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Abstrakt 

Název:  Management sportovní akce Jihlavská 24 MTB 

 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je především na základě analýzy akce 

Jihlavská 24 MTB 2013 představit chod akce dvaceti 

čtyřhodinového typu. Pomocí vybraných metod bude vytvořen návrh 

projektu organizace akce v roce 2014, který bude zaměřen na 

navrhované změny. 

 

Metody:  analýza dokumentů, polostrukturovaný rozhovor s členem 

organizačního týmu, elektronický a písemný dotazník pro závodníky, 

písemný dotazník pro diváky, SWOT analýza 

 

Výsledky: Závod je hodnocen jako velmi dobře organizačně zvládnutý. Mezi 

hlavní silné stránky závodu patří jeho atraktivita, příjemné zázemí a 

podpora města Jihlavy a kraje Vysočiny. Mezi navrhované změny 

patří zlepšení zabezpečení Wi-Fi připojení v areálu a bohatší 

doprovodný program. 

 

Klíčová slova:  sportovní management, dotazník, 24 hodinový závod, SWOT 

analýza 

  



 
 

Abstract 

Title: Management of sport’s event Jihlavská 24 MTB 

 

Objective: The aim of this work, mainly based on the analysis of the event 

Jihlavská 24 MTB 2013, is to introduce running of twenty-four-hour 

event type. With selected methods will be developed project 

proposal for organization of the event in 2014, which will be focused 

on the proposed changes. 

 

Methods: document analysis, semi-structured interview with a member of the 

organizing team, electronic and written questionnaire to competitors, 

written questionnaire for the audience, SWOT analysis 

 

Results: The event is evaluated as well organizationally managed. The main 

strengths of this race are its attractiveness, nice background and 

support of the Jihlava city and the Vysočina region. Among the 

proposed changes include improved security Wi-Fi connection in the 

complex and rich accompanying program. 

 

Keywords: sport management, questionnaire, 24-hour race, SWOT analysis 
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1. ÚVOD 

V dnešní době se po celé České republice koná mnoho sportovních závodů. Ne 

každý závod dosáhne takové kvality, že se díky spokojenosti účastníků opakuje i 

následující rok, a získá tak svou tradici. Úspěch je v tom, naleznout na trhu sportovních 

akcí „díru“ a vyplnit ji něčím, o co bude zájem. Dalším úkolem je zajistit úspěšnou 

organizaci. Míru úspěšnosti mohou posoudit zcela určitě účastníci akce, ať už jde o 

závodníky či diváky. Hlavním problémem pořadatelů je zvážit požadavky těchto 

participantů. Organizátoři akce se musí i přes slova chvály snažit dále zlepšovat.  

Současně do sportu a konkrétně do organizace závodů neoddělitelně patří 

marketing. V jeho důsledku dochází v jistém slova smyslu k využívání sportovců nebo 

dané akce k propagaci vlastní firmy, produktu či jiného marketingového sdělení. Na 

druhé straně je potřeba si uvědomit, že za tímto viditelným obalem akce lze naleznout 

neziskové organizace, jejichž hlavním cílem je stále především radost ze sportu a 

spokojenost účastníků akce. 

Závod, kterým se bakalářská práce zabývá, pořádá nezisková organizace SLIBY 

- CHYBY. Této organizaci se povedlo něco obdivuhodného. Již po prvním ročníku akce 

Jihlavská 24 MTB se ozývaly pozitivní a chvalné reference. Přitom lze říci, že za 

organizací akce stáli pořadatelé – amatéři, co se týče vzdělání v oblasti managementu. 

Co stojí za takovým úspěchem?  

Bakalářská práce na téma Management sportovní akce Jihlavská 24 MTB má za 

úkol zjistit, v čem tkví úspěch této akce. Samozřejmě, na každé akci je co zlepšovat. 

Druhým faktorem výběru tématu byl fakt, že občanské sdružení SLIBY – CHYBY bylo 

ochotno poskytnout informace o závodu a nahlédnout do organizace akce v průběhu 

jejího konání. 

Jisté je, že netradiční, atraktivní, dvaceti čtyřhodinový závod na horských 

kolech, který vede i centrem města Jihlavy, si získal své příznivce. Tento typ závodu je 

totiž v ČR pořádán už jen na dalších třech místech. V zahraničí je velmi populární a tak 

se dá čekat, že se postupně i v České republice takovýchto závodů bude konat více. 

Tato bakalářská práce může posloužit budoucím organizátorům podobných akcí 

a pořadatelům akce Jihlavská 24 MTB pomůže získat představu o tom, jak závod 

vnímají závodníci a diváci, a přinese návrhy aplikovatelné v následujícím ročníku. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cíle: 

Cílem bakalářské práce je především na základě analýzy posledního ročníků akce 

Jihlavská 24 MTB 2013 představit chod akce dvaceti čtyřhodinového typu. Pomocí 

vybraných metod bude vytvořen návrh projektu organizace akce v roce 2014, který 

bude zaměřen na navrhované změny. 

Úkoly: 

 Analýza dokumentů 

 Vytvoření dotazníků pro účastníky závodu 

 Provedení a sepsání rozhovorů s organizátorem akce 

 Sběr dat v průběhu závodu 

 Sběr zbývajících dat po závodu 

 Zpracování odpovědí a vyhodnocení dotazníků 

 Provedení SWOT analýzy akce 

 Zhodnocení dosavadních ročníků a tvorba návrhů na zlepšení 

 Vytvoření projektu týkajícího se změn pro rok 2014 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Management 

Anglický pojem management v překladu nejvíce vystihuje termín řízení a vedení. 

Anglickými ekvivalenty jsou např. directing či controlling. 

Management zasahuje širokou oblast, a proto existuje mnoho přístupů, a tedy i 

definic k vysvětlení tohoto složitého pojmu. 

Vodáček, Vodáčková (2009, s. 11) rozdělují druhy definic do 3 základních skupin 

podle toho, zda zdůrazňují vedení lidí, specifické funkce vykonávané vedoucími 

pracovníky, nebo účel a používané nástroje. 

 vedení lidí 

Americká manažerská asociace in Vodáček, Vodáčková (2001, s. 16): „Management 

znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných.“  

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky 

Chung in Vodáček, Vodáčková (2001, s. 16): „Management je proces plánování, 

organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení 

organizačních cílů.“  

 účel a používané nástroje 

Vodáček, Vodáčková (2009, s. 12): „Management je soubor přístupů, názorů, 

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

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

organizace.“ 

Koontz a Weihrich (1993, s. 16) uvádí, že pro pochopení managementu je 

výhodné ho dezinterpretovat do 5 funkcí řízení: plánování, organizování, personalistika, 

vedení, kontrolování. Touto klasifikací manažerských funkcí se budu zabývat níže. 

Navzdory množství definic můžeme nalézt i jejich souvislosti. Ve většině z nich 

je kladen důraz na dosažení stanovených cílů. Pokud vedoucí pracovníci dokážou 

správně zkoordinovat své manažerské činnosti, mohou prostřednictvím skupiny 

pracovníků splnit vymezené úkoly a cíle. Aplikace doporučených a osvědčených metod 

managementu přispívá k efektivnímu růstu organizace. 
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3.1.1Sportovní management 

Podle Čáslavové (2009, s. 18) lze sportovní management chápat jako způsob 

uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, jednot, družstev, 

které alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále sem patří způsob 

řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či placených tělovýchovných 

a sportovních služeb (např. fitness).  

Dále ve své knize dělí „Sportmanagement“  na dvě komponenty: 

 komponenta managementu a komerce (zahrnuje klasické manažerské 

řídící funkce, ale i oblasti účetnictví, marketingu, ekonomie, financí a práva), 

 komponenta sportu (zahrnuje oblast diváctví z hlediska konzumování 

zábavy a zdatnosti, mající ve svém zájmu aktivní účast participantů na 

sportovních a tělovýchovných aktivitách). (Čáslavová, 2001, s. 18) 

3.2 Manažer 

Manažer je jednoduše řečeno vedoucí pracovník, jemuž organizace svěřila 

odpovědnost za dosahování cílů. 

Práci manažera můžeme klasifikovat díky manažerským funkcím (resp. 

činnostem). Jak už bylo zmíněno výše, nejrozšířenější klasifikace manažerských funkcí 

od Koontze a Weihricha zahrnuje plánování, organizování, personalistiku, vedení a 

kontrolování. Vodáček, Vodáčková (2009, s. 68) nazývají tyto funkce jako sekvenční 

(realizují se postupně, ačkoliv se nevylučuje jejich překrývání nebo zpětné provedení). 

Dále zavádějí pojem paralelní (průběžné) funkce: analyzování řešených problémů, 

rozhodování, implementace. Tyto funkce jsou aplikovány podle potřeby v celém 

procesu managementu. 

Existuje mnoho alternativních klasifikací, které spíše doplňují již uvedené hlavní 

funkce. Výběrem z nich lze zmínit činnosti motivování a komunikace, které lze 

považovat za velmi důležité, a které nechybí ve výčtu manažerských funkcí u Druckera, 

zakladatele moderního managementu. 
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3.2.1 Sportovní manažer 

Činnosti sportovního manažera se příliš neliší od činností manažera ve velkých 

podnicích. Základní činnosti sportovního manažera, ale i konkrétní příklady jeho 

specifických funkcí zobrazuje tabulka 1. 

Tabulka 1 - Činnosti manažera ve sportu 

Základní činnosti 

manažera 

Příklady aplikace 

základních činností 

manažera na činnosti 

sportovního manažera 

Specifické činnosti 

1. Plánování Strategický plán rozvoje 

přísl. organizace (např. SK) 

Sponzorská činnost 

2. Organizování - postupy Postupy vyhodnocování 

výsledků 

Sportovní reklama 

3. Vytváření organizačních 

struktur 

Zdokonalování org. 

struktury TVS ČR (např. 

sport. svazů) 

Transfer hráčů a trenérů 

4. Výběr, rozmisťování a 

vedení lidí 

Výběr a rozmisťování lidí 

při práci ve sportovních 

spolcích (profesionálové, 

dobrovolníci) a jejich 

motivace 

Znalost uspořádání 

fungování norem 

vrcholných mezinárodních 

organizací TVS 

5. Kontrola Ukazatele finanční kontroly 

TVS organizací 

Zabezpečení norem a 

náležitostí při uzavírání 

smluv v tuzemsku i 

zahraničí 

6. Marketing Marketing v oblasti 

placených TVS služeb 

Problematika ochrany 

zdraví, pojištění a soc. 

zabezpečení 

7. Finance Přehled o aktuálních 

ekonomických trendech a 

opatřeních ve státní a 

podnikatelské sféře 

Kontakt a spolupráce se 

zájmovými a odbornými 

organizacemi sportovců, 

trenérů, učitelů TVS 

8. Právo Zákony o TVS, stanovy a 

další normy stát. a spol. 

organizací TVS 

Pozn.: Úspěšná realizace 

základních činností 

manažera je podmíněna 

průběžnými manažerskými 
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9. Komunikace Vyjednávání sponzorských 

kontaktů 

funkcemi v pozici 

analytických, rozhodovacích 

a implementačních činnost 

včetně komunikace. 

Zdroj: Čáslavová (2009, s. 14) 

Dle různého zaměření rozděluje Čáslavová (2009, s. 25) sportovní manažery do 3 

úrovní: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovců, 

specialisté pro organizaci sportovních akcí) 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku (členové 

výkonných výborů a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek 

apod.) 

 manažeři v podnikatelském sektoru (výroba sportovního zboží, 

provozovatelé placených tělovýchovných služeb, pracovníci reklamních a 

marketingových agentur pro TVS apod.) 

3.3 Projektový management 

Kerzner in Svozilová (2006, s. 19) definuje projektový management jako souhrn 

aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s 

relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a 

záměrů.  

Projektový management obsahuje aktivity, které souvisí s řízením předmětu, 

služby nebo jejich kombinace, která má realizací projektu vzniknout s ohledem na 

požadovanou úroveň kvality výstupu projektu. Další skupinou aktivit je řízení nákladů a 

ekonomických požadavků na efektivitu, a to při značné neurčitosti, která projekt 

provází, a možnosti působení obtížně předvídatelných rizikových vlivů v průběhu trvání 

projektu. Velká skupina aktivit pak souvisí s vlastním řízením procesů v čase, 

koordinaci jednotlivých dílčích prací a souvisejících nároků na komunikaci mezi 

účastníky projektu. Neméně důležité je budování mezilidských vztahů, inspirování a 

motivace členů projektového týmu spolu s efektivním řízením případných konfliktů. 

(Svozilová, 2006, s. 12) 

Pro úspěšně ukončení projektu Svozilová (2006, s. 12/13) uvádí několik 

specifických činností, které je potřeba zvládnout: 
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 stanovit předmět projektu dle potřeb a požadavků zadavatele, 

 vytvořit odhady a předpoklady a přenést je do časových plánů, finančních a 

metodických postupů, 

 zajistit zdroje a zpracovat podklady projektových dokumentů ke schválení, 

 vyhledat vhodné pracovníky a obsadit specifické projektové role, přidělit úkoly, 

 koordinovat práci projektového týmu, vést a motivovat jeho členy, 

 vytvářet prostředí vedoucí k požadované kvalitě, 

 kontrolovat plnění úkolů vzhledem ke stanoveným plánům, 

 monitorovat rizikové vlivy, zvolit ochranná opatření, 

 vypořádat projektové agendy – závěrečná fakturace, sestavení hodnotících 

interních dokumentů o průběhu projektů, uvolnění členů týmu a hodnocení 

jejich výkonů atd.  

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že na projektového manažera je kladen 

požadavek komplexní a široké odbornosti. 

Pro řízení projektu je důležité sestavit plán jednotlivých činností a časově je 

uspořádat. Pro přehlednost je výhodné vytvořit grafické znázornění těchto aktivit. 

Jednoduchým nástrojem je Ganttův diagram, který tvoří chronologický sled činností a 

to tak, že délka úsečky je měřítkem pro trvání činnosti a počáteční a konečné termíny 

jsou zobrazeny na časové ose. Tento diagram je výhodný proto, že se snadno vytvoří i 

bez specializované softwarové podpory. Nevýhodou je, že neukazuje závislost mezi 

úkoly, a tak pokud by došlo k posunu jedné činnosti, v diagramu to další činnosti 

neovlivní, ačkoliv v realitě tomu je právě naopak. 

Tabulka 2 - Příklad Ganttova diagramu 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Úkol A          

Úkol B          

Úkol C          

Úkol D          

Zdroj: Svozilová (2006, s. 135) 
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3.4 Marketing 

Pod pojmem marketing si každý vybaví především reklamu, neboť ta nás 

v současné době zahlcuje ze všech stran. Reklama je ale pouze jednou částí marketingu.  

Kotler et al. (2007) uvádí: „Dnešní marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu 

jako schopnost prodat – přesvědčit a prodat – ale v novém významu uspokojování 

potřeb zákazníka.“ (6, s. 38) Často se také objevuje definice, že marketing je „umění 

prodeje výrobků“, ale prodej také není nejdůležitější částí marketingu. Drucker in 

Kotler, Keller (2007, s. 44), přední teoretik managementu vystihl problém následovně: 

 „Lze předpokládat, že vždy bude existovat potřeba něco prodávat. Cílem 

marketingu je však učinit prodávání čímsi nadbytečným. Cílem marketingu je 

poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu výrobek nebo služba padla 

jako šitá na míru a prodávala se sama. V ideálním případě by měl marketing 

vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat. Vše, čeho je pak zapotřebí, je 

učinit výrobek nebo službu dostupnými.“  

Je otázkou, zda všechny firmy chápou marketing tak, jak uvádí Drucker. 

V každém případě se firmy snaží pomocí marketingu dosáhnout toho, aby byly pro 

zákazníka viditelné a známé. Pokud výrobek nebo služba nenachází své zákazníky, lze 

říci, že jde o špatný marketing, protože firma nedokázala porozumět tomu, co lidé 

chtějí. 

3.4.1 Sportovní marketing 

Pro sportovní marketing je někdy řazeno synonymum sponzorování sportu, jde ale 

o špatné komunikativní použití na úrovni sportu. Pojem sportovní marketing zahrnuje 

sponzoring, merchandising, licence a propůjčení přenosových práv. Dodatečně zahrnuje 

i podporu sportovců, klubů, svazů a sportovních akcí. 

Výstižně formulují sportovní marketing Mullin, B, Hardy, S., Sutton, W., A. 

(2007, s. 11): „Sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu 

podněty a přání sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. 

Sportovní marketing vyvinul 2 hlavní linie: marketing sportovních výrobků a služeb 

vztažený přímo k zákazníkům sportu a marketing ostatních zákazníků a průmyslových 

produktů a služeb s využitím propagace ve sportu.“  
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3.4.2 Marketing sportovních akcí 

Marketing sportovních akcí se zaměřuje především na získávání zákazníků. 

Využívá motivace diváků i aktivních sportovců prostřednictvím akce. Sportovní akce 

účastníky emocionálně aktivuje a zasahuje. Tím mezi nimi vzniká velmi silná vazba. 

Vznikají tak předpoklady pro marketing akce zvláště v oblasti komunikace. Marketing 

prostřednictvím sportovní akce komunikuje produkty a značky. Jde především o: 

 komunikaci značek a firem, 

 reklamu produktů, 

 péči o potenciální zákazníky. (Čáslavová, 2009, s. 149) 

3.4.3 Sponzoring ve sportu 

Sponzorování je důležité především z hlediska získání dostatečných finančních 

zdrojů pro realizaci zejména kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit 

v různých sférách společnosti. 

Pod pojmem sponzoring se objevuje množství definic s různým pohledem na věc. 

Podle Mastermana (2007, s. 28) existují tací, kteří rozdělují sponzoring na dobročinný a 

komerční. Dále uvádí, že dobročinný sponzoring je především nástrojem pro zlepšení 

firemní image a společenské uznání v rámci komunity. Většina autorů se ale přiklání 

k tomu, že dárcovství do sponzoringu nepatří, neboť se většinou přistoupí 

k vzájemnému fyzickému plnění. Pokud se tedy dnes mluví o sponzoringu, má se na 

mysli sponzoring komerční, který je orientován na dosažení obchodních cílů, jako je 

zvýšení povědomí nebo prodeje. 

Například Parent a Slack (2005, s. 250) definují sponzoring jako výměnu zdrojů 

mezi sponzorem a sponzorovaným pro získání výhod.  Přímo sponzorováním 

sportovních akcí se ve své knize zabývají Hermanns a Riedmüller (2003, s. 141), kteří 

uvádí, že sponzorování sportovních akcí zahrnuje finanční a majetkové granty anebo 

služby společnosti (sponzora) poskytnuté osobě, skupině osob nebo organizaci, která 

akci pořádá, a na oplátku dostane udělení práva na komunikativní využití sponzorované 

akce, to vše na základě smluvního vztahu.  

Co se týče sponzorování sportovní akce, narůstá jeho význam, neboť je zde 

mnoho možností, které lze sponzorovi nabídnout: zejména je využívána rozmanitost 
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reklamních možností.  Příkladem může být ohlášení sponzora během akce, reklamní 

panel, uvedení sponzora v programu, na plakátech a jiných tiskovinách atd. 

3. 5 Management sportovní akce 

Ve světové literatuře se problematikou managementu sportovní akce se ve své 

knize zabývá Solomon. Podrobně rozebírá všechny body, na které je potřeba se zaměřit, 

a pro lepší pochopení přidává příklady z praxe. V české literatuře lze čerpat z knihy 

Čáslavové, která popisuje, jak postupovat při realizaci sportovní akce v 10 určených 

etapách. Tento postup lze aplikovat na všechny typy soutěží, ale není pravidlem pro 

organizátory se jím řídit. Každý manažer může postup přizpůsobit vzhledem k tomu, co 

je pro danou akci důležité. 

V následujících podkapitolách bude stanoven postup, který vychází z obou výše 

zmíněných autorů, přizpůsobený pro aplikaci na pořádání soutěže v praktické části 

práce. Při úpravě tak dochází například k vynechání bodu „získání televizních 

vysílacích práv“, který pro tuto akci není relevantní, ačkoliv pro jiné sportovní akce 

může být zásadní. 

3.5.1 Vytváření sportovní akce 

Současná situace 

Solomon (2002, s. 2/3) uvádí, že prvním krokem při plánování sportovní akce je 

její samotná definice. K tomu nám pomůže odpověď na následující otázky: 

 Budou se akce účastnit spíše amatéři nebo profesionální sportovci? 

 Bude mít akce lokální, regionální, národní nebo mezinárodní charakter? 

 Je akce uznávána příslušným řídícím orgánem v rámci sportu? 

Poté co definujeme samotnou akci je podle Čáslavové (2009, s. 53) důležité 

charakterizovat současný stav, který pomůže organizátorovi stanovit cíle, dále zvolit 

prostředky a nástroje, které k nim povedou. 

Seznam úkolů, které je třeba v této základní fázi splnit, shrnuje Solomon (2002, s. 

14) takto: 

 ujasnit si důvod pořádání akce, 

 definovat akci pomocí krátkého prohlášení, 
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 nastudovat pravidla, na kterých závisí typ závodníků, 

 znát rozsah autority řídící organizace, 

 rozhodnout, zda je potřeba povolení pro akci, 

 rozhodnout, zda koupit existující akci, nebo začít od začátku, 

 začít se zpracováním žádostí, 

 promyslet, jak účastníky seznámit s akcí, 

 nejvíce důležité - vypracovat rozpočet, který umožní analyzovat 

pravděpodobnost finančního úspěchu. 

Budoucí prostředí  

V základní fázi je potřeba si ujasnit, jaká rizika mohou v budoucnu nastat, a snažit 

se je minimalizovat např. tím, že budou ponechány časové a hmotné rezervy. Riziko se 

snižuje pečlivým stanovením rozpočtu (viz níže). Počítat se musí i s nepředvídatelnými 

riziky, se kterými by se měl dobrý manažer umět vypořádat. 

Možné směry 

Je dobré stanovit si několik možných variant, které přichází v úvahu. Může se 

jednat o více možností, kde by se akce konala, více termínů, několik návrhů 

doprovodného programu atd. Až poté se vybere nejlepší možnost s tím, že se musí 

pamatovat na plán rezervní. To samé platí o stanovení konkrétních cílů.  Čáslavová 

(2009, s. 53) uvádí, že organizátor může určit několik cílů, o nichž se následně 

rozhodne, zda budou všechny vzhledem k předchozím zjištěním předmětem realizace 

anebo z nich stanoví výběr adekvátní současným možnostem. Poté by se měla stanovit 

struktura, hierarchizace či optimalizace vybraných cílů. 

3.5.2 Vypracování rozpočtu 

Vzhledem k plánování organizace akce je důležité, stanovit rozpočet výdajů a 

příjmů celé akce. Díky snadnější předvídatelnosti se nejprve stanoví výdajová stránka 

rozpočtu a poté příjmová.  

Často se stává, že odhad výdajů je stanoven jako maximální rozpočet, do kterého 

se musí manažeři vejít. Důležité je, stanovit vedle hlavního rozpočtu navíc rezervu na 

rizika, která pomůže reagovat na nečekané změny a rizika. Tuto rezervu by neměl 

postrádat žádný projekt. (Newton, 2008, s. 120) Plánovaná rezerva není známkou 

slabosti managementu, ale spíše naopak důkladnou přípravou manažera. 
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Podle Solomona (2002, s. 119) lze při sportovní akci počítat s těmito položkami 

rozpočtu: 

Výdaje sportovní akce: 

 všeobecné a administrativní: zaměstnanci, pronájem, pojištění, cestovné apod. 

 péče o závodníky: cestovné, hotel, stravování, trenéři, dary apod. 

 produkce: zvuk a osvětlení, muzika, oblečení, dekorace apod. 

 příslušenství: ochranka, stadion, vybavení, kanceláře apod. 

 ostatní (ani výdaje nelze odhadnout přesně) 

Příjmy sportovní akce: 

 od generálního, hlavního a oficiálního sponzora 

 tržby z prodeje vstupenek 

 merchandising 

 program 

 z prodeje televizních práv 

 z doprovodných akcí 

 ostatní  

Stejně tak důležité jako sestavení rozpočtu je i přehled cash-flow. Manažeři musí 

vědět, kdy jim očekávané příjmy budou připsány na účet nebo dodány v hotovosti, a 

kdy naopak je nejzazší termín splacení nutných výdajů.  

3.5.3 Místo a čas konání 

Při výběru lokality by si měl organizátor pečlivě zjistit, jaká je v dané lokalitě 

situace. Zda místo vyhovuje požadavkům. Důležité je například zjistit, jestli se ve 

stejnou dobu nepořádá jiný závod, zda je dost místa k parkování, a v neposlední řadě 

jaká je popularita sportu v tomto místě. 

Termín konání je důležitý jak z hlediska závodníků, tak i diváků. Pořadatelé by 

měli vědět, zda se ve stejné době nepořádá v okolí společenská, kulturní nebo sportovní 

akce, která by mohla způsobit nízkou návštěvnost diváků. Na druhé straně se pozornost 

musí věnovat akcím podobného typu pořádaným ve stejný čas i na širším území, neboť 

to může znamenat pokles zúčastněných sportovců. 
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3.5.4 Opatření sponzorů 

Bez sponzorů by to v dnešní době nešlo. Realizace mnoha akcí je podmíněna 

právě dostatečnými zdroji od sponzorů. Získat sponzory není jednoduché, neboť někteří 

mají stále nedůvěru ve sportovní sektor. 

Důležité je, aby mezi sponzorem a sponzorovaným vznikl určitý vztah, který bude 

založen na vzájemné důvěře a spokojenosti. Klíčem k úspěchu je to, když sponzor věří 

ve svůj skutečný podíl. 

3.5.5 Personální zajištění 

Při pořádání sportovní akce je zapotřebí dostatečné množství pracovních sil. 

Nejvýhodnější je samozřejmě sehnat levnou pracovní sílu. Právě u sportovních akcí se 

často setkáváme s dobrovolnickou pomocí. Proč by ale někdo chtěl pracovat prakticky 

zadarmo? Watt (2003, s. 64) ve své knize uvádí některá očekávání dobrovolných 

pořadatelů: výzva, získání informací a zkušenosti, vzdělávání, odpovědnost, uznání, 

chvála, možnost rozhodovat a v neposlední řadě příležitost se socializovat. 

Poté co je zajištěn potřebný počet pomocníků, je třeba rozdělit jejich role, stanovit 

plán akcí, časový rozpis, dále termíny a způsob kontroly. (Čáslavová, 2009, s. 54) 

3.5.6 Péče o diváky 

Získáváním kontaktu se zákazníky má Solomon (2002, s. 100-103) na mysli 

především diváky akce. Aby se diváci přišli podívat, musí být zajištěna dostatečná 

reklama, přilákat diváky může volné vstupné nebo bohatý doprovodný program. Např. 

tričko jako suvenýr je velmi oblíbené, je ale důležité dát si pozor na určité věci, např. 

aby na tričku nebylo datum, protože kdyby se trička neprodala, s datem by to bylo 

v pozdější době ještě těžší.  

Mít spokojené diváky je pro sportovní akci nutné. Pokud se podaří diváky oslovit, 

zúčastní se i v příštím roce, řeknou ostatním o své pozitivní zkušenosti a tvoří tím 

určitou přidanou hodnotu akce. Navíc navyšují rozpočet akce, co se týče vstupenek, 

prodeje zboží, služeb atd. Wysong et al. (2011, s. 8) v mezinárodním časopise pro 

výzkum managementu událostí uvádí 3 hlavní oblasti, které mají zásadní význam při 

určování spokojenosti diváků: 
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 fyzické atributy místa konání akce (komfort při sezení, zorné pole, 

osvětlení)  

 kvalitu produktů, které kupují během akce (jídlo/nápoje, doprovodný 

program, merchandising) 

  servis, který je jim poskytován (ochranka, prodejci vstupenek, moderátor)  

3.5.7 Péče o závodníky 

Pokud jde o profesionální akce, cílem je, aby si top závodníci dali do rozvrhu 

právě tuto akci. Vrcholoví sportovci si totiž vybírají akce, které jsou prestižní, a pro 

závodníky pohodlné. Nalákat takovéto sportovce se dá prostřednictvím: 

 organizace golfového turnaje pro závodníky 

 uvítací večírek 

 hotelový pokoj/doprava zdarma 

 turnaj v black jacku (Solomon, 2002, s. 119) 

 V případě cyklistického závodu lze závodníky nalákat bohatým cateringem, 

přítomností fyzioterapeutů, zajímavými cenami atd. 

3.5.8 Zajištění propagace 

Každá sportovní akce musí mít pečlivou propagaci, pokud je jejím cílem přilákat 

velké množství ať už závodníků, tak i diváků. Současná doba rozvoje informačních 

technologií nabízí efektivní, rychlou a levnou propagaci pomocí internetu pro 

jakoukoliv příležitost. Sportovní akce se může prezentovat na různých webech 

zaměřených na sport, na sociálních sítích nebo třeba prostřednictvím e-mailů. 

Nejčastějšími hromadnými sdělovacími prostředky, používanými v rámci 

propagace, jsou dále: noviny a časopisy, billboardy, rozhlas a především televize. 

V dnešní době se začínají rozmáhat televizní stanice i v České republice. Je proto 

větší šance dostat akci do televize. Cena tohoto mediální prostředku je ale velmi vysoká 

a tak je potřeba vymyslet vhodnou nabídku pro televizní stanice. 

V takovém balíčku by podle SALOMONA (2002, s. 141) neměl chybět zejména 

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

možnost pro propagaci sponzorů.  
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3.5.9 Realizace akce 

V den akce je potřeba zajistit mnoho činností, Solomon (2002, s. 175-177) uvádí 

následující: 

 schůzky 

 zajištění informací – všichni musí mít veškeré informace, které potřebují 

 obchůzky – manažer musí mít přehled o dění na akci 

 odpočinek – je důležité umožnit zaměstnancům oddech, protože unavení lidé 

dělají chyby 

 setkání a pozdravy se sponzory, televizí, závodníky, zaměstnanci atd. 

 kontakt s tiskem 

 kontakt s televizní produkcí 

 kontrola průběhu akce 

 řešení problémů – mohou nastat nečekané obtíže, na které musí manažer umět 

reagovat a navrhnout řešení 

Když akce skončí, diváci i závodníci jsou sice pryč, ale pro organizátory akce 

nekončí. Solomon (2002, s. 178) uvádí nejen povinnosti, ale i zábavu: 

 závěrečný večírek, 

 úklid, 

 vytvoření závěrečných zpráv a poděkování.  
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4 METODOLOGIE 

4.1 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů představuje metodu zkoumání dat, které nebyly primárně 

vytvořeny pro náš výzkum.  Tato metoda může být jak kvantitativní, tak kvalitativní.  

Podle Jandourka (2008, s. 47) členíme analýzu dokumentů na obsahovou a tematickou. 

Obsahová analýza se zabývá především četností, tedy zjišťováním kolik prostoru je 

věnováno tématům, událostem nebo slovům. K výhodám patří snadnost a objektivnost. 

Umožňuje testování hypotéz a srovnání, spíše popisuje, než objasňuje. Na druhé straně 

tematická analýza je metodou kvalitativní, studuje znaky, symboly a hledá skryté 

významy. V této metodě mohou často výzkumníci dojít k odlišným závěrům. 

V současnosti nabývá na významu využití a propojování veřejně dostupných (i 

nedostupných) databází a rejstříků. Za jinou formu analýzy dokumentů můžeme 

považovat analýzy sociálních sítí, blogů nebo komentářů.  

V této práci se analýza týkala těchto dokumentů: propozice, články v novinách, 

komentáře na webu. 

4.2 Polostrukturovaný rozhovor 

Podle Hendla (2012, s. 164) máme dvě krajní formy dotazování, které na jedné 

straně představují různé dotazníky s pevně danou strukturou otázek a uzavřenými 

otázkami vyplňovanými buď samostatně, nebo s cizí pomocí, na druhé straně volné 

rozhovory, jejichž struktura není předem dána, a které mají mnohdy podobu volného 

vyprávění subjektu. Střední cestou je polostrukturované dotazování, jež se vyznačuje 

definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání 

informací. Polostrukturovaný rozhovor řadíme mezi metodu dotazovaní, která má 

kvalitativní charakter. 

Rozhovor podle návodu je charakterizován tím, že je vytvořen návod, který 

představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Návod 

má zajistit, že budou probrána všechna témata. Tazateli přitom zůstává volnost 

přizpůsobovat formulace otázek podle situace. Dotazovanému zároveň dovoluje uplatnit 

vlastní perspektivy a zkušenosti. (Hendl, 2012, s. 174) 
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V práci je použita metoda polostrukturovaného rozhovoru, která podle 

předchozího výčtu odpovídá rozhovoru s návodem. Rozhovory byly provedeny asi 

měsíc před závodem a také po závodu s organizátorem akce, který má na starost 

reklamu a marketing. Rozhovor byl zaměřen na tato témata: 

 informace o neziskové organizaci pořádající závod a vznik nápadu 

uspořádání závodu,  

 1. ročník (místo konání, účast, vzniklé komplikace),  

 2. ročník a změny oproti prvnímu,  

 příprava ročníku 2013, 

 sponzoři akce 2013,  

 plány do budoucna. 

4.3 Dotazník 

Dotazování patří k nejrozšířenější metodě sběru dat. Jedná se o sérii otázek, které 

mají za úkol zjistit názory a fakta o respondentech. Mezi hlavní výhody této metody 

patří to, že je snadno aplikovatelný, levný a data lze jednoduše zpracovávat. Má ale i 

své nevýhody, jde především o nemožnost interakce mezi výzkumníkem a 

respondentem. Kritickým bodem je návratnost dotazníků. 

Dotazování může probíhat několika způsoby: 

 osobní  

 písemné 

 telefonické 

 elektronické 

V práci byla použita kombinace písemného a elektronického dotazování. Pro tento 

typ je velmi důležitá správná tvorba dotazníku, protože při absenci výzkumníka musí 

respondenti pochopit sami, na co jsou tázáni. 

V první fázi je potřeba si ujasnit, co bude dotazník zjišťovat. Musí se tak vytvořit 

seznam informací, které je třeba zjistit pro dosažení cílů. Následuje výběr způsobu 

dotazování (viz předchozí způsoby dotazování). Specifikuje se cílová skupina 

respondentů a jejich výběr a poté lze začít konstruovat otázky ve vazbě na požadované 
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informace. Po sestavení celého dotazníku je důležité provést pilotáž, aby se předešlo 

možným chybám. Přehledný postup tvorby dotazníku lze vidět na obr. 1. 

Obrázek 1 -  Postup tvorby dotazníku 

1. Vytvoření seznamu informací, 

které má dotazování přinést 

 

 

2. Určení způsobu dotazování 

 

 

3. Specifikace cílové skupiny 

respondentů a jejich výběr 

 

 

4. Konstrukce otázek ve vazbě na 

požadované informace 

 

 

5. Konstrukce celého dotazníku 

 

 

6. Pilotáž 

 

Zdroj: Přibová (1996) 

V obou dotaznících byly použity převážně uzavřené a polouzavřené otázky, dále 

otázky škálové (vyjadřující míru spokojenosti) a na závěr otevřená otázka, ve které 

mohli účastníci vyjádřit své připomínky, návrhy, pochvaly atd. 

4.3.1 Vlastní dotazník pro závodníky 

Dotazník pro závodníky měl za úkol zjistit silné a slabé stránky závodu, tak jak je 

vnímají závodníci, protože oni jsou hlavním článkem závodu. 

4.3.2.1 Operacionalizace 

Cílem dotazníku bylo zhodnotit závod z pohledu závodníků. Pro snazší 

identifikaci otázek byla vytvořena operacionalizace. 
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Obrázek 2 – Dotazník pro závodníky - operacionalizace 

 

4.3.2.2 Určení způsobu dotazování 

Pro dotazování závodníků byl zvolen písemný dotazník. Vzhledem k nízké 

očekávané návratnosti bylo dále zvoleno osobní dotazování závodníků v průběhu 

závodu ve stanovém městečku. Odpovědi byly výzkumníkem zaznamenávány do 

původního písemného dotazníku. Pro zvýšení počtu získaných dat byl výzkum doplněn 

o elektronický dotazník, jehož odkaz byl zaslán na e-mailovou adresu závodníkům, kteří 

s tímto způsobem souhlasili. 
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4.3.2.3Specifikace cílové skupiny a její výběr 

Cílovou skupinou byli všichni závodníci. Při prezenci obdrželi dotazník a mohli si 

tak sami vybrat, zda ho vyplní a odevzdají. 

Z celkového počtu 571 závodníků dotazník do určené krabice odevzdalo 7 lidí, 33 

lidí osobně otázky zodpovědělo a elektronický dotazník vyplnilo 32 lidí. Celkový počet 

vyhodnocených dotazníků od závodníků byl 72. 

4.3.2.4 Pilotáž 

Pilotáž byla provedena dva dny před závodem a to tím způsobem, že dotazník 

vyplnilo 5 dobrovolníků, kteří se akce účastnili v předchozím roce. Problém se objevil 

při zodpovězení otázky týkající se celkového hodnocení managementu akce, kdy 

dotazovaný nedokázal posoudit úroveň, neboť neměl zkušenost s jinými závody, podle 

kterých by akci porovnal. Nedostatek byl vyřešen přídavnou možností neutrální 

odpovědi: „nemohu posoudit“. Tato odpověď byla poté přidána i k ostatním škálovým 

odpovědím. 

Konečnou formu dotazníku pro závodníky lze najít v Příloze 1 na straně 73. 

4.3.2 Vlastní dotazník pro diváky 

Dotazník pro diváky byl zaměřen na hodnocení a spokojenost diváků s organizací 

akce. Dotazníků bylo sebráno celkem 23, což umožňuje částečně nahlédnout do 

diváckých pocitů z akce. 

4.3.2.1 Operacionalizace 

Dotazník pro diváky měl za cíl zhodnotit závod z pohledu fanoušků a ostatních 

diváků. 
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Obrázek 3 – Dotazník pro diváky - operacionalizace  

 

 

4.3.2.2 Určení způsobu dotazování 

Dotazníky byly vytvořeny v písemné podobě na stránku A5. Respondenti si mohli 

vybrat, zda dotazník vyplní sami, nebo zda chtějí být osobně tázáni. Při druhé možnosti 

byly odpovědi zapsány výzkumníkem. V obou případech byl výzkumník připraven 

objasnit případné problémy. 

4.1.2.3Specifikace cílové skupina a její výběr 

Cílovou skupinou byli lidé, kteří se v průběhu závodu pohybovali v areálu letního 

kina Heulos, jenž byl zázemím závodu. Celkově se účast diváků odhaduje na 2,5 tisíce 

lidí. Dotazováno bylo 23 diváků, což je jen velmi malý zlomek základního souboru, 

odpovědi tak nemohou být brány jako všeobecný názor diváků, ale jen jako doplňující 

pomocnou složku výzkumu. 
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4.1.2.4 Pilotáž 

Pilotáž dotazníku pro diváky proběhla den před začátkem závodu, dotazník byl 

vyplněn 3 lidmi na základě snadné dostupnosti respondentů. Tito respondenti neshledali 

žádné problémy při vyplňování dotazníku. 

Konečnou formu dotazníku pro diváky lze najít v Příloze 1 na straně 72. 

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů jak zjistit strategickou pozici 

firmy (nebo jiné organizace) s ohledem jak na vnitřní tak na vnější prostředí, ve kterém 

se pohybuje. První část představuje silné a slabé stránky týkající se vnitřního prostředí, 

tzn. všechny aktivity, které má organizace pod kontrolou. Ty, které jsou prováděny 

dobře, můžeme zařadit do silných stránek, ty které se provádějí hůře, jsou hodnoceny 

jako nedostatky. 

Podle Kozla (2006, s. 40) by se nejprve měly sepsat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby do 4 kvadrantů,do každého umístit jeden z pojmů (silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby). K pojmu připsat určitý počet faktorů, který bude závislý 

na rozsahu a cíli našich analýz.  Po vypsání všech důležitých faktorů, které náš podnik 

ovlivňují, je vhodné udělat stejné kroky pro dílčí aktivity. Hoye et al. (2009, s. 94) 

uvádějí, že optimálně by nemělo být více jak 5 faktorů u každého ze čtyř nadpisů. 

Pro tuto práci je nejvhodnější rozebrat přímo SWOT analýzu organizace sportovní 

akce, kterou se zabývají Graham, Neirotti a Goldenblatt in Čáslavová (2009, s. 149), 

kteří uvádějí, že provedení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je 

prvním krokem při přípravě sportovní akce. SWOT analýza je detailní zkouškou, která 

nám může pomoci podívat se na vnitřní aspekty organizace sportovní akce, a současně 

na vnější prostředí, které ovlivňuje úspěch akce.  

Pro vytvoření SWOT analýzy musí být dostupné všechny detaily sportovní akce 

včetně rozpočtu, zaměstnanců, dobrovolníků, data, místa konání, cílového publika a 

velikosti společnosti, ve které se sportovní akce bude pořádat. (Čáslavová, 2009, s. 149] 

Čáslavová (2009, s. 149/150) dále uvádí několik příkladů dílčích komponentů 

SWOT analýzy, které by podle Grahama et al. měly být hodnoceny: 

1. Silné stránky 
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 Finanční plánování – rozpočetnictví, účetnictví, management 

 Personální management – výběr členů, školení, motivace 

zaměstnanců a dobrovolníků 

 Bezpečnost, ochrana, rizikový management – vstupy, sportoviště, 

diváci, hráči, zaměstnanci 

 Občerstvení a nápoje – kvantita, kvalita, cena 

 Obchodní oddělení a marketing  

 Písemnosti – korespondence, publikované články, interní zápisy 

 Jiné dovednosti nebo silné stránky 

2. Slabé stránky 

 Neshoda mezi zaměstnanci event. dobrovolníky 

 Nedostatek zkušeností zaměstnanců event. dobrovolníků 

 Krátký nedostatečný čas pro plánování 

 Objevování problémů 

 Nedostatky zařízení 

 Jiné slabé stránky 

3. Příležitosti 

 Budoucí partneři a dobrovolníci 

 Budoucí sponzoři 

 Turistické aktivity v oblasti sportovní akce 

 Přátelské vládní organizace 

 Jiné příležitosti 

4. Hrozby 

 Ekonomická recese 

 Negativní účinek prostředí 

 Kriminalita 

 Počasí nebo jiné nekontrolovatelné vlivy 

 Vyšší moc, vůle 

 Jiné hrozby 

V této práci byla SWOT analýza zpracována na základě dotazníků vyplněných 

závodníky a diváky, rozhovorů s organizátorem akce, analýzou dokumentů a výše 

uvedené literatury. Výsledky SWOT analýzy jsou uvedeny v kapitole 7 na straně 56.  
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5 JIHLAVSKÁ 24 MTB 2013 

Tato kapitola bude věnována charakteristice závodu Jihlavská 24 MTB, 

především přípravě a realizaci 3. ročníku v roce 2013.  

Závod Jihlavská 24 MTB je cyklistický závod na horských kolech, jehož 

výjimečnost tkví v tom, že trvá 24 hodin a jede se centrem města Jihlavy.   

5.1 Historie závodu  

První ročník byl uspořádán v roce 2011, letos se tedy jel závod již potřetí. 

Myšlenka vznikla u skupiny aktivních kamarádů, kteří společně pořádali různé 

dovolené a výlety. Tak proč se nepokusit o něco většího? Založili občanské sdružení 

Sliby-Chyby a již po prvním ročníku byli pořadatelé odměněni děkovnými a chvalnými 

slovy. Úspěch akce lze podložit stále narůstajícím počtem závodníků (viz graf 1).  

„Když jsme pořádali první ročník, ani by nás nenapadlo, že 24hodinový závod, což je 

vytrvalecká disciplína, může vyvolat takový zájem široké veřejnosti,“ tvrdí ředitel 

závodu Jiří Holoubek. 

 Graf 1 – Výoj počtu závodníků v letech 2011-2013 

 

 

Vedení závodu Jihlavská 24 MTB již před prvním ročníkem oslovilo pořadatele 

ostatních „čtyřiadvacítek“ v Česku a Slovensku, s návrhem spojit závody do jednoho 

seriálu. Návrh se ujal, a proto je Jihlavská 24 MTB závodem Československého seriálu 

24MTB. Druhý závod se jede v Belé - Nižné Kamence na Slovensku a třetí závod 

v Bystřičce u Vsetína. 
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Obrázek 4 – Loga Československého seriálu 24 hodin MTB a závodu Jihlavská 24 MTB 

Zdroj: www.jihlavska24mtb.cz 

5.2 Termín a místo konání akce 

Závod se již třetím rokem pořádá v termínu druhé poloviny května, tedy začátkem 

sezóny. Pokaždé tak zahajoval Československý seriál 24 hodin MTB, protože ostatní 

závody se konaly až v červnu. Jak už bylo řečeno, při výběru termínu je důležité, aby se 

nekřížil s jinými významnými akcemi. Tento úkol je pořadateli zvládnut. Zbývající 24 

hodinové závody pořádané v Liberci a Berouně se konají také v červnu. 

Zázemí závodu představuje areál letního kina Jihlava, Heulos. Areál je využíván i 

pro jiné kulturní a sportovní akce. Areál má několik výhod: 

 poloha: cca 5 minut chůze od historického centra Jihlavy,  

 atraktivnost: součástí dětské hřiště, lanové centrum a v těsné blízkosti 

zoologická zahrada, 

 stanové městečko: v blízkosti dostatečně velká travnatá plocha 

využitelná ke stanování. 

Co se týče samotné trati, tento rok měřil okruh 9,5 km s převýšením 220 m. 

V tomto směru se pořadatelé snaží přijít každý rok s něčím novým, a proto se trať mění 

jak délkou tak v převýšení (např. v prvním ročníku měřil okruh 11 km s převýšením 200 

m).  Mapa trati viz Příloha 2 na straně 74. 

Právě atraktivita trati láká množství závodníků. Většina takovýchto závodu se 

totiž jezdí za městem ve stylu cross-country. Tento závod je ale veden přímo 

historickým jádrem města Jihlavy, startuje se na náměstí, dále se jede kolem 

historických hradeb, plovárny a lesoparkem Heulos, depo a cíl jsou umístěny 

v amfiteátru letního kina. 
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5.3 Rozpočet  

Rozpočet akce musí být kvůli odlišným dotacím sestaven oddělně pro závody a 

koncert, ačkoliv finance se vzájemně prolínají. Nejvyšší část příjmů tvoří příjmy ze 

startovného a poté společné dotace od kraje a města. 

Některé sponzorské věci částečně kryjí výdaje, například pití by v celkové sumě 

bylo mnohem dražší, ale jeho část je předmětem sponzoringu, proto je doplatek jen 

8 000 Kč, takto tomu je i u jiných věcí a funguje to i jinak. Například vstupenky na 

koncert jsou dobrým platidlem pro různé potřebné služby a ušetří tak část výdajů. 

Tabulka 3 – Hlavní příjmy a výdaje akce v roce 2013 

PŘÍJMY částka VÝDAJE částka 

Startovné 380 000,- Pronájem areálu 52 500,- 

Dotace města Jihlavy 50 000,- Časomíra 45 000,- 

Dotace Kraje Vysočina 60 000,- Teplá jídla pro závodníky a doprovod 61 250,- 

Sponzorské finance 100 000,- Ovoce a zelenina 35 000,- 

Prodej nápojů a masa na koncertě 

a v průběhu závodu divákům 
x Maso pro závodníky 10 000,- 

  
Ostatní (zábrany, úklid, kontejnery, 

pronájem stanů, zařízení, hygiena) 
x 

  Pití pro závodníky - doplatek 8 000,- 

  Propagace x 

  Doprovodný program x 

 

Prodej lístků 80 000,- 
Koncert (podium, osvětlení, 

ozvučení) 
95 000,- 

Dotace města Jihlavy 93 000,- Honorář pro kapely 200 000,- 

  Tisk vstupenek x 

Zdroj: rozhovor s pořadatelem akce 

5.4 Personální zajištění 

Závod pořádá občanské sdružení Sliby-chyby. Hlavní realizační tým se skládá ze 

7 osob na pozicích: ředitel závodu, vedoucí projektu, informační servis pro závodníky a 

catering, reklama a sponzoring, technický a informační odborník. 
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Během závodního víkendu letos bylo dále zapojeno kolem 160 dobrovolných 

pořadatelů, bez kterých by závod nemohl existovat.  Jde opravdu o dobrovolnou pomoc, 

za kterou pořadatelé dostanou na oplátku tričko, samozřejmě 2 teplá jídla na den, ale to 

je všechno. Většina těchto lidí pomáhá ve svém volnu, jde především o kamarády a 

příbuzenstvo členů občanského sdružení Sliby-chyby. 

Tento rok po domluvě se střední odbornou školou v Jihlavě pomáhali při 

přípravách závodu studenti, kteří si tímto mohli splnit povinnou praxi. Šlo přibližně o 

20 pomocníků, kteří pomáhali dva dny před závodem především s výstavbou areálu. 

Odměnou jim byla vstupenka na páteční minifestival. 

Před závodem se všichni pořadatelé podílejí na stavbě areálu a trati. V průběhu 

závodu je potřeba především zajistit provoz areálu, občerstvení pro závodníky a diváky 

a bezpečnost celé trati. 

5.5 Sponzoři 

Tento závod je na sponzorech silně závislý. Získat dostatečný počet sponzorů je 

hlavním úkolem pořadatelů před přípravou akce. Pořadatelé oslovují většinu firem 

v Jihlavě a získávají od nich především hmotné věci. Pro organizátory to samozřejmě 

není optimální, ale tyto věci lze využít při odměňování závodníků. Je složité najít 

sponzora a přesvědčit ho o tom, že z toho bude mít prospěch i on. Podle slov jednoho 

z pořadatelů, který se zabývá právě sponzoringem, se ale nachází i tací, kteří věnují i 

finanční částky, aniž by za to něco požadovali.  

Důležité je rozlišit sponzory a přátele jihlavské čtyřiadvacítky:  

 hlavní sponzoři (10): Jde o firmy, které poskytují závodu peníze, nebo 

zboží v rámci sponzorské smlouvy nebo barterové smlouvy.  

(Jihlava, Kraj Vysočina, NEKOklima, Ježek, Scott, Fagor, Petex, Valenta 

Velosport Jihlavské listy, smi) 

 přátelé: Firmy nebo jednotlivci, kteří závodu pomáhají, ať už více či 

méně.  

(McDonalds, bauMax, Rejoice, Alpa a další viz příloha 2 na straně 74) 
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Nejvyšší finanční částka byla 50 000 Kč a nejnižší 3 000 Kč. Na druhé straně 

věcné ceny, především pro vítěze a pořadatele (část pořadatelských triček bylo zdarma), 

se pohybovaly od 45 000 Kč po několik set korun. 

Rozhodně největšími podporovateli jsou Magistrát města Jihlavy a Kraj Vysočina. 

Všem partnerům a sponzorům organizátoři nabízí rozličné možnosti propagace 

jejich jména: reklama na náměstí při slavnostním startu, na trati,  v prostoru areálu 

letního kina, reklama v tisku a radiích, TV,  na startovních číslech, na stupních vítězů 

při předávání cen a  dlouhodobě na webu závodu. 

5.6 Zajištění propagace 

Již v únoru uspořádali pořadatelé promoakci v jihlavském obchodním centru City 

Park. Jednalo se o cyklistický závod na profesionálních trenažerech, koncert skupiny 

Arciskačány a exhibiční jízdu, ve které spolu závodily horské kolo a motokrosová 

motorka ve sjezdu eskalátorů. Tato akce lákala návštěvníky obchodního centra na 

květnový vytrvalostní závod na horských kolech. „Účastníci závodu mohli změřit síly s 

českými vytrvaleckými borci, mistrem Evropy z roku 2008 Zdeňkem Křížem a mistrem 

světa 2011 Tomášem Kozákem,“ uvedl ředitel Jihlavské 24 MTB Jiří Holoubek. 

Nechyběl ani vítěz historicky prvního ročníku Jihlavské 24 MTB z roku 2011 David 

Granát. O akci City Park Show se psalo i v Jihlavských listech. 

Od března běžela reklama v regionálním rádiu a také v rádiu BEAT. Čím více se 

závod blížil, tím více upoutávek bylo vytvořeno.  

Plakáty byly vylepeny v Jihlavě a okolních obcích, bannery byly umístěny 

v Jihlavě na hlavních křižovatkách, na náměstí a kolem obchodního centra City Park. 

Billboardy byly vyvěšeny kolem místního pivovaru (také sponzor akce) a na 

autobusovém nádraží. 

Významnou prezentací byla účast na výstavě FOR BIKES 5. - 7. dubna v Praze, 

kde byl organizátorům jihlavské čtyřiadvacítky věnován velký prostor na stánku 

Českého svazu cyklistiky a v oficiálním programu celou sobotu, kdy byl hostem David 

Granát, vítěz prvního ročníku Jihlavská 24 MTB. Jeho účast byla spojena s prezentací 

závodu.  
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5.7 Provozní, technické a materiální zajištění 

Ceny pro vítěze 

Ceny jsou zajištěny od hlavních partnerů, sponzorů závodu a dotací. Jednalo se 

tedy např. o sud piva značky Ježek, různé doplňky na kolo od firmy Scott, sportovní 

kameru od firmy Cel-tec atd. Tento rok byli závodníci zklamaní, že nedostali nějaký 

upomínkový předmět jako v předchozím roce (keramická medaile), překvapení jim bylo 

slíbeno při přihlášení do závodu v určitém termínu, nastaly ale komplikace a tak 

závodníci tento rok nic podobného nedostali. 

Časomíra 

V prvním ročníku 2011 se vyskytl jeden velký problém a to právě s časomírou. 

Zjistilo se, že některé časy jsou započítány špatně a zvedla se tak vlna kritiky na 

pořadatele. Ti v příštím roce zvolili jistotu a najali firmu Sportsoft, která se specializuje 

na moderní čipovou technologii a garantuje vysoce profesionální přístup. V roce 2012 

se firma osvědčila, a proto se i tento rok organizátoři obrátili na ni.  

Občerstvení 

Pořadatelé sami říkají, že se snaží o to, aby závodníci dostali za všechnu námahu 

„all inclusive“. Závod se tak může předvést velkým výběrem různého ovoce, dále nabízí 

sušenky, salámy atd. Každý závodník, který je přihlášen na 24hodinový závod, má 

nárok na 2 teplá jídla. Tento rok měli závodníci na výběr těstovinový salát a rizoto. Dále 

za lístek mohli dostat polévku, což se stalo terčem kritiky, protože minulý rok byla 

polévka v neomezeném množství k dispozici bez lístku. K pití si závodníci mohli dát 

iontový nápoj v neomezeném množství a dále na lístek 4 libovolné nápoje. Především 

pro diváky a doprovod závodníků bylo k dispozici další jídlo a pití: guláš, pečené kýty, 

grilované kotlety, polévka, párky, klobásy, langoše. Pivo Ježek, Kofola, rum atd. Ke 

snídani rohlíky, buchty, káva, čaj. Vše k dispozici po celý víkend. 

Dále bylo pořadateli slíbeno zajištění Wi-Fi sítě v celém areálu, servis kol, mytí 

kol, v omezeném množství elektřina a teplé sprchy, toalety v areálu Heulos doplněné o 

mobilní toalety. 
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5.8 Péče o diváky, doprovodný program 

V teoretické části bylo zdůrazněno, že i diváci jsou neoddělitelnou součástí 

závodu, a proto i na ně musí dobrý organizátor myslet. Organizátoři akce Jihlavská 24 

MTB se snaží nalákat diváky minifestivalem, který se koná v pátek, den před zahájením 

závodu. Při prvním ročníku pořadatele překvapil vysoký zájem o koncert a díky 

vstupnému se vybrala slušná částka. Na druhé straně se zjistilo, že na koncert přichází 

množství lidí, kteří před tím ani neví, že se nějaký závod jede. Následující dny se často 

přijdou podívat. Přímo na koncert je od města Jihlava získávána dotace, která byla letos 

navýšena, a tak si organizátoři mohli dovolit nalákat fanoušky muziky známějšími 

kapelami. Vstup v předprodeji stál 200 Kč, na místě 250 Kč. 

V letošním roce byly pro diváky vytvořeny dvě „fan zóny“ kolem trati, kde během 

sobotního závodu bylo připraveno občerstvení, koktejl bar, DJ a doprovodný program, 

aby se tam fanoušci mohli zdržet a fandit během celého závodu. V podvečerních 

hodinách vystoupily v pivovarském stanu další živé kapely. 

V sobotu ve 14 hod byl uspořádán dětský závod pro děti narozené v letech 2003-

2011. Závodníci byli podle věku rozděleni do skupin a bojovali o vítězství v areálu 

Heulos. I tento závod zvlášť byl podporován Krajem Vysočina a Magistrátem města 

Jihlavy, proto se organizátoři snažili, aby každý závodník dostal cenu. Stejně jako u 

čtyřiadvacítky, tak i do tohoto závodu se v letošním ročníku přihlásil rekordní počet 

závodníků. 

Další možností pro diváky a ostatní účastníky bylo testování kol značky SCOTT. 

5.9 Zajištění závodníků 

Závod je orientován na širokou veřejnost a podle toho jsou také voleny kategorie. 

Již v předchozích ročnících byla kromě hlavní čtyřiadvacetihodinovky možnost 

zúčastnit se závodu na 6 a 12 hodin a to navíc buď jako jednotlivec, nebo v páru (i 

smíšeném), nebo ve čtyřčlenném týmu. Právě proto, aby se závodu mohli účastnit i 

závodníci-amatéři, byla v tomto roce navíc přidána kategorie osmičlenných týmů. Při 

hodnocení závodníků byly určeny ještě podkategorie dle věku. 

Speciálně byl závod pořádán pro studenty středních škol a dokonce byl označen 

jako Mistrovství středních škol 6 hodin MTB. Kategorie byly pro jednotlivce a dvojice. 
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S cílem podpořit mladé začínající závodníky a alespoň drobnou částkou ulehčit náklady 

již tak drahého sportu se letos pořadatelé se rozhodli vypsat finanční odměny pro vítěze 

v kategorii STŘEDNÍCH    ŠKOL - JEDNOTLIVCI / SMSŠ , SŽSŠ /, 1.místo –1000 

Kč, 2. místo – 700 Kč, 3.místo –500Kč. 

Snahou pořadatelů je vždy každý ročník přijít s něčím novým, neokoukaným. 

V minulém ročníku se jela speciální kategorie, do které se mohli přihlásit závodníci 

vážící více než 100 kilo. Letos vznikl nápad závodit na „SKLÁDAČKÁCH“. Pro 

majitele těchto speciálních kol byla letos připravena možnost postavit se na start závodu 

a ujet si společně s ostatními závodníky 1 závodní kolo. U některých závodníků bylo 

toto rozhodnutí dosti kritizováno, tento problém ale bude rozebrán později. 

Na druhé straně se závodu účastní i cyklistická špička. Mezi české top závodníky, 

kteří se této akce několikrát zúčastnili, patří mistr Evropy z roku 2008Zdeněk Kříž a 

mistr světa z roku 2011 Tomáš Kozák. 

5.10 Časový harmonogram závodu  

Závod se letos konal od 17. 5. – 19. 5. 2013. První den se závodníci registrují, 

staví své pit-stopy a večer mohou zajít na mini-festival, na který mají vstupenku 

zdarma. 

Program akce: 

pátek 17. května 

17:00 – 22:00 prezence závodníků – kancelář závodu 

17:00 koncert Shiro Ame, Sto zvířat, Mig 21, Arciskačány, Čardáš klaunů 

sobota 18. května 

8:00 – 9:30 prezence závodníků – kancelář závodu 

11:15 instrukce ke startu, následně hromadný odjezd závodníků – podium 

12:00 start – Masarykovo náměstí 

12:30 – 16:00 setkání pořadatelů s VIP hosty a partnery závodu – zázemí závodu 

VIP zóna, rautové občerstvení 

14:00 – 18:00 Dětské závody SLIBY – CHYBY 2013 – areál Heulos a podium 

18:00 cíl 6 hodinovky 
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18:30 kulturní program 

19:15 vyhlášení vítězů 6 hodinovky a Mistrovství středních škol 

20:00 živá hudba – pivovarský stan 

22:00 promítání outdoorových filmů – pivovarský stan 

24:00 cíl 12 hodinovky 

24:00 možná bude i půlnoční překvapení 

neděle 19. května 

12:00 cíl!!! 

13:30 vyhlášení vítězů 
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6 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

DOTAZOVÁNÍ 

6.1 Dotazník pro závodníky 

Dotazník pro závodníky vyplnilo 72 respondentů. Převážnou většinu respondentů 

tvořili muži (86%), což je pochopitelné, protože z celkového počtu 571 závodníků 

tvořili muži 91%. Je to způsobeno obtížností trasy, na kterou si troufne podstatně méně 

žen. Závodníci byli v dotazníku tázáni na kategorii, ve které závodili. Tato informace je 

podstatná proto, že například ti, kteří se účastnili závodu jen na 6 hodin, nemusí mít 

stejný názor jako závodníci celé čtyřiadvacetihodinovky. Může se jednat o kritérium 

občerstvení, kdy závodníci na kratší dobu nepotřebují jistě takový výběr jako ti na delší 

dobu. Je dobré mít názor od všech skupin. 
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Více jak polovina respondentů se závodů účastnila teprve poprvé, téměř 30% již 

potřetí a 15% podruhé. Odpovědi dotazníku tak obsahují názory jak nováčků, tak 

každoročních účastníků. 

 Graf 6 – Účast závodníků  

 

Spokojenost závodníků se zázemím závodu 

Závodníci měli v dotazníku vyjádřit spokojenost se stanovým městečkem, 

občerstvením, které měli k dispozici, sociálním zařízením a dále hodnotili celkovou 

spokojenost s areálem letního kina. 

Se stanovým městečkem byla polovina respondentů velmi spokojena. Pořadatelé 

se snažili zajistit každému závodníkovi dostatek místa a tak i při vysokém počtu 

závodníků měl každý své vyznačené místo a byl v blízkosti veškerého dění. 39 % 

respondentů vyjádřilo již menší spokojenost, ale stále v kladném slova smyslu. Lze tedy 

tvrdit, že 90 % respondentů vyjádřilo spokojenost. Zbývajících 10% dotazovaných bylo 

spíše nespokojeno a jeden dokonce velmi nespokojen. To může být způsobeno tím, že 

někteří závodníci si stěžovali na špatnou průchodnost stanovým městečkem. Územím 

vedla jen jedna cesta, po které navíc jezdili závodníci při průjezdu depa. Pokud tedy 

člověk nechtěl procházet přímo přes cizí stanoviště, musel to „složitě“ obcházet. 

Závodníci tak navrhovali, aby v příštím roce bylo ponecháno více průchozích cest. 

 

 

poprvé 
56% 

podruhé 
15% 

potřetí 
29% 



43 
 

Graf 7 – Spokojenost závodníků se stanovým městečkem 

 

U občerstvení již procento velké spokojenosti závodníků trochu kleslo na méně 

než polovinu (43 %). Pokud se k tomu připočtou odpovědi těch „spíše spokojených“, dá 

se říci, že převážná většina i v tomto ohledu hodnotí občerstvení pozitivně. Někteří 

závodníci tvrdili, že v porovnání s ostatními českými čtyřiadvacetihodinovkami má 

právě Jihlava největší výběr. Přesto 10 respondentů bylo spíše nespokojeno. Důvodem 

pro některé byly malé porce teplého jídla, pro další spíše absence více teplých jídel. Je 

pravdou, že v sobotu byl na výběr těstovinový salát, který se za teplé jídlo považovat 

nemusí. V komentářích na webu zazněla také připomínka a prosba k organizátorům, aby 

napříště teplá polévka byla k dispozici i bez lístků k tomu určených. Důvodem k jedné 

odpovědi „nemohu posoudit“ se dá předpokládat, že jde o závodníka, který toto 

občerstvení vůbec nevyužil. Především vrcholoví sportovci mají totiž sebou připravené 

jídlo, které ví, že jim dodá energii nejvíce a spoléhají se tak na sebe.  

Graf 8 – Spokojenost závodníků s občerstvením 

 

Sociální zařízení bylo součástí areálu a navíc posíleno mobilními kadibudkami, 

umývárnou a sprchami s omezeným množstvím teplé vody. Tento fakt mnozí závodníci 
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ocenili, protože na ostatních závodech teplá voda k dispozici není. U některých se ale 

stala terčem kritiky, kdy si závodníci stěžovali, že tekla jen do devíti a pak až druhý 

den. Jak ukazuje graf, velká většina závodníků (85 %) je i ohledně tohoto aspektu 

vcelku spokojená. Závodníci obdivovali teplou vodu i mýdlo v umývárně.  Nikdo nebyl 

výrazně nespokojen.  8 dotazovaných, mužů, nedokázalo tuto skutečnost posoudit, 

protože prý sociální zařízení ani nenavštívili. Důvodem je fakt, že hned vedle stanového 

městečka je les a závodníci tak využívali toaletu přírodní. 

Graf 9 – Sociální zařízení 

 

Areál letního kina byl respondenty hodnocen nejlépe. Pozitivní stránky areálu 

letního kina byly zmíněny již v předchozí kapitole a tak není divu, že toto příjemné 

místo oceňují i závodníci. Jediná negativní odpověď nemusí pořadatele znepokojovat a 

v tomto ohledu nejspíše není co zlepšovat. 

Graf 10 – Areál letního kina 
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Hodnocení dalších aspektů závodu 

Závodníci dále vyjadřovali spokojenost s tratí z hlediska atraktivnosti a značení, 

dále s diváckou kulisou, dostupností aktuálních výsledků a komunikací s pořadateli. 

Tázáni byli také na účast pátečního minifestivalu. I výsledky v těchto ukazatelích byly 

převážně kladné. 

Atraktivita trati je jedním z největších silných stránek závodu. Není jiný dvaceti 

čtyřhodinový závod, který by vedl městem. 

Graf 11 – Atraktivita trati 

 

Co se týče značení trati, nebyly vzneseny žádné vážné připomínky. Problémy 

občas měli především závodníci-začátečníci, kteří si trať před závodem nevyzkoušeli.  

Z řad účastníků zazněl návrh, aby v příštím roce byla trať označena reflexními prvky, 

které by v noci usnadnili orientaci v už tak dost těžkém terénu.  

Graf 12 – Značení trati 
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Spokojenost s diváckou kulisou souvisí s atraktivností trati. Mnoho závodníků 

není zvyklích na takové množství diváků v různých úsecích. Závodníci si pochvalovali 

průjezd centrem města, kde i ve večerních hodinách procházeli lidé a fandili. 

Graf 13 – Divácká kulisa 

 

Na rozdíl od předchozích jasně pozitivně hodnocených odpovědí, se u hodnocení 

dostupnosti výsledků znovu objevuje i pár nespokojených hodnocení. Časomíru 

zařizovala specializovaná firma Sportsoft, přes ni byly aktuální výsledky dostupné na 

internetu během celého závodu. Závodníci se díky Wi-Fi připojení mohli podívat na 

průměrné zajetí kol, celkový čas strávený na trati i v depu, průběžné pořadí atd. 

Počítače byly zajištěny také v cateringovém stanu a mohli se tak podívat i diváci. 

Výsledková tabule byla umístěna při vjezdu do areálu.85% byly s tímto systémem 

spokojeni a ostatní spíše nespokojeni nebo velmi nespokojeni. Závodníci si stěžovali 

především na špatný signál Wi-Fi, který k zadní části stanového městečka nedosáhl 

nebo byl velmi slabý. V tomto směru by se do budoucna dalo něco zlepšit. 

Graf 14 – Dostupnost aktuálních výsledků
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Komunikace s pořadateli probíhala podle výsledků odpovědí bez problémů. 

Někteří závodníci (22%) se obešli bez této komunikace, což lze hodnotit jako neutrální 

postoj, nebo dokonce pozitivní v tom smyslu, že se nevyskytly problémy, které by 

musely být tímto způsobem řešeny. Celkově tak lze vyhodnotit spokojenost pozitivní. 

Graf 15 – Komunikace s pořadateli 

 

Minifestival, který se konal v předvečer závodu byl hodnocen velmi pozitivně. 

Samozřejmě se najdou tací, kteří by radši buď více rockové skupiny, nebo na druhou 

stranu jiný styl. S tím ale pořadatelé mnoho nenadělají. Problémem pro závodníky ale 

zůstává, že by raději koncert až po závodu, aby si ho mohli lépe vychutnat. Před takto 

náročným závodem je potřeba se vyspat  a to koncet do noci uplně nedovoluje. Proto se 

někteří závodníci, ačkoliv měli vstup zdarma, nezúčastnili (30% respondentů). 

Graf 16 - Minifestival 

 

Respondenti dále hodnotili akci z hlediska celkové organizace. 75 % 
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„poloprofesionální“ a 2 závodníci nedokázali takto závod ohodnotit, neboť neměli 

zkušenosti s jinými závody. 

Výši startovného hodnotilo 76 % dotazovaných jako přiměřenou, 15% 

respondentů ji nemohlo posoudit a to většinou z důvodu, že startovné závodníci sami 

neplatili. Jednalo se například o sponzory akce, kteří startovné platit nemuseli díky 

finanční nebo materiální podpoře. Zbývajících 6 závodníků hodnotilo startovné jako 

vysoké. Většinou se jednalo o závodníky zvané „hobíci“. Jsou to účastníci, kteří 

nezávodí vrcholově, ale hlavně pro radost. V tomto směru ale organizátoři velkou 

změnu udělat nemohou, mohli by se ale více zaměřit na to, aby závodníci věděli, jaké 

výhody startovné zajišťuje.  

 Graf 17 – Výše startovného 

 

Na otázku, zda by se závodu zúčastnili i v příštím roce, odpověděli všichni 

souhlasem.  

Co v dotazníku nebylo zmíněno, ale všeobecně se během závodu diskutovalo, je 

množství závodníků. Někteří závodníci si stěžovali, že trať byla přeplněná, a nedalo se 

tak projíždět ve všech úsecích dle vlastních možností. Často stejný typ závodníků si 

stěžoval v souvislosti s množstvím závodníků na malý prostor ve stanovém městečku. 

Musí se zvážit, na kolik tyto kritiky brát vážně, protože zůstává faktem, že se pořadatelé 

opakovaně ptali zkušených závodníků na sjízdnost celé trati, a ti žádný problém 

neshledali. Řešením by určitě zčásti bylo, kdyby se ujasnila pravidla jízdy na trati. 

Všichni závodníci by měli vědět, že když se řekne „vlevo“, myslí tím závodník, že bude 

předjíždět vlevo. Několikrát se tak stalo, že především amatérští závodníci toto pravidlo 
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neznali a uhýbali se vlevo. Krom zpomalení jedoucích závodníků tak může dojít i ke 

zranění. Celkově by to chtělo více tolerance na obou stranách, ani ti rychlejší by neměli 

chtít projet za každou cenu. 

Další diskutovanou věcí byl amatérismus vs. profesionalismus závodníků. Někteří 

profesionální závodníci nebyli spokojeni s tím, že tento rok byla vypsaná další kategorie 

na 6 hodin a také osmičlenných družstev, která přilákala i mnohé rekreační cyklisty. Ze 

strany některých „profíků“ byli tito závodníci kritizováni, že zabírají místo ve stanovém 

městečku a zdržují svou pomalejší jízdou na trati. Na druhé straně organizátoři toto 

udělali schválně, protože sami představují spíše závodníky „hobíky“, a chtějí, aby 

Jihlavská 24 MTB byla dosažitelná pro všechny. Toto je jedna z věcí, kterou musí 

pořadatelé promyslet. Mohou pokračovat ve stejném směru jako doteď, ale to může 

způsobit, že už se některým závodníkům nebude chtít přijet. Druhou možností je 

pozvednout závod na vyšší úroveň a smířit se tak nejspíš s menší účastí a zklamáním do 

této doby nadšených rekreačních cyklistů. 

6.2 Dotazník pro diváky 

Dotazník pro diváky vyplnilo celkem 23 respondentů. Prostou většinu tvořily 

ženy (61%). Téměř polovina všech dotazovaných byla ve věku 21 – 35 let. Polovina 

respondentů byla přímo z Jihlavy a téměř 40 % z okolí Jihlavy, tedy kraje Vysočina. 2 

odpovídající diváci byli z Prahy. 

  

 

            

 Graf 20 – Bydliště diváků 
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Dotazník byl zaměřen na spokojenost diváků s akcí a jejich hodnocení. Nejprve 

byli diváci tázáni, jestli (popř. jaké) si všimli propagace, která probíhala před závody. 

Měli možnost vybrat více odpovědí. Z 39 zaškrtnutých možností tvořily největší podíl 

plakáty, letáky, kterých si všimlo 24 lidí, dále si respondenti všímali reklamy v tisku a 

na internetu (10 a 9 lidí). Třikrát bylo zaškrtnuto rádio a mezi ostatní propagace zařadil 

jeden respondent ústní propagaci od pořadatelů. 2 diváci si vůbec žádné reklamy 

nevšimli, jeden z Jihlavy a druhý z Prahy. 

Graf 21 - Propagace 

 

Zjišťovány byly důvody návštěvy závodu. U této otázky mohli respondenti znovu 

zaškrtnout více odpovědí. Nejvíce krát dotazovaní diváci uvedli jako důvod návštěvy 

podporu svých známých, kteří se závodu zúčastnili. Na dalších místech byly uváděny 

tyto důvody: zábava, podpora všech závodníků a v poslední řadě atraktivnost závodu. 

Proč by nebyl závod pro diváky atraktivní? Že je závod netradičně pojat, o tom není 

pochyb, ale co se týče diváků, je pravda, že cyklistické závody nejsou pro fanoušky 
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ideální. Pokud člověk přijde podpořit svého známého, musí počítat s tím, že ho uvidí 

maximálně jednou za půl hodiny a to jen na několik sekund. Jednou byly zmíněny 

důvody: obliba cyklistiky, servis pro závodníka, účast na závodu skládaček a náhodná 

procházka kolem dějiště závodu. 

Graf 22 – Důvod návštěvy diváků 

 

Minifestival, který se konal v pátek, den před závodem, byl mimo jiné pořádán za 

účelem získání dalších prostředků do rozpočtu závodu. Pouze 17 % respondentů se 

koncertu zúčastnilo. Na základě těchto údajů nelze tvrdit, že by byla účast na koncertu 

letos špatná, protože vzorek respondentů je velmi malý a navíc množství diváků, kteří 

se během 24 hodin prostřídají, bude pochopitelně vždy větší než množství lidí na 

koncertu.  Z grafu č. 23 také vyplývá, že 26% respondentů o koncertu vůbec nevědělo, a 

s tím už se dá pracovat. Vzhledem k tomu, že všech 5 těchto respondentů uvedlo, že 

nebydlí přímo v Jihlavě, ale v jejím okolí, tak by se organizátoři měli zaměřit více na 

propagaci koncertu i mimo Jihlavu 

 Graf 23 – Účast diváků na minifestivalu 
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V další části diváci hodnotili věci týkající se průběhu závodu.  Prostor pro diváky 

byl v 83 % hodnocen slovy „velmi spokojen“ a ve zbylých 17 % „spíše spokojen“. 

Dále hodnotili diváci dostupnost výsledků na trati. Jak už bylo psáno výše, 

výsledky byly zobrazeny pomocí digitální tabule v prostoru letního kina. Vždy, když 

závodník vjížděl do depa, ukazovala tabule čas posledního kola, počet ujetých kol a 

průměrnou rychlost. Podrobnější informace a aktuální pořadí mohli i diváci sledovat na 

internetu. S tímto způsobem bylo více či méně spokojeno 83 % dotazovaných. Jen jeden 

respondent byl spíše nespokojený. Zbývající 3 diváci zaškrtli možnost „nemohu 

posoudit“. Je to z toho důvodu, že někteří diváci se přišli opravdu jen podívat, pobavit a 

celkové výsledky je tak moc nezajímaly nebo si digitální tabule nevšimli. 

Graf 24 – Hodnocení dostupnosti výsledků na trati diváky 

 

Podobně jako u dostupnosti výsledků bylo i hodnocení doprovodného programu.   

Většina diváků (80%) byla spokojena, 2 diváci spíše nespokojeni a 5 diváků nedokázalo 

posoudit toto kritérium, neboť zrovna v dobu, kdy přišli, se žádný program nekonal. Na 

druhou stranu s tím mohli vyjádřit nespokojenost, což nikdo neudělal.  

Graf 25 – Hodnocení doprovodného programu diváky 
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Ani v hodnocení moderátora nebyl shledán problém. Téměř 80 % hodnotilo 

moderátora kladně a ostatní respondenti moderátora neregistrovali. Co by se dalo 

moderátorovi vytknout je špatná výslovnost některých týmů (v minulém roce tým 

UNIQA prezentován jako [unikva] a v letošním roce tým EUROFOAM [eurofoam]). 

Graf 26 – Hodnocení moderátora diváky 

 

 Na rozdíl od závodníků bylo hodnocení celkové organizace závodu diváky méně 

pozitivní. Téměř polovina (48%) hodnotila závod jako uspořádaný na profesionální 

úrovni, 30% vybralo odpověď „poloprofesionální“ a zbývající diváci nedokázali takto 

management akce ohodnotit. Pozitivní rozhodně je, že si nikdo o managementu 

nemyslí, že by byl na amatérské úrovni. 

 Graf 27 – Hodnocení celkové organizace diváky 
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celková spokojenost se závodem. Kdyby byli diváci nespokojení, určitě by se nechtěli 

vracet.  

6.3 Shrnutí 

V celkovém souhrnu lze tvrdit, že jak diváci, tak závodníci hodnotili všechny 

aspekty závodu převážně pozitivně. Obě skupiny respondentů se do jednoho shodli, že 

by i v příštím roce akci navštívili. V součtu se závodníci i diváci shodli na tom, že byl 

závod uspořádán na profesionální úrovni. 

Nejvíce pozitivně hodnocená byla spokojenost s tratí, především z hlediska 

atraktivity, atmosféry kolem trati, ale i značení. Velmi pozitivně bylo hodnoceno 

celkové prostředí areálu letního kina. Jen s malými výhradami hodnotili závodníci 

sociální zařízení, kde byla oceňována především dostupnost teplé vody. Až na pár 

výjimek byly na komunikaci s pořadateli tak é velmi kladné ohlasy. Ani jedna záporná 

odpověď se neobjevila u hodnocení uspořádaného minifestivalu. Těchto kladně 

hodnocených skutečností by si měli pořadatelé vážit a i v příštích letech jim věnovat 

stejnou pozornost, či dokonce je více využít při získávání jak sponzorů, tak i diváků a 

závodníků. 

Co se týče diváků, tak ti oceňovali prostor pro diváky. Dostupnost výsledků na 

trati byla hodnocena také kladně a doprovodný program až na pár výjimek taktéž.  

Vzhledem i k ostatním odpovědím by se dalo říci, že diváci této akce, byli vcelku 

nenároční. Možnosti uvést návrhy na zlepšení či jiné připomínky v rámci dotazníku 

nikdo nevyužil. 

Na druhé straně u závodníků se negativní hodnocení najít daly. Závodníci se lišili 

v hodnocení především ohledně občerstvení, kdy někteří měli problémy s malými 

porcemi jídla. Dále se neshodli v hodnocení stanového městečka, kdy si stěžovali na 

málo místa na pit-stopy. Rezervy někteří závodníci viděli i v dostupnosti aktuálních 

výsledků nebo přesněji řečeno v zabezpečení Wi-Fi připojení. Některým závodníkům 

přišlo startovné příliš vysoké, ale jak již bylo řečeno, to je jedna z věci, která se 

nezmění.  
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7 SWOT ANALÝZA 

V této části práce je vytvořena SWOT analýza, která vychází z předchozích 

informací zjištěných pomocí dotazníků, rozhovoru s členem organizačního týmu a 

analýzy dokumentů (komentářů na webu, články v novinách). 

Tabulka 4 -  SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 atraktivita a netradičnost závodu  závislost na sponzorech 

 lokalita  Wi-Fi připojení 

 catering  ceny, upomínkové předměty 

 podpora Magistrátu města Jihlava a 

Kraje Vysočina 
 

 přátelské prostředí  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 absence sportovních a kulturních 

akcí v Jihlavě 
 špatné počasí 

 doprovodný program 
 výstavba hřiště na místě 

stanového městečka 

 spolupráce s Českým svazem 

cyklistiky 
 zranění závodníků 

 

Silné stránky 

Nejsilnější stránkou závodu je bezesporu podpora závodu Magistrátem města 

Jihlavy a Krajem Vysočina. Tyto dvě instituce dávají závodu nejen podstatné peníze, 

ale také jméno. Například Kraj Vysočina zařadil závod Jihlavská 24 MTB mezi VIP 

sportovní akce a tak nyní stojí po boku Mistrovství světa v biatlonu a Světového poháru 

horských kol v Novém Městě na Moravě. Toto významné spojení můžou ostatní 

podobné závody jihlavské čtyřiadvacítce jen závidět.  

Další silnou stránkou je lokalita. Historické centrum města Jihlava a krásná 

příroda v parku Heulos určitě osloví každého návštěvníka.  
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Silnou stránkou je také bohatý výběr občerstvení pro závodníky, zlepšením by na 

přání závodníků v příštím roce mohlo být zvětšení porcí a neomezené množství polévky 

pro každého. 

Tím, že závod pořádá parta kamarádů, kteří mají sport hlavně jako svůj koníček, a 

tak i akci pořádají ve svém volném čase, je z jejich strany znát přátelská atmosféra. 

Podle slov závodníků, ne každé závody mají tak sympatické pořadatele. 

Slabé stránky 

K slabým stránkám lze řadit významnou závislost na sponzorech. Hlavní příjmy 

sice tvoří dotace od města a kraje, ale i tak by tyto peníze rozhodně nepokryly výdaje. 

Tento problém, ale nelze úplně vytěsnit, na sponzorech akce, která je pořádaná 

občanským sdružením bude vždy. Předejít problémům lze včasnými smlouvami se 

sponzory. Vlastní příjmy by akce mohla získat prodejem různých předmětů s logem 

akce. Organizátoři již tento rok prodávali trička s logem akce, ale na prodej nebyl 

kladen takový důraz, prodávalo se až poslední den a mnoho lidí o této možnosti vůbec 

nevědělo. V příštím roce by navíc trička mohla mít výraznější barvu, aby tak na sebe 

lépe upoutala. (obrázek trička prodávaného v roce 2013 viz Příloha 3 na straně 75) 

Co by se dále dalo považovat za slabou stránku, je nedostatečné zabezpečení Wi-

Fi připojení. Hlavní problém byl, že pořadatelé závodníkům slíbili pokrytí Wi-Fi 

v celém areálu, ale ve stanovém městečku bylo připojení buď slabé, nebo vůbec žádné. 

V příštím roce by se problém dal vyřešit pořízením dalšího vysílače a např. umožněním 

sledovat přes Wi-Fi připojení pouze výsledky závodu.  

Jak už bylo několikrát zmíněno, závod je závislý na finančním a často 

materiálním zajištění akce. Ceny tak tvoří poskytnuté zboží od sponzorů. Závodníci na 

vyšší úrovni by více ocenili tzv. „price money“, na druhé straně amatérští závodníci 

spíše nějakou upomínku. V tomto roce pořadatelé slíbili včas přihlášeným závodníkům 

upomínkový předmět, ale firma, která měla tyto předměty zařídit, na poslední chvíli 

odmítla. V příštím roce mohou pořadatelé chybu napravit. Návrhem je dát každému 

závodníkovi, který se do určitého termínu přihlásí, tričko s logem závodu. Nejlepší by 

samozřejmě bylo sehnat sponzora, jehož značka by na tričku v menší míře také byla a 

tím došlo ke snížení ceny, nebo dokonce darování triček závodu. Firma by si mohla dar 



57 
 

částečně odepsat z daní a přitom by její reklama zachována také byla. Oslovit by 

pořadatelé mohli značku Adler či Rejoice. 

Příležitosti 

Jihlava je především hokejové město. Hokejovému týmu se daří a v letošním roce 

jim město jako odměnu nechalo vystavět novou ledovou plochu. Dalším sportem 

v Jihlavě je fotbal, FC Vysočina se letos jako nováček udržela v Gambrinus Lize. Vedle 

těchto hlavních sportů jsou ostatní jen málo vidět na vyšší než regionální úrovni a to 

samé tím pádem platí o pořádání závodů většího rozsahu. Na druhé straně ani kulturní 

vyžití v Jihlavě nenabízí širokou škálu možností. Snad jedinou opravdu tradiční akcí je 

Jihlavský havířský průvod. Absenci více kulturních a sportovních akcí tak jistým 

způsobem vynahrazuje právě čtyřiadvacetihodinovka. Příležitostí pro tento závod je 

získat tradici, pozornost obyvatel Jihlavy a dělat dobré jméno svému městu i pro širší 

veřejnost. 

Atraktivnější a bohatší zábavný program by mohl přilákat více diváků. Hrát by se 

mohly různé hry nejen pro děti. Dále by atmosféru mohly podpořit hrkačky a 

nafukovací tyče poskytnuté organizátory zdarma. Tento výdaj by výrazně nenarušil 

strukturu rozpočtu. 

V budoucnu by se mohla prohloubit spolupráce s Českým svazem cyklistiky. 

Dvaceti čtyřhodinové závody nespadají pod svaz, a proto ani závodníci nepotřebují 

licenci ČSC. Připojením k ČSC by akce získala větší prestiži a uznání. 

Hrozby 

Největší hrozbou pro závod je špatné počasí. Již třetím rokem vyšlo na závod 

hezké počasí a tak mnozí lidé pořadatele straší, že všechno hezké počasí již mají 

vyplýtváno. Letos pršelo v předvečer závodu. Tento déšť ale neohrozil průběh závodu a 

trať byla již brzy ráno plně připravena. Pokud by ale déšť byl silnější či časově trvalejší, 

mohlo by dojít k rozbahnění trasy, která vede lesem a vznik více nebezpečných úseků. I 

na tuto možnost musí každoročně pořadatelé myslet. 

Rizikem pro příští rok by mohla být výstavba nového stadionu poblíž areálu 

letního kina, která by jednou třetinou zasahovala do louky, která je při závodu využita 

jako stanové městečko závodníků. Zatím je zadána veřejná zakázka v předpokládané 
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hodnotě 82 300 000 Kč. Konec lhůty podání nabídek je v polovině října a práce by měly 

začít v následujícím měsíci, zda ale bude stadion dokončen roce 2014, se neví. 

Možností by bylo, přesunout závod do jiné části města Jihlavy. Jde o to, že toto místo je 

od centra města vzdáleno poněkud dále a tím by závod ztratil určitou svou specifičnost 

a kus atraktivity. Stále by samozřejmě šlo o městský závod, ale například by se mohlo 

stát, že by přišlo mnohem méně diváků, vzhledem k vzdálenosti od centra. 

Každým rokem je úspěšnost prezentována i v návaznosti na vzniklá zranění. Letos 

během prvních tří hodin zasahovala záchranná služba dokonce čtyřikrát, došlo na otřesy 

mozku, zlomenou ruku a šití v obličeji. Hned následující den byla tato zajímavá 

statistika v novinách publikována. Na takováto zranění jsou účastníci zvyklí, a pokud 

nedojde k horším úrazům, není třeba se bát. 
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8 MANAGEMENT JIHLAVSKÁ 24 MTB 2014 

V této části práce bude vytvořen návrh projektu organizace akce Jihlavská 24 

MTB v roce 2014.  Projekt je vytvořen na základě předchozích analýz. 

8.1 Vytváření akce  

Současná situace 

Vzhledem k tomu, že se akce bude konat již čtvrtým rokem, odpadá několik 

úkolů, jako například stanovení důvodu pořádání akce, studování pravidel a již jsou 

známá veškerá povolení, která jsou pro závod potřeba. 

Závod se ve všech třech letech setkal s vysokým zájmem jak závodníků, tak i 

diváků. Organizátoři se tedy nemusí bát, že by nenašla svou cílovou skupinu. Úkolem 

ale bude definovat cílovou skupinu závodníků. 

Budoucí prostředí 

Hlavním rizikem akce v roce 2014 bude výstavba sportovních zařízení poblíž 

areálu letního kina. Organizátoři musí sledovat situaci a být připravení na možný vznik 

komplikací s přesunem místa konání závodu. Stavební práce v parku Helulos by podle 

veřejné zakázky měly začít v listopadu 2013 a dokončit by se měly v listopadu 

následujícího roku. 

Možné směry 

Otázkou pro pořadatele je, zda se v příštím roce pokusit akci pojmout jako závod 

spíše pro profesionály a získat větší prestiž pro vrcholové závodníky, nebo zůstat spíše 

u doposud aplikovaného směru k širší veřejnosti. Obě možnosti by u svých cílových 

skupin získali podporu. Jak už bylo zmíněno, pořadatelem závodu je občanské sdružení 

a jeho členové si právě zakládají na tom, aby si Jihlavskou 24 MTB mohl zkusit každý. 

Tím, že přidaly kategorie týmů a na méně hodin si sice vysloužili u několika závodníků 

kritiku, ale na druhou stranu rozhodně oslovili mnohem více účastníků. 
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8.2 Rozpočet 

Hlavním úkolem pro příští rok bude udržet dobré vztahy s významnými 

organizacemi. Dotace, které plynou každý rokem z města a kraje, jsou základním 

kamenem pro realizaci akce.  Dalším významným příjmem musí i v roce 2014 být 

finance od sponzorů. Další příjmy budou stejně jako v letošním roce tvořit i tržby 

z prodeje vstupenek. 

Hlavními výdaji bude znovu pronájem areálu a časomíra. Dalšími výdaji by byly: 

stravné pro závodníky a jejich doprovod, doplňující ceny a upomínkové věci pro 

každého účastníka, materiální zajištění a pojištění. Výdaje na koncert se budou skládat 

hlavně z honoráře pro kapely, dále z ozvučení, osvětlení, pódia a tisku vstupenek. 

Rozpočet se tedy bude pohybovat znovu okolo 600 tisíc ohledně samotného 

závodu a okolo 400 tisíc co se týče koncertu a doprovodného programu. 

8.3 Termín a místo konání 

Vzhledem k tomu, že se termín osvědčil, bude i v roce 2014 pořádán závod ve 

stejnou dobu.  Konkrétní termín by byl 16. – 18. května s náhradním termínem 23. 5. – 

25. 5. Potvrzení termínu bude záviset na ostatních akcích a bude se dávat pozor na to, 

aby si významné akce společně nepřekážely. 

Místo konání akce by zůstalo v lepším případě v lesoparku Heulos, jehož zázemí 

ocenili téměř všichni. Pokud by výstavba sportovních zařízení pro volnočasové aktivity 

nějakých způsobem zasahovala do plánů závodu, muselo by se zázemí závodu 

přesunout jinam. V zásadě je jen jediná možnost, kde by závod Jihlavy mohl být, aby 

nedošlo k úplnému zrušení průjezdu městem. Případnou lokalitou je Skalka, kolem níž 

vedla trasa v prvním ročníku. Důkladně by se musela promyslet nová trasa a získat 

povolení od města. 

8.4 Opatření sponzorů 

Významné příjmy do rozpočtu se musí získat prostřednictvím sponzorů. Osloví se 

nejprve ti, kteří pomáhali i v minulých ročnících, ale i další firmy a organizace, které 

např. v minulých letech odmítly. Konkrétně jde o firmy: Mokov, VHS Syner Vysočina, 

Sepos, Automotive lighting, Kostelecké uzeniny, PSJ, ICOM. Čtvrtý uspořádaný ročník 
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již může doložit úspěchy a neustálý růst akce. Oslovovat další velké cyklistické značky 

nemá cenu, neboť každá značka chce být na předním místě, a pokud by jich bylo více, 

mohlo by dojít ke vzniku dohadů.  Například značka Author již velké cyklistické 

závody sponzoruje a její jméno je dokonce v názvu závodu. V příštím roce by se tedy 

mohlo spíše uvažovat o prohloubení spolupráce se značkou Scott. 

8.5 Kontakt s diváky, doprovodný program 

Nalákat ještě více diváků není nemožný úkol. Při posledním ročníku byla účast 

diváků (1500) vyšší než v předchozích letech (700, 1000) a přitom program pro ně 

nebyl největší. 

V průběhu akce by bylo dobré připravit pro diváky bohatší program. Jednalo by se 

o několik soutěží v areálu letního kina v sobotu odpoledne, kdy je diváků v areálu 

nejvíce. Diváci by například mohli závodit ve vyhrazeném úseku na jednokolkách.  

Ceny by mohly být buď od sponzorů, nebo by stačily i například lístky na jídlo a pití 

zdarma. Dalším podobným tematickým programem by mohla být zkušební jízda na 

speciálním kole s řazením Retro-Direct, které je přizpůsobeno pro šlapání pozadu nebo 

slalom na kole speciálně upraveným tak, že zatáčí na opačnou stranu, než je zvyklé.  

Dalším zpestřením a lákadlem pro diváky by byla účast významné osobnosti. I 

mezinárodně úspěšní cyklisté jsou jistě příznivou skutečností, ale mnozí diváci, kteří 

cyklistiku sledují méně, tyto osobnosti neznají. 

Další doprovodný program by mohl představovat exhibici bikerů BMX. Oslovit 

by se mohli pořadatelé BMX festivalu, který se koná zhruba o měsíc později v Telči. 

Nabídnout by organizátoři mohli možnost propagace zmíněného festivalu a vstup na 

koncert zdarma. 

Úspěšný závod dětí by se v příštím roce ještě více rozšířil a to i pro starší věkové 

kategorie. Letos byl závod pořádán pro děti narozené v letech 2003-2011 a v příštím 

roce by to mohlo být 2001-2012, aby se dostalo i na sportovce základních škol. 

Samozřejmě by se startovalo v omezeném počtu a podle různých kategorií: 

 závod nejmenších (odstrkovadla): 0 - 5 let 

 dětský závod (zhruba 5 km):  mladší žáci do 9 let 

  mladší žákyně do 9 let 
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  starší žáci 10 – 14 let 

  starší žákyně 10 – 14 let 

Vzhledem ke stížnostem na ceny pro dětské závodníky, by se v příštím roce měly 

sehnat věci, ze kterých budou děti nadšení. Ačkoliv je to vzhledem ke sponzorům 

výhodné, zahrnout reklamu do tašek s cenami, u dětí by se tyto letáky mohly omezit. 

Naopak by se v každé tašce mohl objevit účastnický diplom, například hopík, či míček 

na házení s reklamním potiskem a malá sladkost (např. bonbonky s reklamním 

potiskem), pro první tři místa v kategorii medaile plus cena navíc (v podobě věcných 

cen od sponzorů – kšiltovka, klíčenka, přívěsek). 

8.6 Kontakt se závodníky 

Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit, se o akci mohou dozvědět díky propagaci 

závodu níže uvedené. Dále budou závodníci, kteří se akce už účastnili upozorněni na 

konání akce e-mailem 

Cílovou skupinu by i v příštím roce tvořila širší veřejnost, ale pro vyšší komfort a 

bezpečí všech závodníků by se zrušily 8členné týmy. Stále by ale byla možnost 

čtyřčlenných týmů, tzn., každý by na trase strávil např. 6 hodin s různými přestávkami, 

což není pro amatérské závodníky nemožné. 

Důležité je, aby se závodu zúčastnili uznávaní cyklisté, kteří dodávají závodu 

podstatnou sílu. V příštím roce by se znovu oslovil jak Tomáš Kozák, tak i Jan Kříž a 

významná by byla i účast Davida Garnáta, prvního vítěze jihlavské čtyřiadvacítky. 

8.7 Propagace 

Propagace by v příštím roce probíhala stejně jako tento rok, co se týče rádia, 

billboardů, bannerů a plakátů především v nejnavštěvovanějších částech Jihlavy. 

Určitě se osvědčila promo-akce uspořádaná v únoru v obchodním centu City Park, 

která byla spojená s exhibicí sjezdu po eskalátorech. Originální nápad určitě oslovil 

kolemjdoucí občany a akce tedy může probíhat znovu. Problém je, že během tří měsíců 

mohou lidé zapomenout, co vlastně akce propagovala. Dobré by tedy bylo uspořádat 

akci v podobném stylu například měsíc před závodem. V dubnu již je počasí teplejší a 

tak není potřeba tísnit se v prostorách obchodního centra. Promo-akce by mohla být 
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uspořádaná na náměstí, kudy prochází velké množství lidí a nabízí velký prostor. Navíc 

by si to diváci mohli spojit s o měsíc pozdější startem závodu, který se zahajuje právě 

na náměstí.  

Průběžně se bude akce prezentovat na sociální síti Facebook a založit by se mohl i 

účet na Twitteru. Dále by se vytvořil krátký poutavý shot, který by koloval především 

po internetu. V něm by se mohli představit 3 typy závodníků, jedoucích různé úseky 

trati. Jeden mladý závodník, na kterém by byla vidět forma a orientace na výkon, 

druhým typem muž kolem čtyřiapadesáti představující cyklistu „hobíka“, který si trať 

užívá, i když tomu mladšímu třeba i nestačí, a třetím typem by byla žena.  Žen je na 

tomto závodě velmi málo a shot by ukázal, že i ženy na tu to trať mají. Úkolem shotu by 

tak bylo nalákat různé typy závodníků, neboť právě tímto směrem se pořadatelé ubírají. 

8.8 Personální zajištění 

V příštím roce bude základna závodníků stejně velká, více závodníků by již bylo 

spíše na škodu a to vzhledem k omezenému prostoru na trati a ve stanovém městečku. I 

přesto by bylo vhodné zajistit větší počet dobrovolníků, aby se například na trati mohli 

vícekrát střídat a nestát na jednom místě celou noc.  

Shánění nových dobrovolníků by mohlo probíhat na zmíněných promo-akcích.  

Byl by jim nabídnut především dík, zkušenosti, zážitky a co se týče věcných odměn – 

pořadatelské tričko a stravování po dobu závodu. Cílem by bylo získat 200 

dobrovolných pořadatelů. 

8.9 Provozní, technické a materiální zajištění 

Co by se v příštím roce dále mělo zlepšit, je zabezpečení Wi-Fi připojení. Aby byl 

posílen signál, budou zajištěny dva vysílače a používání internetu bude omezeno pouze 

na zjišťování aktuálních výsledků.  

Občerstvení je silnou stránkou závodu, a tak je důležité udržet stávající pozici a 

nabízet závodníkům možnost velkého výběru v občerstvení. Změnu by vyžadovaly malé 

porce teplých jídel, na které se v posledním ročníku snesla vlna kritiky. Pravdou je, že 

když už si závodník zaplatí startovné ve výši 800 Kč, měl nárok na 2 teplá jídla, která 

závodníkovi dodají energii a nejen podráždí jeho chutě. V příštím roce bude potřeba 
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uspořádat finance na odstranění těchto kritik a na přání závodníků zrušit výdej polévky 

pouze na určený papírek. 

Co se týče časomíra, značka Sport Soft se používá u většiny závodu a to svědčí o 

spokojnosti a dobré kvalitě. Měnit se tato věc jistě nebude. 

Ceny pro vítěze v příštím roce by se měly zkvalitnit. Tím, že se zruší osmičlenné 

týmy, odpadnou i potřebné ceny pro jejich vítěze v různých kategoriích. Nejlepší by 

bylo ceny již předem sepsat, aby byli závodníci motivováni nebo ti náročnější smířeni 

předem. Každý závodník přihlášený do určité doby by v roce 2014 dostal tričko s logem 

závodu, velikost by zadal v přihlášce. Na přání závodníků by se v příštím roce vytiskly i 

účastnické diplomy. 

8.10 Plánovaný program akce  

Pátek 

Páteční program bude probíhat stejně jako v předchozích letech. Od 15:00 bude 

zahájena prezence závodníků a možnost stavění pitstopů. Od 17:00 začne koncert, který 

s povolením města bude končit v 11 hodin. 

Sobota 

Sobotní program by začal od 9:00 znovu prezencí závodníků. Prezence by 

skončila v 10:00. Konkrétní přehled dalšího programu, včetně zábavného programu pro 

diváky viz tabulka č. 5. 

Tabulka 5 – Plán akce: sobota 

  9:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 

Prezence závodníků                   

Zahájení závodu na náměstí                   

Dětský závod                   

Závody a zkušební jízdy na 

speciálních kolech                   

Ukončení závodu 6 h                   

Exhibice BMX                   

Vyhlášení výsledků závodu 6 

h a středních škol                   

Vystoupení moderátora                   

Koncert místní kapely                   

Ukončení závodu 12 h                   
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Neděle 

V neděli by program pokračoval od 9:00 za účasti moderátora. Možností by 

v dopoledních hodinách byly znovu zkušební jízdy na speciálních kolech a také 

testování kol značky Scott s možností pro zdatné cyklisty si i projet si trať. V 12:00 by 

byl závod ukončen a v 13:00 slavnostní vyhlášení všech kategorií. Již během 

vyhlašování bude probíhat úklid areálu. 

Tabulka 6 – Plán akce: neděle 

  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

Vystoupení moderátora                 

Zkušební jízdy na speciálních kolech 
                

Testování kol značky Scott                 

Ukončení závodu 24 h                 

Vyhlašování výsledků                 

Úklid areálu                 
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9 ZÁVĚR 

Závod Jihlavská 24 MTB lze považovat za velmi kvalitně uspořádanou akci a 

navzdory své teprve tříroční existenci, se může řadit mezi nejlépe zorganizované 

závody typu 24 hodin v ČR. Občanské sdružení SLIBY-CHYBY, které závod pořádá, 

může být se svou prací více než spokojeno. 

Závod je jak diváky, tak závodníky oceňován z několika hledisek.: přátelská 

atmosféra, velmi příjemné zázemí závodu a především jeho atraktivita a specifičnost. 

Závod je totiž výjimečný, neboť se jako jediný v ČR nejede stylem cross-country 

v okolí města, ale trať prochází přímo historickým centrem města Jihlava a zázemí 

závodu je vzdáleno jen několik minut chůze od centra v blízkosti zoologické zahrady a 

lanového centra. Velikou výhodou závodu je podpora Magistrátu města Jihlavy, 

konkrétně podpora jihlavského primátora a také Kraje Vysočina, který tento závod 

zařadil do VIP sportovních akcí. Jihlavská 24 MTB tak stojí vedle významných akcí 

jako je Mistrovství světa v biatlonu a Světový pohár horských kol v Novém městě na 

Moravě. Tato spolupráce je výhodná pro obě strany, které si navzájem dělají dobré 

jméno. 

Přes většinu velmi kladných ohlasů, lze najít několik věcí, které by se daly zlepšit, 

ačkoliv už se jedná o drobné nedostatky. Kritika se týká špatného zabezpečení Wi-Fi 

připojení v zázemí závodu a tím pádem špatná dostupnost aktuálních výsledků, které lze 

zjistit právě jen pomocí internetu. Nespokojeni byli závodníci kvůli absenci 

upomínkového předmětu, který měli od pořadatelů slíbený, ale který nikdo nedostal. 

Slabou stránkou závodu je také závislost na sponzorech. 

Letošní ročník provázely odlišné názory závodníků na množství účastníků. 

Někteří byli velmi nespokojeni se špatnou průjezdností na trati a malým prostorem ve 

stanovém městečku. Na druhé straně jiní závodníci tuto skutečnost popírali a problém 

v ní neviděli. I tak se pořadatelé v příštích letech budou muset vypořádat s tím, že jedna 

velká akce není vždy a pro všechny ideální. Důležité je, aby pozitivní ohlasy 

převyšovaly ty negativní, a to v případě jihlavské dvaceti čtyřhodinovky  platí. 

Mezi hlavní návrhy na zlepšení v přípravách akce patří zvýšená propagace 

pomocí promo-akce uspořádané měsíc před závodem na náměstí v Jihlavě, spojené 

s koncertem místní kapely a exhibicí na horských kolech. Náhradou za slíbené 
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upomínkové předměty by v příštím roce každý závodník, který se včas přihlásí, mohl 

obdržet tričko s logem závodu. Co se týče změn v průběhu závodů, je potřeba zlepšit 

zabezpečení Wi-Fi připojení, které by bylo omezeno na vyhledávání aktuálních 

výsledků. Několik návrhů se týká doprovodného programu především pro diváky. 

Jednalo by se o možnost zúčastnit se, či si jen vyzkoušet jízdu na na jednokolce a také 

na speciálně upraveném kole, které zatláčí na opačnou stranu, než se očekává. Zajímavá 

by mohla být exhibice bikerů ve spolupráci s organizátory akce BMX festival v Telči. 

Tato práce pomáhá organizátorům naleznout silné a slabé stránky závodu, dává 

možnost přizpůsobit organizaci příštích ročníků navrhovaným změnám.  
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Příloha 1 - Dotazník pro účastníky a diváky závodu Jihlavská 24 MTB 2013 

 
DOTAZNÍK PRO DIVÁKY ZÁVODU JIHLAVSKÁ 24 MTB 

 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při tvorbě mé bakalářské 

práce, která se zabývá managementem akce Jihlavská 24 MTB.  Snažím se zjistit, jak vnímáte 

závod Vy, protože i vy jste neodmyslitelnou součástí závodu. Anonymita je samozřejmostí. 

 

1. Po kolikáté se účastníte tohoto závodu v Jihlavě? 

 a) poprvé  b) podruhé c) potřetí 

2. Všiml(a) jste si před závodem nějaké formy reklamy pro tuto akci, pokud ano 

zaškrtněte jaké 

 (možnost zaškrtnout více odpovědí) 

a) v tisku 

b) formou plakátů nebo letáků 

c) na internetu 

d) ne, žádnou reklamu jsem nezaregistroval 

 

3. Jaký je Váš důvod návštěvy této akce? 

a) fandit známým závodníkům 

b) podpora všech závodníků 

c) zábava 

d) atraktivnost závodu 

e) náhodou jsem šel kolem 

f) jiný(uveďte):……………………………. 

 

4. Zúčastnil(a) jste se pátečního závodu 

a) ne, o závodu nevím (nevěděl jsem) 

b) ne, ale vím, že se konal 

c) ano 

 

5. Ohodnoťte aspekty spoluurčující kvalitu zorganizovaného závodu 

(1=velmi spokojen, 2=spíše spokojen, 3=spíše nespokojen, 4=velmi nespokojen, 

5=nemohu posoudit) 

Prostor pro diváky    1 2 3 4 5 

Dostupnost výsledků na trati   1 2 3 4 5 

Doprovodný program (DJs, závod dětí..) 1 2 3 4 5 

Moderátor     1 2 3 4 5 

6. Z hlediska celkové organizace je podle Vás závod zvládnut na úrovni 

 a) amatérské b)poloprof. c)profesionální  d) nemohu posoudit 

7. Pokud by se akce konala i příští rok, navštívil(a) byste ji znovu? 

 a) ano  b) ne 

8. Věk 

 a) 15-24  b) 25-39 c) 40-54 d) 55 a více 

9. Pohlaví   muž   žena 

10. Bydliště 

a) Jihlava 

b) kraj Vysočina (kromě Jihlavy) 

c) jiné (stačí uvést kraj, příp. stát) 

Doplňující hodnocení, návrhy na zlepšení a jiné připomínky pište na zadní stranu dotazníku.  

Moc Vám děkuji a přeji mnoho úspěchů a hlavně zábavy! 



 
 

DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU JIHLAVSKÁ 24 MTB 

Zdravím všechny závodníky a závodnice, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při tvorbě mé bakalářské 

práce, která se zabývá managementem akce Jihlavská 24 MTB.  Snažím se zjistit, jak vnímáte 

závod Vy, protože..bez Vás by to nešlo! Dobrovolnost a anonymita je samozřejmostí. 

Pokud byste radši dotazník vyplnili doma a v klidu, uvádím na konci stránky odkaz na 

elektronickou verzi. 

 

1. Po kolikáté se účastníte tohoto závodu v Jihlavě? 

 a) poprvé  b) podruhé c) potřetí 

2. Jak jste se o závodu dozvěděl(a)? 

a) od známých, kamarádů, rodiny 

b) na internetu 

c) v novinách 

d) jiným způsobem (uveďte): ............................... 

3. Ohodnoťte zázemí závodu 

(1=velmi spokojen, 2=spíše spokojen, 3=spíše nespokojen, 4=velmi nespokojen, 

5=nemohu posoudit) 

Stanové městečko  1 2 3 4 5 

Občerstvení   1 2 3 4 5 

Sociální zařízení  1 2 3 4 5 

Areál letního kina-celkově 1 2 3 4 5 

4. Výše startovného je podle Vás 

 a) vysoká   b) přiměřená c) nízká  d) nemohu posoudit 

5. Ohodnoťte další aspekty určující kvalitu závodu (hodnocení stejné jako u otázky č. 3) 

Atraktivita trasy   1 2 3 4 5 

Značení trasy    1 2 3 4 5 

Atmosféra kolem trati (diváci aj.) 1 2 3 4 5 

Dostupnost aktuálních výsledků 1 2 3 4 5 

Komunikace s pořadateli  1 2 3 4 5 

Doprovodný program (koncert aj.) 1 2 3 4 5  

6. Z hlediska celkové organizace je podle Vás závod zvládnut na úrovni 

 a) amatérské b)poloprof. c)profesionální  d) nemohu posoudit 

7. Pokud by se akce konala i příští rok, měl(a) byste zájem se  znovu zúčastnit? 

 a) ano  b) ne 

8. V jaké kategorii jste letos soutěžil(a)? 

a) jednotlivec  6 h  12 h  24 h  střední škola 

b) dvojice   6 h  12 h  24 h  střední škola 

c) čtveřice    24 h 

d) osmice     24 h 

9. Věk 

 a) 24 a méně b) 25-39 c) 40-54 d) 55 a více 

10. Pohlaví   muž  žena 

11. Místo bydliště (kraj, příp. stát): .......................... 

Doplňující hodnocení, návrhy na zlepšení a jiné připomínky pište na zadní stranu dotazníku.  

Moc Vám děkuji a přeji mnoho úspěchů a hlavně zábavy! 

Dotazník prosím odevzdejte do určené krabice v cateringovém stanu. 

https://docs.google.com/forms/d/1VYy6ilylSAUzRjhgA--uTQKh2aAaH-x0lybuQ_wfTRQ/viewform  



 
 

Příloha 2 – Mapa trati závodu a hlavní sponzoři ročníku 2013 

 

 

Zdroj: www.jihlavska24mtb.cz 

 

  



 
 

Příloha 3 – Triko s potiskem závodu Jihlavská 24 MTB 

 

Zdroj: www.jihlavska24mtb.cz 

 


