditelnosti akce
Organizační výbor by si ještě před finálním rozhodnutím, zda bude akci pořádat,
případně se o ní ucházet u některé ze střešních organizací, měl provést studium o její
proveditelnosti. V rámci této studie by měl minimálně analyzovat náklady a naplánovat
jejich pokrytí. V lepším případě pak sestavit kontrolní seznam všeho, co na akci bude
třeba zajistit a zamyslet se zda něco z uvedeného nemůže být, například s ohledem na
čas zbývající do plánovaného termínu akce, nepřekonatelnou překážkou. (Watt, 2002,
str. 186-7).
Na závěr této etapy dochází k rozhodnutí, zda akci pořadatel uspořádá či případně
mu je akce přidělena. Pokud akci přiděluje některá ze zastřešujících organizací, tak
si zpravidla od potencionálních organizátorů vyžádá určité podklady na základě, kterých
rozhodne.

2.5 Etapa plánování a přípravy akce
Po rozhodnutí o pořadatelství dané akce nastává pro pořadatele nejtěžší období,
které zahrnuje naplánování celé akce a postupnou přípravu všeho, co bude k zajištění
akce třeba.
2.5.1 Sestavení plánu příprav a kontrolního seznamu
Watt (2003, str. 196-198) doporučuje pro sestavení fungujícího plánu akce
následující postup:
•

Vytvoření kontrolního seznamu - Identifikovat všechny požadavky, které
budou k uspořádání akce nutné. Na tomto kroku by se měla podílet širší
skupina organizátorů, aby nebylo nic opomenuto. Tento seznam je nutný
k detailnějšímu plánování.

•

Vytvoření časového plánu - V tomto kroku by se mělo u každé položky
stanovit datum nebo spíše doba do začátku akce, kdy by měla být vyřešena
a jaké k ní vedou kroky. V praxi bývá tento krok zjednodušován tím,
že se jednotlivé položky seznamu dávají do logických skupin a řeší
se společně.

•

Finalizace struktury OV - V tomto místě už by mělo dojít, ke specializaci,
v tom smyslu, že jednotliví manažeři sekcí, budou řešit skupinu položek
24

z kontrolního seznamu, které logicky souvisí s jejich funkcí. To znamená,
že manažer dobrovolníků již nebude řešit, zda bude přenos vysílán v televizi,
nebo jakým způsobem bude vypadat propagace akce, pokud tedy v určité
fázi nebude zaměřena právě na získání dobrovolníků.
•

Implementace časového plánu - Organizační výbor by se měl pravidelně
scházet a konzultovat postup příprav, kontrolovat časový plán a případně
ho upravit dle aktuální situace.

Časové plány pro různé akce jsou k práci přiloženy jako přílohy 1-3. Je mezi nimi
například obecný časový plán, který vytvořila ČUS respektive ještě její předchůdce
ČSTV. Autory byl nazván Organizační struktura soutěží. Tento harmonogram
po drobných úpravách může dobře posloužit organizátorům menších sportovních akcí.
Pro akce typu světového poháru je třeba rozdělit si činnosti do více oblastí
a pravděpodobně i delších časových intervalů.
Americký autor Salomon (2002) identifikuje v této etapě příprav jako klíčové body
při přípravě sportovní akce následující: Rozpočet akce, hledání partnerů akce, oslovení
a péči o potencionální zákazníky, komunikaci s účastníky, média a public relations (dále
jen PR).
Tyto klíčové body jsou rozebrány v samostatných kapitolách. Mezi tyto kapitoly
je zařazeno i personální zajištění akce, které je u sportovních akcí specifické.
2.5.2 Rozpočet akce
Vcelku jednoznačně důležitost rozpočtu vystihuje Watt (2003str. 194):
„Jedná se o jednu ze základních otázek, kterým ovšem často není věnována
dostatečná pozornost. Nejdůležitější při sestavování rozpočtu je identifikovat všechny
potencionální náklady a porovnat je se všemi potencionálními zdroji příjmů. Selhání při
sestavováni podrobného rozpočtu v přípravné fázi projektu, vede k důvodným obavám
a vytváří potenciál pro neúspěch celé akce. Je klíčové být pesimistický ohledně příjmů
a realistický ohledně nákladů.“
Salomon (2002, str. 18) nabízí základní výčet položek, které je třeba zahrnout
do rozpočtu sportovní akce. Tento výčet je zachycen v tabulce 2.
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Tab. č. 2 - Položky rozpočtu sportovní akce

Příjmy

Výdaje

Položka
Hlavní sponzor
Další sponzoři
Prodej lístků
Merchandising
Prodej TV práv- domácí stanice
Prodej TV práv- zahraniční stanice
Stánkový prodej
Doprovodný program
Ostatní

Obecné a administrativní
→Zaměstnanci
→Pronájem a vybavení kanceláří
→Pojištění
→Cestování a ubytování
→Průzkum trhu
Účastníci
→Prize money, trofeje a dárky
→Cestování, ubytování
→Strava a nápoje
→Místní doprava

Celkové příjmy

→Rozhodčí a funkcionáři
→Trenéři a další doprovod
Produkce
→Zvuk a osvětlení
→Příprava místa konání
→Pracovní skupina
→Cestování a ubytování
→Strava a nápoje
→Dočasné stavby a rekvizity
→Místní doprava
→Společné oblečení
→Dekorace a make up
Vybavení (stavby)
→Pronájem
→Kulisáci, ochranka
→Pokladna
→Sportoviště
→Přenosné toalety a další služby
Televizní produkce
Prodej a reklama
→Reklama
→Media a PR
→Design a výroba reklamy
→Podružné materiály
→Direct mail, vstupenky, atp.
→Náklady na sponzory
→Zábava a závěrečná party
→Fotograf a přidružené akce
Další náklady

Celkové náklady

Celkové příjmy- celkové náklady= Zisk (ztráta)
Zdroj: Solomon (2002, str. 18-19)
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Již na první pohled je vidět, že je mnohem více položek na straně nákladů, než
na straně příjmů. Cílem velké většiny akcí je zisk nebo alespoň vyrovnaný rozpočet,
k tomu je třeba zajistit příjmy v dostatečné výši a v dostatečném předstihu před akcí.
Sestavení rozpočtu může do určité míry nahradit sestavení kontrolního seznamu.
2.5.2.1 Cash flow

Peněžní příjmy a výdaje nejsou uskutečňovány ve stejnou dobu. K tomu, aby podnik
mohl hradit své výdaje, musí mít dostatečné příjmy a to ve správnou dobu. Úkolem
finančního managementu je zajistit, aby měl podnik v každém okamžiku dostatečný
stav hotovostních prostředků, tak aby mohl vyrovnat své závazky. Cash flow je tedy tok
peněz ve firmě. (Synek, 2007, str. 332)
Při sestavování rozpočtu sportovní akce nestačí sledovat jen to, zda naše akce bude
po jejím skončení v zisku nebo ve ztrátě, ale i to jak budou peníze „téci“ v průběhu
příprav a při samotné akci. Proto je třeba si při sestavování rozpočtu zároveň sestavit
plán toku peněz. To znamená, že si u každé položky rozpočtu pořadatelé řeknou, kdy
příjmy získají nebo kdy bude nákladovou položku třeba zaplatit.
Řádným plánováním organizátor předejde aktuálnímu nedostatku peněz, který
by v krajním případě mohl zhatit celou akci. (Salomon, str. 36)
2.5.3 Hledání partnerů akce- Sponzoring
Sponzorská podpora je mízou pro všechny sportovní akce na celém světě. Velké
akce by se bez sponzorské podpory již jen těžko obešly. Například tenisový Wimbledon
sice nemá žádného velkého partnera, ale sponzorské peníze získává nepřímo z prodeje
televizních práv, protože televizní stanice nákup práv zpravidla financují z prodeje
reklamy v průběhu jeho vysílání. (Salomon, str. 63)
Novotný (2011, str. 465) zastává názor, že by většina prostředků na uspořádání
sportovní akce měla plynout z partnerství se soukromými společnostmi. Zároveň tvrdí,
že zajištění prostředků od sponzora může být klíčový faktor v úspěchu celé sportovní
akce.
Při hledání partnerů pro akci rozlišuje Novotný (2011, str. 466-9) několik základních
kroků. Jedná se o:
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•

Poznání nabízení akce – nejprve je třeba zanalyzovat akci a určit, co bude
potencionálnímu partnerovi nabízeno. Do této analýzy řadíme: návštěvnost akce,
prostor v masmédiích, cílová skupina, jedinečnost akce, další možné
protivýkony.

•

Vyhledávání a průzkum potencionálních partnerů – před začátkem oslovování
partnerů je vhodné prozkoumat trh a pokusit se zjistit, jaké firmy by mohly mít
o akci zájem. Třeba z důvodu snahy proniknout na trh v místě konání akce.

•

Kontaktování potencionálních partnerů – z vybraných firem je třeba zjistit si
kontakt na tu správnou osobu případně oddělení a pak jim zaslat nabídku, která
musí obsahovat všechny důležité informace, zároveň musí být zajímavá
a stručná.

•

Navázaní spolupráce – po zaslání nabídky je třeba zjistit, zda partnera nabídka
zaujala. Pokud ano, tak je vhodné domluvit osobní schůzku, kde se projekt
představí podrobněji. Partner zpravidla dá nejprve ústní souhlas s podporou
akce, proto je třeba, co nejdříve po tomto ústním souhlasu podepsat smlouvu,
aby byla spolupráce potvrzena.

•

Servis pro partnery – je v zájmu pořadatelů, aby maximalizovali příjmy
pro partnera a tím si ho zavázali například k budoucí spolupráci. Zároveň je
třeba zabránit tzv. ambush marketingu, to je situace, kdy by sportovní akci
využil jiný subjekt, než ten který partnerství platí. V nejhorším případě by
se mohlo jednat o konkurenta našeho partnera.

Mezi protivýkony, které může pořadatel sponzorovi nabídnout se podle Čáslavové
(2009, str. 204) řadí:
•

Ohlášení sponzora před, během a po akci,

•

uvedení sponzora během reklamního spotu (rádio, TV),

•

reklamní panel na sportovišti, který je v záběru kamer,

•

reklamní strana v programu akce,

•

uvedení sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce,

•

vstupenky na akci, zahrnující program hospitality.
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Masterman (2007, str. 172) mezi protivýkony dále řadí:
•

Organické začlenění produktu do televizního vysílání,

•

prodej produktů na sportovišti,

•

zapojení sponzora do merchandaisingu,

•

zapojení sponzora do vyhlášení výsledků a dalších ceremonií,

•

logo na promo vozidle v místě konání,

•

licencování (využití jména a loga akce ve vlastní marketingové komunikaci).

Partner akce by měl být propagován již při propagační kampani, proto je dobré mít
při vyjednávání připravený plán kampaně, aby partner viděl, jak moc může být za své
peníze zviditelněn. (Salomon, 2002, str. 87)
Masterman (2007, str. 141) dále tvrdí, že při nabídce potenciálnímu sponzorovi
je vhodné pokusit se trefit do jeho komunikačních cílů. Znamená to, že je vhodné
připravovat nabídku s ohledem na firmu, které sponzoring nabízíme a nemít jen jednu
unifikovanou.
2.5.3.1 Úroveň partnerství

Při přípravě akce je třeba hned od začátku zvažovat kolik partnerů je vhodné do akce
zapojit, respektive kolik jich bude potřeba k finančnímu zajištění akce.
Vzhledem k tomu, že ne každý partner nám může poskytnout stejné množství
prostředků, tak je dobré si stanovit úrovně partnerství, které budou v různých cenových
relacích a budou zahrnovat rozdílné protivýkony. (Salomon, str. 67)
Samozřejmě, že čím více prostředků od partnera chceme, tím více mu musíme
nabídnout. Kolektiv autorů Sawyer, Hypes a Hypes (2004, str. 118) pokládá za běžné
rozdělení partnerů do čtyř úrovní:
•

Exkluzivní sponzor – jedná se o nejdůležitějšího partnera pro akci, který přináší
nejvíce financí. Jen výjimečně je v této kategorii více než jedna společnost.

•

Hlavní sponzor – partneři v této kategorii, také přinášejí větší finanční obnos.
Na akcích jich zpravidla participuje více než jen jeden. Nesou menší riziko
než hlavní sponzor.
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•

Sponzor – tyto partneři dávají organizátorům nejmenší finanční obnos. Nejsou
tolik vidět, ale mají oborovou exkluzivitu. To znamená, že na akci nesmí
participovat žádný jejich přímý konkurent.

•

Oficiální dodavatel – tento typ partnerství nepřináší žádné finance, ale partner
za svou participaci na projektu dodává své produkty zdarma nebo za
zvýhodněnou cenu.

Pro jednotlivé úrovně partnerství mohou existovat i jiné názvy, ale obsah
se zpravidla příliš nemění. Čáslavová (2009, str. 209) přidává do tohoto výčtu ještě titul
mediální partner. Tento typ partnerství se uzavírá s mediálními společnostmi a jeho
cílem je získat pro akci prostor v médiích.
2.5.4 Propagace akce
Propagace je veškerá forma prezentace pořádané akce, která se objeví v mediích
a v dalších komunikačních kanálech. Slouží k tomu, aby informovala, ovlivňovala
a přesvědčovala zákazníka ke koupi a spotřebě jejího produktu, případně zlepšovala
povědomí o firmě. V případě sportovní akce může být jako produkt vnímán lístek
na sportovní akci a jako firma sportovní akce samotná. (Novotný, str. 354)
Propagace v sobě dle Čáslavové (2009, str. 108) zahrnuje čtyři základní činnosti:
reklamu, publicitu, opatření na podporu prodeje a osobní prodej.
Pro pořadatele sportovní akce jsou nejdůležitější především dvě složky propagace,
kterými jsou publicita a reklama. Specifickou formou propagace akce je její uvedení
v televizním přenosu.
2.5.4.1 Publicita

Autorky Přikrylová a Jahodová (2010, str. 43) charakterizují publicitu následovně:
„Neosobní stimulace poptávky po výrobku, službě, osobě, případu nebo organizaci
tím, že se ve sdělovacích prostředcích umístí významná zpráva nebo se jim dostane
příznivé prezentace v rozhlase, televizi, apod. Vždy je jasné, že toto sdělení
nefinancoval subjekt.“
Co se týká sportovní akce, tak se pak jedná o veškeré neplacené zmínky v médiích,
které jsou o akci uveřejněny. Podle Voráčka (2012, str. 41- 50) mohou pořadatelé
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sportovní akce zajistit informovanost veřejnosti skrz média pomocí následujících
nástrojů:
•

Před akcí – tiskové konference s účastníky, tiskové briefingy, tiskové zprávy
o akci.

•

Průběhu akce – media kit (Balíček pro novináře může obsahovat: fotografie,
videa, tiskové zprávy, CD s prezentací akce, logo akce, aj.), péče o zástupce médií
(akreditace, komentátorské stanoviště, press centrum, mixzóna, parkování,
bydlení, aj.), tiskové akce (konference, briefingy, interview).

•

Po akci – tisková konference, tisková zpráva, fotografie a videa z akce, atd.
Nástroje jsou rozděleny podle časového období, kdy je vhodné je využívat.

Informování před akcí slouží především pro získání zákazníků (diváků), informování
v průběhu akce a po jejím skončení má za cíl vytvořit dobrý dojem o akci a zajistit její,
co nejširší prezentaci v médiích, která je důležitá pro partnery akce. Pokud má akce
pozitivní publicitu, tak je pravděpodobné, že se pozitivní vnímání přenese i na partnery
akce, což bývá jejich komunikačním cílem a důvodem, proč se staly sponzory akce.
2.5.4.2 Reklama

Jedná se o veškerou neosobní placenou formu prezentace sportovní akce
prostřednictvím komunikačních médií. (Čáslavová, 2009, str. 168)
Mezi komunikační média vhodná pro informování o konání sportovní akce se řadí:
1) rozhlas
2) internet (weby se sportovní tématikou)
3) noviny
4) sportovní časopisy
5) outdoorová reklama
6) plakátová reklama na akcích podobného typu
Jednotlivé komunikační média je vhodné kombinovat, tak aby byl zásah veřejnosti
co největší. Zároveň je třeba mít pod kontrolou náklady na mediální kampaň. Proto
je třeba si reklamu v médiích dobře naplánovat ještě před jejím spuštěním. K tomu
slouží vytvoření tzv. media plánu. (Přikrylová a Jahodová, 2010, str. 82)
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2.5.4.3 Zajištění televizního přenosu

Kolektiv autorů kolem Hoye (2009, str. 65-66) upozorňuje na to, že mezi lidmi roste
zájem o přenosy z profesionálního sportu pro jejich zábavnou hodnotu a jistou dávku
nepředvídatelnosti. Toto přináší pořadatelům sportovních akcí šanci prodat práva
k vysílání televizním stanicím případně jiným mediím, které mohou zajistit přenos
(internetové televize, atd.).
Zda bude pořádaná akce v televizním vysílání nebo ne, výrazně ovlivňuje její
hodnotu pro potencionální partnery. Platí zde přímá úměra mezi sledovaností a příjmy
z prodeje reklamy na sportovišti. (Sawyer, Hypes and Hypes, 2004, str. 107)
Popularita sportu, případně konkrétní akce, ovlivňuje situaci na trhu s televizními
právy. Salomon (2002, str. 146-148) rozlišuje následující formy spolupráce mezi
pořadatelem (majitelem práv) a televizními společnostmi:
•

Nákup televizních práv – televizní společnost chce akci vysílat a je ochotna
za zajištění přenosu pořadateli ještě zaplatit.

•

Barter – televizní společnost neplatí, ale zároveň nepožaduje nic za zajištění
přenosu. Jedná se vlastně o výměnný obchod. Pořadatel dostane svou akci
do televizního vysílání a televizní stanice získá obsah.

•

Nákup prostoru v televizním vysílání – tento způsob, jak dostat svou akci
do televize je nejdražší a zpravidla i nejriskantnější. Doporučuje se provést před
tímto krokem důkladný průzkum trhu, zda tím pořádaná akce získá kýžený
zájem veřejnosti (diváků).

•

Joint ventures – jedná se o přesun části vlastnických práv pořádané akce na
poskytovatele televizního přenosu. V tomto případě se pak pořadatel dělí
s poskytovatelem na případném zisku, který mu akce přinese. Zároveň je ale
i zodpovědný za ztrátu. Tento způsob spolupráce je třeba důkladně zvážit
a důkladně právně ošetřit.

Novotný (2010, str. 106) upozorňuje, že v českém prostředí je vyjednávání o prodeji
televizních práv velice obtížné a malé sporty musí většinou za přenos či záznam platit.
Zajímavou variantou pro pořadatele je nabídnout zájemci o televizní vysílání pozici
mediálního

partnera.

Tento

tah

může znamenat

úsporu

nákladů

v případě,

že se za přenos televizní stanici mělo platit.
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Při vyjednávání a přípravě smlouvy s televizními společnostmi je třeba
neopomenout následující záležitosti:
•

Práva sponzorů akce.

•

Kde všude může být přenos z akce vysílán. Například práva pro internetové
vysílání se dají prodat zvlášť.

•

Někdy je třeba přizpůsobit program akce televiznímu vysílání, proto je třeba
začít s televizními stanicemi vyjednávat včas.

•

Televizní přenos zajišťuje poměrně velké množství lidí, je třeba počítat s tím,
že je třeba mít pro ně v místě konání dostatek ubytovacích kapacit.

•

Po uzavření smlouvy s televizní stanicí je dobré mít součástí přípravného týmu
manažera, který bude mít televizní vysílání na starosti, bude hlídat program,
který půjde do televize a zároveň bude znát potřeby televizní stanice. Stane
se takovým producentem televizního přenosu ze strany pořadatele. (Salomon,
2002, str. 162)
2.5.5 Personální zajištění akce

Při přípravě sportovní akce je poměrně důležitým aspektem její personální zajištění.
Zatímco v přípravné fázi stačí zpravidla jen úzký organizační tým, do závěrečných
připrav a především do průběhu akce již musí být zapojeno větší množství pracovních
sil.
Pro pořadatele větších sportovních akcí je vždy důležité zvážit, zda si personál
najme nebo, zda pracovní místa obsadí dobrovolníky. U většiny velkých sportovních
akcí jsou zapojeni, jak placení zaměstnanci, tak dobrovolníci. Proto je třeba důkladně
zvážit nároky na jednotlivá pracovní místa, možnosti rozpočtu dané sportovní akce
a následnou spolupráci jednotlivých osob na realizaci akce. (Parent a Slack, 2007)
Již při přípravě kontrolního seznamu by měli být vytipovány vedoucí pracovníci,
kteří budou k zajištění akce potřeba. Finální počty na nižších pozicích se mohou
upřesňovat v průběhu příprav.
Při pořádání sportovní akce platí, že většina pracovních sil je najímána jen na velice
krátkou dobu konání akce. To je jedním z důvodů, proč bývají do pořádání sportovních
akcí v hojné míře zapojováni dobrovolníci. (Hanlon a Cuskelly, 2002 in Hoye)
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Motivace dobrovolníků k účasti na sportovních akcích a motivace organizátora
k využití dobrovolníků jsou shrnuty v obrázku 1.
Obr. č. 1 -Přínosy zapojení dobrovolníků do organizace sportovní akce

Autor: Francke (2012)
Samozřejmě je nutno vnímat při využívání dobrovolníků i určité hrozby, mezi které
patří:
•

Ztráta motivace – ne vždy je náplň práce taková, jakou si dobrovolník
představoval.

•

Skutkaření – dobrovolník na akci myslí jen na svůj vlastní prospěch a nemá
zájem na úspěchu akce

I proto je třeba v rámci managementu lidských zdrojů akce dodržet následující
zásady (Novotný, str. 183, 2011):
•

Každý by měl před začátkem akce znát svou roli.

Vědět, za co je odpovědný, komu je odpovědný a jaké úkoly má splnit. Ideálně
dostat tyto informace, jak slovně, tak v písemné formě.
•

Identifikace s cíli akce

Vzhledem k tomu, že dobrovolníci nedostávají finanční odměnu, tak je třeba udržet
jejich vnitřní motivaci. Provedení úvodního školení a správné vedení od manažerů
jednotlivých sekcí v průběhu akce by mělo mít za cíl identifikovat dobrovolníky s cíli
akce. K identifikaci s akcí přispívá i společné oblečení (stejnokroj) pro dobrovolníky.
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•

Koordinátor dobrovolníků

Při velké akci je dobré, aby dobrovolníci nedělali stále stejnou činnost. Zároveň se
může stát, že někdy budou dobrovolníci více potřeba jinde než na svém místě. Proto
je dobré, aby tuto koordinaci měl někdo na starosti.
•

Smlouva s dobrovolníkem

Smlouva může vymezovat dobrovolníkovu odpovědnost a zároveň ho chránit
v případě, že by způsobil nějakou škodu.
Co se týká rozdělení vedoucích pracovníků tak Salomon (2002, str. 167) doporučuje
pro středně velkou akci obsazení následujících pozic:
Šéf organizačního výboru, hlavní manažer sportovní akce, manažer prodeje
(sponzoringu a lístků), marketingový (reklamní) manažer, stage manažer (zodpovídá za
přípravu sportoviště a pohyb osob na sportovišti), styčná osoba pro sportovce (dbá
na zajištění jejich potřeb), koordinátor financí (zodpovídá za tok hotovosti v průběhu
akce), styčná osoba pro televizní vysílání (dbá o zajištění potřeb TV stanic), koordinátor
pro ostatní média (má na starosti péči o novináře, včetně poskytování informací),
manažer dopravy (zabývá se dopravním zabezpečením v místě konání a zároveň
dopravou důležitých účastníků na sportovní akci). Dále se dle rozsahu může jednat
o pozice: koordinátora dobrovolníků, koordinátora ubytovacích kapacit nebo styčnou
osobu pro sponzory a VIP.
2.5.6 Péče o účastníky a diváky sportovní akce
Cílem každého pořadatele by mělo být vytvořit, jak pro diváky, tak pro účastníky
přátelskou atmosféru, tak aby se v dalších letech rádi vraceli. (Salomon, 2002, str. 165)
Bez účastníků se nemůže uskutečnit žádná sportovní akce, i proto je péče
o ně jednou z klíčových věcí, které se musí pořadatel věnovat. Pokud pořádáme
sportovní

akci,

která

nám

byla

přidělena,

tak

zpravidla

existuje

manuál,

kde je stanoveno, co všechno musí pořadatel pro účastníky zajistit. Podobný materiál
připravuje i FIS pro pořadatele světových pohárů v jednotlivých disciplínách.
(http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/freestyle-skiing/)
Obecně lze říci, že v průběhu příprav je třeba zajistit, aby se potencionální účastníci
i diváci o akci dozvěděli a měli zájem se jí zúčastnit. K tomu slouží různé nástroje, které
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ovlivňují zájem o participaci na sportovní akci. Tyto nástroje se liší pro účastníky a pro
diváky.
Nástroje pro získání účastníků sportovní akce (Salomon, 2002, str. 118):
•

Správně zvolený termín (ve zvoleném termínu není žádná podobná akce),

•

zajištění dopravy do místa závodu a ubytování (může se jednat jen
o rezervaci, stejně tak může pořadatel dopravu a ubytování hradit),

•

zajištění dopravy na sportoviště (dostatečný počet parkovacích míst,
speciální kyvadlová doprava pro sportovce, atp.),

•

zajištění lístků na akci pro rodinné příslušníky sportovce,

•

výše startovného,

•

pozvánka na společenský večer, hmotný dar, atp.

Nástroje pro získání diváků sportovní akce (Salomon, 2002, str. 114):
•

Reklama a PR sportovní akce (viz samostatná kapitola),

•

rozhodnutí o způsobu distribuce a ceně vstupenek na sportovní akci (v úvahu
připadá i vstupné zdarma),

•

doprovodný program sportovní akce (koncert hudební skupiny, exhibiční
vystoupení, atp),

•

zajištění dopravy a dostatečného počtu parkovacích míst v místě konání
akce.

Salomon zároveň doporučuje stanovit si základní pravidla, jak s účastníky,
tak s diváky již před akcí. Předejde se tím problémům při jejím průběhu. Například
účastníci by měli souhlasit, že jejich osobnostní práva budou využita při mediálním
pokrytí sportovní akce. Pokud například jejich jméno bude využito při reklamní
kampani, tak je třeba, aby na to bylo sepsaná smlouva, kde je určena odměna za tuto
propagaci. Zároveň by smlouva s účastníky měla chránit pořadatele proti nečekaným
událostem typu:
•

Sportovec si svou účast rozmyslí den před závodem.

•

Sportovec se při účasti v závodě zraní.

36

•

Sportovec nebude respektovat pravidla soutěže.

Diváci zase musí respektovat pravidla bezpečnosti na sportovišti. Souhlas s těmito
pravidly diváci dávají při zakoupení vstupenek na sportovní akci, ty bývají uvedeny
například na zadní straně vstupenek a při vstupu do areálu.

2.6 Průběh sportovní akce
Tato etapa nastává v momentu, kdy se do místa konání akce začínají sjíždět její
účastníci. Než dorazí účastníci, měli by již pořadatelé v místě konání mít připraveno vše
pro prezenci závodníků a jejich ubytování.
2.6.1 Před začátkem sportovní akce
Většina autorů (Novotný, 2010 a Salomon, 2002) se shoduje, že poslední dny před
akcí je třeba mít připraven podrobnější harmonogram, kde jsou zahrnuty všechny
klíčové činnosti, které je třeba provést. Tento harmonogram by pak měl mít k dispozici
každý, kdo se na akci organizačně podílí a zároveň by měl z dřívějších mítinků,
případně po poradě se svým nadřízeným vědět, jaké úkoly má v konkrétní chvíli plnit.
Mezi přílohami je příklad harmonogramu sportovní akce, který zachycuje část jednoho
ze soutěžních dnů sportovní akce.
Sportoviště a zázemí pro sportovce, ale i rozhodčí musí být připraveny ještě před
jejich příjezdem do místa konání akce. Hned po jejich příjezdu mohou toto zázemí
zkontrolovat a případně může dojít k drobným úpravám, tak aby vyhovovalo jejich
potřebám.
V předvečer sportovní akce je třeba udělat závěrečný mítink hlavních manažerů
a případně i mítinky nižších pozic, kde jsou shrnuty úkoly jednotlivých osob
na následující den „D“. V případě, že je akce vícedenní, tak se doporučuje krátký mítink
provést každý večer po skončení soutěží. Je důležité, aby každý věděl, jaký je jeho úkol,
komu je zodpovědný a kdo naopak zodpovídá jemu.
V závěrečné etapě příprav je třeba, aby každý, kdo akci připravuje, měl aktuální
informace, které potřebuje pro svou práci. Tok informací lze krom mítinků, na které
už v závěru příprav není tolik času, zajistit například nástěnkami v zázemí organizátorů
nebo vysílačkami, které u sebe mají vedoucí pracovníci. (Salomon, 2002)
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2.6.2 Průběh samotné sportovní akce
Jedná se o provedení detailního programu sportovní akce a jejího doprovodného
programu. Časové rozlišení programu by mělo být v minutách a zvláště pokud
je sportovní akce přenášena televizí, tak je třeba držet se přesně časového rozvrhu.
Hlavní manažer v dané chvíli již nesmí mít žádné konkrétní úkoly. Lattenberg
(2010, str. 152) tuto situaci komentuje tak, že hlavní pořadatel je zodpovědný úplně
za všechno, nemůže tedy mít v průběhu akce na starosti jen jednu konkrétní věc,
ale musí dbát na to, aby vše běželo, jak má. To znamená, že kontroluje a motivuje
podřízené, setkává se s partnery, se sportovci, pokud zrovna nesoutěží a na jednu
konkrétní věc se zaměří, jen když něco neběží podle představ a mohlo by to ohrozit
průběh akce.

2.7 Ukončení a evaluace akce
Tato etapa začíná hned po skončení soutěžního zápolení, rozdání cen nejlepším
účastníkům a odchodu diváků za „brány“ sportoviště. Dá se rozdělit na dvě části, které
se vzájemně prolínají. Jednou je sklizení a odvoz materiálu a druhou je vyhodnocení
skončené akce společně s poděkováním všem, kteří se podíleli na její přípravě.
2.7.1 Úklid a odvoz materiálů
Autoři Salomon (2002) a Lattenberg (2010) se shodují, že akce neskončila, dokud
není vše odvezeno a akce vyúčtována. Již při přípravě akce je třeba plánovat, kdo bude
sklízet a odvážet jednotlivý materiál. Čím precizněji bude materiál zabalen a popsán,
tím je větší pravděpodobnost, že se doručí na správné místo a ušetří tak starosti
pořadatelům při jejich návratu k běžné agendě.
2.7.2 Vyhodnocení akce
Způsob vyhodnocení akce by měl pořadatel rozmyslet již při její přípravě. Pohledy
na to jak akci vyhodnotit se mezi autory mírně liší. Zatímco Salomon (2002)
se soustředí především na to, aby byly získány všechny informace od spolupořadatelů,
tak Lattenberg (2010) doporučuje získat zpětnou vazbu přímo od účastníků. V ideálním
případě by tedy bylo vhodné vyhodnotit si akci, jak interně tj. v okruhu pořadatelů,
tak externě tj. zjistit názor participujících, kam řadíme především diváky a sportovce.
Oba autoři se shodují, že finálním výstupem ze sportovní akce, by měla být závěrečná
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zpráva, která komplexně vyhodnotí sportovní akci. Součástí této zprávy by měl být
report pro partnery akce a doporučení pro zkvalitnění organizačního zajištění pro další
ročníky. Tato zpráva by dle autorů Desbordeho a Falgouxa (2007) měla být zaslána
alespoň ve stručné podobě všem hlavním spolupořadatelům, samozřejmě je nutno
posoudit, kdo které informace potřebuje a k čemu je může využít.
Evaluace akce se dá shrnout do následujících bodů:
1) Stanovení metod získání dat pro evaluaci (rozhovory, dotazníkové šetření,
závěrečné zprávy od klíčových spolupořadatelů, atp.).
2) Určení hodnotících parametrů (mohou vycházet z určených cílů akce).
3) Získání dat.
4) Vyhodnocená získaných dat.
5) Tvorba závěrečné zprávy (Může být zahrnuta SWOT analýza, která shrnuje
uskutečněnou akci a zároveň zachycuje její vyhlídky pro příští pořádání).
6) Přednesení (zaslání) výsledků evaluace důležitým subjektům (klíčový
spolupořadatelé, partneři, zastřešující organizace, atp.).

2.8 Lyžařské sporty v České republice
S ohledem na to, že v analytické části je zkoumán závod světového poháru
ve skicrossu, který se řadí mezi lyžařské disciplíny, tak považuji za vhodné na tomto
místě uvést jeho původ a základní charakteristiky.
2.8.1 Stručná historie lyžování v ČR a ve světě
První zmínky o lyžování se v českých zemích objevují v druhé polovině 19. století.
V této době se rozvíjel zájem o sport všeobecně a zimní sporty nebyly výjimkou,
již před příchodem lyžování se v Čechách například aktivně bruslilo. Inspirací pro
našince byly severské země, které se právem považují za kolébku lyžování. Mezi
průkopníky lyžování u nás patřil Josef Rössler-Ořovský, který si nechal první pár lyží
poslat z Norska. (www.ujep.cz)
Tím započala první etapa rozvoje lyžovaní v Čechách, která byla zakončena
založením Svazu lyžařů v Království českém v roce 1903, který po logickém
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několikerém přejmenování oslavil v roce 2013 již 110 let existence. Svaz je všeobecně
považován za vůbec nejstarší národní svaz lyžařů na světě. (www.czech-ski.com)
Již před vznikem svazu se soutěžilo v běhu na lyžích, nejčastější distancí v té době
bylo 10 km. Postupně se začaly objevovat i další disciplíny jako skok na lyžích a v roce
1908 i první primitivní závody ve sjezdovém lyžování.
Rozmach závodního lyžování stále pokračoval a to vedlo k nutnosti ujednotit jeho
závodní pravidla. Z toho důvodu byla založena mezinárodní lyžařská federace FIS, stalo
se tak na jejím ustavujícím kongresu v Praze v roce 1923.
FIS se stala vrcholným a rozhodujícím orgánem ve všech otázkách mezinárodního
lyžování. Mimo jiné do jejich kompetencí patří řízení mezinárodních soutěží (OH, MS,
SP) a určování pravidel jednotlivých lyžařských disciplín.
Po založení FIS nestálo rozvoji lyžování již nic v cestě a v následujících letech
se jak běžecké, tak sjezdové lyžování dostalo do programu zimních olympijských her.
(Gnad, Kohoutek, 2008, str. 18-25)
Další rozvoj lyžařských disciplín nastartoval nástup akrobatického lyžování
na přelomu 60. a 70. let 20. století.
2.8.2 Akrobatické lyžování a skicross
Akrobatické prvky se postupně začaly objevovat v rámci zpestření tréninku
jednotlivých lyžařů, to dospělo ke konání akrobatických exhibicí ve Spojených státech.
Vzhledem k jejich divácké atraktivitě zbýval už jen krok k pořádání závodů. V roce
1975 se uskutečnilo první neoficiální mistrovství světa v akrobatických disciplínách.
FIS uznal akrobatické lyžování jako oficiální disciplínu v roce 1979 a začal pořádat
světové poháry v jeho disciplínách. V té době patřily mezi akrobatické disciplíny jízda
v boulích a akrobatické skoky na lyžích. (www.freestyleski.com)
Vzhledem k atraktivitě akrobatického lyžování se objevovaly pokusy o zařazení
i dalších podobných disciplín do programu světového poháru mezinárodní lyžařské
federace. Jako jedné z dalších disciplín se to podařilo skicrossu (zkratka SX), jeho první
závod světového poháru se konal v roce 2002 ve francouzském Tignes. Zajímavostí je,
že v něm zvítězil český závodník Tomáš Kraus.
Skicross je inspirován motocrossem a jeho vznik zapříčinila snaha vytvořit,
co nejatraktivnější lyžařské závody pro diváky. Skicrossová trať kombinuje přirozený
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terén sjezdové tratě s uměle vytvořenými překážkami, jako jsou skoky, terénní vlny
a zatáčky. Délka trati se pohybuje mezi 1-1,5 km.
Závod se skládá z kvalifikace, kdy trať projíždí každý závodník či závodnice
osamoceně a měří se jen čas. Do hlavního závodu pak postupuje 32 (u žen 16)
nejlepších. V hlavním závodě se závodníci rozdělí do čtyřčlenných skupin podle
výsledků kvalifikace. Každá skupina startuje do vyřazovacích jízd zároveň a na trati
tak svádí přímý boj o postup. Vždy první dva v cíli postupují do dalšího kola. Čas zde
je jen doplňkovým měřítkem, který nemá na postupující vliv. Diváci tedy hned vědí,
kdo je nejlepší. Postupně se tímto způsobem redukuje počet jezdců, až zůstanou 4
nejlepší, kteří si to rozdají o stupně vítězů ve finálové jízdě přímo na trati. Trať
zpravidla hned na úvod obsahuje těžkou kombinaci překážek, které startovní pole
rozdělí na lídry a jejich pronásledovatele. (http://www.alpinecanada.org)
Každá trať je jiná, vždy závisí na podmínkách v místě konání. Design startu
olympijské závodu zachycuje obrázek 2. Do programu OH se skicross zařadil v roce
2010 (Vancouver). Grafika, která zachycuje celou trať a popis jednotlivých překážek,
které závodníky mohou čekat, jsou přiloženy jako přílohy 5 a 6.
Obr. č. 2- Start skicrossové trati

Zdroj: wiki.fis-ski.com (2013)
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2.8.3 Svaz lyžařů České republiky
Nejvyšším orgánem, který v České republice pečuje o lyžování je Svaz lyžařů
České republiky (dále jen SLČR). Svazová struktura je určena jednotlivými úseky, které
se starají o svou lyžařskou disciplínu, případně disciplíny.
Úseky na SLČR jsou: alpské lyžování, akrobatické lyžování (sem se řadí skicross),
běh na lyžích, snowboarding, severská kombinace, skok na lyžích, lyžování na trávě,
základní lyžování.
Běžnou agendu svazu vzhledem k jednotlivým úsekům zajišťuje sekretariát,
nad kterým ční výkonný výbor SLČR. Jeho práci kontroluje kontrolní komise.
Z rozhodnutí valné hromady svazu jsou zřizovány i další poradní komise, které jsou
vždy zaměřeny na určitou problematiku (ekonomická, lékařská, aj.).
Jednotlivé úseky mají své vlastní vedení, které se stará o záležitosti, které jsou
spojeny přímo s danou disciplínou (reprezentace, tréninkový plán, atp.). (www.czechski.com)
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3. Metodologie
3.1 Případová studie
„V případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo
případů. Zatímco statistické šetření shromažďuje relativně omezené množství dat
od mnoha jedinců (nebo případů), v případové studii sbíráme velké množství dat
od jednoho nebo několika málo jedinců. V případové studii jde o zachycení složitosti
případu, o popis vztahů v jejich celistvosti.“ (Hendl, 2008)
Rozlišujeme pět typů případových studií:
1) Osobní případová studie
2) Studie komunity
3) Studium sociálních skupin
4) Studium organizací a institucí
5) Zkoumání programů, událostí, rolí a vztahů
V této práci bude zkoumána a hodnocena uskutečněná událost tj. případová studie
pátého typu.
„Data pro případovou studii mohou poskytovat rozhovory, záznamy pozorování
nebo studium dokumentů a není neobvyklé, aby se použily všechny tři typy.“ (Hendl,
2008)
V této případové studii poslouží jako zdroj dat kvalitativní výzkum, kdy budou
využity tři základní metody: Hloubkový rozhovor, dotazník s možností odpovídat
otevřenými odpověďmi a studium dokumentů týkajících se zkoumaného případu.

3.2 Hloubkový rozhovor
Je to jedna z kvalitativních metod výzkumu. Zjišťujeme informace od odborníka
pomocí rozhovoru. V průběhu rozhovoru se snažíme dostat do hloubky problému
a zjistit co nejvíce informací. Osoba, která zpovídá, musí být seznámena s tématem, aby
mohla vést rozhovor správným směrem.
Existují dvě metody rozhovoru. Standardizovaný, kdy máme připravené otázky
a nestandardizovaný, kdy nemáme otázky připravené a reagujeme na vývoj rozhovoru.
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Zpravidla dojde k tomu, že standardizovaný rozhovor přejde v nestandardizovaný.
(Reichel, 2009)
Hloubkové rozhovory smíšeného charakteru budou vedeny s organizátory SP
ve skicrossu. Především se jedná o členy organizačního výboru. Informace od nich
získané poslouží k analýze organizačního zajištění a zároveň ke zhodnocení akce expost.

3.3 Dotazník s otevřenými otázkami
Tento typ dotazování slouží k osvětlení interpretací získaných jinými způsoby.
Produktem jsou odpovědi napsané respondenty. Respondent dostane dotazník a zodpoví
ho, jak nejlépe dovede. Je třeba, aby měl respondent dostatek času pro jeho vyplnění.
(Hendl, 2008, str. 186)
U tohoto typu dotazníku je třeba respektovat základní pravidla pro sestavování
dotazníku (Juříková, www.utb.cz/fmk):
Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést.
Určení způsobu (techniky) dotazování.
Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr.
Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace.
Konstrukce celého dotazníku.
Pilotáž.
Pomocí dotazníku s otevřeným typem otázek budou získávána kvalitativní data
od dobrovolníků, kteří se podíleli na přípravě a organizaci světového poháru ve
skicrossu.

3.4 Analýza dokumentů
Analýza

dokumentů

patří

ke

standardní

aktivitě

jak

v kvalitativním,

tak v kvantitativním výzkumu. Dokumenty (všechno napsané) mohou být podrobeny
analýze z různých hledisek. V dokumentech se projevují postoje, hodnoty a ideje, které
jsou:
osobní nebo skupinové
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vědomé nebo nevědomé
Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, deníky,
plakáty, obrazy. (Hendl, 2008)
Tyto materiály jsou podle Pána a Somra (2007) zdrojem sociologické informace
a pro rozbor těchto sdělení byla vytvořena speciální technika, která se jmenuje obsahová
analýza. Ta se může zabývat obsahem, formou, autorem i adresátem takového sdělení.
Jde o objektivní metodu analýzy sdělení, což znamená, že při analýze určitého materiálu
by každý výzkumník měl dojít ke stejným závěrům.
Proces zpracování dokumentů má podle Hendla (2008) tyto fáze:
1) Začíná se definicí výzkumné otázky.
2) Definuje se to, co se bude považovat za dokument. Podle této definice
se bude postupovat určitým způsobem při sběru dokumentů. Snažíme
se vyhledat všechny relevantní dokumenty.
3) Provádí se pramenná kritika.
4) Následuje

interpretace

dokumentů

zaměřená

na

hledání

odpovědi

na položené otázky a vypracování zprávy.
Pro účely této práce budou analyzovány dokumenty, které sloužily agentuře Sport
Invest Marketing pro přípravu SP ve skicrossu.

3.5 SWOT Analýza
SWOT analýza je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Zpravidla
se používá pro hodnocení podniku, ale lze využít ji na zhodnocení akce, která
má potenciál se pravidelně opakovat.
Tato metoda je nazvaná podle počátečních písmen anglických slov (Vaštíková,
2008, str. 58):
S- Strenghts (silné stránky)
W- Weaknesses (slabé stránky)
O- Oportunities (příležitosti)
T- Threats (hrozby)
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SWOT analýza podle Jakubíkové (2008) se sestává ze dvou analýz. Jednou analýzou
je analýza SW a druhou analýza OT. Analýza silných a slabých stránek je zaměřena
na současnost a samotnou akci, zatímco analýza příležitostí a hrozeb je zaměřena
na budoucnost a vnější prostředí akce.
Cílem firmy (akce) by podle Kozla (2006) mělo být omezit slabé stránky a naopak
podporovat své silné stránky. Příležitosti by akce při své dalším opakování měla
využívat a jistit se proti případným hrozbám. Tímto způsobem může pak dosáhnout
konkurenční výhody proti ostatním.
SWOT analýza bude využita na závěr hodnocení ex-post, kdy bude zhodnocena
uskutečněná akce pomocí SW analýzy a výhled do budoucna pomocí OT analýzy.
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4. Cíle a úkoly diplomové práce
Tato diplomová práce má dva hlavní cíle:
1) Analyzovat management světového poháru ve skicrossu Harrachov 2013
s ohledem na nastudované literární prameny.
2) Navrhnout, jak zkvalitnit management této sportovní akce, pokud
by se někdy v budoucnu opět měla uskutečnit v ČR.
Dílčími úkoly práce, které povedou ke splnění cílů hlavních, jsou:
•

Vymezit

vztah

mezi

hlavními

organizátory

a

specifikovat

jejich

zodpovědnost.
•

Vymezit činnosti, jejichž organizační zajištění měla na starosti společnost
Sport Invest Marketing.

•

Analyzovat přípravy SP dle etap plánování sportovní akce popsaných
v teoretické části práce. V analýze se zaměřit se na činnosti v kompetencích
agentury Sport Invest Marketing.

•

Na základě rozhovorů s organizátory akce a dotazníkového šetření
mezi dobrovolníky vyhodnotit nedostatky v managementu SP.

•

Připravit doporučení pro zkvalitnění manažerského zajištění SP, při jeho
případném příštím konání v České republice. Se zaměřením na činnosti,
za které odpovídala agentura Sport Invest Marketing.
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5. Analýza managementu SP poháru ve skicrossu
Harrachov 2013
Tato kapitola přiblíží přípravu světového poháru ve skicrossu od zrodu myšlenky
uspořádat jej opět v České republice až po finální přípravy v místě konání a následné
vyhodnocení akce.

5.1 Vymezení vztahu mezi hlavními organizátory
Pořadatelství jednoho závodu světového poháru ve skicrossu bylo přiděleno Svazu
lyžařů České republiky (dále jen SLČR) po 7 letech. Již při žádosti bylo domluvené,
že SLČR uspořádá světový pohár ve spolupráci s agenturou Sport Invest Marketing
(dále jen SIM). Držitelem práv na pořádání této sportovní akce byl SLČR, který uzavřel
smlouvu o spolupořádání s agenturou SIM. Kompetence byly rozdělené tak, že SLČR
zajistí místo pořádání a postará se o výstavbu trati. Oproti tomu SIM se manažersky
postará o vše ostatní, co je v souvislosti s takto velkou akcí třeba zařídit.
5.1.1 Sport Invest Marketing (SIM)
Agentura je součástí skupiny SPORT INVEST Group a zároveň je lídrem trhu
sportovního marketingu v České republice. Specializuje se především na prodej
osobnostních práv českých sportovců. Zároveň své aktivity v posledních letech zaměřila
na produkci sportovních akcí, jak pro vrcholové sportovce, tak pro širokou veřejnost.
Pravidelně pořádá či pořádala například Nike Premier cup, Večerní inline bruslení
či mistrovství ČR ve skicrossu v roce 2012. Zároveň se spolupodílela na organizaci
světových pohárů v klasickém lyžování, které se uskutečnily střídavě v Praze, Novém
Městě na Moravě a v Liberci. (www.sport-invest.cz)
Na základě osvědčené spolupráce se SLČR, tak došlo k dohodě o zajištění
pořadatelství SP ve skicrossu v roce 2013.

5.2 Přípravná etapa pořádání SP
Příprava světového poháru byla během na dlouhou trať. Poprvé se o možnosti
uspořádat světový pohár opět v Čechách začalo hovořit v létě 2011. Vzhledem k tomu,
že v té době, již nebylo možné žádat o pořadatelství pro sezónu 2011/12, tak padlo
rozhodnutí budoucích spolupořadatelů, že tato sezóna bude rokem přípravným a závod
by se uskutečnil v následující sezóně tj. 2012/13.
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5.2.1 Od myšlenky k realizaci
SLČR hledal možnost, jak do ČR přivést další SP v lyžování. Skicross se jevil jako
ideální varianta, protože kalendář se plánuje zhruba 1 rok dopředu, zatímco například
u alpských disciplín je plán světového poháru připraven s výhledem 3 let. Zároveň
ve skicrossu závodí úspěšný český reprezentant Tomáš Kraus, který zvítězil v mnoha
závodech SP a je dvojnásobným mistrem světa v této disciplíně, díky tomu mohl být
tento závod zajímavý i pro českého fanouška. Následné kroky, které vedly k udělení
pořadatelství SP, jsou uvedeny v tabulce 3.
Tab. č. 3- Časový harmonogram přípravné etapy SP
Rok/Měsíc
2011/8

Událost
Zrod myšlenky uspořádat SP

2011/9

Plán na uspořádání otevřeného Mistrovství ČR 2012,
které se stane přípravným závodem pro SP

2012/1

Představení projektu SP ve Špindlerově Mlýně 2013
prezidentovi úseku SX FIS

2012/3
2012/5

MČR 2012 ve Špindlerově Mlýně
Podání oficiální žádosti o přidělení pořadatelství

2012/6

Předběžné udělení pořadatelství závodu SP pro
sezónu 2012/13

2012/9

Potvrzení pořadatelství, včetně termínu hlavního
závodu- 24. 2. 2013

Zdroj: Vlastní zpracování (2013)
Za rok a půl příprav bylo samozřejmě dost času zvážit, zda je pořádání Světového
poháru ve skicrossu ekonomicky atraktivní a tudíž ziskové nebo alespoň neztrátové.
Náklady na zajištění pořádání závodu byly agenturou SIM zjištěny od pořadatelů
závodu v Rakousku. Pak jen zbývalo vyhodnotit, zda v Čechách nebude nějaká výrazná
odlišnost a zda je agentura schopna zajistit dostatečné příjmy pro tuto akci. Při podání
žádosti se počítalo, že se závod uskuteční ve Špindlerově Mlýně a to ze dvou důvodů.
Jedná se o největší české lyžařské středisko a zároveň červená sjezdovka splňovala
požadavky FIS pro pořádání tohoto typu závodu. Respektive umožňovala výstavbu tratě
dle požadavků FIS.
Předběžné udělení místa v kalendáři, ke kterému došlo v červnu roku 2012, pak
znamenalo rozeběhnutí veškerých příprav závodu. Znamenalo tedy přechod z první
etapy příprav do etapy druhé. Kde už jsou přípravy na akci mnohem konkrétnější.
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Při udělení závodu je pořadateli přidělen i termín jeho konání. Termín konání
závodu byl předběžně stanoven na víkend 23. – 24. 2. 2013.
5.2.2 Charakter a rozsah akce
Závodů světového poháru ve skicrossu se průměrně zúčastní kolem 100 závodníků
a závodnic ze zhruba 20 zemí světa. Dále je třeba počítat se 100 osobami, které zajišťují
servis pro závodníky (trenéři, fyzioterapeuti, atp.). Do místa konání přijíždí zhruba 30
zástupců mezinárodní lyžařské federace, kteří se podílejí na pořádání závodu.
Závod vysílá televize, takže je potřeba připočíst dalších zhruba 50 osob, které
zajišťují přenos. I s organizátory závodu a dobrovolníky, kteří připravují trať,
se na závodě podílí na 400 osob a to ještě nepočítáme diváky.
Závody SP ve skicrossu vysílá televize Eurosport a několik dalších národních
televizí, takže přenos jde do takřka celé Evropy. Velice populární je SX i v zámoří,
ale vzhledem k časovému posunu jsou v Kanadě a USA vysílány jen sestřihy ze závodů.
Svým rozsahem se akce řadí mezi významné akce nadnárodního rozsahu, která
může přinést významný ekonomický profit pro daný region.
Účast na akci je možná jen po splnění limitů FIS. Ty závodníci mohou vyjet
na závodech nižší kategorie. Je divácky orientovaná a má spíše ziskové cíle.
5.2.3 Hlavní cíle akce
Hlavní cíle akce zachycuje tabulka 4 kromě hlavní cílů, jsou uvedeny i sekundární
cíle akce.
Tab. č. 4 – Cíle SP ve SX konaného v ČR

Hlavní cíle akce
Přivést do ČR další závod SP v
lyžařské disciplíně

Sekundární cíle akce
Zvýšení povědomí o lyžování v sezóně
před ZOH
Ukázat, že se v ČR mohou konat závody
i v jiném než běžeckém lyžování
Získat nové dlouhodobé partnery pro
SLČR, případně pro některý z jeho úseků

Zajistit ekonomický profit akce

Ukázat veřejnosti, že je možné v ČR
uspořádat velké akce bez finančních ztrát
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Zvýšení povědomí o Tomášovi a SX v
předolympijské
sezóně
Podpořit popularitu skicrossaře
Tomáše Krause
Prohloubit spolupráci s Tomášovými
osobními partnery

Zdroj: Rozhovor s členem OV a vlastní zpracování (2013)
Cíle mohly být konkrétnější, tak jak požaduje autor Watt (2003, str. 190).

5.3 Etapa plánování a přípravy SP
Po přidělení organizace závodu bylo třeba určit, co všechno je třeba zařídit a kdo
bude mít na starosti jakou činnost. Zároveň bylo třeba určit priority, protože řešení
některých záležitostí nesneslo odkladu.
5.3.1 Tým organizátorů
Organizační tým byl hned od začátku sestavován s ohledem na rozdělení
kompetencí mezi SLČR a SIM. SLČR měl na starosti záležitosti ohledně výstavby trati
(sportovní složka) a SIM řešil vše ostatní (mj. zajištění rozpočtu akce, propagaci akce,
ubytování, race office, péči o VIP). Společně pak jednali s třetím důležitým subjektem
pro bezproblémové uskutečnění závodu, kterým byl vlastník (provozovatel) lyžařského
areálu. V první fázi vypadal organizační výbor zhruba tak, jak jej zachycuje schéma 4.
Schéma č. 4 – Organizační struktura SP ve skicrossu

Zdroj: Interní materiály SIM (2013)

51

Modrý ovál zachycuje hlavní část organizačního výboru (dále jen OV). Šéfem OV
byl výkonný ředitel Vít Rosenbaum.
V průběhu příprav se do hlavní části organizačního výboru ještě začlenil manažer
pro transport a catering (František Havelka) a manažer doprovodného programu
a výstavby zázemí (David Čáslava).
5.3.2 Požadavky od FIS
Pro závod světového poháru bylo třeba zařídit spoustu věcí. Klíčové pro uskutečnění
závodu je splnit požadavky, které plynou z dokumentu FIS, týkajícího se pořádání
závodu SP v SX. Jedná se o poměrně rozsáhlý dokument, ze kterého pro organizátora
plyne mnoho povinností. Mezi klíčové povinnosti se řadí:
•

Zajištění podmínek pro práci zástupců médií.

•

Připravit trať, dle regulí FIS.

•

Zajistit čtyři předjezdce s FIS body.

•

Ubytování a strava pro závodníky dle regulí.

•

Místnost pro voskování lyží závodníků.

•

Zajistit trofeje a prize money pro nejúspěšnější závodníky.

•

Akreditace pro závodníky a jejich doprovod.

•

Startovní čísla a rozlišovací dresy pro závodníky.

Dále je v dokumentu informováno o systému závodu, způsobech jak se do závodu
kvalifikovat a o systému bodování světového poháru. To už není pro pořadatele
tak důležité, protože o to se starají především zástupci FIS. Důležité však je zajistit jim
podmínky pro práci. Ty jsou určeny v dalším dokumentu, který je zaměřen
na technickou podporu při organizaci závodu. Zde jsou shrnuty potřeby elektrického
proudu, internetu, osvětlení, provázanosti systému měření času na trati, atp.
(http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/freestyle-skiing/)

52

5.3.3 Další úkoly
OV musel krom požadavků FIS zajistit i další nezbytné náležitosti, které jsou nutné
pro uspořádání této akce. Tyto náležitosti se dají shrnout do několika logických bloků,
které se pak řeší společně.
Jedná se především o: Zajištění rozpočtu akce, propagace akce, zajištění
pracovnách sil, zajištění ubytování pro všechny skupiny osob, které se na pořádání
závodu podílejí, transport a doprava v místě konání, zázemí akce, doprovodný program
Jak byly jednotlivé logické bloky úkolů řešeny, včetně časových rozmezí ukazují
následující kapitoly.
5.3.4 Průběh příprav a změna místa konání
Přípravy na závod byly zahájeny bezprostředně po přidělení závodu a probíhaly
nepřetržitě, až do jeho plánovaného uskutečnění poslední únorový víkend roku 2013.
Klíčové momenty příprav závodu zachycuje časová osa na obrázku 3. Nejzásadnější
komplikací průběhu příprav byla změna místa konání, ke které došlo v prosinci roku
2012. Tato událost měla vliv na většinu organizačních úkolů, které se zajišťovaly.
Obr. č. 3 – Časová osa příprav SP

Časová osa zachycující přípravy SP
Začátek
Stanovení finálního

závěrečných

termínu závodu

příprav v místě

19.12.

červen

1.10.

2012/2013

Rozhodnutí o

Rozhodnutí o přesunu

přidělení závodu

do Harrachova

18.2.

Zdroj: Vlastní zpracování (2013)
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Důvody k přesunu místa konání SP byly dva:
1) Změna provozovatele skiareálu ve Špindlerově Mlýně. Nový provozovatel žádal
více peněž za ušlý zisk, ke kterému dojde uzavřením sjezdové trati, kde se měl
závod konat.
2) Zvýšené nároky na bezpečnost skicrossové trati od FIS. Zvýšené nároky
znamenaly nutnost dříve uzavřít sjezdovku, tak aby postavená trať splňovala
všechny bezpečností regule FIS. Tyto regule byly zpřísněny na podzimním
kongresu.
Tyto skutečnosti samy o sobě nevylučovaly pořádání akce v plánovaném termínu
a na plánovaném místě, ale výrazně by akci podražily. Pravděpodobně natolik, že by
se stala ztrátovou. Proto bylo rozhodnuto o přesunu akce do Skiareálu Harrachov, kde
je vlastníkem areálu ČUS a dohoda o dřívějším uzavření sjezdové tratě, tak byla snažší.
5.3.5 Způsob organizování a Event plan
Hned na začátku byl šéfem organizačního výboru sestaven zápis k organizaci
závodu, kde byly vytipovány klíčové oblasti k řešení, tak jak jsou uvedeny výše.
V zápise byla vždy zapsána aktuální situace, kolonka pro další postup, termín splnění
postupu a kdo je za oblast, případně za daný úkol zodpovědný. Náhled do zápisu
ukazuje obrázek 4. Zápis byl na poradách aktualizován dle postupu příprav.
Obr. č. 4 - Ukázka zápisu pro organizaci SP

Zdroj: Interní materiál SIM (2013)
Tato organizace měla tu nevýhodu, že chybělo určení konečných termínů
u jednotlivých velkých oblastí organizace. Vždy se pracovalo jen s termínem dořešení
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menších úkolů a nebylo stanoveno, např. že složení partnerů musí být uzavřeno 30 dní
před akcí pro finalizaci grafických materiálů, atp.
Event plan akce byl vytvořen v září 2012 na základě požadavků FIS, stručně
popisoval řešení jednotlivých klíčových oblastí organizace, které následně byly
zahrnuty do zápisu pro přípravu SP. Event plan popisoval řešení následujících oblastí:
•

Strukturu OV,

•

řešení transportu Praha – Špindlerův Mlýn,

•

řešení dopravy ve Špindlerově Mlýně,

•

plán využití ubytovacích kapacit,

•

sponzorské balíčky,

•

hospitality program,

•

strategii prodeje lístků,

•

informace o doprovodném programu a ceremoniích,

•

plán propagační kampaně a TV vysílání,

•

hrubý nástin rozpočtu akce.

Po změně místa pořadatelství byl event plán aktualizován s ohledem na nové místo
konání a nově domluvené skutečnosti.
5.3.6 Rozpočet a jeho pokrytí
Základní položky rozpočtu byly známy díky spolupráci s pořadatelem závodu SP
ve SX v rakouských Alpách. Náklady na pořádání SP se postupně zvyšovaly a finální
podoba nákladové části rozpočtu se podařila sestavit, tak jak to u podobných akcí bývá,
až zhruba 14 dní po skončení akce. Jednotlivé oblasti nákladových položek rozpočtu
a jejich procentuální podíl na celkových nákladech ukazuje následující tabulka 5.
Konkrétní čísla jsou předmětem obchodního tajemství SIM, a proto nemohou být
zveřejněny.
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Tab. č. 5 – Nákladová část rozpočtu SP
Nákladová položka
Grafikcké práce, web,…
Mediální kampaň
Zajištění TV přenosu
Tiskové konference
Pronájem materiálu na stavbu trati
Stavba trati
Potřeby pro konání závodů
IT zajištění
Integrovaný záchranný systém
Vybavení race office a press office
Výroba startovních čísel
Ubytování (část byla zaplacena ubytovanými)
Stravování OV, dobrovolníci (so+ne)
Doprava a dopravní značení
Odměny
Zázemí u trati
Moderátoři akce
VIP service, včetně cateringu a stavby stanů a jeich vytápění
VIP party
Doprovodný program (party sobota)
Výroba brandingu
Pojištění akce
Ostatní (kancelářské potřeby, merchandising, aj.)
Více náklady

% podíl na celkových
nákladech
1,75
6,03
13,28
0,24
6,52
20,89
0,89
4,38
0,27
0,75
0,84
7,46
0,66
7,66
2,80
5,25
0,91
9,17
2,12
1,04
1,35
2,41
0,42
2,90
100,00

Celkem

Zdroj: Interní materiály SIM a vlastní zpracování (2013)
Náklady rozpočtu musely pokrýt jeho příjmy. Mezi příjmy se řadí především
sponzorské peníze od partnerů akce (viz následující podkapitola), dotace od MŠMT,
platby za ubytování, prodej hospitality a příspěvky na organizaci od FIS. Do příjmů
nemůžeme řadit prodej lístků na závod, protože vstup byl volný.
5.3.6.1 Partnerské balíčky

Tím, že se závod neuskutečnil, odpadla povinnost pořadatelů zaplatit prize money
nejlepším závodníkům. I přesto byly náklady na uspořádání vysoké a jejich pokrytí
si žádalo sehnání velké podpory od partnerů. Pro jejich získání byly sestaveny
partnerské balíčky, odstupňované podle množství a kvality protivýkonů. Níže je obsah
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jednotlivých balíčků popsán a to včetně jednotlivých termínů, kdy přibližně byla
partnerská spolupráce navázána.
Hlavní partner
Hlavním partnerem akce byla společnost Wüstenrot, spolupráce byla domluvena již
při přípravě akce. Protiplnění pro hlavního partnera jsou zachyceny v tabulce 6.
Tab. č. 6. – Protiplnění pro hlavního partnera akce

Visibilita na trati a v
jejím okolí
2x logo na startovní bráněPartner obsadí 2 ze 2 pozic
(2/2)
4x logo na cílové bráně
(4/4)
6 x logo leader boardu
(6/15)

Protiplnění v TV

1x logo na dresu
závodníků-exkluzivní
pozice na prsou
Dominantní umístění
bannerů podél trati v
prostoru cíle a na brankách
na trati

Ostatní plnění

Propagační stánek v
Sponzorský vzkaz
Dominantní
prostoru zázemí pro
před začátkem a po
umístění loga na
diváky
skončení pořadu webových stránkách
Klíčenky partnera
(PP závodu)
projektu
pro 1/3 akreditací
4x Sponzoring
upoutávky na pořad

5x logo na reklamním
panelu v mix zóně (5/16)
12x logo na reklamním
panelu za stupni vítězů
(12/28)

Visibilita na
propagačních a
dalších
materiálech

Injektáž v rámci
pořadu 4x3s

Dominantní
umístění loga v
rámci mediální
kampaně

Dárky pro vítěze s
logem partnera
Zástupce partnera
předává jednu z cen
vítězi závodu

Dominantní
umístění loga na
všech tiskovinách k
akci

30 VIP vstupenek

Dominantní
umístění loga na
propagačních
materiálech v místě
konání

Pravidelné
zobrazování loga na
LED obrazovce,
včetně titulku hlavní
partner akce

Zdroj: Interní materiály SIM a Vlastní zpracování (2013)
Ukázky možných plnění na místech určených FIS ukazují obrázky 5 – 7.
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Obr. č. 5 – Možnost umístění
umíst log partnerů na startovní bránu

Zdroj: www.fis-ski.com
ski.com (2012)
Obr. č. 6 – Možnost umístění
umíst log na stěně pro rozhovory v mix zóně

Zdroj: www.fis-ski.com
ski.com (2012)
Obr. č. 7 – Možnost umístění
umíst log partnerů na dres závodníků

Zdroj: www.fis-ski.com
ski.com (2012)
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Partneři
Čtyři pozice byly obsazeny do konce roku 2012, jednalo se o firmy: GHC, Kajot
Bet, ČEZ, Aktivant. Základní protiplnění pro partnera akce zachycuje tabulka 7.
Tab. č. 7 – Protiplnění pro partnera akce
Visibilita na trati a v
jejím okolí

Visibilita na
propagačních a
dalších materiálech

Ostatní plnění
(volitelné)

2 x logo na leader
boardu (2/15)

Výrazné umístění
loga na webových
stránkách projektu

Promoaktivita v
cílovém prostor

2 x logo na reklamním
panelu v mix zóně (2/16)

Výrazné umístění
loga v rámci
mediální kampaně

Klíčenky partnera
pro 1/4 akreditací

4x logo na reklamním
panelu za stupni vítězů
(4/28)

Výrazné umístění
loga na všech
tiskovinách k akci

Zástupce partnera
předává jednu z cen
vítězi závodu

Umístění bannerů na
trati v TV záběrech
(minimálně 8 ks)

Výrazné umístění
loga na
propagačních
materiálech v místě
konání

Injektáž v rámci pořadu
1x3s

10 VIP vstupenek
Umístění loga na
LED obrazovce

Zdroj: Interní materiály SIM a Vlastní zpracování (2013)
Partneři si navíc mohli individuálně dokoupit:
•

Umístění loga na dresu (závodnice prsa, spodek dresu a 2 místa na zádech,
závodníci spodek dresu a 2 místa na zádech).

•

Umístění na brankách na trati.

•

Injektáž v průběhu pořadu navíc.

Mediální partneři akce
Mediální partneři získávali prostor dle výše poskytnuté slevy, případně výše
poskytnutí mediálního prostoru. Umístění bannerů v TV záběru měla zajištěna jen
Česká televize a Český rozhlas.
Platící dodavatelé a dodavatelé
U dodavatelů nebyly přesně stanoveny podmínky partnerství předem a záviselo na
individuální domluvě. Smlouvy případně dohody s dodavateli měly jen jednoho
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společného jmenovatele a tím bylo, že za produkty získal dodavatel protiplnění v místě
konání akce. Výše protiplnění závisela na výši barterového plnění, případně
na financích, které dodavatel nabídl nad rámec barteru. Platícími dodavateli se staly Red
Bull a Gambrinus ochucený.
Dodavatelé případně platící dodavatelé byli finálně dořešeni až týden před akcí.
Strukturace partnerů používaná na grafických materiálech od velikosti A3,
je zachycena na obrázku 8.
Obr. č. 8 – Partneři akce

Zdroj: Interní materiály SIM (2013)
Poněkud specifické postavení mezi partnery má sportovní areál města Harrachov.
Jedná se vlastně o dodavatele, ale jím dodané služby byly vyčísleny ve stejné hodnotě,
jako služby hlavního partnera, proto je tak prezentován i na reklamních materiálech.
Samozřejmě neměl zajištěno plnění na trati, ale zde bylo počítáno, že toto plnění bude
nahrazeno zmínkami v TV. Navíc název resortu je automaticky umísťován na materiály
od FIS (startovní brána, dresy,…) viz obrázky 5 - 7.
5.3.7 Propagace akce
Prvním a zásadním krokem k propagování akce byla domluva s Českou televizí
o vysílání televizního přenosu. Vyjednávání s ČT byla zahájena ještě před udělením SP,
protože v rámci žádosti je nutno informovat FIS o plánu zajištění přenosu akce. Finální
smlouva se podařila uzavřít nedlouho po přidělení pořadatelství. Její bližší podmínky
jsou však obchodním tajemstvím smluvních stran.
Klasická propagace akce byla naplánovaná tak, aby gradovala s blížící se akcí.
Nejvíce propagačních aktivit proběhlo v únoru 2013, tedy v měsíci konání akce. Výčet
těchto aktivit zachycuje tabulka 8. Krom placené propagace v nejrůznějších typech
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médií bylo pro propagaci využito i PR aktivit. S cílem propagovat nejen skicross jako
celek, ale i světový pohár, byl naplánován i projekt S ČT Sport na vrchol.
Tab. č. 8 –Media plán SP únor 2013
SP ve Skikrossu 2013, 23.-24.2.2013, Harrachov
Prostor Médium
Druh plnění
Rádio
sponzorovaná upoutávka
Český rozhlas
Rádio
soutěž
Český rozhlas
Rádio
reportáž z akce
Český rozhlas
Rádio
redakční informace
Český rozhlas
Rádio
rozhovor se šéfem OC
Spin 96,2
Tisk
inzerce
Deník
Tisk
soutěž pro předplatitele
Deník
Tisk
redakční články před akcí
Deník
Tisk
reportáž z akce
Deník
www.denik.cz
Internet
banner
www.denik.cz
Internet
redakční články před akcí
www.denik.cz
Internet
reportáž z akce
www.idnes.cz
Internet
banner
www.idnes.cz
Internet
redakční články před akcí
www.idnes.cz
Internet
reportáž z akce
www.tvcom.cz
Internet
záznamy vysílané
www.sport.cz
Internet
banner
www.sport.cz
Internet
redakční články před akcí
www.sport.cz
Internet
reportáž z akce
TV
záznamy vysílané na ČT4
Česká televize
TV

Česká televize

sponzorský vzkaz

TV
TV
TV

Česká televize
Česká televize
Česká televize

sponzorovaná upoutávka ČT4
injektáž
soutěž

TV

Česká televize

S ČT Sport na vrchol

TV
Outdoor

Česká televize
Rail Reklama

rozhovor T. Kraus ve Studio 6
billboardy u silnic Praha, Liberec, R10

Počet opakování
10
5
1
2
1
9
4
5
1
2
5
2
10
2
1
1
10
2
1
1x před závodem,
1x po závodě
10
Každých 8 minut
1
Zmínky v každém
pořadu
1
15
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Outdoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor

Rail Reklama
Harrachov
Plakáty
Studen Agency

vlakové citylighty
lampostery ve městě
veřejná místa Praha, Liberec, Harrachov
autobusy do LBC

5
20x po dobu 20 dní
150
2

Zdroj: Interní materiál SIM (2013)
5.3.7.1 PR aktivity

Mezi PR aktivity se řadí především tiskové konference pořádané s českými
závodníky a organizátory SP, dále tiskové zprávy zasílané médiím, práce s webovými
stránkami (www.worldcupskicross.cz) a facebookovými stránkami akce a v neposlední
řadě práce s Facebookem (dále jen FB) Tomáše Krause. Jednotlivé aktivity zachycuje
následující tabulka 9.
Tabulka č. 9 – PR aktivity před závodem SP
PR aktivita

Termín

Hlavní zpráva

TK
TK
TZ
TZ
TZ
TK

4.12.2012
30.1.2013
11.2.2013
12.2.2013
19.2.2013
20.2.2013

Zahájení SX sezóny
Představení závodu SP
Odlet reprezentace na SP do Soči
Novinky k závodu
Pozvánka na závod, aktuality
Návrat reprezentace ze SP v Soči

FB, WEB

Průběžně

Umísťování aktualit o přípravách závodu
a výsledcích reprezentantů

Zdroj: Interní materiály SIM a vlastní zpracování (2013)
5.3.7.2 S ČT Sport na vrchol

Jedná se o projekt, který má za cíl propagovat lyžování. Jsou to závody pro amatéry,
které jsou připravovány na úrovni závodů Českého poháru. Sestřihy z každého
víkendového závodu jsou přes týden vysílány na obrazovkách ČT Sport.
V prvních dvou letech se soutěžilo jen v alpském lyžování. Ve třetím ročníku, který
probíhal v prvních dvou měsících roku 2013, se poprvé závodilo i ve skicrossu. Bylo
naplánováno 8 závodních dní ve 4 střediscích v nejrůznějších koutech ČR (Krušné hory,
Valašsko, Jeseníky). Zúčastnit závodu se mohl každý amatérský lyžař. Vítěz a vítězka
celého projektu měli tu čest účastnit se jako VIP hosté SP v Harrachově a navíc
se zúčastnit soustředění s českou reprezentací ve SX na podzim roku 2013.
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V průběhu těchto závodů byl závod SP v Harrachově propagován nejen v místě
konání, ale i na obrazovkách České televize. Skicrossová část projektu Se 4 na vrchol
byla také pořádána agenturou Sport Invest Marketing. Náklady na tento projekt však
nejsou započítány do rozpočtu SP.
5.3.8 Personální zajištění akce
Základní tým organizátorů byl sestaven z vlastních zdrojů SIM a SLČR, tak jak
je popsáno v kapitole o týmu organizátorů. Hned od začátku se počítalo s tím,
že do akce tohoto rozsahu bude třeba zapojit i spoustu dalších osob. Tyto osoby se dají
rozdělit do 3 kategorií:
1) Externí členové organizačního týmu, takřka členové OV
Tito členové nebyli u organizace od začátku, ale v průběhu příprav se přibrali
a dostali na starost konkrétní oblast úkolů. Někteří se podíleli na přípravách delší dobu,
někteří spolupracovali jen v místě konání závodu.
Po delší dobu s organizátory spolupracoval manažer pro zázemí pod tratí
a doprovodný program a manažer pro dopravu a catering.
V místě konání případně těsně před příjezdem do místa konání spolupracovala s OV
šéfka race office, specialistka na akreditace.
2) Dodavatelé odborných služeb (zpravidla s týmem)
Na spoustu činností byli najmutí dodavatelé, kteří jsou odborníci na danou
problematiku. Buď se jednalo o jednotlivce jako v případě fotografa či moderátora akce
nebo celou firmu, která pak v jednání s organizačním výborem byla zastupována
zpravidla šéfem firmy nebo osobou, která dostala projekt v dané firmě na starosti.
Mezi nejvýznamnější dodavatele SP patřili:
•

Výrobce přenosu (Česká televize),

•

bezpečností agentura,

•

firma, zajišťující dopravní obslužnosti města (dopravní uzavírky, shuttle
bus),

•

stavbaři stanů v zázemí akce,
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•

IT technici (zajišťovali internet, půjčovali IT techniku, plnili požadavky FIS
Data Service, aj.),

•

firma zajišťující stravování (catering ve VIP stanu, strava pro závodníky,
dobrovolníky a OV během závodního víkendu),

•

dodavatelé a obsluha generátorů na el. proud.

Výběr

dodavatelů

byl

prováděn

formou

nabídka

poptávka.

Samozřejmě

u oslovování jednotlivých dodavatelů se vycházelo ze zkušeností s nimi, případně
dle referencí od jiných firem.
3) Dobrovolníci
Již od samého počátku plánování se počítalo, že budou osloveni dobrovolníci, kteří
by měli zájem se podílet na přípravách sportovní akce nadnárodního významu.
S jejich využitím se počítalo především do technické čety, která bude mít na starosti
výstavbu trati a následnou pomoc s rozhodováním závodu. Krom této spíše manuální
práce bylo počítáno i s dobrovolnickou podporou v press office, race office a v péči
o VIP hosty.
I přesto, že technická četa sloužila jako podpora SLČR při výstavbě trati,
tak oslovení dobrovolníků měla na starosti SIM. Jednotlivé kroky náboru dobrovolníků
zachycuje tabulka 10.
Tab. č. 10 – Časový harmonogram náboru dobrovolníků
Období
říjen - listopad 2012
Druhá polovina listopadu 2012

Událost
Specifikace pracovních pozic a počtu hledaných
dobrovolníků
Dohoda na spolupráci s FTVS a umístění plakátů do jejich
prostor

12. 12. 2012

Mítink se zájemci o pozici dobrovolníka, představení
jednotlivých pozic, sběr kontaktů a životopisů

První polovina ledna 2013

Oslovení vybraných osob s konkrétní nabídkou pozic,
obsazeny jsou zhruba 2/3 dobrovolnických míst

Druhá polovina ledna 2013

Hledání dalších potenciálních dobrovolníků- inzerát na
webu, FB, oslovení dobrovolníků z MSJ Liberec,…

Začátek února 2013

Počet dobrovolníků doplněn na plánovaný stav, pro více už
by ani nebylo ubytování
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Zaslání základních organizačních informací všem
dobrovolníkům

5. - 10. února
20. února

Mítink s dobrovolníky v místě konání akce, podpis
dobrovolnických smluv, předání oblečení od partnera akce

Zdroj: Rozhovor s členem OV a vlastní zpracování (2013)
U dobrovolníků byl předpoklad, že se podaří sehnat osoby se zájmem o sport
a s chutí uspořádat skvělou akci. Aby dobrovolníci cítili větší zapojení do akce, tak jim
bylo domluveno jednotné partnerské oblečení (svetr a čepice) od společnosti Kama,
které jim zůstalo i po skončení akce. Nakonec se na přípravě závodu podílelo na 50
dobrovolníků.
5.3.9 Zajištění ubytovaní
Zajištění ubytovacích kapacit byla jednou z oblastí, kterou nejvíce zkomplikovala
změna místa konání akce.
S ohledem na to, že SP se měl konat v hlavní lyžařské sezóně v největším
a nejnavštěvovanějším zimním středisku českých hor, tak ubytování muselo být řešeno,
jako jedna z prvních záležitostí, tak aby byla zajištěna dostatečná kapacity, pro všechny
potenciální skupiny osob, které pořadatel k uskutečnění závodu potřebuje. Prvotní
předpoklad v porovnání se skutečným počtem ubytovaných osob zachycuje tabulka 11.
Tab. č. 11 – Prvotní zadání ubytovávaných skupin při SP

Skupina ubytovaných

Stavitelé trati a organizátoři
Technická četa (a dodavatelé)
Závodníci a jejich doprovod
Zástupci FIS
Zaměstnanci ČT zajišťující přenos
VIP a oficiální hosté
Další (Partneři, novináři,…)
Osob celkem

Předpokládaný
Požadovaná
počet nocí
Přibližný
Skutečný
kvalita
počet osob
strávených v počet osob
ubytovaní
místě akce
6
6
5
5
4
1
x

10
60
250
25
10 - 50
100
x
455-495

**-***
nižší
***
***
***
****
**-***

26
100
190
18
50
100
30
514

Zdroj: Interní materiály SIM a vlastní zpracování (2012)
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Počet ubytovávaných osob se nakonec tolik nelišil, ale přesto muselo být v průběhu
příprav řešeno v souvislosti s ubytováním spousta problémů. Hlavní problémy a jejich
řešení jsou zachyceny v následujících bodech:
1) Termín požadovaného ubytování zasahoval do dvou týdenních turnusů
Závod byl FIS naplánován na neděli 24. 2. 2013, s ohledem na to, že závod končí
až kolem 16:00, tak by spousta osob byla nucena zůstat na místě až do pondělí 25. 2.
OV si hned od začátku byl vědom, že to při organizaci závodu může být komplikace,
proto bylo jeho snahou přesunout hlavní závod na sobotu. To se nepodařilo
a při vyjednávání ubytování to situaci skutečně komplikovalo. Několik ubytovatelů
ve Špindlerově Mlýně nechtělo o variantě, prodlouženého pobytu do nového týdne
ani slyšet, ostatní pro něj nabízeli jen omezenou kapacitu.
Potřebnou kapacitu se podařilo získat, jen díky domluvě s velkým počtem
ubytovatelů v celém Špindlerově Mlýně a jeho okolí. Pak ovšem došlo k přesunu
závodu a práce mohla začít nanovo. Otázkou je, jak by systém ubytování, kdy závodníci
byly rozděleny do čtyř hotelů, fungoval v praxi. Protože jak se ukázalo později,
tak jejich nároky byly větší, než se předpokládalo.
2) Závodníci mají stanoven maximální příspěvek na ubytování.
Závodníci si ubytování při SP hradí sami, ovšem z rozhodnutí FIS mají nastavenou
maximální platbu za 1 noc bydlení s polopenzí. Pokud pořadatel není schopen zajistit
ubytování v ceně 50 CHF, tak pak musí jejich ubytování dotovat. Ceny ve Špindlerově
Mlýně se v mnoha hotelech požadované kvality pohybují nad touto cenovou hladinou.
Řešení tohoto problému bylo stejné jako předchozího. Bylo nutné rozdělit
ubytované do více hotelů a jednalo se spíše o okrajové části Špindlerova Mlýna,
než jeho centrum pod sjezdovkami.
3) Změna místa konání
Výrazný zásah do managementu ubytovacích kapacit. Veškerá předchozí práce
přišla v niveč, ba naopak to znamenalo ještě větší komplikaci v tom smyslu,
že v několika hotelech již byla zaplacena záloha. Tato záloha v některých případech
propadla nebo se z ní vrátila jen část. Než bylo rozhodnuto o přesunu, tak samozřejmě
muselo dojít k průzkumu trhu, zda je reálné ubytovací kapacity v Harrachově zajistit.
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Průzkum trhu ukázal, že hotelové kapacity v Harrachově jsou dostatečné. Ve finále
to však znamenalo, že tyto kapacity byly především na závodní víkend zaplněny
do posledního místečka. Výhodou ovšem bylo, že se závodníky, členy FIS, část
organizátorů a i část dobrovolníků se podařilo ubytovat v docházkové vzdálenosti
od závodní tratě. Toto ušetřilo starosti s logistickým zajištěním akce.
5.3.10 Speciální péče o jednotlivé skupiny zúčastněných
Některé skupiny zúčastněných měly speciální požadavky. Jednalo se zpravidla
o zajištění jejich programu, specifické potřeby ubytování nebo zajištění podmínek
k jejich práci. O většině těchto požadavků se vědělo dopředu, takže se na ně pořadatelé
mohli připravit. Na úvod této kapitoly je vhodné poznamenat, že pro každou níže
uvedenou skupinu byl připraven průvodní dopis, který byl zaslán šéfům jednotlivých
výprav, všem členům FIS a všem oficiálním hostům. V tomto dopise byly shrnuty
všechny základní informace, které potřebovaly, pro svůj pobyt v místě konání SP.
Dopisy byly odeslány elektronickou poštou, nutno poznamenat, že v některých
případech v momentě, kdy už dané osoby byly na cestě do místa konání.
1) Závodníci
Hned od začátku byl znám požadavek na zajištění vytápěné místnosti o rozloze 200
m2, kde si závodníci mohou chystat své lyže (voskovací místnost). Tato místnost byla
zajištěna přímo v hotelu úpravou kongresového sálu. Existovalo zde jisté nebezpečí
poničení interiéru hotelu, ale jak se ukázalo, tak závodníci a především jejich
servismani, jsou zvyklý být k prostorům, které dostanou k dispozici, obezřetní.
U sportovců byla dále nutnost zajistit dostatečné množství a kvalitu stravy.
S ohledem na to, že hotel na to byl připravován hned od začátku, tak v tomto ohledu
nenastal velký problém.
Poněkud specifické požadavky, začaly některé výpravy posílat zhruba měsíc před
závodem, kdy mají povinnost zaslat předběžnou startovní listinu. Jednalo se například
o: Zajištění místnosti pro masáž, možnost přivézt si a někde trénovat na svém vlastním
spinningovém kole, nutnost dostat se z hotelu na trať a zpět na lyžích, nereálné
požadavky na počet single pokojů, atp.
Všem požadavkům vyhovět nešlo a tak se poslední dny proměnily ve vyjednávání
o ústupcích, to pokračovalo i po jejich příjezdu do místa konání.
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2) Zástupci FIS
Zástupci mezinárodní lyžařské federace měli hned od začátku požadavek na single
pokoje a stravu formou plné penze, krom nich jim samozřejmě musela být zajištěna
doprava ke sjezdové trati a podmínky pro práci na trati (stan pro měřící technologie,
aj.).
Péče o ně byla podobná péči o oficiální hosty akce. Vše, co bylo třeba zařídit pro
zástupce FIS, bylo placeno organizátory akce
3) VIP program
Oficiálním hostům akce neboli VIP byl zajištěn speciální program, jehož rozsah
závisel na důležitosti dané osoby pro organizátory. Maximální rozsah plánované péče
obsahoval:
•

Ubytování ve 4* hotelu- 1 noc,

•

vstupenku na sobotní VIP večírek s účastí Tomáše Krause, který moderovala
Diana Kobzanová,

•

shuttle service mezi hotelem a VIP stanem pod sjezdovou tratí,

•

dvoudenní (sobota, neděle) vstupenku do VIP stanu.

5.3.11 Ostatní
Nad rámec výše uvedeného bylo ze strany SIM nutno zajistit ještě několik dalších
záležitostí. Vesměs se jedná o záležitosti vyplývající z rozsahu akce, které umožňují její
hladký průběh.
1) Zázemí akce a akreditace
Již v úvodu analytické části jsou zmíněny požadavky FIS, které je nutné
při organizaci závodu splnit a nad rámec toho, zde jsou potřeby oficiálních hostů
a diváků akce. Všechny tyto potřeby se kumulují do bezprostředního okolí trati. Proto
bylo nutné připravit plánek zázemí (obrázek 9), který navíc zohledňoval přístupnost
jednotlivých míst pro určité skupiny díky akreditaci, na které byla označena jednotlivá
místa, kam její držitelé mohli. Akreditaci pro závod zachycuje obrázek 10.
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Obr. č. 9 – Zázemí závodu SP ve SX Harrachov 2013

Zdroj: Interní materiál SIM (2013)
Zázemí akce navíc ovlivňovaly ještě požadavky areálu a majitele parkoviště
pod tratí, kterému musela být zachována průjezdová cesta k hotelu. Tento prostor
na obrázku 9 zachycuje žlutě šrafovaná zóna.
Obr. č. 10 – Akreditace pro SP v SX Harrachov 2013

Zdroj: Interní materiál SIM (2013)
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2) Doprovodný program
Doprovodný program SP pro diváky byl zajištěn na základě dohody s partnery akce
a měl se odehrávat na dvou místech. V sobotu 23. 2. proběhla akce pod skokanskými
můstky, kde byli slavnostně představeni účastníci závodu a následně hrál DJ. Tuto akci
měl ve své režii partner akce Gambrinus ochucený.
Při samotném závodě v neděli 24. 2. byl pak připraven doprovodný program
pro diváky přímo pod tratí. Jednalo se o soutěže o ceny od partnerů a jejich doprovodné
aktivity. Stánek nebo svou zónu s aktivitami měli pod tratí tito partneři akce: ČEZ,
Amundsen, Red Bull, Kofola, Nintendo, Kama, Gambrinus, Costa coffee a Audi.
3) Dopravní omezení ve městě Harrachov
Rýžoviště, kde se celá akce odehrávala je až na samém konci Harrachova a jedná
se o neprůjezdnou oblast. Proto bylo nutné zajistit, aby do této oblasti v průběhu akce
jezdilo, co nejméně osob, tak aby nedošlo k dopravnímu kolapsu. Město Harrachov má
však s velkými akcemi zkušenosti, díky pořádání závodů ve skocích na lyžích a je tak
na velkou kumulaci lidí a aut připraveno. Pro parkování vozidel návštěvníků jsou
využívány záchytná parkoviště na okraji města, odkud jsou návštěvníci sváženi
kyvadlovou dopravou. Dopravní řešení v průběhu příprav a konání akce zachycuje
obrázek 11.
Obr. č. 11 – Dopravní omezení při závěrečných přípravách a konání SP

Zdroj: Interní materiál SIM (2013)
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5.4 Průběh akce
Průběh akce byl plánován dle harmonogramu, který připravila FIS a který musel být
především v neděli striktně dodržen s ohledem na plánovaný přímý televizní přenos
Eurosportu a České televize. Tento harmonogram je zařazen mezi přílohami této práce.
Organizátoři přijížděli na místo konání akce postupně, dle potřeby jednotlivých
sekcí. První byli na místě stavbaři trati, jako poslední z organizátorů dorazil tým, který
měl na starosti média a PR SP.
Po příjezdu na místo neprobíhalo vše dle plánu, ale většinu komplikací se podařilo
dříve či později zdárně vyřešit. Největším problémem byla výstavba trati, kterou
výrazně komplikovalo počasí a kterou se podařilo připravit na závod až v sobotu
v odpoledne. Bohužel v neděli ráno začalo pršet, sníh povolil a bezpečné uskutečnění
závodu nebylo možné. Bez ohledu na problémy s výstavbou trati, kterou zástupci SLČR
měli, bylo povinností agentury SIM, připravit vše ostatní pro uskutečnění závodu
dle původního plánu. Jednotlivé problémy, které s organizačním zajištěním měli,
a kterým se dalo předejít lepším plánováním akce zachycuje kapitola 6.1.
Přibližný harmonogram příprav akce v místě konání zachycuje tabulka 12.
Tab. č. 12 – Průběh příprav SP v SX v místě konání
Termín

Událost

Odpovědná osoba

17. 2.

Příjezd prvních stavbařů trati

Šéf výstavby trati

18. 2.

Příjezd 1. části technické čety

Šéf výstavby trati

18.- 23.2. Výstavba trati
19. 2.

20. 2.

Příjezd šéfa OV
Instalace internetového připojení pro zázemí trati a Data
Service
Příjezd 2. části technické čety

Šéf výstavby trati

IT manager

Příjezd organizátorů SIM
Příjezd prvních závodníků a zástupců FIS
Příprava race office

Manažer pro ubytování
Race office manažer

Výstavba stanu pro Data service
Příjezd přenosových vozů ČT
Instalace kabelové techniky pro přenos signálu po trati
21. 2.

ČT
IT manager

Přijezd dobrovolníků do ostatních sekcí
Výstavba zázemí trati (VIP stan, stan pro závodníky)
Začátek dopravního omezení v Harrachově
Příjezd ostatních závodníků
Příprava místnosti pro voskování lyží
Příprava přenosu
Vydávání akreditací, platba ubytování závodníci

Manažer dopravy
Manažer pro ubytování
Race office manažer
ČT
Manažer pro ubytování

71

22. 2.

Výstavba stanu pro OC, finalizace příprav zázemí
Příprava press office

Manažer pro média a PR

Příprava VIP stanu

Manažer pro VIP hosty

Zajištění ozvučení trati
23 .2.
do 12:00

Příjezd prvních oficiálních hostů, vydávání akreditací
Příprava doprovodného programu pod tratí včetně brandingu,
část fungovala již v sobotu
Příprava VIP večírku

13:00

24.2.
9:00

od 13:00

Rozhodnutí o přesunu veškerého programu na neděli

IT manager
Manažer pro VIP hosty
Manažer dop. programu
Manažer pro VIP hosty
FIS

Gambrinus ochucený party

Manažer dop. programu

VIP večírek

Manažer pro VIP hosty

Instalace bannerů na traťi, mix zóna,…
Rozhodnutí o zrušení závodu pro nepříznivé povětrnostní a
sněhové podmínky

FIS

Doprovodné soutěže pro diváky

Manažer dop. programu

Začátek likvidace trati a zázemí

ALL

24.-25. 2. Odvoz veškerého materiálu a odjezd všech participujících

ALL

Zdroj: Interní materiál SIM a vlastní zpracování (2013)
Neuskutečnění akce bylo zklamáním pro všechny zúčastněné, kteří se na přípravě
podíleli, aby došlo alespoň k částečné satisfakci diváků, kteří se až na místě dozvěděli,
že se závod neuskuteční, tak proběhl, alespoň plánovaný doprovodný program akce.
Hned poté se začalo s likvidací tratě a připraveného zázemí. Plánek trati a foto z příprav
a doprovodného programu jsou přiloženy jako přílohy 8 – 11.

5.5 Ukončení a evaluace akce
Sbalení a odvoz veškerého materiálu byl, jak to tak bývá, mnohem rychlejší než
příprava, přesto se v průběhu tohoto procesu objevilo několik komplikací, které byly
zpravidla spojeny s nedostatečně rozdělenými odpovědnostmi za jednotlivé úkoly
při likvidaci akce a částečně i zklamáním z toho, že akce se i přes maximální snahu
všech zúčastněných neuskutečnila v plném rozsahu.
V úterý 26. 2. 2013 akci připomínaly pouze lampostery a plakáty, které vysely
v ulicích města. Jinak po trati, zázemí a dopravních omezeních už nebylo ani památky.
5.5.1 Externí a interní vyhodnocení
Dopředu se počítalo s vytvořením závěrečných zpráv pro všechny partnery akce,
které měly za cíl doložit partnerské plnění. Proto byl sestaven podrobný časový
harmonogram pro fotografa akce tak, aby v průběhu víkendu zvládl nafotit vše, co bylo
partnerům slíbeno a na místě připraveno.
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Do této zprávy byly krom fotek z akce, zahrnuty informace o propagaci SP
a monitoring článků a reportáží v médiích, které si organizátoři nechali provést externí
agenturou. Zároveň byla na podobném principu připravena závěrečná zpráva
pro představitele FIS. Jednalo se vlastně o vyhodnocení komunikačních cílů akce.
Až po akci bylo rozhodnuto, že i organizátoři SP by měli provést interní zhodnocení
akce. Cílem vyhodnocení bylo zaznamenat své zkušenosti z pořádání takto rozsáhlé
akce a poučit se z ní do příště. Toto interní hodnocení se stalo podkladem pro interview
s organizátory akce.
Ekonomicky byla akce vyhodnocena až po započtení všech nákladů. Příjmy nakonec
lehce převýšily náklady. To znamená, že jeden z hlavních cílů akce byl splněn.

73

6. Hodnocení akce ex-post
Pro dodatečné zhodnocení akce byly využity dva zdroje. Prvním z nich byly
neformální rozhovory vedené s organizátory a dalšími osobami, které se na přípravě
akce podíleli, a druhým bylo dotazníkové šetření mezi dobrovolníky.

6.1 Rozhovory s organizátory akce
Níže jsou uvedeny osoby, se kterými bylo provedeno interview a následuje stručné
shrnutí nejdůležitějších informací, které z interview vyplynuly. Interview bylo
zaměřeno především na hledání prostorů pro zlepšení managementu SP.
1) Vít Rosenbaum – Šéf organizačního výboru
Šéf organizačního výboru po akci přiznal, že až příliš mnoho věcí řešil sám
a nedelegoval je dál. Nejspíše proto, že na začátku byl organizační tým příliš úzký
a v pozdější fázi už by bylo převedení odpovědnosti na někoho dalšího složitější, než
když ji nadále řešil sám. Alespoň to byla jeho domněnka v průběhu příprav. Jak
se ukázalo na místě, tak by mu i pozdější převedení úkolů ušetřilo starosti.
Spoustu energie stálo vyjednávání s areálem, který se tvářil vstřícně, ale jakákoliv
výpomoc nad rámec původní dohody byla velmi složitá vyjednat. Zde se jedná
především o ústupky ohledně výstavby trati, kterou se šéf OV musel na místě také
zabývat.
Zpětně by ještě větší péči zajistil zástupcům FIS, kteří především v prvních
hodinách po svém příjezdu neměli pro svou práci připraveno vše dle jejich představ.
Zároveň nebyla zajištěna speciální místnost hned pod tratí, kde by se mohla scházet
JURY. To sice v požadavcích od FIS nebylo, ale s ohledem na vzdálenost hotelu,
kde byly zástupci FIS ubytováni, by se jim to pro zhodnocení aktuální situace hodilo.
Při zpětném hodnocení by teď určitě neschválil změnu místa konání dva měsíce před
akcí, protože to OV přidělalo spoustu práce. Především, co se týká vyjednávání
s místními složkami. Zároveň by pro příště minimalizoval svou participaci na projektu
Se sportem na vrchol. Myslí si, že měla mít jiného hlavního výkonného manažera.
S blížící se akcí mu také mírně komplikoval situaci tlak od organizační komise
na snižování nákladů.
Posledním nedostatkem, který vnímá, byl horší přenos informací v místě konání.
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Velice pozitivně naopak hodnotí připravené zázemí závodu, doprovodný program
akce a tým spolupracovníků, který pro uskutečnění akce udělal maximum.
2) Klára Kopecká – Manažer pro race office a akreditace- před akcí měla
na starosti zajištění dodavatelů (catering, security, aj.)
Shoduje se se šéfem OV, že organizační tým by měl být širší. Pozitivně hodnotí
přizvání externích spolupracovníků, ale zmiňuje, že se do organizace měli zapojit dřív.
S ohledem na to, že zajišťovala spoustu dodavatelů, tak ji mrzelo, že velice často
musela měnit podmínky zadání a že například finální dodavatel cateringu byl vybrán
až týden před akcí. Souhlasila by se zavedením určitých konečných termínu, do kdy
musí být některé věci vyřešeny. Konkrétně například výběr dodavatelů nebo uzavření
listu partnerů. Stejně tak byla poměrně pozdě uzavřena možnost požádat o akreditace.
Ty pak byly ve velkém připravovány ještě na místě akce. Jako chybu bere i jejich
vydávání na třech různých místech.
Myslí si, že někteří dodavatelé naopak mohli reagovat pružněji na požadavky OV.
Konkrétně pro IT servis byl i včasně zadaný úkol problém vyřešit.
Jako šéfka race office se domnívá, že se měla účastnit některého jiného závodu SP
ve skicrossu tak, aby byla na požadavky závodníků a týmových trenérů lépe připravena.
Mrzela jí špatná organizace dobrovolníků na trati a myslí si, že příště by v této
oblasti měl existovat kvalitnější plán vytvořený ve spolupráci se SLČR. Vše
dokumentuje situace, že koordinátor brigádníků se poprvé zapojil do organizace
až při příjezdu na místo.
To, že se akce nakonec neuskutečnila, je podle zpovídané škoda i proto,
že při případném příštím pořádání této akce budou pořadatelům chybět zkušenosti
ze samotného průběhu závodu.
Dle názoru Kláry Kopecké mohla být akce na konci ještě podrobněji interně
vyhodnocena.
3) Petr Hercík – Hlavní manažer dopravy a partnerského plnění
Uvědomuje si, že dopravní opatření, která byla ve městě zavedena, nebyla 100%
prověřena, protože se akce neuskutečnila. I přesto v této oblasti vnímá drobné
problémy, které by do příště chtělo odstranit. Existovala vjezdová kartička
pro organizátory do uzavřené části pod sjezdovku a díky této vjezdové kartičce bylo
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zároveň možné zaparkovat pod sjezdovkou, kde byl velice omezený počet míst. Měla
existovat ještě samostatná parkovací karta. Ideálně měla být pod sjezdovkou
i vyhrazená místa pro nejdůležitější osoby: OV, zástupci FIS, zásobování stavby trati,
atp.
Zároveň si manažer dopravy myslí, že nebyla zajištěna dostatečná bezpečnost
pro diváky, kteří by závod chtěli sledovat z bezprostřední blízkosti trati. Jednalo
se především o přechod přes veřejnou sjezdovou trať. Kolem samotné závodní trati
už pak nebezpečí nehrozilo, ale dostat se na místo bylo fyzicky velmi náročné.
Ocenil, když byl do týmu zařazen manažer pro transport, kterému předal část svých
úkolů a mohl se věnovat zajištění partnerského plnění na akci. Zde kromě drobných
zmatků při výstavbě zázemí nezaznamenal větších komplikací.
4) Martin Žabka – Specialista na média a PR
V posledních dnech před akcí jej oslovovalo několik novinářů s prosbou na zajištění
ubytování, ale on je musel odmítat z důvodu malého množství ubytovacích kapacit,
které se OV podařilo zajistit.
Co se týká propagace akce, tak si myslí, že nakonec mohla být akce více
propagována v Harrachově a to delší dobu před akcí tak, aby ji místní vzali více za svou
(letáčky na hotelech a v obchodech,…). Na samotnou akci by se nebál připravit
podrobnější program pro diváky, který by se mohl i prodávat, když je vstup zdarma.
Tentokrát byla připravena jen oboustranná „skládačka“ velikosti A5, kde byly
informace o českém týmu.
Celkově bere akci jako dobře připravenou, jen měly přípravy v místě konání začít
o 1-2 dva dny dříve tak, aby nebyly hektické.
Z rozhovorů s novináři usuzuje, že v Press office měli vše, co ke své práci
potřebovali, včetně aktuálních rozhodnutí JURY.
Jako velkou chybu, která se objevila až po skončení akce, vidí ztrátu bannerů
některých mediálních partnerů. Stalo se tak při nedostatečně naplánovaném odvozu
veškerého materiálu z akce.
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5) Marketá Marasová – Manažerka pro ubytování a péči o VIP
Do organizace akce se zapojila až později, kdy doplnila původní manažerku
pro ubytování a VIP. Ta se chystala na odchod na mateřskou dovolenou a již nemohla
sama zastat tuto pozici.
Právě manažerce ubytování přibylo po přesunu místa konání nejvíce práce a zpětně
jej hodnotí velice negativně. Protože některým hoteliérům ve Špindlerově Mlýně se již
nepodařilo blokovaný termín obsadit a způsobilo jim to ušlý zisk. Myslí si, že pokud
by agentura teď chtěla pořádat některou další akci v tomto středisku, tak by někteří
hoteliéři nebyli ochotni o spolupráci vyjednávat nebo by byli velice ostražití.
Z organizačního hlediska jí velice zaskočily vysoké požadavky závodníků na single
pokoje, kdy na místě akce bylo nutné vyjednávat s některými výpravami, takřka
o každou postel. S tím souvisí i spousta partnerů, kteří si chtěli domluvit ubytování
až na poslední chvíli. Dle jejího názoru je třeba řešit ubytování pro partnery hned
při podpisu smlouvy a upozorňovat je, že dalším nárokům na ubytování nemusí být
vyhověno nebo si jej musí zajistit samostatně.
Z rozhovorů s oficiálními hosty akce manažerka usuzuje, že byli s péči spokojeni.
Je ráda, že do péče o VIP osoby byly zapojeny hostesky, které je na hotelech vítaly
a zajišťovaly jejich dopravu do zázemí závodu. Příště by se snažila všechny VIP hosty
ubytovat maximálně na dvou místech, tak aby organizace byla jednodušší.
6) David Čáslava – Manažer pro doprovodný program a prezentaci partnerů
Do příprav se zapojil později a špatně hodnotí, že to byla škoda, že mohl být
do organizace zapojen dřív a některé věci se pak daly pohlídat hned od začátku.
Jako nedostatky managementu akce vnímá malý organizační tým, pozdní uzavření
listu partnerů a nedostatek dobrovolníků na přípravu zázemí. Všichni mu byli odveleni
na trať a pak došlo ke komplikacím s výstavbou zázemí. Myslí si, že spoustu času
se ztrácelo častými výjezdy na inspekční cesty a jednání do místa konání. Za zvážení
by dle jeho názoru stálo zřízení dočasné kanceláře spojené se skladem přímo v místě
konání. Již třeba měsíc před akcí. Zázemí by tak bylo budováno postupně.
7) David Hahn – Koordinátor spolupráce mezi OV a ČT
David Hahn měl za úkol zajistit, aby televize měla všechny podmínky
pro odvysílání přenosu v požadované kvalitě. Spolupráci s organizátory před akcí
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chválí. Při příjezdu měla ČT vše, co potřebovala. Na místě přípravu přenosu
komplikovaly rozdílné zájmy mezi areálem a právě ČT. Zde se šéf OV ukázal jako
zdatný vyjednavač a přenos byl nakonec připraven. Zaměstnanci České televize z akce
odjížděli dost nespokojení, protože také jejich práce byla zbytečná. Navíc při balení
došlo ke zničení techniky, kterou pak pořadatel závodu musel uhradit. Jeho osobním
názorem je, že příště bude Česká televize požadovat větší záruky, než se do spolupráce
opět pustí.
8) Vladimír Augusta – Ředitel závodu, hlavní koordinátor akce za SLČR
S českou reprezentací objíždí celý světový pohár, takže ví, jak vypadají závody
jinde. I proto byl hlavním poradcem šéfa OV.
Hlavním nedostatkem pro něj bylo malé množstvím dobrovolníků, kteří byli
zajištění pro technickou četu. I když uznává, že kdyby počasí bylo standardní
a nekomplikovalo výstavbu trati, tak by pro ně zase nebyla práce. Dle názoru ředitele
závodu je nutné, aby byl příště při této akci přítomen koordinátor dobrovolníků hned
od začátku akce, respektive od začátku zapojení dobrovolníků do pracovního procesu
v místě konání.
Zároveň si myslí, že by mohl být zajištěn lepší servis pro členy FIS. Zvláště když
viděl, jak bylo pečováno o další oficiální hosty z řad partnerů.
Jinak hodnotí manažerské zajištění akce ze strany SIM pozitivně.
9) Miroslav Kochman – Zajišťoval transport oficiálních hostů akce
Při hodnocení akce se zaměřil především na svou oblast, kterou byla koordinace
transportu oficiálních hostů akce. Vzhledem k rozsahu akce chápal, že jeho řidiči byli
využívání i pro převoz materiálu (zásobování stavby trati, reklamní předměty, atp.),
ale myslí si, že na tuto situaci měl být připraven dopředu a mohlo pro to být blokováno
jedno speciální vozidlo. Podle pana Kochmana by příště bylo třeba, aby ve VIP stanu
měla jedna z hostesek na starosti objednávku transportů, takto si hosté transport
objednávali sami a byl tak nedostatečně koordinován.
Do akce by se klidně pustil opět, jen by doufal v lepší počasí, protože to velmi
komplikovalo i transporty a jedno auto mělo dokonce nehodu.
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10) Štěpán Brada – Šéf firmy, která dodávala a stavěla stany pro zázemí pod tratí
S akcí počítal dlouho dopředu, ale stále se měnilo složení služeb a materiálu, který
bude na akci dodávat. Zároveň s ním z OV jednalo více osob a do jednání to vznášelo
zmatek. Ještě 2 dny před akcí se doobjednával materiál, na který se dříve zapomnělo.
Na rovinu říká, že příště by chtěl záruky, že se toto opakovat nebude, například by chtěl
podepsat smlouvu, kde by všechny požadované věci byly uvedené. Při SP bylo vše jen
formou objednávky, která byla následně doplňována.
Na místě také vše nefungovalo dle představ, měl problém dovézt materiál na místo
a neměl k dispozici ani tolik dobrovolníků, jak měl předem ústně přislíbeno. Proto byl
nucen vyžádat si zjednání nápravy. Nakonec se i díky zásahu šéfa OV podařilo zázemí
i místo pro sobotní zahajovací program připravit včas.
11) Ondřej Louda – Koordinátor dobrovolníků
Do role koordinátora dobrovolníků byl trochu dotlačen okolnostmi, ale je za to rád,
přineslo mu to spoustu zkušenosti. Zastává názor, že práce byla pro dobrovolníky dost
tvrdá a ocenil, že ti kteří závod připravovali celý týden, dostali po akci ještě finanční
odměnu. Příště by určitě zavedl práci dobrovolníků na směny a lepší možnost
jak dobrovolníky, kteří bydleli na více místech, informovat o aktuálním dění a dalších
plánech.
Mrzí ho, že po akci nebyl zapojen do hodnocení akce, až dokud nebyl kontaktován
v souvislosti s touto prací. Osobně si myslí, že spousta problémů byla způsobena tím,
že organizační tým pořádal takto velký podnik poprvé. Příště by se již podařilo spoustě
komplikací včas předjít a nemusely by se řešit až na místě.
12) Stručné vyjádření dalších osob
Provozovatel záchytného parkoviště v Harrachově doporučil OV naplánovat tuto
akci na vhodnější termín, jak s ohledem na počasí, tak na menší vytíženost hor mimo
jarní prázdniny. Zároveň mu vadila nedostatečná komunikace po skončení akce,
kdy ještě o týden později parkovala na jeho ploše vozidla, která už tam být neměla.
Představitelé hlavního sponzora akce vyjádřili, spokojenost nad přípravami akce
včetně splnění protivýkonů, které vyplývaly ze smlouvy. Fakt, že se závod neuskutečnil,
pro ně bylo zklamáním, ale díky své přítomnosti na místě uznali, že by závod nebyl
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pro jeho účastníky regulérní a hlavně bezpečný a to především s ohledem na změnu
počasí, která Harrachov v noci ze soboty na neděli potkala.
Joe Fitzerald prezident úseku SX při FIS, který je hlavním garantem závodů
ze strany FIS, na závěr akce vydal oficiální prohlášení, kde poděkoval všem
pořadatelům, dobrovolníkům a obyvatelům Harrachova za snahu, kterou vrhli do
příprav tohoto závodu. Věděl, že neuskutečnění závodu bude pro všechny zklamání, ale
bohužel aktuální podmínky, které v Harrachově panovaly, nedovolovaly odjet bezpečný
a regulérní závod.
Ubytovatelé v místě konání se vesměs shodovali v názoru, že kolem závodu bylo
spoustu povyku, ale nakonec to jen zhorší pověst areálu a města.

6.2 Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření bylo prováděno na přelomu října a listopadu 2013 mezi
dobrovolníky, kteří pomáhali při organizaci světového poháru. Cílem dotazníkového
šetření, bylo získat od dobrovolníků, co nejpodrobnější vyjádření k jednotlivým
oblastem managementu SP. Otázky v dotazníku byly rozděleny do následujících oblastí:
Pracovní náplň dobrovolníka, nadřízený, informovanost, péče o dobrovolníky,
spolupráce s dalšími organizátory, logistika akce a dopravního opatření, propagace
závodu, doprovodný program a poslední oblastí bylo celkové zhodnocení akce.
Kompletní dotazník je přílohou č. 12 této práce.
Dotazník byl zaslán 50 dobrovolníkům a odpovědi se vrátily od 28 z nich.
6.2.1 Výsledky dotazníkové šetření
S ohledem na malé množství respondentů a na rozsáhlost jejich odpovědí nebyly
pro zpracování výsledků dotazníku využity statistické metody. Z došlých odpovědí byly
vyhodnoceny tendence, zda dobrovolníci hodnotí danou oblast jako zvládnutou nebo
zda u ní pozorovali nedostatky. Pokud se v dané oblasti objevily nedostatky,
tak návrhům respondentů, jak tyto nedostatky řešit bylo přihlédnuto v kapitole sedm
této diplomové práce. Následuje shrnutí tendencí odpovědí z dotazníku v jednotlivých
oblastech, na které byl dotazník zaměřen.
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1) Pracovní náplň
Z došlých odpovědí vyplývá, že pracovní náplň byla taková, jakou respondenti
před akcí očekávali. Jen respondenti z technické čety si stěžovali na příliš dlouhé směny
na trati. Dle jejich názoru měla být práce lépe rozplánovaná mezi dobrovolníky. Někdy
se stávalo, že jich na trati bylo až moc a někteří neměli práci a pak to zase bylo naopak.
Opakoval se také názor, že by bylo vhodné dobrovolníky na jednotlivých postech
točit, tak aby například monotónní činnost nedělala stále stejná osoba, ale občas
se zapojila i do něčeho jiného.
2) Vedoucí úseku
Zde se ještě více ukázal rozdíl mezi jednotlivými sekcemi, do kterých byli
dobrovolníci rozděleni. Zatímco v zázemí pod tratí byla vesměs spokojenost
s vedoucími, někdy dokonce doplněná pochvalou, že vedoucí dobře zvládal krizové
situace, tak na vedoucí technické čety zaznívala kritika za přetahování pracovní doby
a nedostatečné vedení v některých chvílích příprav. Všechny tyto podněty jsou spíše
pro SLČR.
3) Informovanost
Tato sekce měla dvě podotázky. První se týkala informovanosti před akcí, druhá
informovanosti na místě.
Co se týká informovanosti před akcí, tak zde nebylo větších připomínek. Na místě
již byla situace horší, protože dobrovolníci nebydleli na jednom místě a porady
nad dalším scénářem příprav byly nepravidelné. Většinou se dozvěděli až na místě
výkonu práce, co vlastně budou dělat. Na nutnosti lepší informovanosti napříč akcí
se shodli dobrovolníci ze všech sekcí.
4) Péče o dobrovolníky
Zde si dobrovolníci stěžovali na to, že zázemí pod tratí (dobrovolnický stan)
pro ně byl vybudován až v závěru příprav a do té doby to do zázemí měli daleko.
Jako problém vnímali také to, že všichni dobrovolníci měli stejnou odměnu,
ať už přípravou strávili 2 dny nebo celý týden. To OV kompenzovalo až po akci
drobným finančním vyrovnáním dobrovolníků, kteří strávili přípravami delší období.

81

5) Spolupráce s dalšími organizátory
Jedinou častěji se opakující výtkou byla nevhodné chování zaměstnanců ČT
k dobrovolníkům.
6) Logistika a dopravní opatření
Někteří dobrovolníci měli na místo výkonu své práce daleko, ale jinak jim nic
zásadního pro výkon práce nechybělo. Problémem pro dobrovolníky byl příjezd
do místa konání akce po začátku omezení dopravy. Měli sice zajištěné místo parkování
u svého penzionu, ale dopravní agentura, která provoz hlídala, pro to neměla pochopení.
Byl nutný zásah od manažera dopravy.
7) Propagace závodu
Většina dobrovolníku ji hodnotí jako dostatečnou s ohledem na rozsah akce. Názor
na to, zda o závodě věděla široká veřejnost, není jednotný. Více osob si myslí,
že ne a když ano, tak spíše sportovní veřejnost.
8) Doprovodný program
Respondenti, kteří měli čas se doprovodného programu zúčastnit, jej hodnotí kladně
a jako vhodně zvolený k charakteru akce.
9) Vlastní hodnocení akce a doporučení pro zlepšení akce
Doporučení byla vysoce individuální. Obecně se týkala především lepší organizace
práce, jak bylo zmíněno výše. Mezi další podnětná doporučení se řadí:
•

Dobrovolníkům zajistit jednotnou obuv vhodnou k práci na svahu
nebo v jeho bezprostředním okolí.

•

Partnerské produkty rozdávat i mezi dobrovolníky. I malý dárek potěší.

•

Vyčlenit osobu na péči o zástupce FIS, případně i o závodníky.

6.3 SWOT analýza SP ve SX v Harrachově 2013
Na základě analýzy této sportovní akce a jejího hodnocení z řad participujících
je vytvořena SWOT analýza. SW analýza je zaměřena na uskutečněnou akci. Zatímco
OT analýza hledá příležitosti a také hrozby, kterým by akce čelila při případném příštím
pořádání v ČR.
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1) Silné stránky
Zde budou uvedeny silné stránky managementu SP poháru doplněné o doporučení,
jak by tato silná stránka mohla být ještě více zdokonalena či maximalizována.
•

Zvládnuté PR a propagace akce s ohledem na její rozpočtové možnosti. –
Propagaci akce více zaměřit na cílové skupiny a na obyvatele v místě
závodu.

•

Ekonomicky zdravá akce díky zajištění dostatečné podpory od partnerů. –
Zapojení většího množství partnerů SP do projektu Se sportem na vrchol.

•

Bohatý doprovodný program, který se uskutečnil v takřka celém rozsahu. –
Doprovodný program přesunout do místa, kde se pohybuje větší množství
osob (centrum města).

•

Dobře připravený program pro oficiální hosty akce (zástupce partnerů, atp.).
– Pro usnadnění organizace by oficiální hosté mohli bydlet jen v jednom
až dvou hotelech.

2) Slabé stránky
U každé slabé stránky je uvedeno doporučení, jak jí lze, co nejvíce eliminovat.
•

Závod se neuskutečnil a i předtím měla výstavba trati zpoždění. – Rozmarům
počasí

organizátoři

nezabrání,

avšak

připravený

krizový

plán

by organizátorům připravil možnost rychleji a pravděpodobně i kvalitněji
reagovat na špatné klimatické podmínky.
•

Změna místa konání. – Včasné uzavření smlouvy s areálem, která bude jen
těžko vypověditelná.

•

Velké množství dodavatelů, někdy špatně koordinovaná příprava zázemí
a tím způsobené problémy s výstavbou zázemí. – Podrobnější příprava
harmonogramu příprav zázemí nebo delší čas na jeho vybudování. Vyčlenění
čety 5 dobrovolníků pro přípravu zázemí, kterým bude práci zadávat
manažer pro přípravu zázemí.

•

Špatně nastavený přenos informací od vedoucích pracovníků níže. – Více
informačních kanálů a snadnější přenos zásadních informací na všechny
pořadatele popř. dobrovolníky (např. uzavřený sms kanál).
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•

Nepřipravená péče o diváky na závodní trati. – Najmout manažera, který má
s péčí o diváky zkušenosti z jiné akce, zabránit křížení tras lyžařů a diváků.

3) Příležitosti
U každé příležitosti, kterou má akce pro své případné budoucí uskutečnění v ČR,
je uveden návrh na její konkrétní realizaci.
•

OV a všichni zúčastnění nabrali s přípravou toho závodu spoustu zkušeností,
které do té doby v Čechách takřka nikdo neměl. – Oslovit i příště osoby,
které se na svých místech osvědčili, připravit plán příprav i event plán
s ohledem na nabyté zkušenosti.

•

Zviditelnění regionu, kde se závod pořádá. – Pokusit se, aby místo pořádání
akcí více žilo, nejlépe hned na začátku domluvit spolupráci s radnicí města
a areálem, kde se akce koná. Rovnou mohou zahrnout závod do svých
plánovaných obchodních a marketingových aktivit.

•

Osoba Tomáše Krause. – Legenda této disciplíny je schopná přitáhnout
pozornost diváků, i pokud by sám nezávodil, ale závod spolupořádal.

•

Projekt s ČT Sport na vrchol. – Zapojení co nejširší lyžařské veřejnosti
do projektu. Zvýšení zájmu o skicross.

•

Zisk nových partnerů. – Nutno přesvědčit, že akce bude tentokrát připravena
ještě lépe a i za případné nepřízně počasí bude existovat krizový plán, jak
se s tím vypořádat.

•

Podrobná znalost nákladů na akci. – Možnost již na začátku příprav
vytipovat, kde se dá ušetřit a kde oproti tomu investovat více.

4) Hrozby
U každé z hrozeb bude uvedeno, jak jí co nejvíce eliminovat.
•

Nepřízeň počasí. – Jak již bylo řečeno výše, připravit krizový plán a trať
začít stavět v ještě větším předstihu před akcí.

•

Konkurence zavedených SP v jiných zemích, neochota udělit pořadatelství
zemi, kde se závod posledně neuskutečnil – Při oslovení FIS představit
propracovaný event plán, sestavený s ohledem na zkušenosti z roku 2013.
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•

Ztráta partnerů. – Provést průzkum trhu (oslovení minulých partnerů) již
v přípravné etapě závodu.

•

Nedostatečné kapacity český lyžařských středisek (ubytovací kapacity,
sjezdové tratě, příjezdové cesty, parkoviště u sjezdovky, aj.). – Akci začít
plánovat v dostatečném předstihu a nejlépe i za kooperace s areálem
a městem, kde by se akce měla konat.
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7. Návrhy na zlepšení manažerského zajištění SP ve
skicrossu v ČR
Návrhy na zlepšení manažerského zajištění SP jsou výsledkem, který je založen
na třech pilířích. Prvním pilířem je analýza managementu SP vycházející především
ze studia dokumentů a rozhovorů s členy OV. Druhým pilířem je hodnocení akce expost do kterého byly zapojeny i osoby mimo OV (dodavatelé, partneři, atp.). Třetím
pak SWOT analýza, která shrnuje poznatky s předchozích dvou pilířů a připojuje výhled
do budoucího období, který je nutný pro tuto kapitolu.
Návrhy na zlepšení managementu akce jsou rozděleny dle jejich aplikace
v jednotlivých etapách sportovní akce.

7.1 Přípravná etapa
V této fázi je třeba provést studium o proveditelnosti akce, která by měla zahrnovat.
1) Pečlivý výběr lyžařského střediska, kde se akce může uskutečnit
Je třeba vytipovat sjezdové tratě, kde je možné postavit skicrossovou trať, která
bude atraktivní a přitom bude splňovat bezpečností regule FIS. Zároveň je nutné
posoudit, zda je středisko schopné pojmout tuto akci. Klíčové aspekty zde jsou:
•

Možnost uzavření sjezdové tratě pro veřejnost na dobu minimálně 10 dní,

•

možnost

diváckého

zázemí

přímo

pod

tratí,

ideálně

s výhledem

na ní a s možností odklonit veřejné lyžování jinam,
•

možnost příjezdu vozidel, co nejblíže zázemí trati,

•

velkokapacitní parkoviště v areálu,

•

dostatečná ubytovací kapacity napříč všemi kategoriemi.

Samozřejmě je možné v některém z uvedených požadavků ustoupit, ale pokud
se tak stane, tak se pořadatel dostává do nevýhody hned na začátku akce.
Následovat by mělo oslovení provozovatele areálů, zda a za jakých podmínek
by měli o pořádání zájem.

86

2) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s areálem o pořádání závodu SP
V této smlouvě by již byly uvedeny podstatné náležitosti smlouvy mezi areálem
a pořadatelem. Budoucí smlouva by byla uzavřena po přidělení pořadatelství závodu.
3) Předjednat spolupráci a podmínky spolupráce s potenciálním výrobcem
televizního přenosu. I zde je možno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
4) Předjednat sponzory klíčové pro finanční zajištění akce.
5) Připravit si předběžný rozpočet akce s ohledem na zkušenosti ze SP 2013
a aktuální situaci (areál, ekonomická situace země, aj.)
6) Určit si konkrétní cíle akce i s ohledem na předběžný rozpočet akce. Je třeba
zamyslet se nad cíli: sportovními, ekonomickými i sociálními.
7) Připravit event plan s ohledem na výše uvedené, který bude představen
mezinárodní lyžařské federaci, společně s předáním žádosti o pořadatelství
SP.
Tato etapa by měla probíhat zhruba 1,5-1 rok před akcí. Podílí se na ní vrcholní
představitelé SLČR a SIM a to včetně budoucího výkonného ředitele.

7.2 Plánování a příprava akce
Tato etapa pod sebou skrývá spoustu práce organizačního výboru. Dle hodnocení
akce lze říci, že OV SP se s nástrahami, které na něj v této etapě číhaly, vypořádal
poměrně slušně. Avšak právě v této fázi došlo ke zpoždění mnoha činností, které pak
bylo nutno dohánět na poslední chvíli. Proto je v této kapitole řešena především
organizace práce OV.
7.2.1 Organizační výbor
Organizační struktura pořadatelů se moc měnit nemusí, jen je třeba dřívější a hlubší
zapojení dalších manažerů, kteří budou akci v místě řídit. S ohledem na základní
poučku managementu, že manažer pod sebou nemá mít více než šest přímých
podřízených, je možné organizační výbor více strukturovat, ale závisí to na osobě šéfa
OV a jeho schopnostech. Z výzkumu akce jednoznačně vyplývá, že mezi OV nesmí
chybět koordinátor dobrovolníků. Pro příště by také bylo lepší oddělit pozice manažera
dopravy a partnerského plnění. Za úvahu by stálo i zařazení osoby, která bude mít na
starosti komunikaci s FIS a plnění jejich požadavků tak, ať vše nemusí řešit šéf OV.
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Zároveň se ukázalo jako nevhodné, že šéf OV pod sebou měl i další projekt. Zde
bych doporučoval, aby minimálně posledních 6 týdnů před akcí neměl na starosti nic
jiného.
7.2.2 Plánování a organizace příprav
U plánování příprav je třeba postupovat více koncepčně a krom pravidelných porad,
ze kterých bude pořizován zápis, je třeba sestavit jednoduchý časový harmonogram
příprav tak, aby z něj plynulo, kdy je třeba dokončit zásadní svazky úkolů. Návrh, jak
by takový harmonogram mohl při pořádání příštího SP vypadat, ukazuje tabulka 13.
Tab. č. 13 – Návrh harmonogramu příprav SP

Oblast/Čas

Více jak 6
měsíců do
akce

6-4 měsíce do
akce

4-2 měsíce do
akce

60-40 dní do
akce

40-20 dní do
akce

20-10 dní do
akce

10 dní- až
příjezd do
místa konání

Místo
konání

Již je
uzavřena
smlouva s
areálem,
plánek místa

Vyjednání o
spolupráci s
radnicí místa
konání

Uzavření
spolupráce s
radnicí, inspekce na
jiném SP

Kontrola místa
konání v
zimním obdobíspecifikace
diváckých zón,
atp.

Zasněžování,
zajistit zázemí
pro OV

Vytvoření
podrobného
plánu výstavby
zázemí akce

Zajištění všeho
potřebného pro
výstavbu

Ubytování

Oslovení
ubytovatelů
v místě inspekční
cesta

Výběr
nejvhodnějších
hotelů a dalších
ubytovacích
kapacit

Závazné rezervace,
včetně nutné
rezervy

Platba záloh

Závodníci
zasílají
předběžnou
startovní
listinu

Příprava
rooming listů

Finalizace
rooming listů,
nejpozději 8 dní
před akcí zaslat
všem dopis s
instrukcemi

Průzkum
možných řešení

Určení dopravního
plánu ve spolupráci
s městem

Zajištění
dodavatelů pro
transportní
služby

Inspekční
cesta

Příprava
finálního
plánu, který
bude zaslán v
dopise s
instrukcemi

Zahájení odvozu
veškerého
materiálu do
místa konání

Uzavření smluv
s dodavateli

Deadline 30
dní před akcí,
zaslání
požadavku na
reklamní
materiály

Plán
rozmístění
reklam a
partnerských
aktivit v místě
konání

Sběr veškerých
reklamních
materiálů, které
na místo poveze
pořadatel

Výběr dalších
dodavatelů

Specifikace
požadavků na
dodavatele

Specifikace
požadavků na
dodavatele

Kontrola běhu
věci, případně
uzavření
jednotlivých
smluv

2. vlna
kampaně,
příprava
grafiky do
místa konání

TK k akci, 3. vlna
kampaně

Zaslání
podrobných
informací,
informační
schůzka

Příprava plánu
pro zapojení
brigádníku do
příprav a systému
jejich
informování

Doprava a
transport

x

Partneři

Hlavní
partner
podepsán,
příprava
nabídky pro
další platící

Oslovování
dalších partnerů

Uzavření smluv s
platícími partnery.
Hledání dodavatelů

Dodavatelé

x

Oslovení
klíčových
dodavatelů

Uzavření smluv s
klíčovými
dodavateli,
oslovení dalších
dodavatelů

Propagace

Informovat
média o akci

Příprava
mediální
kampaně

Uzavření grafiky
pro 1. vlnu
kampaně

1. vlna kampaně

Grafika pro 2.
a 3. vlnu
kampaně, TK
k akci

x

Sestavení
požadavků na
dobrovolníky

Oslovení
dobrovolníků

Náborová
schůzka a
následný nábor

Finální
rozdělení
brigádníků na
pozice a jejich
informování

Dobrovolníci
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Diváci a VIP

Akreditace

x

x

Stanovení
přibližného
počtu
oficiálních
hostů

Rozhodnutí o
způsobu distribuce
vstupenek

Případné
zahájení
distribuce
vstupenek,
Sestavení VIP
programu

Specifikace
počtu VIP,
revize počtu
prodaných
vstup.

Plán péče o
diváky,

Zaslání instrukcí
VIP, zveřejnění
instrukcí pro
diváky

x

Příprava
akreditačních zón

Přijímání
žádostí o
akreditace od
jednotlivých
manažerů

Přijímání
žádostí o
akreditace od
jednotlivých
manažerů

Začíná výroba
akreditací pro
již schválené
žadatele

5 dní před akcí
uzávěrka
akreditací a
výroba
zbývajících

Zdroj: Vlastní zpracování (2013)
Zároveň doporučuji při plánování sestavovat kontrolní seznam menších položek
spadajících do jednotlivých řešených oblastí tak, jak jej ukazuje příloha 3. Za kontrolní
seznam by si vždy nesl odpovědnost manažer sekce, ale výkonný ředitel by do něj mohl
nahlížet, připisovat úkoly nebo kontrolovat, zda je již úkol označen jako splněný.
První, co bude zařazeno do checklistu budou požadavky FIS a k nim pak budou
přibývat požadavky vycházející z event plánu akce. Konkrétnější zlepšení některých
organizačních záležitostí obsahuje následující kapitola.
7.2.3 Návrhy na zlepšení konkrétních plánů
Ve fázi plánování bylo opomenuto i několik věcí, které pak komplikovaly organizaci
akce na místě, některé záležitosti pak nebyly naplánované dokonale. Příště by nemělo
být opomenuto:
•

Připravení harmonogramu akce v místě konání – slouží především
pro kontrolu. Měly by v něm být naplánované pravidelné schůzky OV.

•

Připravení informačního plánu - zajištění, aby se důležitá informace dostala
k dalším osobám, které jí potřebují, co nejrychleji – SMS kanál mezi členy
OV, SMS kanál koordinátor dobrovolníků- dobrovolníci, systém nástěnek,…

•

Připravení krizového plánu – viz další kapitola.

•

Propagaci akce více cílit na konkrétní cílové skupiny akce. Obyvatelé města
- ať akci vezmou za svou a přijdou se na ni podívat. Návštěvníky podobných
akcí (extrémní nebo lyžařské sporty) – rozdávání letáků například na akcích
Red bullu nebo lyžařských akcích typu Jizerská „50“.

•

Musí existovat plán návozu a odvozu materiálu tak, aby se nestalo,
že se důležitá věc ztratí, na místo dorazí pozdě nebo vůbec. Za zvážení by
stál pronájem skladu v místě konání, kam by věci byly naváženy postupně.
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•

Zajištění bezpečnosti a dalšího servisu pro diváky.

•

Péče o zástupce FIS na úrovni oficiálních hostů – péče o zástupce FIS byla
zajištěna, ale ne v takové v míře v jaké by si zasloužili. Napříště by bylo
vhodné pro ně zajistit hostesku na hotel (objednávání odvozu, kontaktování
konkrétních členů OV, atd.), místo pro odpočinek a schůzky v blízkosti trati,
zajištění parkovacích míst pod tratí, vše co FIS potřebuje mít připravené den
před jejich příjezdem.

•

Příprava evaluace akce – Předem by měla být připravena i podrobnější
evaluace akce. Doporučují do ni zapojit diváky závodu a závodníky. Pro oba
by byl připraven dotazník, který by se snažil zjistit jejich hodnocení akce.
Zaslán by byl zhruba 10 dní po skončení akce. Sběr dotazníků od diváků by
probíhal přes internetové stránky a FB stránky projektu a zároveň by proběhl
sběr emailových kontaktů na místě (soutěž o ceny). Získané emailové adresy
by zároveň mohly posloužit pro marketingové účely partnerů akce.
Na získané kontakty by byl také zaslán dotazník. Výsledky dotazníku
by mohly být zařazeny, jak do externího hodnocení akce, tak do interního
hodnocení.

Nedokonalé plánování se ukázalo především v péči o dobrovolníky, proto
je rozebráno v samostatné kapitole.
7.2.4 Zajištění péče o dobrovolníky
Dobrovolník je někdo, kdo se na akci podílí ve svém volném čase a z vlastního
zájmu. Pořadatelé by to tedy měli ocenit a snažit se jeho zájem o akci podpořit,
tak aby odváděl svou práci dobře. To se při akci v Harrachově zcela nepodařilo.
Pro příště by mělo být lépe zajištěno minimálně následující:
•

Předem lépe připravená organizace práce dobrovolníků- nutno sestavit plán
jejich zapojení, na kterém se musí podílet SIM i SLČR. Zajištění
dostatečného množství kvalitních vedoucích dobrovolníků především
v technické četě, kde jich bylo zapojeno jednoznačně nejvíce.

•

Zajistit vyšší hmotnou odměnu pro dobrovolníky pracující delší dobu
v horších podmínkách. Zajímavý, ale jen těžko realizovatelný byl například
návrh na zajištění zimních pracovních bot pro tyto pracovníky.
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•

Nenabrat jen minimální počet dobrovolníků k zajištění akce, ale počítat
s rezervou v minimální výši 10 %. Práce se vždy najde a náklady
to při správném plánování tolik nezvýší.

•

Včasné zajištění zázemí nedaleko trati. Krom tepla a občerstvení, zde může
hrát hudba pro relaxaci před další prací.

•

Na místě školení týkající se činností, které budou zajišťovat při závodě.

•

Připravit závěrečnou party, na jejímž začátku jim OV poděkuje
za spolupráci.

•

Při zapůjčení materiálu určit osobu, které je za něj zodpovědná. Přejde
se tím ztrátám (nářadí na stavbu trati, vysílačky, atp.)

Bonusy pro dobrovolníky, které už nejsou nutné, ale určitě by zvýšily jejich zájem
o akci. Může to být například večerní tematický program (video se závodem SP v SX,
atp.) nebo bonusové občerstvení od partnera akce (jeden Red bull denně, aj.).
Samozřejmě je dobré nechat některou z těchto aktivit jako odměnu za dobře vykonanou
práci a nepřipravovat je automaticky.
7.2.5 Příprava krizového plánu
Krizový plán by měl být připraven na reálné hrozby, které závod můžou ohrozit
v průběhu jeho závěrečné přípravy. Krizový plán by měl řešit především následující
situace: problémy s výstavbou trati z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,
odložení závodu o den z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neprůjezdnost
hlavních příjezdových cest nebo zapadnutí vozu s materiálem, větší množství diváků
než je areál schopen pojmout, výpadek proudu nebo vážné zraněné závodníka.
V těchto případech navrhuji následující krizová řešení:
1) Problémy s výstavbou trati z důvodu nepříznivých klimatických podmínekzpoždění výstavby
Zavedení nočních pracovních směn. Možno rozdělit dobrovolníky na 2 směny s tím,
že noční bude placená, nebo mít v záloze připraveno dostatečné množství placených
pracovníků, kteří by mohli jezdit jen na noční směny (možno domluvit spolupráci
například s personální agenturou nebo lyžařskou školou, která může dodat své
instruktory).
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Je však žádoucí, aby noční směna dojížděla (proplácení cest), protože je těžké
zajistit ubytování last minute na jednu noc v místě konání.
Pravděpodobnost, že tato situace nastane: střední. Složitost řešení nastalé situace:
střední.
2) Odložení závodu o den z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
K této situaci příliš často v rámci SP skicrossařů nedochází, protože druhý den již
zpravidla nikdo přenos závodu neodvysílá v TV, protože už má naplánován další
program. Přesto někdy převáží sportovní zájem a závod se odjede o den později.
Hlavní problém, který pak může nastat, je nezajištěné ubytování pro některé
z participujících. Zde je výhodou, že pro nejdůležitější účastníky (závodníci, FIS,
organizátoři, část dobrovolníků) je počítáno již od začátku s ubytování do druhého dne
po závodě. Problém může nastat s partnery a některými dodavateli, kteří měli hotel
zarezervován jen do dne závodu a hotel má již na další noc nasmlouvanou novou
klientelu.
V plné sezóně je tento problém takřka neřešitelný. Jedinou variantou může být
pokusit se domluvit s ubytovateli v nejbližším velkém městě, kde mají volné kapacity
a dodavatelům a zástupcům partnerů zajistit na druhý den například shuttle bus.
Pravděpodobnost, že tato situace nastane: nízká. Složitost řešení nastalé situace:
střední.
3) Neprůjezdnost hlavních příjezdových cest nebo zapadnutí vozu s materiálem
Zde je třeba uzavřít domluvu s cestáři tak, aby silnice ve dnech kolem závodu více
upravovali a případně byli k dispozici pro případ krize.
Pravděpodobnost, že tato situace nastane: vyšší. Složitost řešení nastalé situace:
nízká až střední.
4) Větší množství diváků než je areál schopen pojmout
Při správně vybrané destinaci, kde se akce koná, bude vždy kolem dojezdu trati
dostatečný prostor i pro velké množství diváků, problém však může nastat při jejich
hromadném příjezdu nebo odjezdu. Zde je důležité mít dobře proškolené zaměstnance
bezpečností agentury, kteří prostor pod tratí střeží, aby byli schopní organizovat
i odchod davu. Zároveň na tuto činnosti mohou být využiti i dobrovolníci, pro které
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nebude práce na trati. Ty je však třeba také zaškolit. Tento management by měl mít
na starosti manažer péče o diváky, který při SP v roce 2013 nebyl k dispozici.
Pravděpodobnost, že tato situace nastane: střední. Složitost řešení nastalé situace:
nízká až střední.
5) Výpadek proudu
Klíčové činnosti by měly být zajištěny pomocí dieselových agregátů, tak tomu bylo
i při SP v roce 2013. Zároveň je vhodné, aby byl alespoň jeden diesel agregát připraven
jako pojistka.
Pravděpodobnost, že tato situace nastane: malá. Složitost řešení nastalé situace:
záleží na délce výpadku.
6) Vážné zraněné závodníka
Tomu se snaží předcházet stále přísnější bezpečnostní regule, která pro závody
stanovuje FIS. Zároveň musí být na trati zdravotník, pod tratí sanitka a v záloze
připravená i horská služba, tak aby zajistila bezpečnou přepravu závodníka do sanitky.
Pravděpodobnost, že tato situace nastane: střední. Složitost řešení nastalé situace:
nízká
Krizové plány, takřka vždy znamenají více náklady. Určitě je ale lepší, když se akce
prodraží, než když se neuskuteční vůbec. Samozřejmě prodražením se myslí zvýšení
nákladů v jednotkách procent ne v desítkách.

7.3 Průběh akce
Pokud budou implementovány všechny úpravy, které řeší předchozí kapitola, pak by
teoreticky mělo dojít k lepšímu managementu průběhu akce automaticky. Avšak i dobrý
plán může špatně dopadnout, pokud není na místě dobře proveden. Při příštím SP
poháru je třeba zajistit:
•

Včasný příjezd manažerů jednotlivých sekcí do místa konání. Minimálně
v předvečer dne, kdy jsou opravdu potřeba.

•

Včasné připravení podmínek pro dodavatele.

•

Vyčlenění jednoho vozidla transportní služby pro převoz materiálu.

•

Denní mítinky OV, kde budou shrnuty provedené přípravy a cíle na další den
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•

Dostatečná komunikace se závodníky a zástupci FIS

•

Zajištění dodržování nastavených pravidel (nošení akreditací, parkovací
a dopravní systém, aj.)

•

Zajistit centrální vydávání akreditací na jednom místě.

7.4 Ukončení a evaluace akce
Platí zde to samé jako u průběhu akce. Ukončení akce i její evaluaci je nutné
podrobněji naplánovat již v etapě příprav a plánování akce.
Ukončení a sbalení akce by mělo být koordinované, kdy si opět každý manažer ručí
za svou oblast, měl by mít seznam materiálu, který musí být sbalen a odvezen. Hned na
místě by měla být zajištěna odpovědnost za ztracený případně zničený materiál.
Co se týká interního hodnocení, tak je dobré jej provést co nejdříve po akci. Šéf OV
by nejpozději do 10 dnů po skončení měl mít osobní názor od všech členů
organizačního výboru. Je třeba využít toho, dokud mají vše ještě v živé paměti.
V dalších měsících by se měl zajímat o zpětné hodnocení akce od dodavatelů a také jim
dát zpětnou vazbu, jak byl OV spokojen s jejich prací.
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8. Závěr
Pořádání sportovních akcí je velice komplexní činnost, při které má manažer před
sebou spousty rozhodnutí, při kterých může udělat chybu a značně si tím zkomplikovat
situaci. Proto, aby manažer zažíval takovýchto situací co nejméně, je třeba si každou
chybu a každou akci po jejím skončení důkladně vyhodnotit a poučit se z ní. Přesně toto
dokonale vystihuje dva hlavní cíle této diplomové práce. Prvním bylo analyzovat si akci
a druhým najít situace, kde se stala chyba a určit si, co příště provést lépe, tak aby
se chyby již neopakovaly.
Analýza managementu závodu světového poháru ve skicrossu 2013 v Harrachově
přináší shrnutí veškerých příprav, které bylo pro uskutečnění závodu nutné provést.
Zároveň je v rámci analýzy upozorňováno na záležitosti, které nebyly v rámci příprav
zcela zvládnuté.
Tyto skutečnosti jsou dále diskutovány s pořadateli a dalšími osobami, které
se podíleli na přípravách závodu v kapitole 6.1. Rozhovory následovaly s několika
měsíčním odstupem po akci. Do hodnocení jsou zapojeni i dobrovolníci, kteří na akci
pomáhali, a kteří po skončení akce nebyli pořadateli oficiálně osloveni.
Hodnocení akce ex-post přineslo spoustu podnětů, které stály za hlubší úvahu
a za porovnání s teoretickými poznatky, které o sportovních akcích existují, a které
autor zmiňuje na začátku této práce.
Vyhodnocení akce pak přináší návrhy na zlepšení manažerského zajištění světového
poháru ve skicrossu. Jako klíčové autor vyhodnocuje následující záležitosti:
•

Kvalitněji provedená studie o proveditelnosti akce.

•

Sestavení harmonogramu příprav, s určením konečných termínů některých
činností, které ovlivňují činnosti další.

•

Důslednější kontrolu jednotlivých činností manažerů sekcí od šéfa OV.

•

Sestavení plánu na využití pracovních sil mezi SLČR a SIM, především
jasnější organizace dobrovolníků.

•

Jednoznačné rozdělení činností mezi manažery sekcí v místě konání.

•

Přípravu krizových plánů.

•

Kvalitnější plán evaluace akce, do které budou zapojeni i diváci.
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Pokud bude zkoumaný světový pohár manažersky zajištěn, tak jako posledně a navíc
budou zavedeny návrhy na zlepšení, tak jak jsou uvedeny v kapitole 7., pak je možné
uspořádat skvělou akci, na kterou budou všichni rádi vzpomínat. Alespoň takto hovoří
teorie. Otázkou pro další období je, zda by to takto fungovalo i při opětovném pořádání
akce ve skutečnosti. Právě v tom je krása sportovních akcí, ať už teorie hovoří jakkoliv,
tak jejich pravá úspěšnost se ukáže až v samotném průběhu akce. Zpravidla k tomu stačí
„málo“ - skvělé výkony sportovců a dobrá divácká atmosféra. Po takovéto akci pak
pořadatel může vidět nadšené tváře odcházejících diváků a radující se sportovce.
Povedla by se tato atmosféra navodit v Harrachově? Na to už nikdo neodpoví, ale
rozhodně stojí za to pokusit se o to znovu a hlavně lépe.
Firma Sport Invest Marketing má i nadále ve svých plánech pokusit se světový
pohár v ČR opět uspořádat. Věřím, že při přihlédnutí k výsledkům této práce, dobré
funkcionářské práci jejich představitelů a troše štěstí se může podařit pořadatelství opět
získat a tentokrát dotáhnout akci až do úspěšného konce.
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