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Abstrakt
Název:
Projekt managementu sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Cíle práce:
Hlavním cílem je vytvořit projekt managementu sportovní akce OVB Cup Praha 2013.
Metody:
Zvolil jsem tyto metody: zúčastněné pozorování, popisná analýza, rozhovor pomocí návodu,
metoda brainstormingu, analýza konkurence a SWOT analýza.
Výsledky:
Výsledkem této práce by měl být projekt pro uspořádání sportovní akce OVB Cup Praha
2013. Obecně pak nastíní sportovním manažerům postupy, které je nutné provést při
organizaci sportovní akce.
Klíčová slova:
futsal, sportovní akce, management sportovní akce, projektový management, marketing,
sponzoring

Abstract
Title:
Project of the sport event OVB Cup Praha 2013 management
Objectives:
The main objective is to create a project of management and marketing of the sport event
OVB Cup Praha 2013.
Methods:

I chose these methods: participative observation, interview with the use of instructions,
brainstorming method, competitor´s analysis and SWOT analysis.
Results:
This thesis should result into a project that should enable the complete organization of the
sport event OVB Cup Praha 2013. Generally, it will outline procedures that are needed to be
undergone when organizing an sport event.
Key words:
futsal, sport event, sport event management, marketing, sponsorship
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1 ÚVOD
Zvolené téma je mi velmi blízké, protože se ve fotbalovém, potažmo i futsalovém
prostředí pohybuji již 17 let. Za tu dobu jsem se zúčastnil řádově desítek fotbalových a
futsalových lig a turnajů, stovek zápasů a podílel jsem se na organizaci Evropských firemních
sportovních her konaných v červnu roku 2013 v Praze. Při rozhodování o výběru témata práce
rozhodovalo tak i to, že mě problematika managementu sportovních akcí zajímá i v ohledu na
mou budoucí profesní kariéru.
Sport lze bezesporu označit jako důležitý fenomén dnešní doby. Je provozován nejen
na úrovni profesionální, ale především i amatérské. Lidé ho využívají nejen k odreagování a
zapomenutí na každodenní starosti, ale především jej vnímají jako prakticky neomezený zdroj
zábavy a zážitků, čímž se z něj stává i komerčně zajímavý produkt. Dnes už není pochyb o
tom, že globálně nejoblíbenějším sportem je fotbal. Fotbal ovšem není pouze klasický zápas
11 hráčů proti 11; má několik variací, za které lze kromě plážové kopané či „malého fotbalu“
považovat i futsal. Vznikl ve třicátých letech 20. století v Jižní Americe, v Brazílii a
Uruguayi. Již od začátku v něm byl kladen zvláštní důraz na zvláštní schopnosti s míčem a
techniku, což mu zůstalo do dnes a díky čemuž je i v současnosti velmi oblíbeným sportem i
v oblasti střední Evropy.
Minulý rok jsem měl šanci potkat se s Ing. Vojtěchem Brožem, zakladatelem a
ředitelem sportovní akce OVB Cup – Amatérské mistrovství ČR ve futsalu. Navrhl jsem mu
možnost expandovat s turnajem do Prahy a po důkladných konzultacích byl tento návrh
schválen. V této práci chci konkrétně popsat, proč s turnajem expandovat právě do Prahy, tzn.
chci na konkrétních číslech ukázat potenciál futsalu jako sportu v Praze. Dále budu sestavovat
projekt managementu tohoto dílčího turnaje. Jakožto člověku, který se dlouhodobě aktivně
pohybuje v období pražského futsalu a malého fotbalu, je mojí vizí přispět kvalitně
uspořádaným turnajem a přinést pražské futsalové veřejnosti další příležitost sportovního
vyžití. Právě proto jsem se rozhodl přijmout nabídku být hlavním organizátorem sportovní
akce OVB Cup Praha 2013 a vytvořit tento projekt.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
2.1 Cíle práce
Cílem této bakalářské práce je vytvořit projekt, který umožní zorganizování a úspěšné
zrealizování sportovní akce OVB Cup Praha 2013.

2.2 Dílčí cíle práce
K dosažení výše zmíněného cíle je důležité splnit tyto dílčí cíle:
1. Nastudování odborné literatury zejména z oblasti managementu a marketingu
sportovních akcí;
2. Popsat a vysvětlit metodologická východiska pro tuto bakalářskou práci;
3. Pomocí zúčastněného pozorování se zúčastnit posledního ročníku sportovní akce a
pomocí popisné analýzy sportovní akci charakterizovat;
4. Připravit si otázky pro rozhovor s ředitelem sportovní akce, tento rozhovor dále
provést a zapsat;
5. Pomocí popisné analýzy popsat přípravu sportovní akce OVB Cup Praha 2013;
6. Pomocí metod projektového managementu vytvořit plán projektu;
7. Vytvořit analýzu konkurence sportovní akce OVB Cup Praha 2013;
8. Pomocí zvláštní SWOT analýzy pro prostředí sportovní akce zanalyzovat OVB Cup
Praha 2013 a konstatovat, zda-li tento projekt má předpoklady pro to být úspěšný;
9. Na základě průběhu tvorby projektu vytvořit závěry a doporučení.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Management
Etymologický původ výrazu management je nejasný. Moderní management
aplikovatelný v této práci je výraz pocházející z amerického slova „to manage“. V překladu
do češtiny mu nejlépe odpovídají slova řízení, vedení a rozhodování.
V současné době existují desítky definic výrazu management, což souvisí s tím, že
definovat jej je nesnadné. DRUCKER in ČÁSLAVOVÁ (2009) zdůrazňuje komplikovanost
výkladu pojmu management. Říká, že „Výklad pojmu management je zvláštně nesnadný.
Především jde o pojem specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních
jazyků, dokonce i britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají.
Označuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia.“
(3, s. 10) Konstatování, že je to výraz těžko přeložitelný i v rámci jednoho jazyka, natož do
jazyků cizích, vypovídá o komplikovanosti definice managementu.
Výklad definice managementu ve svém díle upřesňují KOONTZ a WEIHRICH
(1993): „Management je proces vytváření a udržování určitého prostředí, ve kterém
jednotlivci, pracující společně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle.“ (12, s. 13)
Tato definice je aplikovatelná i do prostředí managementu sportovní akce, kdy jednotlivci
pracují ve skupinách jak při přípravě, tak během samotné akce a uskutečňují cíl, kterým je,
aby daná akce proběhla úspěšně podle naplánování.
VODÁČEK a VODÁČKOVÁ (2006) se ve svém díle snaží aplikovat pojem
management do českého prostředí. Konstatují, že „Především v české literatuře i aplikační
praxi stále doznívá dříve tradičně užívané slovo „řízení“.“ Shrnují, že „různým definicím
managementu je dnes zpravidla společné, že zdůrazňují orientaci na zabezpečení cílů
organizace.“ (24, s. 12)

3.2 Sportovní management
Sportovní management aplikuje prvky managementu do oblasti tělesné výchovy a
sportu. ČÁSLAVOVÁ (2009) jej ve své publikaci definuje jako „způsob uceleného řízení
tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které
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alespoň z části akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně
přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování
placených tělovýchovných služeb a sportovních služeb (např. fitness).“ (3, s. 18)
Pojem vznikl z potřeby organizací fungujících v prostředí tělesné výchovy a sportu.
Ve sportu začaly kolovat velké finanční částky a chyběli vedoucí pracovníci, kteří by s nimi
uměli efektivně nakládat. Sport je stále rostoucí segment. Je to forma odreagování a prakticky
neomezený zdroj zábavy a zážitků. Tento fakt z něj tvoří dobře prodejnou službu a s ní
související produkty. Zakládají se nové kluby, nová fitness centra a vzniká prostor pro
pořádání nových turnajů, což má za důsledek rozvoj sportovního managementu.
Prostředí tělesné výchovy a sportu je podle ČÁSLAVOVÉ (2009) „Značně
mnohotvárné. Působí zde jak ziskové, tak především neziskové organizace, kterých je většina.
Před manažery v ziskových i neziskových organizacích stojí formálně stejné typy úloh, které
musí řešit.“ (3, s. 20)
3.2.1 Sportovní manažer
ČÁSLAVOVÁ (2009) obecně definuje, co by měl sportovní manažer splňovat:
„Sportovní manažer, neboli kvalifikovaný vedoucí pracovník v oblasti sportu, by měl znát
základní zdroje obsahového zaměření jednotlivých poznatků v tělesné výchově a sportu a měl
by disponovat i znalostí metodologických přístupů.“ (3, s. 19) Zdůrazňuje tedy, že být
manažerem neznamená automaticky být i sportovním manažerem. Sportovní manažer
nezbytně musí znát prostředí a poznatky z oblasti tělesné výchovy a sportu.
Mezi základní činnosti sportovního manažera pak podle ČÁSLAVOVÉ (2009) patří:
Plánování; organizování; vytváření organizačních struktur; výběr, rozmisťování a vedení lidí;
kontrola; marketing; finance; právo a komunikace. (3, s. 16)
S ohledem na jednotlivá zaměření ČÁSLAVOVÁ (2009) rozlišuje 3 druhy sportovních
manažerů:


Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti: vedoucí sportovní družstev i
jednotlivců ve vyšších soutěžích a specialisté vyškolení pro sportovní akce ad hoc.



Manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace: členové
výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů.
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Manažer v podnikatelském sektoru: výroba sportovního zboží či provozování
placených tělovýchovných služeb. (3, s. 25)

3.3 Marketing

Marketing je na rozdíl od managementu relativně nová disciplína, která se prakticky
pořád vyvíjí.
Pro vývoj marketingu byl rozhodující všestranný americký myslitel Peter DRUCKER.
KERMALLY (2006) ve své publikaci uvádí, že DRUCKER změnil pohled na marketing od
velice úzce zaměřené pozornosti na toky zboží od výrobců k dodavatelům praktikovaném
v 60. a 70. letech k marketingu jako procesu určujícího požadavek zákazníka a usnadňujícího
prodej konečným spotřebitelům. (10, s. 20) Tento trend pohledu na marketing se stal
rozhodujícím pro dnešní moderní marketing, za jehož průkopníka je považován Američan
Philip KOTLER.
KOTLER (2004) marketing chápe jako „umění a vědu výběru cílových trhů a
získávání, udržování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, poskytováním a
sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka.“ (13, s. 43) Obecně se pak podle něj marketing
zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb a jako důležité považuje,
že dnešní marketing již nelze brát pouze jako schopnost „přesvědčit a prodat“. Dnešní
marketing má podle Kotlera nový význam uspokojování potřeb zákazníka. Nejinak je tomu
v marketingu sportovním.

3.4 Sportovní marketing

ČÁSLAVOVÁ (2009) ve své publikaci ujišťuje o rostoucím významu marketingu v
oblasti sportu: „Význam a uplatňování marketingu v oblasti sportu během posledních deseti
let je evidentní. Jeho projevy ve sportovním prostředí jsou stále výraznější.“ Zdůvodňuje to
tím, že „sportovní organizace se samy velmi výrazně zabývají marketingem. Je to z toho
důvodu, že jim přináší finanční zdroje pro provozování sportovních aktivit.“ (3, s. 97)
NOVOTNÝ (2010) upozorňuje na to, že je třeba rozlišit dva zásadně odlišné pohledy
na sportovní marketing, které jsou také někdy označovány jako užší nebo širší úhel pohledu
na sportovní marketing a jsou také odlišně vymezeny. Jedná se o:
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a) Sport v marketingu, neboli „instrumentální použití sportu v rámci marketingu podniků
a organizací, které neprodukují žádné sportovní výkony.“ Jedná se o princip, v kterém
vystupují většinou „sportu vzdálené“ podniky, které využívají sportovní motivy,
sportovce nebo sportovní náčiní jako reklamní média k přenosu podnikatelských
reklamních sdělení nebo za účelem způsobení přenosu image podniku. Tyto podniky
očekávají, že sportovci nebo ve sportu zainteresovaní lidé kupují tyto produkty více
než jiní. Tento pohled na sportovní marketing je pro sportovní akci velmi důležitý,
protože tímto způsobem ji používají firmy, které se sportem mají velmi málo
společného, nicméně i přesto se ji rozhodnou sponzorovat.
b) Marketing ve sportu, neboli „rozvoj koncepcí marketingu a managementu pro
organizace ze sportovní oblasti.“ Tento princip sportovní marketing chápe tak, že
sportovní organizace a sportu blízké podniky prodávají sportovní výrobky sportovcům
nebo sportovně zainteresovaným osobám a institucím a užívají k zvýšení svého
prodeje metody marketingu. Tento pohled sportovní marketing je pro sportovní akci
také zásadní, protože tímto způsobem se stávají sponzory či partnery akce organizace
působící ve sportovní oblasti. (16, s. 99)
3.4.1 Marketing sportovní akce

Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) se „marketing sportovních akcí zaměřuje především na
získávání zákazníků. Využívá motivace diváků i aktivních sportovců prostřednictvím akce.“
(3, s. 148) Hlavními zákazníky menší neprofesionální sportovní akce jsou závodníci, a tak se
marketing v případě takovéto sportovní akce zaměřuje především na získání dostatečného
počtu startujících. Za zmíněnou motivaci považuje autorka především fakt, že „sportovní akce
diváky a účastníky emocionálně aktivuje a zasahuje, čímž vzniká velmi silná vazba na akci a
její nositele. Vznikají předpoklady pro marketing zvláště v oblasti komunikace.“ (3, s. 148)
Této vlastnosti sportovní akce je vhodné využít především při hledání sponzorů akce.
ČÁSLAVOVÁ (2009) ve své publikaci dále uvádí, že prostřednictvím sportovní akce
jsou komunikovány produkty a značky, přičemž se jedná především o:


komunikaci značek a firem



reklamu produktů



péči o potencionální zákazníky (3, s. 149)
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3.4.2 Marketingový mix ve sportu

KOTLER (2007) definuje marketingový mix jako „soubor taktických marketingových
nástrojů – produktových, cenových, distribučních a komunikačních – které firma používá
k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ (13, s. 70) Posláním marketingového mixu tedy je,
aby pomocí něj manažer organizace rozhodl, jaké produkty či služby bude nabízet pro cílový
trh, za jakou cenu, jakým způsobem se produkt dostane k zákazníkovi a jak bude probíhat
propagace – či jen formou reklamy nebo i dalšími formami propagace.
Marketingový mix lze aplikovat i do sportovního prostředí. Vzhledem k tomu, že se
práce týká prodeje služby, uvedu marketingový mix 7P pro služby, který se skládá z těchto
marketingových nástrojů:


Produkt. Je v centru marketingového mixu, protože je to to, co zákazníkovi nabízíme.
ČÁSLAVOVÁ (2009) za důležité považuje při koncepci marketingového mixu ve
sportu znát zvláštní stránky svého produktu. Jedná se rozhodující moment obchodu.
(3, s. 109)



Cena. Výrazným způsobem ovlivňuje zákazníka při nákupu produktu. Podle
ČÁSLAVOVÉ (2009) se sportovní organizace při tvorbě ceny opírají o informace o
průběhu poptávky, o nákladech a o cenách ostatních konkurentů a o doložení
jedinečnosti produktu. (3, s. 109)



Distribuce. ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádí, že organizace tímto bodem marketingového
mixu musí zajistit cestu, jak dostat produkt či službu k zákazníkovi. Otázka distribuce
je velmi odlišná pro hmotný produkt a nehmotné produkty. Sportovní akce je
z převážné části službou, která je nehmotná, a tak si ji zákazník nemůže před
zakoupením ohmatat, ochutnat či očichat. Zákazník si ji musí prožít ve sportovním
zařízení, kam musí za svým produktem přijít. Otázka distribuce se zde tedy týká toho,
že majitel zařízení se snaží zákazníka přivést ke vstupu do zařízení, k čemuž využívá
dalšího marketingového nástroje, propagace. (3, s. 111)



Propagace. ČÁSLAVOVÁ (2009) propagaci definuje jako „přesvědčivou komunikaci
prováděnou za účelem prodeje produktům potenciálním zákazníkům.“ (3, s. 111) Jak
jsem již zmínil, marketing se v případě sportovní akce zaměřuje především na
získávání zákazníků. V případě menší amatérské sportovní akce jsou jimi především
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závodníci, na což se zaměřuje i propagační mix takové akce. Čtyři základní činnosti,
které v sobě propagace zahrnuje, tvoří propagační mix. Jsou to:
o Reklama, kterou KOBERA a ŠEC (1991) definují jako „placenou forma
neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu
prostřednictvím komunikačních médií.“ (11, s. 6) Reklama ve sportovním
prostředí může podle ČÁSLAVOVÉ nabýt formy reklamy sportovních
výrobků, reklamy sportovní služby či reklamy na specifických sportovních
médiích (dresy, vybavení, výstroj, výzbroj apod.) (3, s. 112)
o Publicita jsou podle ČÁSLAVOVÉ (2009) informace, které vylepšují image
nebo pomáhají udržet dobrou pověst daného subjektu. Ve sportu se jedná o
rozhovory s významnými sportovci a trenéry, kteří vstupují jako svědci a
znalci kvality sportovního zboží, služeb i myšlenek ve sportu. (3, s. 112)
o Opatření na podporu prodeje, ve sportu se podle ČÁSLAVOVÉ (2009) jedná
často o hry o zisk s účastí významných sportovců, dny otevřených dveřích ve
fitklubech či slosování vstupenek na sportovní akce apod. (3, s. 112)
o Osobní prodej, ve sportu se podle ČÁSLAVOVÉ (2009) jedná např. o prodej
V.I.P.

servisu

sponzorů

prostřednictvím

vybrané

osoby (manažerem

sportovního klubu) či o prodej služeb nově zřízeného sportovního centra
prostřednictvím osobního vystupování jako manažera. (3, s. 112)


Lidé. ČÁSLAVOVÁ (2009) konstatuje, že se jedná o tzv. měkkou kvalitu podniku,
kterou tvoří kvalitativní vlastnosti zaměstnance. (3, s. 112) V případě sportovní akce je
to personál, s kterým se setkají účastníci sportovní akce.



Proces se podle ČÁSLAVOVÉ (2009) Zabývá se složkami, které ovlivňují dobu a
způsob obsluhy zákazníka. (3, s. 113) V prostředí sportovní akce lze čekací lhůtu
ovlivnit dobrou informovaností závodníků o času jejich nástupu na hrací polochu.



Prezentace. Dle ČÁSLAVOVÉ (2009) se zabývá provozovnou, v které jsou sportovní
služby poskytovány. V případě sportovní akce se zabývá místem konání, v případě
indoor akce tedy o sportovní halu. Bere se v úvahu velikost provozovny, vybavení
provozovny, komfort provozovny a čistota. (3, s. 113) V případě futsalového turnaje
tuto složku marketingového mixu určuje sportovní hala.

17

3.4.3 Marketing a nová ekonomika

ŠTEDROŇ, BUDIŠ A ŠTĚDROŇ jr. (2009) ve své publikaci uvádějí nové příležitosti
pro marketing, které přicházejí s tzv. obdobím nové ekonomiky. Jedná se zaprvé o Second
Life, což je pararelní virtuální svět, v kterém jeho obyvatelé žijí a potkávají nové přátele,
budují cokoli je napadne, poznávají nová místa, nakupují apod. (22, s. 37) Zadruhé se jedná o
RFID, neboli systém, který lze označit jako rádiovou náhradu čárových kódů. (21, s. 46) Pro
sportovní akci je nicméně nejzajímavější z těchto příležitostí pro marketing autory třetí
zmiňovaný Facebook. ŠTEDROŇ, BUDIŠ A ŠTĚDROŇ jr. (2009) uvádějí, že se jedná o
„rozsáhlý webový společenský systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci
mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě.“ Autoři připomínají,
že zde existuje marketingové využití např. v oblasti marketingové komunikace. Zmiňují např.
W-O-M šíření, neboli šíření „slova do úst“. (22, s. 43) Futsal je sportovní aktivita, kterou ve
většině případů vykonávají osoby mladšího a středního věku. V dnešní době je běžné, že tyto
osoby mají přístup k počítači a internetu. To samo o sobě navrhuje, aby se pořadatel sportovní
akce při marketingu; zvláště pak propagaci své sportovní akce; zaměřil právě na příležitosti
nové ekonomiky pro marketing.
3.4.4 Firemní design sportovní organizace

Pro komunikaci sportovní organizace směrem vně je důležitý firemní design (často
využíván je anglický výraz „coorporate design“.) VORÁČEK (2012) ve své publikaci uvádí,
že „jde o soubor vizuálních konstant, které jsou využívány v komunikaci uvnitř, ale
především vně firmy.“ (25, s. 14) Pro komunikaci sportovní akce směrem k jejím zákazníkům
a partnerům mohou tyto vizuální konstanty být zásadní a mohou tedy ovlivnit úspěch
sportovní akce. V prostředí sportovní akce se jedná především o tyto položky, které podle
VORÁČKA (2012) firemní design spoluvytváří: logo jako identifikační zkratka, písmo a
barvy a služební grafika (propagační prvky a tiskoviny.) (25, s. 14)

3.5 Management sportovní akce
3.5.1 Vytvoření sportovní akce
Každý sportovní manažer se před rozhodnutím o pořádání sportovní akce potýká
s úskalími, které se snaží ulehčit následující pomůcky.
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Podle SOLOMONA (2002) je „první krok při vytváření sportovní akce její
definování.“ Každou sportovní akci lze definovat podle těchto tří bodů:


Účastníci. V tomto bodě je třeba definovat, jestli se bude jednat o amatérskou nebo
profesionální akci. To ovlivní i její důležitost.



Geografický dosah. V tomto bodě je třeba definovat, jestli akce bude mít lokální,
regionální, národní či mezinárodní dosah.



Povolení. V tomto bodě je důležité rozhodnout se, jestli se akce bude konat pod
záštitou nějaké vrcholové či zastřešující sportovní organizace.

Záštita takové

organizace pro akci může na jedné straně znamenat větší prestiž; na druhé straně
regulace v podobě pravidel apod. (20, s. 2)
3.5.2 Strategický postup při realizaci sportovní akce
Projde-li manažer výše zmíněné body, může se zaměřit na samotnou realizaci
sportovní akce. Je třeba postupovat strategicky podle časového harmonogramu.
ČÁSLAVOVÁ (2009) ve své publikaci uvádí soubor 10 na sebe navazujících kroků
pro postup při realizaci sportovní akce. Tento soubor etap je aplikovatelný při plánování
jakékoli sportovní akce, nicméně autorka dodává, že otevírá široké možnosti dalším inovacím.
Praktické jsou kontrolní otázky, které v každé etapě přípravy sportovní akce umožňují
zkontrolovat, zda-li konáme pro realizaci naší sportovní akce správné kroky. Jedná se o:
1. etapa – Současná situace
Přehled současného stavu umožňuje organizátorovi pro začátek rozhodnout o cíli akce
a cestě, která k němu vede, tzn. i volbě prostředků a nástrojů k jeho uskutečnění. V případě
předem zadaného cíle má tato etapa odhalit, zda je v silách organizátora tuto akci uskutečnit.
Kontrolní otázka: Jak jsme na tom?
2. etapa – Budoucí prostředí
Zde je zásadní mít jasnou představu o rizicích. Předvídatelná rizika by měl organizátor
snížit na minimum, v případě nepředvídatelných je třeba dokázat svou pružnost a intuici.
Kontrolní otázka: Co lze předpokládat?
3. etapa – Naše současné možnosti
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Organizátor by v této fázi měl reálně zhodnotit své možnosti a nedostatky.
Kontrolní otázka: Kam až jsme schopni postoupit?
4. etapa – Možné směry
V této etapě jde o vymezení cílů, kterých může organizátor stanovit i několik a posléze
se rozhodne, zda budou vzhledem k předchozím etapám předmětem realizace. Může z nich
stanovit i adekvátní výběr současným možnostem.
Kontrolní otázka: Kam bychom mohli jít?
5. etapa – Naše cíle
Tato etapa představuje stanovení konkrétních cílů na základě předchozí etapy. Patří
sem i jejich struktura, hierarchizace či optimalizace.
Kontrolní otázka: Kam chceme dospět?
6. etapa – Možné přístupové cesty
V některých situacích existuje více způsobů, jak dosáhnout vytyčeného cíle, a tak
musíme zvážit všechny strategické varianty.
Kontrolní otázka: Jak tam můžeme dojít?
7. etapa – Zvolená cesta strategie
Pomocí zhodnocení účinků a důsledků různých možných strategií zvolíme tu, která je
celkově nejvýhodnější.
Kontrolní otázka: Co budeme dělat?
8. etapa – Program akce
V této fázi rozdělíme role jednotlivých účastníků, stanovíme plán akcí, časové rozpisy
a termíny a způsob kontroly.
Kontrolní otázka: Jak to provedeme?
9. etapa – Rozpočet
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V návaznosti na předchozí etapu stanovíme rozpočet výdajů a příjmů celé akce. Druhy
jednotlivých příjmů a výdajů v prostředí sportovních akcí se zabývá další kapitola mé práce.
Kontrolní otázka: Co budeme potřebovat?
10. etapa – Přehled a kontrola
Je třeba kontrolovat průběh akce, aby nedocházelo k nežádoucím a často nákladným
omylům a zpožděním. Ve vhodný okamžik je třeba udělat zásah, který by tyto výkyvy
eliminoval.
Kontrolní otázka: Co z tohoto vyplývá pro realizaci? (3, s. 53-54)
GRAHAM, NEIROTTI a GOLDBLATT (2001) doporučují pro navrhnutí plánu
úspěšné sportovní akce model pro analýzu silných stránek, slabých stránek, hrozeb a
příležitostí. Jedná se o SWOT analýzu, kterou lze udělat ještě před začátkem akce, a která
nám umožní „podívat se na vnitřní aspekty naší organizace a sportovní akce, stejně jako na
vnější proměnné, které mohou ovlivnit celkový úspěch.“ (6, s. 20) GRAHAM, NEIROTTI a
GOLDBLATT (2001) dodávají, že silné a slabé stránky se zabývají vnitřními zdroji, hrozby a
příležitosti pak externími situacemi, jako např. politickými otázkami, které mohou přímo či
nepřímo ovlivnit plány při vytváření sportovní akce. (6, s. 20)
Hodnoceny by měly podle GRAHAMA, NEIROTTIHO a GOLDBLATTA (2001) být
tyto dílčí komponenty SWOT analýzy:
1. Silné stránky. Hodnoceny by měly být tyto oblasti, které posuzujeme jako silné, průměrné
nebo slabé: finanční plánování; personální management; bezpečnost, ochrana a rizikový
management; pohostinnost; občerstvení a nápoje; obchodní oddělení a marketing;
písemnosti; řídící schopnosti a jiné dovednosti a silné stránky.
2. Slabé stránky. Hodnoceny by měly být tyto oblasti, které posuzujeme jako kritické,
regulované nebo eliminované: neshoda mezi zaměstnanci či dobrovolníky; osobní konflikty
mezi zaměstnanci či dobrovolníky; nedostatek zkušeností zaměstnanců či dobrovolníků; krátký
nedostatečný čas pro plánování; objevování problémů; nedostatky zařízení; jiné slabé
stránky.
3. Příležitosti. Hodnoceny by měly být tyto oblasti, které posuzujeme jako předpokládané,
zlepšené či žádající kontrolu: historické aktivity; budoucí partneři a dobrovolníci; budoucí
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sponzoři; jiné hlavní priority sportovní akce; turistické aktivity v oblasti sportovní akce;
přátelská společnost v oblasti businessu; přátelské vládní organizace; jiné příležitosti.
4. Hrozby. Hodnoceny by měly být tyto oblasti, které posuzujeme jako vážné, dále
kontrolované nebo žádající reference: politický neklid; ekonomická recese; negativní účinek
prostředí; protesty lobující skupiny; násilí; kriminalita; neshody nebo stávky; vyšší moc, vůle;
počasí nebo jiné nekontrolované vlivy; jiné hrozby. (6, s. 21-23)
3.5.3 Rozpočet sportovní akce
Jako každý rozpočet, i rozpočet sportovní akce má své příjmy a výdaje. SOLOMON
(2002) navrhuje začít s výdaji, protože jsou více předvídatelné a zjistí se také, kolik bude
potřeba příjmů. (20, s. 16) SOLOMON (2002) dále vymezuje druhy výdajů a příjmů, které lze
aplikovat na prostředí sportovních akcí:
Výdaje sportovní akce jsou podle SOLOMONA (2002) děleny do podskupin:
1. Obecné a administrativní
SOLOMON (2002) uvádí, že se jedná o výdaje na: personál; pronájem kanceláře;
vybavení kanceláře; pojištění; cestování/hotely; zábava; ochrana obchodní značky; rozhodčí
a funkcionáři; trenéři. (20, s. 19)
2. Talent
Talent je v tomto kontextu brán v širším slova smyslu, jsou to všechny výdaje, které
jsou vydány pro sportovce dané události. Sportovci jsou osoby, které do události talent vnáší.
Ten je pak zásadním faktorem pro to, zda-li je událost zajímavá pro diváky či sponzory.
SOLOMON (2002) proto dává výdajům na talent zvláštní důležitost: „Neexistuje událost bez
talentu.“ (20, s. 22) Mezi výdaje na talent podle SOLOMONA (2002) patří: náhrady pro
sportovce za jejich účast a prize money; cestovné; jídlo a nápoje; dárky trofeje a párty
spojené s událostí; místní doprava; doktoři a trenéři. (20, s. 22)
3. Produkce
Produkce podle SOLOMONA (2002) zahrnuje všechny fyzické prvky, které jsou
potřeba pro vytvoření dané události. Jedná se o náklady, které se mohou velmi lišit podle
druhu sportu, místa konání či úrovni závodu. Jedná se o tyto náklady: zvuk a osvětlení;
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příprava místa konání; pracovní skupina mající na starosti dopravu potřebných objektů;
cestovné; hotel; jídlo a nápoje; tréninkové zařízení; místní doprava; rekvizity a dekorace a
uniformy. (20, s. 24)
4. Zařízení
SOLOMON (2009) uvádí tyto náklady na zařízení sportovní akce:


Pronájem. Struktura výdajů na nájemné se velmi liší v případě pořádání sportovní
akce uvnitř a venku. V našem případě „indoor“ akce jsou v částce za nájemné většinou
zahrnuty položky jako elektrický proud, osvětlení, zateplení apod., zatímco v případě
„outdoor“ události je třeba všechny tyto položky zajistit zvlášť.



Security. Platí především pro outdoorové, větší akce. V případě indoorových akcí by
měly být započítány v ceně pronájmu.



Pokladna, Stadion, Služby. Tyto položky jsou v případě pořádání indoorové akce
většinou započítány v ceně pronájmu. (20, s. 25)

5. Prodej a marketing
Většina nákladů na prodej a marketing je spojena s plánem komunikace a prodejem akce
sponzorům, účastníkům, fanouškům a tisku. Podle SOLOMONA (2002) se sice jedná o tyto
výdaje, které nakonec mohou být pro úspěch akce nejzásadnější: inzerce; média či public
relations; tvorba inzerce; poplatky za design; vedlejší materiály; direct mail a formuláře pro
objednávání lístků; náklady pro sponzory; zábava; večírek po akci; fotograf; merchandising
a program. (20, s. 26-27)
6. Ostatní různorodé náklady
Podle SOLOMONA (2002) se jedná se o náklady, které nepatří ani do jedné
z předešlých skupin. (20, s. 28)
SOLOMON (2002) dále uvádí hlavní skupiny Příjmů sportovní akce:


Sponzoři. Hlavní sponzor, generální sponzor, oficální sponzoři



Prodeje. Prodej lístků, merchandising, programy, komerční prodeje, doplňkové akce.



Televize. Domácí televize, mezinárodní televize.



Ostatní různorodé příjmy, platby třetím stranám. (20, s. 29-30)
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Kvalitně zpracovaný rozpočet sportovní akce je rozhodujícím momentem při přípravě
sportovní akce. Představuje hlavní východisko pro alokaci finančních prostředků a je zásadní
pro řadu rozhodnutí manažera turnaje. Běžným cílem sportovní akce je, aby její rozpočet byl
přinejmenším vyrovnaný (příjmy se rovnaly výdajům) a pokud možno, aby byl přebytkový
(příjmy převyšovaly výdaje.)
3.5.4 Lokalita sportovní akce

SOLOMON (2002) konstatuje, že při jednání se sportovci a sponzory, při žádání o
povolení či při vyjednávání televizní dohody - všem těmto lidem a institucím musí být
pořadatel schopen říci, kde se jeho sportovní akce bude konat. (20, s. 39) Ačkoli se jedná o
lokalitu, která se řadí ať už díky památkám či přírodním úkazům mezi ty světově nejznámější,
tak to nemusí být lokalita ideální pro pořádání dané sportovní akce.
SOLOMON (2002) doporučuje před vybráním dané lokality zjistit její prodejnost,
neboli jestli prodejní místo, kde má být akce konána, zvládne být oporou projektu, který
plánujeme uspořádat. Pro zjištění této prodejnosti navrhuje tyto čtyři pomocné otázky:


Je zde sport populární?



Pořádají se zde současně jiné podobné akce?



Bude dostupná Vaše cílová skupina?



Existuje určitá pravděpodobnost úspěchu? (20, s. 40)
GRAHAM, NEIROTTI a GOLDBLATT (2001) uvádí jako kritický faktor dostupnost

lokality hromadnou dopravou. Doporučují také místo konání vhodné co se týče pohostinnosti.
(6, s. 55)
Ověříme-li, jestli je lokalita místa konání vhodná ve všech těchto bodech, je nutné
podepsat smlouvu se zástupcem daného areálu. Tento kontrakt by měl podle GRAHAMA,
NEIROTTIHO a GOLDBLATTA (2001) mít tato základní ustanovení: nájemní částka,
odpovědnost za bezpečnost, další personální odpovědnost, povolení k provozování činnosti,
odškodnění. (6, s. 106)
3.5.5 Sponzoring sportovní akce
3.5.5.1 Vymezení pojmu sponzoring
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Jednou z hlavních otázek při pořádání sportovní akce je získání dostatečného množství
finančních prostředků pro její uspořádání. Specifický nástroj k získání těchto dostatečných
finančních příp. materiálních zdrojů je sponzoring, který slouží k podpoře realizace
kulturních, charitativních, ale i sportovních akcí. Vzhledem k tomu, že sport je dnes velmi
populárním fenoménem, tak se k němu obrací stále více firem s cílem podpory svých
propagačních a komunikačních aktivit. Firmy využívají dobrého jména daných sportovních
organizací či odvětví.
MULLIN, HARDY A SUTTON in ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádějí: „Termín
sponzorování se využívá k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných s produktem
nebo akcí s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento vztah k dosažení
svých propagačních cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů. Práva získaná z tohoto
vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti, koupi práva na užití jména ve vysílacích
časech nebo programu hospitality.“ (3, s. 190)
SOLOMON (2002) definuje sponzoring jako „sitauci, v které firma platí příspěvek
pořadateli za právo asociovat sebe nebo své produkty s danou sportovní akcí.“ (20, s. 63)
SOLOMON dále uvádí tři druhy motivů, proč firmy sponzorují sportovní akce:
1. Některé firmy sponzorují sportovní akce, aby bavily své zákazníky či zaměstnance.
2. Jiné se stávají sponzory, aby mohli inzerovat, propagovat či ukazovat vzorky jejich
produktů a služeb potenciálním zákazníkům.
3. Třetí druh sponzorství je na základě toho, že firma chce zlepšit svůj image skrz
asociaci s daným sportem či charitou. (20, s. 63)
Z obou definic vyplývá, že sponzoring je oboustranným procesem, v kterém
sponzorovaný subjekt určitým způsobem kompenzuje to, že mu sponzorující subjekt
poskytuje určité finanční či materiální prostředky, které jsou určeny k podpoře realizace dané
sportovní akce. Proto je podle ČÁSLAVOVÉ (2009) na sponzorování nutné nahlížet v těchto
dvou aspektech:
1. Hledisko sponzora. Sponzoři většinou řeší otázku: Z jakých důvodů bych měl
podporovat instituce a aktivity na poli tělesné výchovy a sportu?
2. Hledisko sponzorovaného. Sponzorovaný subjekt většinou řeší otázku: Co dává
podnět naší k organizaci k hledání sponzora? Jakou protislužbu jsme schopni mu
poskytnout? (3, s. 191)
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3.5.5.2 Sponzorování sportovní akce
ČÁSLAVOVÁ (2009) ve své publikaci uvádí formy sponzorování ve sportu, mezi
které kromě sponzorování jednotlivých sportovců, sportovních týmů, sportovních klubů a
ligových soutěží patří i sponzorování sportovních akcí. Pro tuto formu sponzorování je
typické, že výrazně stoupají možnosti, které lze nabídnout sponzorovi. Jedná se o širokou
škálu možností, do které patří programový sešit, vstupenky, reklamy o přestávkách až po
uvádění titulu „hlavní sponzor“ akce. (3, s. 201) ČÁSLAVOVÁ (2009) dále připomíná, že
„nabídka může být podložena různými manažerskými náměty (např. akce V.I.P, speciální
propagace dle priorit obchodní, resp. výrobní orientace sponzora apod.).“ (3, s. 201) Aby
manažer mohl navrhovat tyto manažerské náměty pro sponzory, musí výborně znát jeho
sportovní akci a především i jeho potencionální sponzory.
3.5.5.3 Nabídka pro sponzora – sponzorský balíček
Zásadní pro sportovní akci je mít připravenou nabídku výkonů pro sponzora. Jak již
bylo v práci zmíněno, protivýkon ze strany pořadatele je právě to, co sponzory na sportovních
akcích láká. Pro jasné a transparentní vymezení protivýkonů je výhodné vytvořit tzv.
sponzorské balíčky, v kterých se skrývá návrh protivýkonů, které je pořadatel sportovní akce
schopen sponzorovi bezprostředně nabídnout. ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádí, že „sponzorský
balíček je písemně dokumentován a doložen určitou cenou.“ Dále navrhuje, že ve
sponzorském balíčku by měly být vyjádřeny pozitivní stránky a zvláštnosti, kterých si je
sportovní organizace vědoma a vyjadřuje je právě prostřednictvím navržené ceny. Pro určení
hodnoty balíčků nejsou stanovena žádná cenová rozmezí, jediným kritériem je rozsah a
úroveň nabízených výkonů. (3, s. 204)
Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) se ve sponzorském balíčku odráží, zda jde o:


Exkluzivní sponzorování, spojené s titulem „generální sponzor“, kdy za vysokou
cenu přejímá sponzor veškeré protivýkony;



Hlavní sponzorování, v kterém se jedná o nejdražší a nejatraktivnější protivýkony,
přičemž sponzoři vedlejší si rozdělí méně atraktivní reklamní možnosti;



Kooperační sponzorování, kde protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých
sponzorů. Napomáhá překlenutí finančně úzkých míst z hlediska finančních zdrojů. (3,
s. 204)
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ČÁSLAVOVÁ (2009) dále uvádí příklady sponzorského balíčku na sportovní akci:


Velký sponzorský balíček zahrnuje:
o ohlášení sponzora před, během a po akci (utkání atd.),
o uvedení sponzora v televizním spotu,
o reklamní panel v záběru televizních kamer,
o jedna strana programu sportovní akce je věnována sponzorovi,
o uvedení sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce,
o 4 ks pozvánek pro sponzora na slavnostní zakončení sportovní akce.



Malý sponzorský balíček zahrnuje:
o ohlášení sponzora při utkání a při vyhlašování vítězů,
o uvedení sponzora v programu sportovní akce,
o reklamní panel na sportovišti,
o 2 ks pozvánek na slavnostní zakončení akce. (3, s. 205)
Jedná se pouze o příklady sportovních balíčků, jak sama ČÁSLAVOVÁ (2009) totiž

ve své publikaci upozorňuje, „dnes se sponzorské balíčky dělají přímo „na míru“ podle zájmu
partnera o nabídnuté služby.“ (3, s. 204) Mělo by se zde tedy projevit vědomí manažera o
specifických zvláštnostech a výhodách jeho sportovní akce, popř. znalost potřeb a přání
daného sponzora.
3.5.5.4 Smlouva se sponzorem
Smlouva se sponzorem by měla obsahovat vše, na čem se sponzorovaný a sponzorující
subjekt mezi sebou dohodly. SOLOMON (2002) navrhuje, které body by ve smlouvě se
sponzorem neměly chybět a uvádí příklady, co tyto body mohou zahrnovat.


Exkluzivita. Př.: „Firma XYZ má na sportovní akci produktovou exkluzivitu
v kategorii sportovní oblečení.“



Televize. Př. „Firma XYZ bude mít dva 30-sekundové reklamy během televizního
dokumentu o sportovní akci.“



Značení. Př.: „Firma XYZ získá 8 bannerů o velikosti 2x2 metry na hlavním hřišti.“



Zábava. Př.: „Firma XYZ bude mít na hlavní tribuně rezervovaných 20 mís pro svou
potřebu.“
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Merchandise. Př.: „Firma XYZ má právo vystavovat své produkty během celého
průběhu akce v prostoru pro to určeném.“



Public Relations. Př. „Firma XYZ bude zmíněna ve všech materiálech spojených
s akcích, a to logem o velikosti 5x5cm. Firma XYZ má právo pozvat hráče do svých
kanceláří či obchodů k vytvoření fotografií.“



Inzerce. Př. „Firma bude sponzorem turnajového pavouka, který bude vytvořen pro
tuto sportovní akci. Na všech výtiscích bude zobrazeno její logo o velikosti 10x10cm.
Jméno a logo firmy XYZ bude zobrazeno na všech letácích spojených se sportovní akci
ZYX.“



Cena. Př. „Firma XYZ zaplatí za zmíněné benefity, včetně možnosti používat jméno a
logo sportovní akce ZYX ve své inzerci a propagaci, cenu 25 000 Kč, která je splatná
ve dvou stejných splátkách. První splátka je splatná do 1.11.2013, druhá splátka je
splatná nejpozději pět dní před začátkem akce.“ (20, s. 77)

3.5.6 Vztah se zákazníky
Na výraz zákazník sportovní akce lze podle SOLOMONA (2002) nahlížet ze dvou
pohledů:
1. Sponzoři, pracovníci, sportovci...; neboli všichni, kdo nějakým způsobem napomáhají
tomu, aby se akce mohla uskutečnit, nebo
2. Osoba, která nakupuje lístky či merchandisingové předměty na sportovní akci, či dává
dary sportovní akci. (20, s. 90)
Podle SOLOMONA (2002) jsou teoreticky zákazníky sportovní akce obě tyto
skupiny, zákazníky v pravém slova smyslu je nicméně především druhá skupina. (20, s. 91)
Velmi důležitá otázka v této kategorii je, jestli na danou sportovní akci bude placené
vstupné či nikoli. Podle SOLOMONA (2009) by měl pořadatel při rozhodování zvážit
následující okolnosti:


Existuje zvyk prodávání lístků v historii podobných sportovních akcí?



Závisí sportovní akci na příjmech z prodeje lístků?



Je zde hrozba cenové citlivosti? Tzn. Existuje možnost, že v případě placeného
vstupného se lidé raději rozhodnout dělat něco jiného, než navštívit akci?



Ztratí sportovní akce prestiž, budou-li diváci mít možnost dostat se dovnitř zdarma?
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Jak budou lístky prodávány? Je v rozpočtu dost peněz na potřebnou komunikaci
k podpoře prodeje vstupenek? (20, s. 96)
V některých případech se při rozhodování této otázky jedná o velmi jednoduché

rozhodování. Při pořádání profesionální sportovní akce, v které vystupují převážně
profesionální sportovci, je placené vstupné samozřejmostí. V případě pořádání menší
sportovní akce může být placené vstupné ke škodě. Existuje hrozba prázdných tribun, která
pro sportovní akci vždy znamená ztrátu atraktivity a prestiže.
3.5.7 Práce se závodníky sportovní akce
První otázkou, kterou pořadatel podle SOLOMONA (2002) v souvislosti se závodníky
sportovní akce musí řešit, je definování typu závodníků, které chce na sportovní akci získat.
V návaznosti na tento krok je nutné promyslet, jak závod udělat pro tento typ závodníků
dostatečně atraktivní. Typickými lákadly pro závodníky je prize money či pohár pro vítěze, je
ale třeba myslet i na závodníky, kteří se „pouze zúčastní“. Proto je třeba zaměřit se na
dopravu, ubytování, šatny, stravování či upomínkové předměty. Oblíbená u závodníků je
možnost využít zvýhodněných nabídek, které plynou ze spolupráce sportovní akce se
sponzory, tzn. například možnost využití slev na sportovní vybavení od partnera dané akce.
(20, s. 116)
Podle SOLOMONA (2002) by cílem pořadatelů mělo být vytvořit „player friendly“
sportovní akci, neboli akci „závodnicky přátelskou“. Doporučuje v tomto směru učinit tyto
kroky:


Rozvrhnout akci na den, kdy se ve městě nekoná jiná větší akce v daném odvětví.



Umístit akci na místo, které je jednoduše dostupné.



Umožnit zákazníkům pohodlnou dopravu do místa konání a bezproblémové
parkování.



Zvolit ceny, dárky a další benefity, které jsou atraktivní pro závodníky, které chceme
na sportovní akci dostat.



Závodníci by za svoje startovné neměli dostat pouze možnost zasportovat si. Měli by
mít k dispozici zdarma tekutiny a každý by měl dostat alespoň malý suvenýr. (20, s.
118)
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3.5.8 Personální zajištění sportovní akce
V případě, že se jedná o sportovní akci většího rázu a pořadatel není schopen zajistit
chod akce sám, je nutné zařídit pracovníky. Ti by měli být důvěryhodní, měli by být znalí
prostředí daného sportu a měli by mít zkušenost s prací s lidmi. SOLOMON (2002) navrhuje
druhy pracovníků, které je třeba najmout v případě pořádání sportovní akce:
1. Pracovníci na plný úvazek
Tito pracovníci jsou třeba především při pořádání větších sportovních akcích. Pracují
na akci již před jejím začátkem, příp. i po jejím skončení.


Turnajový manažer. Jedná se o druhou nejdůležitější osobu po pořadateli. Měl by mít
o akci stejné znalosti a přehled, jako pořadatel.



Manažer prodeje. Je třeba spíše na velkých sportovních akcích, kde je jeho úkolem
zajistit co nejvyšší prodeje (reklama, programy, merchandising…)



Manažer prodeje vstupenek. Jeho úkolem je prodat co nejvíce lístků na sportovní akci,
tzn. pokud možno ji vyprodat.



Finanční referent. Zabývá se účetnictvím, cash flow a cash managementem.



Marketingový manažer. Má na starosti komunikační plán a vytváření image sportovní
akce. (20, s. 165)

2. Jednorázoví pracovníci
Jedná se o osoby, které je třeba pronajmout pouze v dobu konání dané sportovní akce.
Jedná se většinou o specialisty.


Koordinátor. Jedná se o zásadní pozici, protože tento člověk má na starosti hladký
průběh celé akce. Jeho hlavním úkolem je dodržovat časový harmonogram, tzn.
zajistit včasný příchod a odchod závodníků ze hřiště.



Styčná osoba pro závodníky. Je to osoba, která musí být vždy k dispozici k řešení
problémů závodníků.



Cash manažer. Osoba, která má na starosti příjmy a výdaje v dobu konání
sportovní akce a sděluje je finančnímu referentovi.
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Tiskový mluvčí. Je to styčná osoba pro tisk a všechnu další komunikaci sportovní
akce navenek. Je zodpovědný za tiskové konference.



Styčná osoba pro televizi. Je-li sportovní akce přenášena v televizi, doporučuje se
mít osobu, která je v kontaktu s pracovníky TV a řeší jejich požadavky, tzn. např.
co nejlepší podmínky pro přenos.



Manažer dopravy. Měl by zajistit hladký průběh dopravy do místa konání akce.
(20, s. 166)

Jedná se o doporučený seznam pracovní míst, který napomůže úspěšnému průběhu
akce. Je nicméně nutné konstatovat, že v případě pořádání menších sportovních akcí si
pořadatelé často nemohou z finančních důvodů dovolit pronajímat tak velké množství
pracovních míst. Nuceně pak dochází k přebírání pracovních povinností, což může mít za
následek méně kvalitně odvedenou práci.

3.6 Plánování projektu sportovní akce
Pro plánování projektu sportovní akce jsou vhodné nejen postupy od odborníků na
management sportovních akcí, ale i postupy od odborníků na projektový management, které
mohou přípravu sportovní akce značně zpřehlednit. Rozhodl jsem se proto využít tyto postupy
a metody projektového managementu:
3.6.1 WBS – Dekompozice činností projektu
BARTOŠOVÁ, BARTOŠ a PONIKELSKÝ (2012) ve své publikaci uvádějí metodu
hierarchická struktura prací (WBS – Work Breakdown Structure), která představuje rozpad
cíle projektu na určité činnosti, tzv. pracovní balíky, které musí být v průběhu turnaje
realizovány. Jde o jednoduchou analytickou techniku, jejímž cílem je rozložit projekt na
jednotlivé činnosti do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit
odpovědnosti, pracnost a časový horizont. (2, s. 80) Tato metoda manažerovi a vedení turnaje
přehledně ukáže jednotlivé okruhy činností, které je třeba pro uspořádání sportovní akce
vykonat a znázorní rovněž časovou náročnost těchto okruhů činností.
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Obr. č. 1 – WBS – Dekompozice činnosti projektu (vlastní zpracování)

3.6.2 Organizační struktura projektu
SVOZILOVÁ (2011) ve své publikaci uvádí, že „kvalita projektového managementu
je i při užití rozsáhlých metodologií a pravidel plně závislá na lidech, kteří jsou jeho nositeli.
Více než na individuálním výkonu záleží však na aktivitách celého projektového týmu a jeho
snaze dosáhnout vytyčeného cíle.“ (21, s. 25) Proto je i v případě vytváření projektu sportovní
akce stanovit jeho organizační strukturu.
3.6.3 Podrobný rozpis prací
Máme-li sestavenou organizační strukturu projektu, SVOZILOVÁ (2011) navrhuje
členům projektového týmu přiřadit odpovědnost za splnění dílčích pro projekt velice
důležitých úkolů v tzv. podrobném rozpisu prací, který vychází z již zmíněného WBS
diagramu. V tomto podrobném rozpisu prací by neměly chybět položky pracovní balík, úkol,
odpovědnost, přesný termín pro vykonání daného úkou, doba trvání úkolu (norma) a
tolerance (povolené odchylka od normy.) (21, s. 119)
3.6.4 Ganttův diagram
BARTOŠOVÁ, BARTOŠ a PONIKELSKÝ (2012) dále navrhují hojně využívanou
techniku Ganttův diagram, která jednoduše a názorně ukazuje sled úkolů a jejich začátky a
konce. Úkoly jsou zpravidla organizovány shora dolů (vertikálně), zatímco časová osa (dny,
měsíce, roky apod.) je uvedena na ose horizontální. Délka trvání rané aktivity se vztahuje k
časovému období uvedenému na horizontální ose. (2, s. 92) Tato metoda pomůže manažerovi
a vedení turnaje k zpřehlednění práce v přípravné fázi sportovní akce.
32

Obr. č. 2 – Ganttův diagram (vlastní zpracování)

3.7 Charakteristika futsalu
Futsal je v dnešním světě sportu znám především jako obdoba fotbalu na menším
hřišti s menším počtem hráčů. Oficiálním výrazem pro futsal, kterého se týká i zmíněná
sportovní akce, je „Futsal FIFA“. Definice Futsalu FIFA podle KRESTY (2009) zní „Futsal
FIFA je sportovní kolektivní hra brankového typu. Cílem každého ze dvou družstev, které
proti sobě v utkání nastupují, je dosáhnout společným předmětem, tj. míčem, branky podle
pravidel. Družstvo, které dá více branek, je vítězem.“ (14, s. 9) Co se týče zastřešení tohoto
sportu KRESTA (2009) dodává, že Futsal FIFA je sportovní hra zastřešená mezinárodními
organizacemi FIFA, UEFA a v Čechách FAČR, a to konkrétně Svazem futsalu, který je
„jediným a výhradním organizátorem a představitelem fotbalu o pěti hráčích, a to v halách i
na venkovních hřištích.“ (14, s. 19) Svaz futsalu je součástí FAČR.
Hlavními rozdíly Futsalu FIFA od velkého fotbalu jsou: menší míč (velikost 4), který
je nicméně těžší; menší rozměry hřiště – délka 25-42 metrů, šířka 15-25 metrů; menší počet
hráčů 4+1 a určité úpravy herních pravidel. Podle KRESTY (2009) vznikl v roce 1930
v Uruguayi (14, s. 13.). KRESTA (2009) dále dodává, že „Futsal FIFA se neustále rozvíjí, o
čemž svědčí nejen stoupající počet zemí vysílajících své reprezentace a kluby do
mezinárodních soutěží, ale i rostoucí počet hráčů a klubů ve světě.“ (14, s. 14) Tento rozvoj se
v posledním dvacetiletí intenzivně týkal i evropského kontinentu.
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4 METODOLOGICKÁ ČÁST
Metody, které použiji při psaní bakalářské práce jsou: zúčastněné pozorování, popisná
analýza, rozhovor pomocí návodu, metoda brainstormingu, analýza konkurence a SWOT
analýza.

4.1 Zúčastněné pozorování
Metodu zúčastněného pozorování HENDL (2008) popisuje takto: „Zúčastněným
pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí,
jak se objevují a proč.“ (8, s. 193) Tuto metodu využiji při sledování posledního ročníku
sportovní akce. Budu sledovat situace nastalé během turnaje; jací hráči, příp. diváci se
zúčastní dění; v jakém časovém sledu a v jakých lokalitách se budou jednotlivé zápasy
odehrávat; jaké situace nastanou během samotných zápasů a proč k těmto situacím dojde.
Budu se především snažit získat informace potřebné pro charakteristiku této sportovní akce a
dále takové informace, které budu moci využít v organizaci letošního turnaje v Praze.

4.2 Popisná analýza
K metodě popisné analýzy HENDL (2008) uvádí, že „Popisný výzkum dává obraz
specifických podrobností situace, jevů nebo vztahů. Soustředí se především na otázky kdo, jak
a kolik. Výzkum používá metody jako statistické šetření, terénní pozorování a případové
studie.“ (8, s. 5) Tato metoda je ideální metodou pro první část mé práce, analýzu přípravné
části turnaje. Budu v ní popisovat specifické podrobností přípravy turnaje.

4.3 Rozhovor pomocí návodu
O metodě rozhovoru pomocí návodu HENDL (2008) říká, že „Návod k rozhovoru
představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento návod
má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata. Je na tazateli,
jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný problém. Zůstává mu i
volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace. Rozhovor s návodem pomáhá udržet
zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a
zkušenosti.“ (8, s. 174) Tuto metodu jsem zvolil pro provedení rozhovoru s ředitelem turnaje.
Umožní mi získat informace podle návodu, který si připravím; toto budou informace, které
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budu potřebovat získat nezbytně. Dá mi nicméně i prostor k tomu, abych v případě potřeby
formuloval otázky podle situace a uplatnil své perspektivy a zkušenosti.
Připravím si otázky, které se týkaly organizace letošního ročníku. Dále si připravím
otázky týkající se důvodů pro expanzi turnaje do jiných regionů; zvláště pak Prahy. Výhodou
této formy rozhovoru je možnost pokládání dalších otázek podle situací, které se v rozhovoru
naskytnou. Cílem tohoto rozhovoru je získat představu hlavního pořadatele turnaje o expanzi
sportovní akce do Prahy.

4.4 Metoda brainstormingu
Brainstorming je metoda založená na generování co největšího počtu nápadů na dané
téma. Podle GREENWELLA, BUSHELLA a SHONKA (2013) je brainstorming užitečná
metoda k identifikování příležitostí, které by mohly sportovní akci udělat jedinečnou. Uvádějí
dále, že „v brainstormingu se obvykle sejde několik osob, které diskutují a objevují koncepty
pro sportovní akci.“ (7, s. 24) Za výhodu této metody autoři považují, že týmové snažení
stimuluje myšlení jednotlivých členů týmu. Autoři dále doporučují, aby účastníci
brainstormingu byli zaměřeni na kvalitu, byli schopni vystát kritiku, vítali neobvyklé nápady
a zlepšovali jejich nápady. Konstatují, že brainstorming je vhodný pro tyto záležitosti týkající
se sportovní akce: plánování efektivního programu sportovní akce; vytváření SWOT analýzy;
hledání nových trhů; roztřiďování hrozeb pro sportovní akci; nové způsoby, jak získat
dobrovolníky; navrhnutí, jak maximalizovat příjmy; oblasti, kde se dají osekat náklady;
navrhování iniciativ pro služby zákazníkům. (7, s. 24)
Tuto metodu použiji v okruhu lidí, kteří se pohybují v prostředí pražského futsalu a
malého fotbalu a mohli by tak pro tuto sportovní akci být určitým přínosem. Kvalitní nápady
zapracuji do tohoto projektu.

4.5 Analýza konkurence
Na území hlavního města Prahy již funguje několik futsalových turnajů. Mým úkolem
v této práci je identifikovat je a vytvořit analýzu konkurence.
Výstupem analýzy konkurence má být konstatování, jak si podnik vede v porovnání
s ostatními konkurenty, v našem případě futsalovými turnaji. ZUZÁK (2009) navrhuje tento
postup:
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1) Identifikace konkurentů a výběr pro porovnání
2) Formulace srovnávacích kritérií
3) Porovnání vlastního podniku (v našem případě sportovní akce) s konkurenty
4) Identifikace příčin odchylek a její analýzy (26, s. 76)
Výsledky analýzy konkurence je pak pro zpřehlednění vhodné zadat do těchto skoring
modelů:
Obr. č. 3 – Zjednodušený skoring model analýzy konkurence (zdroj: Zuzák, 2009 – 26, s. 77)
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Obr. č. 4 – Skoring model k analýze konkurence (Tomek, Vávrová, 2011 – 23, s. 75)

4.6 SWOT analýza
V základní definici SWOT analýzy KOONTZ a WEIHRICH (1993) říkají, že „Již po
mnoho let, SWOT analýza je využívána k identifikaci silných stránek, slabých stránek, hrozeb
a příležitostí společnosti.“ (12, s. 106) Pro mou práci nicméně využiji především verzi SWOT
analýzy od autorů GRAHAMA, NEIROTTIHO a GOLDBLATTA (2001), kteří doporučují
pro navrhnutí plánu úspěšné sportovní akce model, který analyzuje zvláštní body pro prostředí
organizování sportovní akce. (6, s. 20) Podle GRAHAMA, NEIROTTIHO a GOLDBLATTA
(2001) se jedná se o SWOT analýzu, kterou lze udělat ještě před začátkem akce, a která nám
umožní „podívat se na vnitřní aspekty naší organizace a sportovní akce, stejně jako na vnější
proměnné, které mohou ovlivnit celkový úspěch.“ (6, s. 20) Silné a slabé stránky se zabývají
vnitřními zdroji, hrozby a příležitosti pak externími situacemi, jako např. politickými
otázkami, které mohou přímo či nepřímo ovlivnit plány při vytváření sportovní akce. Dílčí
komponenty SWOT analýzy, které zmínění autoři doporučují ke zanalyzování, jsem uvedl již
v kapitole 3.5.2 – Strategický postup při realizaci sportovní akce. Pomocí speciální formy
SWOT analýzy od těchto autorů, která je specificky vytvořena pro zhodnocování sportovní
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akce ještě před jejím započetím, se pokusím zjistit, zda-li má OVB Cup Praha 2013
předpoklady pro úspěch.
Čáslavová (2009) dále upřesňuje problematiku SWOT analýzy v prostředí pořádání
sportovní akce: „Při vytváření SWOT analýzy musí být podrobně dostupné všechny detaily
sportovní akce včetně rozpočtu, zaměstnanců, dobrovolných pracovníků, data a místa konání
sportovní akce, cílového publika a velikosti společnosti.“ (3, s. 149) Abych tuto analýzu mohl
vytvořit, budu muset tyto informace předem znát.
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5 MANAGEMENT SPORTOVNÍ AKCE OVB CUP PRAHA 2013
5.1 Historie a představení sportovní akce OVB Cup – Amatérské mistrovství
České republiky ve futsalu
Pro představení projektu na začátku praktické části práce krátce uvedu historii
Sportovní akce OVB Cup – Amatérské mistrovství České republiky ve futsale (dále „OVB
Cup“.) Sportovní akce byla založena v roce 2008 pod občanským sdružením Asociace
Amatérských Sportovců Českolipska. Letos se však vedení turnaje, Ing. Vojtěch Brož a Bc.
Martin Hanoušek rozhodlo založit nové občanské sdružení Sportovní městečko, pod kterým
bude tato sportovní akce pořádána. Bylo tak učiněno z důvodu větší samostatnosti vedení
turnaje při provádění určitých kroků při expanzi turnaje, kterou později v práci zmíním.
Cílem sportovní akce OVB Cup bylo od začátku dát českým futsalovým nadšencům
možnost navíc zahrát si jejich oblíbený sport, futsal. Jedná se o sport, který poslední dobou
prochází velmi dynamickým rozvojem. Krédem turnaje je, že dává možnost zahrát si futsal
opravdu každému – turnaj od začátku nebyl profesionální, v každém týmu smí nastoupit
pouze dva profesionálové z 1. Chance ligy. Udržoval si nicméně i přesto vysokou úroveň, na
niž dohlíželi kvalifikovaní rozhodčí, přičemž v posledním ročníku čtyři z nich byli dokonce
prvoligoví.
Turnaj měl v minulých letech vysokou účastnickou návštěvnost. V posledním roce
2012 se v hale v České Lípě a přilehlých Zákupech u České Lípy za jeden hrací den turnaje
vystřídalo 700 futsalových hráčů. Kromě místních týmů ze severu Čech se jednalo víceméně
o týmy ze všech koutů republiky, a to i Moravy. Již v této podobě se jednalo o největší
futsalový turnaj v České republice.

5.2 Rozhovor s ředitelem turnaje
Pro rozhovor jsem vybral Ing. Vojtěcha Brože, současného ředitele sportovní akce,
který stál u zrodu turnaje v roce 2008. Pokládal jsem mu otázky týkající se koncepce turnaje a
především pak konkrétní otázky týkající se expanze turnaje do Prahy. Celý rozhovor je
k nahlédnutí v Příloze č. 1.
Ředitel nejprve popsal okolnosti, za kterých sportovní akce vznikala. Stojí zde za
povšimnutí, že turnaj začínal jako turnaj pro známé z Českolipska, nicméně každoročně
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zvyšující se zájem a navázání spolupráce především s partnerem Fotbalová asociace České
republiky a sponzorem OVB Allfinanz, a.s. umožnilo značné rozšíření turnaje. To lze
ilustrovat tím, že počet účastníků vzrostl z 20 týmů z prvního ročníku v roce 2008 až na 60
v ročníku minulém.
Ředitel dále zhodnotil, že sportovní akci lze jednou větou shrnout jako „Vánoční
svátek futsalu“. S minulým ročníkem byl spokojen, a to především emocionálností, kterou
turnaj i přesto, že je amatérský, přinesl. Obecně lze konstatovat, že je v současné době se
stavem sportovní akce spokojen. Je si nicméně vědom toho, že letošní ročník pro ni bude
zlomový. Jeho očekávání se týká právě expanze turnaje, s kterou při zakládání turnaje
nepočítal. Postupný nárůst účastníků sportovní akce a navázání spolupráce se silným
finančním partnerem OVB Allfinanz, a.s. a Fotbalovou asociací České republiky způsobilo,
že ředitel celou situaci přehodnotil. Za důvody pro letošní expanzi považuje především malou
kapacitu turnaje v České Lípě a Zákupech, která se potýká s velkou poptávkou týmů z celé
České republiky; možnost uspořádat „minimistrovství“ ve futsalu i v dalších městech a
regionech České republiky a zároveň i v těchto regionech udržet kvalitu turnaje; a dále
navázání kontaktů se studenty univerzit se sportovním zaměřením s nadšením pro organizaci
sportovních akcí.
Důvody pro expanzi turnaje do Prahy vidí ředitel jako zřejmé. Praha je podle něj
„extrémně zajímavou lokalitou, což dokazuje obrovské množství futsalových týmů a
futsalových sportovišť na malém území.“ Jeho hlavní vizí turnaje v Praze do budoucnosti je,
aby si turnaj udržel kvalitu, kterou doposud měl.
Na závěr ředitel turnaje zhodnotil situaci futsalu v České republice. Dodal, že pro
sportovní akci OVB Cup je pozitivní, že v České republice je velké množství amatérských
futsalových nadšenců, které navíc každoročně přibývá. Jako zásadní však vidí podporu české
profesionální futsalové špičky.

5.3 Základní charakteristika sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Sportovní akce OVB Cup Praha 2013 vznikla na základě rozhodnutí vedení turnaje o
expanzi sportovní akce ze současného dějiště, České Lípy v Libereckém kraji, do dalších
regionů České republiky. Důvody pro expanzi sportovní akce byla především nedostatečná
kapacita jediného turnaje za rok a dále velká vzdálenost do místa konání na Českolipsku pro
sportovce bydlící mimo oblast severních Čech. Koncept turnaje pro rok 2013 zahrnuje
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rozšíření do Hradce Králové („OVB Cup Východ“), Kladna („OVB Cup Západ“) a právě
Prahy („OVB Cup Střed“). Cílem konceptu je využít zvyšující se popularity rychle se
rozvíjejícího sportu futsalu v České republice a dát možnost sportovního vyžití pro více než
1560 osob z České republiky pod pokračující spoluprací s Fotbalovou Asociací České
republiky a dalšími sponzory partnery akce (viz. Kap. 5.8 - Sponzoring.)
Sportovní akce OVB Cup Praha 2013 je amatérský futsalový turnaj pro širokou
futsalovou veřejnost z Prahy a okolí. Pořadatelem je občanské sdružení Sportovní Městečko
zastoupené ing. Vojtěchem Brožem a Bc. Martinem Hanouškem. Manažerem sportovní akce,
který má na starosti i přípravu tohoto projektu, je Jan Fried, dále jen „manažer turnaje“. Bude
se pořádat 15. prosince 2013 v Aréně Sparta ve Vysočanech. Jako hlavní úkol si ukládá zvýšit
možnost sportovního vyžití a zvýšit popularitu tohoto sportu pro futsalisty z Prahy a okolí. Je
součástí projektu OVB Cup – Amatérské mistrovství České republiky ve futsale, která letos
bude rozšířena do výše zmíněných lokalit. Jedná se o sportovní akci, která chce pražské
veřejnosti dát možnost zahrát si futsalový turnaj v moderní hale s kvalitním zázemím, a to za
účasti kvalifikovaných rozhodčích. Cílem pořadatelů je vytvořit tzv. „player – friendly“
turnaj, tzn. zaměřit se na to, aby se závodníci na sportovní akci cítili po celou dobu dobře a
rádi se na ni vraceli. Mou vizí je vytvořit amatérský turnaj s podmínkami profesionálního
turnaje.

5.4 Vytvoření sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Jakožto manažer sportovní akce OVB Cup Praha 2013 se v následující práci budu
zabývat dílčími kroky při vytváření projektu této sportovní akci. Tento dílčí turnaj bude
fungovat v rámci OVB Cupu 2013, nicméně je třeba počítat s určitými specifiky, které bude
třeba v rámci jeho přípravy vzít v potaz. Jedná se o:


Geografickou polohu Prahy. Praha je umístěna ve středu České republiky, tudíž turnaj
bude přirozeně lákat na účast i týmy, které nejsou přímo z Prahy. Možnost účasti
nabídne i týmům z okolí – ze Středočeského kraje, a to především z jeho jižní části,
ale i kraje Jihočeského, pro něž byla současná lokalita OVB Cupu velmi nevýhodná.



Možnost navázání spolupráce s lokálními subjekty a organizacemi. V Praze sídlí
v porovnání se zbytkem České republiky mnoho podnikatelských subjektů i různých
dalších organizací, mj. i se sportovním zaměřením. Snahou sportovní akce OVB Cup
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Praha 2013 bude využít lokality a navázat spolupráci s více lokálními podnikatelskými
subjekty a organizacemi.


Sportovní vybavení v podmínkách Prahy. Praha, jakožto hlavní a největší město České
republiky, nabízí největší výběr sportovních zařízení, a to i hal, kde se dá sportovní
akce typu futsalového turnaje uspořádat. Snahou organizátora bude zajistit co nejlepší
sportovní halu pro tuto sportovní akci, odpovídající profesionálním podmínkám a
zázemí.



Konkurence pražských futsalových turnajů. Na území Prahy funguje v současné době
více futsalových turnajů podobného rázu. Je to především z toho důvodu, že v Praze
existuje na malém území velké množství futsalových týmů a hráčů, a to ať už
amatérských, tak profesionálních. Pro uspořádání této sportovní akce je nutné tuto
konkurenci zanalyzovat.
Prvním krokem při vytvoření sportovní akce je podle SOLOMONA (2002) její

definování. (20, s. 2) Sestává z těchto tří bodů:


Účastníci. Jak již vyplývá z názvu sportovní akce, jedná se o amatérskou sportovní
akci. Počet profesionálních hráčů z 1. Chance ligy v každém týmu je omezen na dva.



Geografický obsah. Sportovní akce OVB Cup Praha 2013 bude mít regionální dosah.
Cílit bude především na hráče z Prahy a ze středočeského regionu. Lokalitou nicméně
bude výhodná i pro osoby, pro které se nevyplatí žádná ze zbylých lokalit sportovní
akce – Česká Lípa, Kladno a Hradec Králové. Jedná se především o týmy z krajů
Českobudějovického, Plzeňského a Vysočina.



Povolení. Sportovní akce OVB Cup je konána pod záštitou Fotbalové Asociace České
republiky (dále FAČR). Jedná se o záštitu oficiálního svazu českého fotbalu (pod
kterým funguje i Svaz futsalu České republiky), která této sportovní akci přináší vyšší
prestiž a oficiálnost.

5.5 Systém turnaje OVB Cup Praha 2013
Turnaje se zúčastní 20 týmů, z nichž vzejde vítěz tohoto dílčího turnaje. Atraktivnosti
turnaje přidá fakt, že tento tým se bude moci zúčastnit celorepublikového finále, které se bude
konat 28. prosince 2013 v Městské víceúčelové hale v České Lípě. Postoupí do něj čtyři
výherci jednotlivých dílčích turnajů.
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Týmy budou rozděleny do 4 skupin “A“, “B“, “C“, “D“. V každé skupině bude 5
týmů. Herní čas bude 1 x 13 minut.
Ve skupině hraje každý s každým jednokolově, přičemž do vyřazovacích bojů
postoupí dva nejlepší týmy z jednotlivých skupin. Každý tým tedy bude mít zajištěny
minimálně 4 odehrané zápasy. Vyřazovací část funguje na principu KO systému, vyhlášeno
bude 1. – 4. místo.
5.5.1 Harmonogram turnaje
Turnaj se uskuteční dne 15. 12. od 7:30 do 20:00 hodin. Rámcový časový
harmonogram akce bude vypadat následovně:
7:30 – 12:30 Skupiny A a B
12:30 – 17:30 Skupiny C a D
18:00 – 19:00 Doprovodná akce
Vedení turnaje navrhnu tyto možnosti doprovodných akcí, které by sportovní akci
zatraktivnily a znamenaly by pro sponzory a partnery další možnosti komunikace s účastníky
sportovní akce:


Soutěž v nožičkách. Jedná se o jednoduchou, avšak zábavnou a atraktivní soutěž, kdy
se každý soutěžící snaží udělat co nejvíce „nožiček“ s míčem, tzn. udělat co nejvíce
dotyků s míčem ve vzduchu, aniž by míč spadl na zem. Do této soutěže má každý tým
možnost dodat jednoho zástupce.



Soutěž v trefování objektů v bráně (nabízí možnost komunikace produktů sponzorů a
partnerů, kteří budou mít možnost tyto objekty dodat.) Do této soutěže má každý tým
možnost dodat jednoho zástupce.



Exhibiční zápas hvězd 1. Chance futsal ligy či exhibiční utkání „Pražské derby“
Bohemians 1905 – Slavia Praha (více podrobností v kapitole 8.3 SWOT analýza –
Příležitosti.)

19:00 – 22:30 Vyřazovací boje
22:30 Vyhlášení turnaje
23:00 Konec
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Detailní harmonogram základní části a vyřazovacích bojů turnaje je uveden v Příloze
č. 6.

5.6 Lokalita
Tuto kapitolu pro přehlednost rozdělím na dvé části. Popíši, proč jsem pro tuto
sportovní akci vybral jako lokalitu právě Prahu a dále sportovní halu Arena Sparta.
5.6.1 Praha
V této části práce se zaměřím na potenciál Prahy jakožto místa vhodného pro pořádání
futsalového turnaje.
Podle Českého statistického úřadu (2013) je Praha s 1 246 240 obyvateli největším
městem České republiky. Má rovněž největší průměrnou hrubou mzdu v České republice
31 956 Kč, což zajišťuje vyšší kupní sílu obyvatel než ve zbytku republiky. (4) Důležitější pro
pořádání sportovní akce tohoto typu je nicméně fakt, že na území Prahy se nachází mnoho
futsalových a fotbalových týmů a hřišť. Fotbalových zdůrazňuji pro to, že futsal má
nepochybnou výhodu v tom, že je sice sportem od fotbalu odděleným, nicméně stále je jeho
variací. V praxi to znamená, že fotbaloví hráči jsou často zainteresováni i v hraní futsalu, což
zvyšuje šanci obsazenosti futsalového turnaje v Praze.
Jak jsem již zmínil, OVB Cup je amatérský turnaj, což ovlivnilo i rozhodování o
cílové skupině pro tento turnaj. Na základě znalosti pražských futsalových soutěžích bylo
rozhodnuto, že cílovou skupinou pro tento turnaj budou týmy ze soutěže Futsalu FIFA pod
záštitou Pražského svazu malého fotbalu. Rozhodnutí vytvořit cílovou skupinu turnaje bylo
vytvořeno, aby při kontaktování týmů měl pořadatel určité preference, koho oslovit jako
prvního a koho později. Je to z toho důvodu, že budou-li kontaktovány nejdříve týmy z lig
z cílové skupiny, umožní to větší kontrolu nad kvalitou předvedené hry. Do turnaje se
samozřejmě bude moci přihlásit on-line jakýkoli tým, cílem pořadatele je nicméně na turnaj
přilákat vhodné týmy, které zaručí vyšší úroveň předvedené hry. Futsal FIFA je soutěž, která
plně odpovídá požadavkům turnaje. Podle Pražského svazu malého fotbalu (2013) je tato
soutěž rozdělena do čtyř lig (Přebor, I. třída, II. třída a III. třída), celkově tuto soutěž hraje 144
týmů. (19) Nejvyšší třída, Přebor, je poloprofesionální, zbylé ligy lze považovat za amatérské.
Vysokou úroveň ligy zaručují kvalifikovaní rozhodčí, kteří řídí zápasy všech tříd. Výhodou
pro OVB Cup je, že pouze Přebor se hraje ve sportovních halách, zbytek tříd se hraje na
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venkovních umělých hřištích. OVB Cup tak těmto týmům dává možnost zahrát si futsal tak,
jak je oficiálním zvykem, a to v zastřešené hale. Jak budu týmy z této soutěže informovat o
možnosti zúčastnit se OVB Cupu 2013 bude konkrétně popsáno v kapitole 5.7 – Marketing
sportovní akce OVB Cup Praha 2013.
Druhá liga, která je pro turnaj velmi zajímavá a je také řazena do cílové skupiny, je
tzv. Žyla Cup. Jedná se o futsalovou ligu, která je na rozdíl od Futsalu FIFA čistě amatérská a
hraje se pouze na venkovních hřištích. Kvalifikace rozhodčích je v případě Žyla Cupu nižší.
Podle Žyla fotbal cupu, s.r.o. (2013) tuto soutěž hraje 96 týmů a má 4 divize. (27) I. divize
přirozeně nabízí nejkvalitnější předváděnou hru. Na základě znalosti této fotbalové ligy
pořadatel usoudil, že její úroveň a organizovanost je nižší než v případě Futsalu FIFA, který je
organizován pod záštitou Svazu Futsalu ČR a pískají jej delegovaní rozhodčí. Z toho důvodu
budou mít týmy z této ligy nižší preferenci, než týmy z ligy Futsalu FIFA. Znamená to, že
budou kontaktovány později, než týmy ze soutěže Futsal FIFA. Cílem manažera turnaje je,
aby se turnaje zúčastnilo co největší množství týmů ze soutěže Futsal FIFA.
Třetí liga, jejíž týmy budou kontaktovány, je Hanspaulská liga, fungující pod
Pražským svazem malého fotbalu. Tato liga nebude v cílové skupině, protože se nejedná o
ligu futsalovou, ale o ligu malého fotbalu 5+1. Jedná se o obrovskou soutěž, která podle
Pražského svazu malého fotbalu (2013) čítá 8 lig a celkově bezmála 1000 týmů. (19) Je třeba
konstatovat, že ačkoli se jedná o ligu amatérskou, vyšší ligy vykazují vysokou herní úroveň.
Týmy z této ligy nebudou v cílové skupině sportovní akce, nicméně je velmi možné, že turnaj
zaujme mnoho týmů z této ligy. Důvod je ten, že je s 1000 týmy zdaleka největší ligou
malého fotbalu, velmi podobného futsalu, v České republice. Na základě korespondence
s představitelem Pražského svazu malého fotbalu bylo navíc zjištěno, že tato liga se potýká
s převisem poptávky nad nabídkou, to znamená, že v současné době je 10 týmů, které by sice
soutěž rády hrály, nicméně liga pro ně nemá dostatečnou kapacitu. To dokazuje fakt, že malý
fotbal je v Praze velmi oblíbený a má v současné době nevyužitou kapacitu. Turnaj OVB Cup
může na tomto stavu pouze profitovat - těmto týmům, které mají zájem hrát, ale do soutěže se
nedostaly, nabízí možnost zahrát si kvalitní futsalový turnaj.
Další ligou, která je pro náš turnaj zajímavá, je Pražská liga malého fotbalu. Jedná se o
ligu menšího rozsahu, kterou podle Pražské ligy malého fotbalu (2013) hraje 41 týmů. (18)
Zmínil jsem čtyři hlavní ligy, pro jejichž týmy bude OVB Cup Praha 2013
nejzajímavější. Konkrétně lze říci, že se jedná o přibližně 1240 potenciálních týmů, které
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může Praha jakožto region pro turnaj OVB Cup Praha 2013 nabídnout. Praha v těchto třech
soutěžích poskytuje obrovské číslo přibližně 12 400 amatérských hráčů futsalu a malého
fotbalu, což je další důvod, proč s turnajem expandovat právě do Prahy.
Jak jsem již zmínil v teoretické části práce, SOLOMON (2002) doporučuje zjistit
prodejnost akce v dané lokalitě. (20, s.40) Pro zjištění prodejnosti OVB Cupu v Praze je třeba
odpovědět na tyto 4 otázky:


Je zde sport populární?
Podle Fotbalové asociace České republiky (2013) hrají v Praze na profesionální

úrovni, tedy jsou součástí 1. Chance ligy, dva kluby, a to Bohemians 1905 a Slavia Praha. (5)
Důležitější ale je, že v Praze funguje již zmíněná soutěž Futsal FIFA, kterou hraje na
poloprofesionální úrovni 144 týmů. Jakožto aktivní hráč této ligy mám informace, že o vstup
do ligy má každoročně zájem mnohem vice týmů, než je soutěž schopna nabídnout, což je
znak toho, že futsal v Praze expanduje. Díky tomuto faktu vznikla již zmíněná soutěž Žyla
Cup, která dává možnost zahrát si futsal dalším 96 týmům. Dále v Praze existuje tzv.
Středoškolská futsalová liga organizovaná pod záštitou Svazu Futsalu ČR, kterou hrají 4
týmy. Praha je tak s rozlohou 496 km² krajem, který má bezesporu nejvyšší četnost
futsalového klubu 0,496 / km². Díky tomuto poměru lze konstatovat, že futsal je v Praze
populární.


Pořádají se zde současně jiné podobné akce?
Tomuto tématu se budu blíže věnovat v analýze konkurence, nicméně mohu

vyjmenovat futsalové turnaje, které se v Praze budou konat v nejbližším okolí tohoto termínu:
Pražský předvánoční turnaj 14.12.2013, Praga Futsal Cup 21.12.2013 a Pražský silvestrovský
turnaj 31.12.2013.


Bude dostupná Vaše cílová skupina?
Jedná se záměrně o dobu, kdy končí zápasy všem výše zmíněným soutěžím, což činí

naší cílovou skupinu dostupnou. Turnaj přináší možnost posledních futsalových zápasů v roce
– bilancování za sezónou a neméně důležitý odpočinek od Vánočního shonu.


Existuje určitá pravděpodobnost úspěchu?
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Vzhledem k počtu klubů hrajících futsal a malý fotbal na území Prahy a již zmíněné
nevyužité kapacitě – převisu poptávky nad nabídkou v případě Hanspaulské ligy malého
fotbalu, kvalitnímu sportovnímu zázemí a silným partnerům existuje velká pravděpodobnost
úspěchu turnaje.
5.6.2 Arena Sparta
Po důkladném rozboru pražských hal vhodných rozměry i zázemím pro pořádání
futsalového turnaje se vedení turnaje rozhodlo pro Arenu Sparta v ulici Podvinný Mlýn
2131/11 v Praze 9 Libni. Jedná se o nový moderní multifunkční komplex dokončený v roce
2008.
Hala disponuje velikostí hrací plochy 25 x 42 metru, která znamená oficiální rozměry
futsalového hřiště. Je umístěna v přízemí, zajišťuje tedy bezbariérový přístup a díky velkým
oknům poskytuje jak denní, tak samozřejmě elektrické světlo. Hlediště obklopuje hřiště ze tří
stran, což umožňuje vysokou maximální kapacitu 1087 sedících na tribunách. Neočekáváme,
že tato kapacita bude využita diváky, nicméně jedná se jednoznačně o pozitivum. Je zajištěno,
že každý hráč bude v hrací pauze mít místo, kam si sednout a sledovat hru.
Obr. č. 5 – Arena Sparta, pohled z venku (zdroj www.arena-sparta.cz)
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Obr. č. 6 – Arena Sparta, pohled zevnitř (zdroj www.arena-sparta.cz)

Další výhody této sportovní haly spočívají v těchto bodech:


Česká futsalová reprezentace. Hraje zde své oficiální mezinárodní zápasy, což samo o
sebě zaručuje dostatečnou kvalitu této haly.



Zánovní moderní hala. Jedná se o moderní halu, jejíž stavba byla dokončena v roce
2008.



Kvalitní vybavení a zázemí haly. Jak jsem již zmínil, jedná se o halu z roku 2008, tzn.
že může nabídnout zázemí (WC, šatny) v zánovním stavu. Vybavení haly odpovídá
moderním sportovním halám, na kterých se pořádají zápasy futsalové reprezentace,
tzn. samozřejmě nechybí digitální časoměřič, zvukový systém pro hlasatele a hudební
systém. Pro pořadatele je velmi praktická možnost využití VIP místnosti, ošetřovny a
tiskového střediska.



Vlastní občerstvení. Hala zajišťuje vlastní bistro, které se nachází přímo v hale.



Výborná dostupnost MHD i autem. Hala se nachází 5 minut chůze od stanice metra B
Českomoravská, která je vzdálena pouze 10 minut od centra města. V případě cesty
autem se nachází 5km od centra města.
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Parkoviště v areálu. Arena Sparta má své vlastní parkoviště, které bude účastníkům
akce bezplatně k dispozici.



Cenová dostupnost. Jakožto občanskému sdružení se nám podařilo vyjednat velmi
výhodnou hodinovou sazbu při pronájmu této jedné z nejmodernějších pražských hal,
které umožňují hru futsalu. (Cena je zmíněna v kapitole 5.10 - Rozpočet.)

5.7 Marketing sportovní akce OVB Cup Praha 2013
5.7.1 Hlavní marketingové cíle sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Stanovil jsem tyto hlavní marketingové cíle sportovní akce OVB Cup Praha:


Zajistit dostatečný počet (20) účastnících se týmů.



Zvýšit informovanost pražské veřejnosti o této sportovní akci.



Zajistit pro sportovní akci co největší finanční prostředky (tento cíl je provázaný se
sponzoringem – Kap. 5.8)

5.7.2 Marketingový mix sportovní akce OVB Cup Praha 2013

Jako první uvedu marketingový mix sportovní akce OVB Cup Praha 2013. Jedná se o
soubor taktických marketingových nástrojů, s kterými bude manažer v rámci marketingu
sportovní akce pracovat.
Produkt. Produktem je sportovní akce OVB Cup Praha 2013. Jedná se o dílčí turnaj
Amatérského mistrovství ČR ve futsalu, kterého se zúčastní 20 týmů. Za zvláštní stránky
produktu, které je vhodné v marketingu sportovní akce zdůrazňovat, lze označit kvalitativní
stránky tohoto futsalového turnaje. Těmi jsou: Lokalita - bude konán v moderní hale Arena
Sparta, kde hraje své zápasy česká futsalová reprezentace (více viz. Kap. 5.6.2 – Arena
Sparta), „Player friendly“ turnaj – turnaj si dal za úkol vykazovat prozákaznický přístup.
Hlavními zákazníky turnaje jsou sami hráči, tudíž vedení turnaje se bude snažit, aby byli na
turnaji maximálně spokojeni. Každý hráč dostane za start dárky od partnerů a bude mít
zajištěn pitný režim. Atraktivní ceny pro vítěze jsou samozřejmostí. (více viz. Kap. 5.11 –
Práce se závodníky); Amatérský turnaj s profesionálními podmínkami – turnaj bude řízen
kvalifikovanými rozhodčími a bude hrán v hale, kde hraje své zápasy česká reprezentace.
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Cena. Startovné na turnaji je jediná položka, kterou lze označit jako cenu. Výše startovného
byla stanovena na 1800 Kč. Jedná se o cenu, která pokryje přibližně 2/3 nezbytných nákladů
na uskutečnění turnaje. Výši startovného ovlivnila i výše startovného na konkurenčních
turnajích. Cílem bylo, aby startovné nebylo vyšší než u konkurenčních turnajů. Vedení i
manažer turnaje jsou nicméně přesvědčeni, že za danou výši startovného žádný
z konkurenčních turnajů nenabídne zákazníkům stejně kvalitní služby.
Distribuce. Otázka distribuce u OVB Cupu Praha 2013, sportovní akce, se týká toho, že se
pořadatel akce snaží zákazníka přivést ke vstupu do místa konání sportovní akce. Distribuce
je tedy přesunuta k jiné části marketingového mixu, propagaci.
Propagace. Tento nástroj představuje hlavní bod marketingu sportovní akce OVB Cup Praha
2013, a tak mu v práci věnuji samostatnou kapitolu 5.7.3 – Propagace sportovní akce OVB
Cup Praha 2013. Jedná se o bod marketingového mixu, který je nejvíce dotčen povahou menší
amatérské sportovní akce - vzhledem k omezenému rozpočtu nemůže zcela použít všechny
nástroje propagačního mixu.
Lidé. Cílem mě, jakožto manažera sportovní akce OVB Cup Praha 2013, bude vybrat lidi,
kteří mají zkušenosti s futsalem či pořádáním sportovních akcí. Více detailů o tomto bodu
marketingového mixu poskytnu v kapitole 5.9 - Personální zajištění.
Proces. Cílem tohoto bodu marketingového mixu je minimalizovat čekací doby na začátky
zápasů. Tím může být dosaženo pouze informovaností týmů o začátcích jejich zápasů. Proto
budou zavedeny tyto mechanismy: u šaten budou konkrétní rozpisy zápasů jednotlivých týmů
(viz. Př. č. 8 a 9 – Harmonogram) a zápasy budou hlášeny hlasatelem pomocí zvukového
systémem haly. Při způsobu obsluhy zákazníka bude dbáno na to, aby se pořadatel za každé
situace snažil vyjít zákazníkovi co nejvíce vstříc.
Prezentace. Jedná se o součást marketingového mixu, kterou chceme proměnit v zásadní
výhodu sportovní akce OVB Cup Praha 2013. Jak jsem již zmínil, Arena Sparta je moderní
halou z roku 2008, v které hraje své zápasy česká futsalová reprezentace. Dílčí komponenty
tohoto bodu marketingového mixu jsou podle ČÁSLAVOVÉ (2002):
o Velikost provozovny je na velice dobré úrovni – hrací plocha má rozměry 25 x 42
metru, což zaručuje rozměry na úrovní profesionálních zápasů 1. Chance ligy.
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o Vybavení provozovny je na velmi vysoké úrovni. Tribuna je pro 1087 sedících. Hala
má svoje vlastní občerstvení. Vzhledem k tomu, že hala byla postavena v r. 2008,
nechybí zánovní koupelny, zánovní šatny a kvalitní zvukový systém.
o Komfort provozovny je na amatérský turnaj na velmi vysoké úrovni. Souvisí s výše
zmíněným vybavením provozovny. Jsme přesvědčeni, že hala nabízí na úroveň
pražských futsalových turnajů nadstandardní komfort.
o Čistota – hala je pravidelně uklízena úklidovou službou, která je zahrnuta v ceně
pronájmu. (3, s. 113)
5.7.3 Propagace sportovní akce OVB Cup Praha 2013
OVB Cup 2013 bude mít svou marketingovou strategii jako celek pro celou sportovní
akci ve více městech České republiky. Mým hlavním úkolem jakožto pořadatele pražského
turnaje je nicméně na základě mé znalosti pražského futsalového prostředí získat pro
sportovní akci dostatečný počet účastníků, neboli kvalitně jej zpropagovat. Spolu s vedením
turnaje jsem se rozhodl pro propagaci použít především nová média, tzn. internet a sociální
síť Facebook. Jejich využitím lze zasáhnout velké množství osob s nulovými či minimálními
náklady. Vzhledem k omezenému rozpočtu sportovní akce to znamená zásadní výhodu.
Kapacita turnaje byla pro letošní první ročník stanovena na 20 týmů. Naplnění kapacity
turnaje chci dosáhnout těmito marketingovými nástroji:


Umístění turnaje na informační portály. Jejich výhoda je, že jsou bezplatné a
umožňují zasažení velkého počtu lidí, kteří na tyto portály chodí primárně s cílem najít
volnočasové aktivity. Navrhuji umístit informace o turnaji na tyto pražské informační
portály:
o Nabídka turnajů na webu Pražského svazu malého fotbalu (dostupné na
http://psmf.cz/vyveska/nabidka-turnaju/.)

Po

elektronické

domluvě

se

zástupem svazu, p. Hopfingerem již byla domluvena možnost bezplatného
umístěni turnaje na tento web. Zaručuje vysokou návštěvnost týmů z cílové
skupiny, neboť se jedná o centrální web s informacemi o ligách Futsal FIFA
(cílová skupina sportovní akce) a Hanspaulská liga (další zájmová skupina.)
o Co, kdy v Praze – sekce sport (dostupné na http://cokdykdevpraze.cz.)
Umožňuje bezplatně umístit inzerci turnaje do centrálního webu akcí v Praze.
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o Praha sportovní (dostupné na http://prahasportovni.cz/). Umožňuje bezplatně
umístit inzerci turnaje do centrálního webu sportovních akcí v Praze. Akce
bude umístěna i do kalendáře sportovních akcí.
o Prague Events Calendar (dostupné na http://pragueeventscalendar.cz.)
Umožňuje bezplatně umístit inzerci turnaje do centrálního webu akcí v Praze
v sekci sport. Rovněž nabízí možnost umístění do kalendáře akcí.
Informace o turnaji OVB Cup Praha 2013 dále umístím na tyto celorepublikové
informační portály, které na jednom místě shromažďují informace o konání sportovních a
kulturních aktivit:
o Fotbalové turnaje (dostupné na http://fotbaloveturnaje.cz.) Jedná se o centrální
databázi všech fotbalových a futsalových turnajů na území České republiky. Je
zde možnost inzerovat bezplatně sportovní akci OVB Cup 2013.
o Akce a Kudy z nudy (dostupné na http://akce.cz/, http://kudyznudy.cz/.) Jedná
se o celorepublikové informační portály o akcích všeho druhu. Je zde možnost
bezplatné inzerce sportovní akce OVB Cup Praha 2013. Výhodou těchto
portálů je, že akce jsou přehledně rozděleny podle regionů, čímž usnadňují
možnost vyhledaní turnaje OVB Cup v dané lokalitě.
Tyto celorepublikové informační portály dále navrhnu vedení turnaje i pro využití
propagace OVB Cupu v dalších regionech České republiky.


Direct mailing. Vzhledem k tomu, že se v prostředí pražského futsalu a malého
fotbalu pohybuji již 5 let, jsem se dostal k databázi necelých 450 kontaktů osob
z prostředí futsalu a malého fotbalu. Většinu z nich tvoří hráči Futsalu FIFA, cílové
skupiny pro OVB Cup Praha 2013, zbytek pak tvoří hráči malého fotbalu různých
pražských lig. Všem těmto osobám bude poslán e-mail s možností účastnit se
Amatérského mistrovství ČR ve futsalu – viz. Př. č. 10 - Pozvánka. Tuto databázi z
důvodu ochrany osobních údajů nebudu zveřejňovat.



Sociální sítě – Facebook. Hlavním komunikačním nástrojem se na sociálních sítích
stane událost „OVB Cup Praha 2013 – Amatérské mistrovství ČR ve futsalu.“ Jedná
se o bezplatnou formu propagace turnaje, při které využiji moje kontakty z prostředí
pražského futsalu a malého fotbalu. V události bude možné získat základní informace
o turnaji a dále zde bude odkaz na oficiální facebookovou skupinu turnaje
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„OVBCup.cz“ a na web turnaje http://ovbcup.cz/. Chci využít především již
zmíněného W-O-M efektu – „Slova do úst“, který bude fungovat tímto způsobem:
1. Na sportovní akci pozvu nejdříve mé přátele, kteří se pohybují v oblasti
pražského futsalu a malého fotbalu (43 osob.)
2. Soukromou zprávou je poprosím, aby na ni dále pozvali jejich přátele,
kteří se také pohybují v prostředí pražského futsalu a malého fotbalu.
3. Proces se bude dále opakovat – nelze očekávat, že zcela všichni, ale
některé takto přepozvané osoby o akci dále budou formou
elektronickou či verbální dále informovat své přátele, kteří by o akci
mohli mít zájem, čímž vznikne právě zmíněný W-O-M efekt.
Na základě úspěšnosti výše uvedených propagačních nástrojů, které jsou bezplatné,
dále vedení turnaje v případě nutnosti (nenaplnění kapacity) navrhnu tato placená opatření
k propagaci turnaje:


Publicita. Vedení turnaje navrhnu, aby byly umístěny PR články o konání
Amatérského mistrovství ČR ve futsale na tyto weby:
o http:/eurofotbal.cz/ - Podle NetMonitoru (2013) je průměrná denní návštěvnost
tohoto serveru 13 500 osob. (15)
o http://fotbalportal.cz/ - Podle NetMonitoru (2013) je průměrná denní návštěvnost
tohoto serveru 9 000 osob. (15)
o htttp://efutsal.cz/ - Jedná se o největší informační portál o českém futsalu.
o http://fotbal.cz/ - Oficiální web Fotbalové asociace České republiky, jeden
z partnerů turnaj.



Plakáty. Podle úspěšnosti kampaně na internetu a rozpočtových možností příp. vedení
turnaje navrhnu se svolením vlastníků hřišť a Pražského svazu malého fotbalu umístit
plakáty o konání turnaje na hřiště, kde se hrají zápasy cílové skupiny – soutěže Futsal
FIFA a příp. Hanspaulské ligy. Obě tyto soutěže hraji, tudíž detailně znám všechny
lokality, kde se zápasy těchto soutěží hrají.

5.7.4 Internetové stránky turnaje
Sportovní akce má svůj již existující web www.ovbcup.cz, jehož ukázka je
k nahlédnutí v Příloze č. 3. Web je na úroveň amatérské sportovní akce na velmi solidní
grafické úrovni a je přehledný. Tvorbu webu má na starosti webmaster, který je podřízený
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vedení turnaje, a tak v této oblasti nemám přílišné kompetence. S expanzí turnaje do dalších
krajů je především nutné zajistit, aby na webu byly zřejmým způsobem odděleny jednotlivé
dílčí turnaje, což bude umožněno touto úvodní mapkou:
Obr. č. 7 – Úvodní strana internetových stránek www.ovbcup.cz

Zásadní je pro marketing sportovní akce OVB Cup Praha 2013 moment, kdy
návštěvník klikne na mapě na region Praha a dostane se na stránku www.ovbcup.cz/praha.
Vedení turnaje navrhnu, aby tento web měl přinejmenším tyto náležitosti:


Musí obsahovat základní charakteristiku turnaje, systém turnaje a harmonogram.



Musí obsahovat kontaktní informace na manažera pražského turnaje.



Musí obsahovat registrační formulář.



Musí obsahovat informace o Areně Sparta, kde se bude turnaj pořádat.

Tyto informace byly webmasterovi poskytnuty na základě tohoto projektu. Web bude
spuštěn dle Plánu projektu sportovní akce OVB Cup Praha 2013 – viz Kap. 6.
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5.7.5 Hesla marketingové kampaně
Hlavní marketingové heslo sportovní akce je již zmíněné „Vánoční svátek futsalu“.
V rámci mých kompetencí pro marketingovou kampaň sportovní akce OVB Cup navrhnu
vedení turnaje další hesla marketingové kampaně, která se budou objevovat především na
oficiálních dokumentech sportovní akce (viz. Př. č. 6–10), na plakátech sportovní akce a na
webu sportovní akce. Jedná se o tyto návrhy:
„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“
„Přijď si zahrát amatérský turnaj s podmínkami turnaje profesionálního!“
„Amatérský turnaj v hale, v které hraje repre…Přidej se!“
„Amatérský turnaj, kvalifikovaní rozhodčí…Přidej se!“
5.7.6 Firemní design sportovní akce OVB Cup 2013
I když firemní design je komponent firemní identity organizace, zařazuji jej do
podkapitoly marketing sportovní akce. Je to z toho důvodu, že bude využíván především
v propagaci OVB Cupu. Jsem přesvědčen, že to je komponent, který výrazně ovlivňuje
způsob vyjadřování se k veřejnosti ohledně sportovní akce OVB Cup 2013. V případě
sportovní akce nemá firemní design zcela zásadní vliv, nicméně může napomoci její image
v očích zákazníků a potencionálních partnerů.
Návrh, který jsem předložil, uvádím v Přílohách č. 2 a 6-10. Jedná se o to, že každý
dokument, který bude sportovní akci komunikovat směrem k zákazníkům a partnerům, bude
mít v záhlaví jedno z mnou navrhnutých marketingových hesel (viz. Kap. 5.7.5.). V případě
komunikace se zákazníky akce (pravidla, harmonogram, pozvánka apod.) jsem zvolil dle
mého názoru pro zákazníky nejpůsobivější „Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve
futsalu? Probuď se ze snu!“. Dalšími opatřeními v tomto směru jsou:


Každý dokument, který bude komunikován směrem k zákazníkům či partnerům, bude
mít v pravém horním rohu logo turnaje. (viz. Př. 2 a 6-10)



V každém dokumentu, který bude komunikován směrem k zákazníkům či partnerům,
by měla být dodržována modro-černo-bílá kombinace písma a jednotný font písma.
(viz. Př. 2, 6-10)
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5.8 Sponzoring sportovní akce OVB Cup Praha 2013
5.8.1 Současní sponzoři sportovní akce OVB Cup
OVB Cup je sportovní akcí se stálou základnou silných sponzorů a partnerů.
Organizace, které budou s akcí spolupracovat i po expanzi turnaje, tedy i v Praze, jsou:


Fotbalová asociace České republiky. Tato spolupráce přináší sportovní akci
především prestiž a oficiálnost. Forma spolupráce je především záštita sportovní akce
touto asociací, dále se jedná o materiální podporu, kdy FAČR dodává turnaji ceny pro
nejlepší týmy a hráče.



OVB Allfinanz, a.s. . Je generálním sponzorem. Podpora probíhá formou finanční
podpory sportovní akce. Je v názvu akce a získává nejvíce benefitů.



Pivovar Svijany, a.s.. Pivovar z Libereckého kraje, který sportovní akci podporuje od
jejího počátku. Jedná se o materiální podporu, společnost dodává své výrobky
nejlepším osmi týmům.



Select. Je sportovní značka, která dodává sportovní akci především oficiální míče,
s kterými se hrají oficiální profesionální soutěže. To přidává sportovní akci na prestiži.
Lze tedy konstatovat, že sportovní akce OVB Cup má stabilní sponzory, kteří budou

se sportovní akcí spolupracovat i po její expanzi do dalších krajů. Mým úkolem jakožto
manažera pražského turnaje je v oblasti sponzoringu:
1. Navrhnout v oblasti sponzoringu určité návrhy na zlepšení, zejména co se týče
konkretizace a zpřehlednění protislužeb sportovní akce - sponzorských balíčků.
2. Angažovat se v oblasti akvizice nového hlavní sportovního partnera sportovní akce.
3. Navrhnout vhodné sektory pro oslovení dalších potenciálních sponzorů akce.
5.8.2 Sponzorské balíčky
Pro vyhledávání sponzorů budou sestaveny sponzorské balíčky, které v případě
vzájemných dohod či požadavků mohou být měněny. Vedení turnaje při vyjednávání
s potencionálními sponzory do současné doby používalo jednoduchý seznam možných
protislužeb. Jsem přesvědčen, že sponzorské balíčky výrazně zpřehlední možnosti spolupráce
pro oslovované firmy. Nabídky potencionálním sponzorům je nicméně samozřejmě možné i
operativně měnit. Vedení turnaje jsem navrhl sponzorské balíčky v tomto znění:
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Velký sponzorský balíček pro sportovní akci OVB Cup 2013 bude zahrnovat:


ohlášení sponzora před, během a po akci



uvedení sponzora v televizním sportu pro ČT4 Sport (pořad Sport v regionech)



logo na oficiálním webu www.ovbcup.cz



logo a představení partnera na sociální síti Facebook



bannery do haly v neomezeném množství a velikostech (ve všech místech konání
sportovní akce – Praha, Česká Lípa, Hradec Králové, Kladno



informace o partnerovi ve zpravodaji



Možnost stánku partnera v hale, kde bude možnost vyzkoušet si jeho produkty / služby
a zjistit si o nich informace. Jedná se o předvánoční turnaj, takže zde bude i možnost
koupě. Další možností využití prostoru pro stánek je chill out zóna. (Důležité info pro
partnery: Turnaj je uspořádán takovým způsobem, aby hráči k návštěvě takového
stánku byli nepřímo navedeni – skupiny A a B mají mezi 12:30 – 19:00 volno,
skupiny C a D budou na sportovní akci pozvány s hodinovým předstihem.)

Velký sponzorský balíček bude nabídnut sponzorům, kteří turnaji věnují peněžní formou
částku vyšší než 3 000 Kč, příp. věnují materiály v hodnotě vyšší než je tato částka.
Malý sponzorský balíček pro sportovní akci OVB Cup 2013 bude zahrnovat:


ohlášení sponzora před, během a po akci



logo na oficiálním webu www.ovbcup.cz



logo a představení partnera na sociální síti Facebook



bannery do haly v max. množství 3 kusů a o max. rozměrech 4 x 2 metry



logo na prospektech turnaje, které budou rozdávány na turnajích a okresních,
krajských i divizních soutěžích
Malý sponzorský balíček bude nabídnut sponzorům, kteří turnaji věnují peněžní

formou částku nižší než 3 000 Kč příp. věnují materiály v hodnotě nižší než je tato částka.
Sponzoři budou mít možnost vybrat si, zda-li mají zájem pouze o sponzoring akce
v jejich regionu, či o celorepublikovou sportovní akci. Strategií sportovní akce OVB
Cup 2013 je sponzorům vyhovět. Pro pořadatele sportovní akce protislužby pro
sponzory ve většině případů neznamenají žádné mezní náklady. Je nicméně
samozřejmě třeba zajistit, aby nedošlo k situaci, kdy akce bude sponzorována více
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subjekty ze stejného segmentu, kdy by mohlo dojít ke kolizi mezi zájmy jednotlivých
sponzorů či dárců.
5.8.3 Hlavní sportovní partner sportovní akce OVB Cup
Vzhledem k rozšíření turnaje do dalších regionů vznikla pro turnaj hlavní potřeba
v oblasti sponzoringu, a to získat hlavního sportovního partnera. Jedná se o záležitost, která se
týká především celorepublikové akce jako celku, ale i dílčího turnaje v Praze. Akce do
současné doby spolupracovala se značkami Joma a Select, nicméně vzhledem k expanzi se jí
letos zúčastní až 2x více sportovců, díky čemuž je nutné získat většího sportovního partnera,
který akci zabezpečí především po stránce materiální. Díky mé iniciativě sportovní akce již
minulý rok spolupracovala s největším obchodem firmy Nike v České republice, Nike Prague,
která turnaji dodala dresy pro vítěze za zvýhodněných podmínek. Vzhledem ke spokojenosti
organizátorů se spoluprací s obchodem Nike Prague jsme se letos rozhodli oslovit vedení
společnosti Nike v České republice celek s nabídkou možnosti stát se hlavním sportovním
partnerem sportovní akce.
Jakožto člověk, který se pohyboval v sektoru prodeje sportovního zboží, jsem se
akvizice hlavního sportovního partnera za vedení turnaje zmocnil a rád bych se o tomto
procesu zmínil i v této práci, protože se mj. týká i dílčího turnaje v Praze.
Na trhu s fotbalovým vybavením v České republice mají výsadní postavení značky
Nike a Adidas, za tržního vyzyvatele pak lze označit značku Puma. Vzhledem k tomu, že
OVB Cup již je největší futsalovou sportovní akcí na území České republiky a má v plánu dál
expandovat, jsme se rozhodli získat pro turnaj firmu z dvojice nejsilnějších možných partnerů.
Rozhodl jsem se vedení sportovní akce navrhnout firmu Nike, a to z těchto důvodů:


Z vlastní znalosti produktů firmy vím, že Nike vyrabí kolekce fotbalových bot Nike 5,
která je určena přímo pro malý fotbal a futsal. Dává to větší šanci pro vyjednávání,
protože zde existuje zřejmá forma pro komunikaci této kolekce přes sportovní akci
OVB Cup.



Nike je mnohem více než Adidas orientován na amatérský sport. Důkazem toho je, že
jako jedno ze svých základních hesel firma má „Každý z nás je sportovec.“ Znamená
to, že jako firma je názoru, že sportovat může každý, bez ohledu na to, jak je zdatný,
talentovaný apod. Firma to pravidelně prokazuje i činy, přičemž zřejmý příklad lze
vidět v případě pražských maratonů. Adidas pořádá pravidelně Volkswagen Marathon
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Praha, který je mnohem více profesionálně orientovaný, zatímco Nike se vydal cestou
We Run Prague, což je maraton opravdu pro každého.
Sponzoring je akt oboustranný, je třeba dojít k určité dohodě, která bude výhodná pro
obě strany. Sportovní akce OVB Cup má v případě uzavření dohody se sportovním partnerem
zájem především o materiální podporu. Jedná se o sportovní oblečení a další sportovní
potřeby pro vítěze. Zásadní je v případě uzavírání sponzorské dohody především protinabídka
sponzorované strany, kterou uvádím v Příloze č. 2. Tuto nabídku jsem vytvořil speciálně pro
potřeby potencionálního sportovního partnera – kromě velkého sponzorského balíčku jsem
přidal bod „Očekáváný zásah cílové skupiny".
Vzhledem ke zkušenosti ze sektoru výroby a prodeje sportovního zboží vím, že hlavní
zájem sportovních firem při sponzoringu určitě sportovní akce je zvýšený zájem o její
produkty, tzn. zvýšené prodeje. Mým úkolem bylo zajistit koncept, který sportovnímu
partnerovi přinese konkrétní návrhy možnosti zvýšení prodejů přes sportovní akci OVB Cup.
Navrhnuta byla tato opatření:


Pozvánky do obchodu firmy, které budou součástí programu sportovní akce, webu
www.ovbcup.cz, a facebookové stránky OVBCup.cz.



Slevové kupony pro každého účastníka, které zvýší možnost nákupů produktů
sportovního partnera od závodníků sportovní akce.



Jako velmi atraktivní považuji především možnost zařídit si s touto slevou dresové
soupravy přes partnera. Z posledního ročníku turnaje jsem vypozoroval, že mnoho
týmů nemá zcela jednotné dresové soupravy. V kombinaci s možností uplatnění 30%
slevy očekávám, že se prodej dresových souprav hlavního sportovního partnera stane
zajímavým jak pro prodejce (je pravděpodobné, že se bude jednat o zakázky větších
rozměrů), tak pro zákazníky akce.
Důležitý při vyjednávání se sportovním partnerem Nike byl fakt, že sportovní akce se

koná bezprostředně před Vánočními svátky, což zvyšuje možnost komunikace produktů
partnera pro případné nákupy závodníků a dalších návštěvníků sportovní akce. Jednání
s firmou Nike proběhlo úspěšně a sportovní akce OVB Cup 2013 tak získala pro tento ročník
velmi důležitého sportovního partnera. Ze současné fáze jednání s novým hlavním sportovním
partnerem lze konstatovat, že Nike sportovní akci OVB Cup 2013 zajistí dresy pro vítěze
dílčích turnajů v Praze, České Lípě, Hradci Králové a Kladnu a dále 30% slevový kupón pro
všechny účastníky sportovní akce.
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Smlouvu a detailní průběh jednání mezi pořadatelem sportovní akce OVB Cup
Sportovní městečko, o.s. se zástupcem značky Nike bohužel v této práci nemohu zveřejnit.
5.8.4 Potencionální sponzoři sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Jakožto organizátor sportovní akce OVB Cup Praha 2013 se dále pokusím využít
předností Prahy jakožto místa, kde sídlí mnoho podnikatelských subjektů nejen z oblasti
tělesné výchovy a sportu, ale i dalších, pro které by sportovní akce mohla být zajímavá. Jedná
se především o firmy, o jejichž produkty či služby může teoreticky mít zájem kterýkoli
Pražan:


Firmy prodávající elektroniku – sportovní akce se zúčastní především mladí lidé, což
je důležitá cílová skupina pro firmy prodávající elektroniku.



Zdravotnická zařízení – jsou propojeny se sportovním sektorem.
Dále sportovní akce samozřejmě bude cílit na subjekty podnikající ve sféře tělesné

výchovy a sportu:


Sázkové kanceláře



Obchody prodávající sportovní nářadí a náčiní



Lokální sportovní organizace a spolky



Sportovní zdravotníci



Sportovní značky
Výhodou při vyjednávání s potenciálními sponzory sportovní akce OVB Cup 2013 je

fakt, že turnaj probíhá bezprostředně v předvánoční době. Pro firmy se jedná o velmi
atraktivní období, kdy díky své komunikaci pomocí této sportovní akce mohou přilákat
účastníky a další osoby spojené se sportovní akcí k vánočnímu nákupu jejich produktů. Jak je
totiž obecně známo, předvánoční čas je období, kdy prakticky všem prodejcům rostou tržby.

5.9 Personální zajištění sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Pro hladký průběh sportovní akce OVB Cup Praha 2013 je třeba zajistit potřebné
personální zajištění. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší amatérskou sportovní akci, je
mnoho úkolů delegováno manažerovi turnaje. Vybral jsem proto pracovní místa, která jsou
pro uskutečnění turnaje nezbytná:
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Rozhodčí. V případě OVB Cupu je dlouholetou tradicí, že zápasy řídí kvalifikovaní
rozhodčí. V tomto trendu chce turnaj pokračovat i po expanzi do Prahy, protože to
turnaji přidává na úrovni. Na turnaj bude pronajato 8 rozhodčích na 8 hodin s fixní
odměnou 1 000 Kč / osobu.



Moderátor. Je to osoba, která turnaj komentuje. Funkce této osoby je především
informativní, zajišťuje především, aby se všechny týmy včas dostavili na své zápasy, a
aby všechny týmy byly dostatečně informovány. Na turnaj bude najat 1 moderátor na
15 hodin s fixní odměnou 1 500 Kč.



Časoměřič. Je osobou, která pracuje s časomírou. Musí to být člověk, který má
zkušenosti na této pozici. Na turnaj bude najat 1 časoměřič na 15 hodin s fixní
odměnou 1 500 Kč.



Pořadatelé. Jsou především kontaktními osobami pro všechny zúčastněné týmy, musí
být operativně k dispozici k řešení problémů nastalých v průběhu turnaje. Na turnaj
budou najati 2 asistenti na 8 hodin s fixní odměnou 1000 Kč / osobu.



Fotograf. Pořizuje během sportovní akce fotografie. Bude pronajat kvalifikovaný
fotograf. Na turnaj bude najat 1 fotograf na 15 hodin s fixní odměnou 1500 Kč.



Zdravotník. Zajišťuje během turnaje první pomoc a je v kontaktu s nejbližší
nemocnicí. Na turnaj bude najat 1 zdravotník na 15 hodin s fixní odměnou 1500 Kč.
Na základě znalosti prostředí pražského futsalu a pražských sportovních akcí budu

vybírat ze mnou ověřených interních personálních zdrojů – studentů FTVS UK a osob, které
pracují či pravidelně se pohybují ve sektoru tělesné výchovy a sportu. Všechen personál bude
mít minimálně dvě z těchto kvalitativních vlastností, které znamenají dostatečnou profesní
připravenost a dostatečné zkušenosti: a) odborná znalost – studium na UK FTVS, b)
zkušenost s pořádáním sportovních akcí, c) zkušenost z prostředí futsalu a malého fotbalu.
Cílem pořadatele je nicméně vybrat personál, který bude splňovat všechny tyto tři body.
Personál sportovní akce OVB Cup Praha 2013 bude zaměstnán formou Dohody o
provedení práce souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů. Ukázkovou DPP se zaměstnancem sportovní akce uvádím v Příloze č. 4.
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5.10 Rozpočet sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Rozpočet projektu je nedílnou součástí fáze plánování. Obsahuje informace o plánu
čerpání zdrojů a slouží také pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. Podle plánu
projektu (viz. Kap. 6.3 – Podrobný rozpis prací) byl předběžný rozpočet akce stanoven již
v dubnu 2013. Lze ho také nazývat jako „Rozpočet – minimum“, tzn. verzi rozpočtu, která
představuje naprosté minimum finančních prostředků pro uskutečnění akce a je
pravděpodobné, že bude překročena. V tomto projektu se nicméně budu věnovat druhé verzi
rozpočtu, kterou nazveme očekáváný rozpočet. Jedná se o verzi, která je její výší mnohem
realističtější vzhledem k cílům uskutečnění sportovní akce.
V následujících podkapitolách si nejdříve představíme plánované náklady, poté
plánované výnosy a na závěr plánovaný výsledek hospodaření projektu.
Hlavička rozpočtu projektu je důležitá pro snadnější orientaci v širším portfoliu
projektů. Obsahuje název realizátora projektu, název projektu a termín realizace projektu.
Důležité je dále datum sestavení rozpočtu a fáze, ve které je rozpočet projektu sestavován,
protože rozpočet je neustále aktualizován.
Tab. č. 1 – Hlavička rozpočtu projektu (vlastní zpracování)
Sportovní městečko, o.s.
Projekt: OVB Cup Praha 2013, Termín: 15.12.2013
Datum: 15.8.2013, Verze: 2., Fáze: Očekáváný rozpočet
OVB Cup Praha 2013
Praha, 15.12.2013

Pro zpřehlednění jsou jednotlivé položky rozpočtu řazeny tímto způsobem:
Tab. č. 2 – Označení nákladových položek (vlastní zpracování)
Praha
Znak

Náklad

Znak

Typ

15.12.2013
57 000,00 Kč

Vysvětlivka: Znak…označení nákladové/výnosové položky, Náklad…na co mají být peníze
vynaloženy, Typ…konkrétní typ nákladu
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Vpravo nahoře je dále označen projekt, na který se tento rozpočet vztahuje a stanovená
výše rozpočtu.
5.10.1 Náklady projektu
Úroveň přesnosti rozpočtu odpovídá zkušenostem a aktuálnímu stavu poznání jeho
sestavovatelů, kterými byli vedení turnaje a manažer projektu. Pro lepší orientaci náklady
projektu rozdělíme na náklady za služby, materiál a osobní náklady.
Tab. č. 3 : Náklady projektu – služby (vlastní zpracování)
A
A.1
A.2
A.3
A.4

Služby
Sportoviště
Potisk
Pronájem zvukové
aparatury
Propagace

A.1.1
A.2.1

Pronájem haly č. 1
Trička Nike

A.3.1

Pronájem aparatury

A.4.1

Propagace - plakáty

23 000,00 Kč
15 000,00 Kč
3 000,00 Kč
-

Kč

5 000,00 Kč

Hlavní položku zde přirozeně představuje pronájem sportovní haly. Jakožto
občanskému sdružení, neboli neziskové organizaci, se nám podařilo vyjednat velmi výhodnou
cenu pronájmu odpovídající sazbě 900 Kč za hodiu. Kolonku pronájem zvukové aparatury
uvádíme, protože se jedná o vyjímku – Arena Sparta je natolik moderní halou, že kvalitní
zvukovou aparaturu má a je v ceně pronájmu. Tato položka běžně představuje další
nákladovou položku.
Tab. č. 4: Náklady projektu – materiál (vlastní zpracování)
13 000,00 Kč

B

Materiál

B.1

Občerstvení

B.2.1

pitný režim

2 000,00 Kč

B.2

Poháry

B.3.1

poháry

8 000,00 Kč

B.3

Ceny

B.4.1

šampaňské, pivo, limo…

3 000,00 Kč

Tato podskupina nákladů obsahuje především nákup cen pro vítěze.
Tab. č. 5: Náklady projektu – osobní náklady (vlastní zpracování)
C

Osobní náklady

C.1

Odměna

21 000,00 Kč
C.1.1

rozhodčí

8 000,00 Kč

C.1.2

manažer turnaje

5 000,00 Kč

C.1.3

moderátor

1 500,00 Kč

C.1.4

pořadatelé

2 000,00 Kč

C.1.5

časomíra

1 500,00 Kč
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C.1.6

fotograf

1 500,00 Kč

C.1.7

zdravotník

1 500,00 Kč

Tato podskupina nákladů představuje odměny pro osoby, které budou na sportovní
akci zaměstnány.
Celková výše nákladů pro sportovní akci OVB Cup Praha 2013 je tedy 57 000 Korun
českých.
5.10.2 Výnosy projektu
Výnosy představují peněžní částky, které organizace získala za realizaci projektu
z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok), bez ohledu na to, zda v tomto
období došlo k jejich úhradě. Pro potřeby organizace jsou značeny obdobně jako tomu bylo
v případě nákladů.
Tab. č. 6 – Výnosy projektu (vlastní zpracování)
Praha
Znak

Výnos - krytí rozpočtu

Znak

Typ

15.12.2013
57 000,00 Kč

X

Startovné

X.1

Účastnický poplatek

Y

Partneři

Y.1

Finanční partneři

36 000,00 Kč
X.1.1

Týmy - muži

36 000,00 Kč
21 000,00 Kč

Y.1.1

Generální partner - OVB

21 000,00 Kč

Hospodářský výsledek sportovní akce je v současné době vyrovnaný. Snahou vedení a
manažera turnaje bude pro OVB Cup Praha 2013 získat dodatečné finanční prostředky
navázáním kontaktů s dalšími sponzory a partnery. Kontaktovány budou zaprvé firmy dle
interní databáze pořádající organizace Sportovní městečko, o.s. (sponzoři již proběhlých
projektů organizace.) Dále budou kontaktovány firmy ze segmentů, které jsem navrhl
v kapitole 5.8.4. Na základě potenciálu projektu, který již je největším futsalovým turnajem
na území České republiky jsem přesvědčen, že dodatečné finanční prostředky budou
alokovány. Jakožto neziskovému občanskému sdružení bude naším cílem investovat případný
přebytek výnosů nad náklady sportovní akce do 1) plánované expanze sportovní akce do
dalších krajů České republiky a 2) zkvalitňování služeb v oblasti pořádání této sportovní akce.
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5.11 Práce se závodníky sportovní akce OVB Cup Praha 2013
5.11.1 Prozákaznický přístup sportovní akce OVB Cup Praha 2013
Prvotním úkolem pro tuto podkapitolu, definováním typu závodníků, které chci na tuto
sportovní akci získat, jsem se zabýval již v podkapitole Lokalita. Jako cílovou skupinu jsem
vybral týmy ze soutěže Futsal FIFA, které svým profilem nejlépe odpovídají očekávání
pořadatele OVB Cupu.
Závodníci, v případě OVB Cupu futsalisté, jsou bezesporu nejdůležitějšími zákazníky
této sportovní akce. Cílem vedení a manažera turnaje je zajistit, aby se na sportovní akci cítili
příjemně a rádi se na ní vraceli, neboli vytvořit tzv. „Player – friendly“ turnaj. Proto jsem
využil návrhy odborníka na sportovní akce SOLOMONA (2002):


Akce byla rozvržena na den, kdy se ve městě nekoná jiná větší akce v daném odvětví.



Akce byla umístěna na jednoduše dostupné místo – ať už městskou hromadnou
dopravou či automobilem.



Závodníkům je umožněno bezproblémové bezplatné parkování přímo u sportovní
haly.



Byly zvoleny tyto ceny, dárky a benefity:
o energetický nápoj a tyčinka od partnera Big Shock
o zajištěný pitný režim pro celý tým
o 30% slevový kupón od partnera Nike
o týmy umístěné na 5.-8. místě získají produkty od sponzora turnaje, pivovaru
Svijany
o týmy umístěné na 1.-4. místě získají dárkové koše
o týmy umístěné na 2. a 3. místě získají poháry a sud od partnera Svijany
o vítězný tým získá pohár, sud Svijany a trika pro vítěze od sportovního partnera
Nike s nápisem „Vítěz OVB Cup Praha 2013“



Zásadní je pro nás poslední návrh, který říká, že závodníci by za svoje startovné
neměli mít pouze možnost zasportovat si. Navrhl jsem proto možnosti atraktivního
doprovodného programu (viz. Kap. 5.5.1 – Harmonogram turnaje.) (20, s. 18)
Kromě již zmíněné dopravy je třeba se dále zaměřit na šatny a další zázemí, stravování

a upomínkové předměty. Jak jsem již zmínil, Arena Sparta je nová moderní hala z roku 2008.
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Nabízí tak šatny v zánovním stavu. Celkově lze konstatovat, že Arena Sparta byla vybrána
právě z důvodu, že nabízí atraktivní výhody směrem k hlavním zákazníkům akce, tedy
závodníkům. Dále bude také k dispozici občerstvení přímo v hale. Co se týče upomínkových
předmětů, na OVB Cupu je tradicí, že každý startující získá malý dres do auta s partnery a
sponzory akce.
5.11.2 Registrace týmu
Registrace týmů probíhá výhradně elektronickou formou na internetové stránce
ovbcup.cz. Tato stránka je vybavena registračním systémem, díky němuž lze postupovat
v těchto jednoduchých a přehledných krocích:
1. Registrace týmu a jeho vedoucího (zástupce).
2. Vedoucímu týmu přijde automatický vygenerovaný e-mail s informacemi k platbě; po
zaplacení se na účtu daného týmu objeví kolonka zaplaceno. Startovné na tuto
sportovní akci činí 1800 Kč.
3. Vedoucí týmu je povinen na profil týmu na tomto webu vložit soupisku, a to
nejpozději do 1.12.2012.
Ukázka přihlašovacího formuláře je součástí Přílohy č. 5.
5.11.3 Rozlosování turnaje
Pro zvýšení atraktivnosti probíhá losování turnaje 3 dny před jeho započetím, 12. 12.
2013 formou on-line. Každé dvě minuty je náhodně vybrán jeden tým a je robotem náhodně
přiřazen do jedné skupiny, aby nemohlo dojít k jakýmkoli pochybnostem o rozlosování týmu
podle jejich kvality. Jedná se o podobný způsob, který používá FIFA při losování fotbalové
Ligy Mistrů a Mistrovství Světa.
5.11.4 Práce s účastníky během a po sportovní akci
Závodníkům bude během celou dobu turnaje k dispozici minimálně jedna kontaktní
osoba. Informování závodníků o dobách začátků zápasů je s cílem snížení nákladů uvedena
tak, že v prostoru přímo před šatnami jsou informační tabule, kde jsou napsány začátky
zápasů jednotlivých skupin. (viz. Př. č. 7–9.) Celý tento systém bude týmům popsán v emailu po registraci týmu.
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Cílem pořadatele je zůstat s účastníky v kontaktu i po skončení sportovní akce.
Registrací týmů pořadateli vznikne databáze kontaktů, kterou bude moci využít pro tyto
účely:


Informování o dalších nabídkách sportovních akcí a programů o.s. Sportovní
městečko.



Informování o dalším ročníku sportovní akce.



Informování o akcích sponzorů a partnerů turnaje.
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6 PLÁN PROJEKTU SPORTOVNÍ AKCE OVB CUP PRAHA 2013

V této části práce pro zpřehlednění uvedu pomocí některých metod projektového
managementu plán na dosažení mnou navržených opatření, která bude nutné udělat pro
uspořádání sportovní akce OVB Cup Praha 2013.
6.1 WBS - Dekompozice činností projektu
Touto metodou rozložím projekt na jednotlivé fáze, etapy a činnosti. Proces
dekompozice hlavních cílů na dílčí úkoly nám umožní zdokonalit plán dvojím způsobem.
Zaprvé, zvýšíme kompletnost (nezapomeneme na některé aktivity, které do projektu patří) a
zadruhé, zvýšíme transparentnost (přehlednost) plánu a jednotlivých úkolů.
Obr. č. 8 – WBS diagram projektu (vlastní zpracování)
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6.2 Organizační struktura projektu
Obr. č. 9 – Organizační struktura projektu (vlastní zpracování)

Organizační struktura projektu, jak ji vidíme na obrázku č. 9, vychází z toho, že se
jedná o začínající menší sportovní akci s malým rozpočtem. Většina činností je tak
delegována na manažera dílčího pražského turnaje.
Projektový tým se skládá z vedení turnaje OVB Cup 2013 a manažera projektu OVB
Cup Praha 2013. V následujících oddílech bakalářské práce přidělím k jednotlivým pozicím
odpovědnost za splnění dílčích úkolů, aby bylo dosaženo splnění celkového cíle projektu. Za
pozici webmaster nese zodpovědnost vedení turnaje OVB Cup 2013. Webmaster navrhuje
web pro celý turnaj, web OVB Cup Praha 2013 bude pouze komunikován s manažerem
projektu OVB Cup Praha 2013. Za další pracovní pozice - hlasatel, časoměřič, rozhodčí,
pořadatelé, fotograf a zdravotník – nese zodpovědnost manažer projektu OVB Cup Praha
2013. Tyto pozice vzniknou až zahájením samotné akce v 15.12.2013 v 7:30 hodin a zaniknou
koncem akce 16.12.2013 v 23:00 hodin.
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6.3 Podrobný rozpis prací
Tab. č. 8 – Podrobný rozpis prací (vlastní zpracování)

Podrobný rozpis prací
Pracovní balík
Start

Úkol

Odpovědnost
Manažer OVB Cup Praha 2013

Definování sportovní akce
Formulace cílů, základní strategie

Vedení turnaje
Manažer OVB Cup Praha 2013

Předběžný rozpočet

Od

Do

Trvání Tolerance

1.4.2013

7.4.2013

7

3

7.4.2013

14.4.2013

7

3

15.4.2013

30.4.2013

15

6

15.4.2013

30.4.2013

15

5

1.7.2013

15.7.2013

15

5

1.8.2013

20.8.2013

20

5

1.4.2013

15.4.2013

15

6

Manažer OVB Cup Praha 2013
Analýzy

Analýza lokality
Manažer OVB Cup Praha 2013
Analýza konkurence
Manažer OVB Cup Praha 2013
SWOT analýza
Manažer OVB Cup Praha 2013

Rezervace
Finanční a materiální
zajištění

Rezervace sportovní haly

Komunikace se současnými partnery
Identifikace potenciálního hlavního sportovního
partnera

Vedení turnaje OVB Cup 2013

1.5.2013

30.9.2013

153

10

Vedení turnaje OVB Cup 2013

1.6.2013

20.6.2013

20

3

Oslovení potenciálního hlavního sportovního partnera

Vedení turnaje OVB Cup 2013
Manažer OVB Cup Praha 2013

21.6.2013

26.6.2013

5

3

1.8.2013

31.8.2013

31

5

1.9.2013

30.9.2013

30

10

1.10.2013 31.10.2013

31

10

Identifikace dalších potenciálních partnerů
Manažer OVB Cup Praha 2013
Oslovení dalších potencionálních partnerů
Manažer OVB Cup Praha 2013
Komunikace s partnery
Manažer OVB Cup Praha 2013
Harmonogram akce

Analýza harmonogramů předešlých ročníků

1.8.2013

15.8.2013

15

5

16.8.2013

23.8.2013

7

3

23.8.2013

25.8.2013

2

1

1.8.2013

7.8.2013

7

3

8.8.2013

31.8.2013

24

5

16.9.2013

19.9.2013

3

2

1.10.2013

7.10.2013

7

3

16.9.2013 15.12.2013

90

0

Manažer. OVB Cup Praha 2013
Implementační návrhy
Stanovení konečného harmonogramu akce

Manažer. OVB Cup Praha 2013
Manažer OVB Cup Praha 2013

Zajištění týmů

Stanovení cílové skupiny týmů
Manažer. OVB Cup Praha 2013
Získávání databáze kontaktů
Manažer OVB Cup Praha 2013
Oslovení týmů z cílové skupiny
Manažer OVB Cup Praha 2013
Oslovení dalších týmů
Manažer OVB Cup Praha 2013
Komunikace s týmy
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Manažer OVB Cup Praha 2013
Registrace týmů

Personální zajištění

Vymezení potřebné pracovní síly

Manažer OVB Cup Praha 2013
Manažer OVB Cup Praha 2013

Zajištění pracovníků a dobrovolníků

16.9.2013

7.12.2013

82

0

1.8.2013

15.8.2013

15

5

1.10.2013 30.10.2013

30

5

Manažer OVB Cup Praha 2013
Marketing

Určení variant sponzorských protislužeb

Nákup

Realizace sportovní akce

Konec

1.6.2013

15.6.2013

15

5

16.6.2013

25.6.2013

10

3

Vytvoření sponzorských balíčků

Manažer. OVB Cup Praha 2013

Návrh designu internetových stránek

Webmaster

1.8.2013

15.8.2013

15

3

Programování internetových stránek

Webmaster

16.8.2013

31.8.2013

15

3

Spuštění internetových stránek

Webmaster

1.9.2013

3.9.2013

3

3

Propagace akce na internetu

Manažer OVB Cup Praha 2013

1.10.2013 14.12.2013

75

5

Publicita v médiích

Manažer OVB Cup Praha 2013

1.10.2013 20.12.2013

81

5

Ceny, poháry

Manažer OVB Cup Praha 2013

15.11.2013 30.11.2013

15

3

Pitný režim

Manažer OVB Cup Praha 2013

7.12.2013

7

2

Příprava sportovní haly

14.12.2013 15.12.2013

2

0

Řízení sportovní akce

Pořadatel, dobrovolníci
Pořadatel, zaměstnanci,
dobrovolníci

15.12.2013 15.12.2013

1

0

Úklid sportovní haly

Pořadatel, dobrovolníci

15.12.2013 16.12.2013

2

0

Zhotovení dokumentace projektu

Manažer OVB Cup Praha 2013

16.12.2013 31.12.2013

15

3

Komunikace s ČT ohledně TV spotu

Manažer OVB Cup Praha 2013

16.12.2013 31.12.2013

15

5

Administrativní uzavření projektu

Manažer OVB Cup Praha 2013

16.12.2013 31.12.2013

15

5

Uzavření projektu

Vedení OVB Cup 2013

5

5

1.12.2013

6.1.2013

10.1.2013

Hlavním cílem projektu je úspěšná realizace sportovní akce OVB Cup 2013. Abychom
uvedeného cíle dosáhli, je potřeba členům projektového týmu přiřadit odpovědnost za splnění
dílčích pro projekt velice důležitých úkolů. Vzhledem k tomu, že se jedná o turnaj menšího
rozsahu, bude pro letošní ročník většina pracovních úkolů spadat pod kompetenci manažera
turnaje OVB Cup Praha 2013. Tento podrobný rozpis prací je pro tento projekt nicméně i tak
velmi užitečný, protože výrazně zpřehlední práci sestávající z velkého množství dílčích úkolů
a určí tzv. „deadlines“, neboli datumy, kdy je nutné dokončit dané úkoly.
Tento podrobný rozpis prací vychází z WBS diagramu – hierarchické struktury prací.
V prvním sloupci tabulky uvádíme pracovní balíky a ve druhém sloupci dílčí úkoly projektu
vztahující se k jednotlivým pracovním balíkům. Třetí sloupec obsahuje přidělenou
odpovědnost – osobu, která za splnění úkolu zodpovídá. Ve čtvrtém a pátém sloupci je
uveden přesný termín, v kterém je potřeba úkol splnit. V šestém sloupci je stanovena doba
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trvání (norma) pro splnění úkolu a v sedmém sloupci je stanovena tolerance (povolená
odchylka od normy.)
6.4 Ganttův diagram projektu

Navážeme na předchozí oddíl a jednotlivé pracovní balíky s dílčími úkoly
odpovídající jejich logickému sledu v plánovaném projektu (viz. WBS diagram) zaneseme do
tzv. Ganttova diagramu (viz. Obr. č. 9.) Jedná se o hojně využívanou techniku, která
jednoduše a názorně graficky ukazuje sled úkolů a jejich začátky a konce.
Úkoly jsou organizovány shora dolů (vertikálně), zatímco časová osa v měsících je
uvedena na ose horizontální. Ganttův diagram v grafické podobě názorně ukazuje začátky,
délku trvání a konce všech aktivit, které se vztahují k časovému období uvedenému na
horizontální ose. Jeho výhodou je, že z něj lze vyčíst provázanost těchto aktivit. Na některých
aktivitách se pracuje souběžně – jako příklad lze uvést marketing a personální zajištění.
Některé můžeme zahájit, až když ukončíme práce na předchozí aktivitě – jako příklad lze
uvést proces registrace týmů až po jejich oslovení. A některé aktivity probíhají téměř po celou
dobu předprojektové fáze, kde jako příklad můžeme uvést propagace sportovní akce na
internetu.
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Obr. č. 9 – Časový rozpis projektu OVB Cup Praha 2013 pomocí Ganttova diagramu (vlastní zpracování)
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Vysvětlivky – barvy znázorňující jednotlivé pracovní balíky projektu:
Start
Analýzy
Rezervace
Finanční a materiální zajištění
Harmonogram akce
Zajištění týmů
Personální zajištění
Marketing
Nákup
Realizace sportovní akce
Konec
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7 ANALÝZA KONKURENCE SPORTOVNÍ AKCE OVB CUP PRAHA 2013
Na území Prahy existuje větší množství turnajů ve futsalu a malém fotbale. Do
analýzy konkurence jsem nicméně vybral 3 turnaje, které mohou být označeny jako
bezprostřední konkurence pro OVB Cup Praha 2013. Označil jsem jako takové turnaje, které
mají jednorázový ráz maximálně dvoudenní akce a konají se v okolí jednoho měsíce od data
konání OVB Cupu Praha 2013, konaném 15. prosince 2013 v Praze. Hlavním cílem této
analýzy je zjistit nedostatky konkurenčních turnajů a zajistit, aby jich OVB Cup Praha 2013
kvalitou poskytovaných služeb využil ve svůj prospěch. Dále je třeba zjistit nedostatky turnaje
OVB Cup Praha 2013, a ty do co největší možné míry eliminovat.
Dále jsem postupoval podle již zmíněných jednotlivých kroků analýzy konkurence:
1) Identifikace konkurenčních turnajů a výběr pro porovnání
Identifikoval jsem a do výběru pro porovnání jsem zařadil tyto sportovní akce:


Praga Futsal Cup (pragacup.cz) 21.12. – pořadatel Lukáš Řezníček (fyzická osoba)



Pražský předvánoční turnaj 14.12. a Silvestrovský turnaj 31.12. – pořadatel Žyla
Fotbal Cup, s.r.o. (jedná se o identické turnaje ve dvou termínech)

2) Formulace srovnávacích kritérií
Na základě mých znalostí z prostředí futsalových a fotbalových turnajů jsem vybral
tato srovnávací kritéria:
1. Výše startovného. Startovné musí být nastaveno na takové výši, která by neměla
přesahovat výši startovného obdobných sportovních akcí v daném regionu. Příliš
vysoké startovné může jednoduše odradit závodníky od účasti na sportovní akci.
2. Kvalita sportovní haly. Kvalitní sportovní hala a její zázemí výrazně ovlivňuje kvalitu
sportovní akce. Stará hala s nekvalitním povrchem odrazuje týmy od účastí na
sportovní akci.
3. Sportovní vyžití. Zde jde především o to, kolik mají jednotlivé týmy zaručeno
odehraných zápasů na dané sportovní akci. Jde o záruku odehraných minut, i když
daný tým nepostoupí do vyřazovacích bojů.
4. Sponzoři a partneři turnaje. Silní sponzoři a partneři přidají sportovní akci na prestiži
a mohou ji ovlivnit konkrétně i v tom, že dodávají ceny pro nejlepší týmy a hráče.
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Možnost vyhrát vybavení od renomované sportovní značky závodníky zaujme
mnohem více než možnost vyhrát reklamní předměty od málo známého sponzora
turnaje.
5. Spolupráce se svazy a dalšími autoritami. Toto kritérium se projevuje především
prestiží, kterou sportovní akce získává, má-li podporu či záštitu od svazu či jiné
autority.
6. „Player friendly turnaj“. Sportovní akce je placenou službou a tudíž závodníci se
stávají zákazníky organizace, která sportovní akci pořádá. Zde se odráží
prozákaznický přístup pořadatele sportovní akce. Závodníci by se měli po celou dobu
na sportovní akci cítit dobře a mít pocit, že za svoje startovné nezískali pouze
možnost zahrát si. Měl by být zajištěn adekvátní pitní režim, kvalitní zázemí, možnost
občerstvení a dále menší dárek za start na turnaji a atraktivní ceny pro vítěze.
7. Web turnaje. V dnešní době se jedná o velmi důležitý komunikační prvek sportovní
akce. Web musí být přehledný a zároveň musí mít určitou grafickou úroveň.
3) Porovnání vlastního podniku (sportovní akce) s konkurenty


Praga Futsal Cup

1. Startovné 1800 Kč je totožné.
2. Jedná se o halu určenou pro hru badmintonu. Znamená to horší povrch. Výhodou této
haly je, že velikost haly umožňuje dva zápasy najednou. To znamená menší čekací
dobu. Nevýhodou nicméně je omezený prostor a neexistence tribuny.
3. Minimální počet odehraných zápasů je 5, maximální počet odehraných zápasů je 8.
4. Sponzoři a partneři turnaje jsou servery Sportfotbal.cz, Sportmart.cz, vasfotbal.cz,

mlmf.cz, hanspaulska-liga.cz, efutsal.cz a dále společnost Sportovní trofeje, s.r.o. a
partneři Pražská liga malého fotbalu, Nymburský deník,
5. Spolupracuje s Pražskou ligou malého fotbalu. Dále spolupracuje se serverem
hanspaulska-liga.cz. Jedná se pouze o spolupráci s tímto webem informativního
charakteru, jinak by musela být navázána spolupráce přímo s Pražským svazem
malého fotbalu, který hanspaulskou ligu organizuje.
6. Každý startující obdrží slevu 200 Kč při nákupu nad 500 Kč na www.sportfotbal.cz.
Oceněny budou první týmy, a to poháry a alkoholickými nápoji.
7. Turnaj má kvalitní a přehledný web.
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Pražský Předvánoční turnaj

1. Startovné je 1815 Kč, tedy o zanedbatelných 15Kč vyšší.
2. Turnaj se nehraje ve sportovní hale – ačkoli si turnaj říká futsalový, hraje se venku na
umělé trávě.
3. Minimální počet odehraných zápasů jsou tři, neboť základní skupiny jsou po čtyřech
týmech a jsou hrány jednokolově. Maximální počet odehraných zápasů je šest (při
postupu týmu do finále.)
4. Turnaj nemá partnera, což se odráží mj. v tom, že nejsou ceny pro vítěze, pouze
hotovost.
5. Turnaj nespolupracuje s žádným svazem či autoritou.
6. Turnaj nabízí pouze ceny pro vítěze – hotovost (1. místo 1000 Kč, 2. místo 750 Kč a
3. místo 500 Kč) a diplomy pro první tři týmy.
7. Turnaj nemá svůj web, je pouze umístěn na webu Žyla Cupu, kde je o něm pět
informačních řádků.


Pražský Silvestrovský turnaj

Pražský Silvestrovský turnaj je turnaj, který má stejného pořadatele jako předešlý Pražský
Předvánoční turnaj a platí pro něj stejné podmínky.
4) Identifikace příčin odchylek konkurenčních turnajů a jejich analýzy
Během analýzy konkurence jsem narazil na velkou řadu odchylek. Mým cílem je
využít je ve prospěch sportovní akce OVB Cup Praha 2013.


Praga Futsal Cup
Tento turnaj je hlavním konkurentem, protože je pořádán ve zastřešené hale a je na

první pohled mnohem kvalitněji zpracován, než-li je tomu u turnajů Žyla Cupu. Zvolili jsme
proto hlubší analýzu.
Startovné je položka, v které se s konkurenčním turnajem Praga Futsal Cup
shodujeme. Potenciální účastníky však chceme přesvědčit, že za stejnou výši startovného
získají na našem turnaji výší protihodnotu. Ta spočívá především v možnosti stát se
Amatérským mistrem ČR ve futsalu, kvalitnější hale Arena Sparta, kde hraje své zápasy česká
reprezentace, a dále kvalitnějšími partnery turnaje, z nichž zásadní jsou Nike, která slevové
kupony a trika pro vítěze a dále FAČR, která dává akci oficiální záštitu.
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Položkou, kde získáváme konkurenční výhodu, je lokalita, neboli kvalita sportovní
haly. Praga Futsal Cup je konán v hale Hamru Braník. Tato hala se nenachází přímo u stanice
metra – je třeba využít autobusů či tramvají. Další její nevýhodou je, že je určena primárně
pro hru badmintonu. Nenabízí tedy povrch určený primárně pro hru futsalu. Jako konkurenční
výhodu ve prospěch Praga Futsal Cupu lze považovat fakt, že bude mít k dispozici dvě hřiště
zároveň. Sníží se tím čekací doba pro týmy. Naším cílem je zdůraznit týmům, že i přesto
budou mít zaručeny minimálně čtyři odehrané zápasy za turnaj.
Další konkurenční výhodou je fakt, že OVB Cup má silného sportovního partnera,
firmu Nike. Tato spolupráce bude na sportovní akci zviditelněna a přidá sportovní akce na
prestiži. Atraktivní jsou pro hráče ceny pro vítěze od firmy Nike a slevové poukázky. Další
konkurenční výhodou je fakt, že OVB Cup je pořádán pod záštitou Fotbalové Asociace České
republiky. I to dodává OVB Cupu větší prestiž.
Naši konkurenční strategii budeme v tomto případě chtít postavit na těchto
konkurenčních výhodách: kvalitnější sportovní hala s lepším zázemím a lepší dostupností a
prestiž dodaná sportovním partnerem Nike a záštitou Fotbalové asociace České republiky.


Pražský Předvánoční turnaj
V tomto případě chceme naši konkurenční strategii postavit na široké řadě zřejmých

konkurenčních výhod, které OVB Cup vůči Pražskému Předvánočnímu turnaji má. Nechceme
vycházet pouze z nižšího startovného, ačkoli i to hraje pro náš turnaj. Chceme vycházet
především z kvality turnaje. OVB Cup bude pořádán v moderní sportovní hale, v které hraje
česká futsalová reprezentace, zatímco Pražský Předvánoční turnaj je pořádán venku na
umělém povrchu. Futsal je oficiálně sportem „indoorovým“, má být hrán ve sportovní hale.
Turnaj dále nemá žádného sportovního ani jiného partnera, je financován pouze ze
startovného. Je to i důvod, proč je startovné vyšší. Neexistence partnera se odráží v tom, že
výhercům nebudou poskytnuty žádné materiální ceny. Hotovost může být však pro některé
hráče i lákavější variantou, což může být považováno za konkurenční nevýhodu. Tento turnaj
nespolupracuje se žádným svazem či autoritou. Turnaj nemá svůj oficiální web. Je o něm
pouze zmíněno pěti řádkami textu na stránkách pořadatele – Žyla Fotbal Cup, s.r.o. To naší
konkurenční strategii pomáhá, rovněž to ukazuje o nižší kvalitě tohoto turnaje.

78

7.1 Zjednodušený skoring modely analýzy konkurence
Jako první uvádím zjednodušený skoring model analýzy konkurence. Lze z něj
rozpoznat, v kterých oblastech jsou jednotlivé konkurenční sportovní akce lepší či horší než
OVB Cup Praha 2013. Má pouze orientační charakter, nelze z něj rozpoznat, v jakém rozsahu
jsou dané sportovní akce lepší či horší.
Tab. č. 9 – zjednodušený skoring model analýzy konkurence (vlastní zpracování)
Ukazatel

PFC

PPT

PST

Výše startovného

=

+

+

Kvalita sportovní haly

+

+

+

Sportovní vyžití

-

+

+

Sponzoři a partneři

+

+

+

Spolupráce se svazy

+

+

+

„Player friendly“

+

+

+

Web turnaje

+

+

+

Vysvětlivka: PFC…Praga Futsal Cup, PPT…Pražský předvánoční turnaj, PST…Pražský
silvestrovský turnaj

7.2 Skoring model analýzy konkurence
Scoring model analýzy konkurence je detailnějším výstupem této analýzy, který
zachycuje nejen to, či jsou jednotlivé akce lepší či horší, ale i rozsah těchto odchylek. Body
této analýzy jsou: Již dříve zmíněná srovnávací kritéria; váhy jednotlivých kritérií –
důležitost jednotlivých kritérií pro vyhodnocení analýzy konkurence; a dále bodové
ohodnocení 1 – 9 (1 nejhorší, 9 nejlepší.) Každá sportovní akce pak součtem bodů za
jednotlivá kritéria má celkový součet bodů, což je výsledek této analýzy konkurence. Pro
přehlednost je průběh analýzy konkurence dále znázorněno graficky.
Na základě svých dlouholetých zkušeností z prostředí českého futsalu a malého
fotbalu jsem stanovil váhy jednotlivých srovnávacích kritérií. Výše startovného, kvalita
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sportovní haly a sportovní vyžití mají váhy nejvyšší. Je to z toho důvodu, že se jedná o
kritéria, která bezprostředně ovlivňují závodníky, tedy zákazníky akce, jestli danou akci
navštíví a zda-li na ni budou spokojeni. Druhou nejvyšší váhu jsem stanovil pro kritérium
„Player friendly“ turnaj. Dle mého názoru se jedná o velmi důležité kritérium, které
stanovuje, zda-li se jedná o turnaj, jehož pořadatelé se pouze snaží o to, aby turnaj proběhnul
s pokud možno co největším ziskem za jakoukoli cenu, což je dlé mého názoru často na první
pohled viditelné či zda-li pořadatelé jednají prozákaznicky a snaží se závodníkům vyjít vstříc.
Kritéria sponzoři a partneři a spolupráce se svazy mají třetí nejvyšší váhu 0,1, a to z toho
důvodu, že ovlivňují atraktivitu a prestiž turnaje, která se může promítnout v její vnímání
zákazníky. Web turnaje má nejnižší váhu 0,05, a to z toho důvodu, že kvalitu turnaje
bezprostředně neovlivňuje, nicméně pro vnímání zákazníků je také poměrně důležitý.
Tab. č. 10 – skoring model analýzy konkurence
Skoring model analýzy
konkurence

Špatné

Kritéria hodnocení

Váha

Výše startovného

0,2

Kvalita sportovní haly

0,2

Sportovní vyžití

0,2

Sponzoři a partneři

0,1

P

Spolupráce se svazy

0,1

P

„Player friendly“

0,15

Web turnaje

0,05

Součet

1

1

2

Střední
3

4

Dobré

5

6

P

O
C

P

7

8

OVBC

PFC

PPT

PST

1,2

1,2

1

1

1,8

1,2

0,6

0,6

C

1,4

1,6

1

1

O

0,8

0,5

0,1

0,1

C

O

0,9

0,6

0,1

0,1

C

O

1,2

0,9

0,6

0,6

O

0,4

0,35

0,1

0,1

8,1

6,35

3,6

3,6

C
P

P

9

O
O

C

P

Body

C

Vysvětlivka: O…OVB Cup Praha 2013, C…Praga Futsal Cup 2013, P…Pražský předvánoční turnaj,
Pražský silvestrovský turnaj (totožné turnaje, různé termíny)

Na základě vyhodnocení této analýzy konkurence lze konstatovat tyto výsledky:


Hlavním konkurentem sportovní akce OVB Cup Praha 2013 je sportovní akce Praga
Futsal Cup. V jednom srovnávacím kritériu, sportovním vyžití, OVB Cup Praha 2013
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těsně poráží, v kritériu výše startovného jsou obě sportovní akce totožné a ve zbylých
je OVB Cup v některých případech nepatrně, v některých s odstupem lepší. Sportovní
akce musí zaujmout konkurenční strategii vůči tomuto turnaji založenou na svých
konkurenčních výhodách, kterými jsou především: kvalita sportovní haly, sponzoři a
partneři a spolupráce se svazy. Na základě mých dlouholetých zkušeností z prostředí
pražského futsalu a malého fotbalu předpokládám, že rozhodujícím faktorem bude
především kritérium kvalita sportovní haly.


Turnaje Pražský předvánoční turnaj a Pražský silvestrovský turnaj v této analýze ve
srovnání s OVB Cupem Praha 2013 naprosto propadly. OVB Cup Praha 2013 by se
měl soustředit především na konkurenční strategii zaměřenou na Praga Cup 2013.



Tato analýza konkurence dokázala, že do budoucnosti by cílem pořadatele sportovní
akce OVB Cup Praha 2013 mělo být napravit dílčí nedostatek v podobě kritéria
sportovní vyžití.
Na závěr této kapitoly se dále chci zmínit o bodech, které chceme využít v naší

konkurenční strategii. Pro lepší porozumění ji použiji v kontrastu k situacím, které nastávají v
některých konkurenčních, či již proběhlých futsalových turnajích na území Prahy.


Nízká výše startovného. Vysoká hodnota cena VS. kvalita.



Moderní sportovní hala s kvalitním zázemím. VS.

„Kvalitní futsalový turnaj

neprobíhá venku na umělém povrchu ani v hale postavené v dobách minulého
režimu.“


Každý tým má zaručeno 4 - 7 odehraných zápasů, které budou řízeny kvalifikovanými
rozhodčími. VS. „Na kvalitní sportovní akce nepatří rozhodčí bez kvalifikace.“



Nike a FAČR. Silní partneři, kteří dodají turnaji kvalitu a prestiž. Jsme sportovní akce,
která spolupracuje s gigantem v oblasti sportovního oblečení a vybavení v České
republice a oficiálním svazem českého fotbalu, pod který patří i Svaz Futsalu České
republiky. VS. „Jsme toho názoru, že kvalitní sportovní akce musí mít silné partnery.“



Kvalitní servis pro hráče. Pouhým startem dárek od partnera Big Shock, slevový
kupon od partnera Nike. Zajištěn pitný režim. VS. Neaplikujeme způsob „Zaplať
startovné, vezmi si míč a hraj, to je vše…“



Přehledný web. VS. Ne několik řádek ve wordovém dokumentu v příloze mailu.

81

8 SWOT ANALÝZA SPORTOVNÍ AKCE OVB CUP PRAHA 2013
Závěrečný krok mé práce je vytvoření SWOT analýzy sportovní akce OVB Cup Praha
2013. Umožní mi zanalyzovat sportovní akci předem, a to jak její vnitřní aspekty, tak vnější
proměnné. Cílem této SWOT analýzy je prověřit tyto aspekty a na závěr projektu zhodnotit,
zda-li tato sportovní akce má předpoklady pro to být úspěšná.
V této SWOT analýze budu analyzovat nejen podmínky pro dílčí turnaj OVB Cup
Praha 2013, ale pokusím se částečně zanalyzovat sportovní akci OVB Cup i jako celek,
přičemž výsledky této analýzy a případné návrhy předložím vedení turnaje.
Jak ve své publikaci navrhují GRAHAM, NEIROTTI a GOLDBLATT, zhodnotím
tyto komponenty jednotlivých hlavních skupin SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky,
hrozby a příležitosti.) (2001, s. 20)
8.1 Silné stránky (silné / průměrné / slabé)
Tab. č. 11 – hodnocení silných stránek sportovní akce OVB Cup Praha 2013 (vlastní
zpracování)
silný

Komponenty

průměrný


Finanční plánování
Personální management



Bezpečnost, ochrana, rizikový



management
Pohostinnost



Občerstvení a nápoje



Obchodní oddělení a marketing



Písemnosti



Řídící schopnosti



Jiné dovednosti a silné stránky
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slabý

Finanční plánování. Finanční plánování sportovní akce jsem označil jako průměrné, a to
z toho důvodu, že projekt expanze sportovní akce byl navržen až v lednu 2013, což
znemožnilo zažádání o granty od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a hlavního
města Prahy. Finanční plánování sportovní akce OVB Cup lze nicméně i tak označit za
solidní, a to především díky dlouholeté spolupráci se silným finančním partnerem.
Personální management. Personální management OVB Cupu Praha 2013 označuji jako silný,
a to z toho důvodu, že vedení a manažer turnaje zaručují personál se zkušeností z pořádání
sportovních akcí na území České republiky.
Bezpečnost, ochrana, rizikový management. Tuto položku rovněž označuji jako silnou, a to
z toho důvodu, že vzhledem k tomu, že OVB Cup Praha 2013 je pořádán v hale, v které hraje
česká futsalová reprezentace, tak je otázka rizikového managementu kvalitně zajištěna.
Výhodou pořádání futsalového turnaje je, že vzhledem k tomu, že se jedná o indoorový turnaj,
odpadá zásadní bod rizikového managementu sportovních akcí, a to počasí.
Pohostinnost. Tuto položku také označuji jako silnou. OVB Cup Praha 2013 vzhledem
k ostatním pražským turnajům nabídne každému startujícímu závodníkovi již zmíněný pitný
režim a energetický nápoj a tyčinku od partnera. Vzhledem ke znalosti pražských
konkurenčních futsalových turnajů vím, že se jedná v otázce pohostinnosti turnaje o
nadstandardní podmínky.
Občerstvení a nápoje. Zde také volím hodnocení silný, a to z toho důvodu, že během celého
turnaje bude k dispozici občerstvení v hale. Každý startující pak zdarma obdrží již zmíněné
občerstvení, viz. bod pohostinnost.
Obchodní oddělení a marketing. OVB Cup je již šest let fungující turnaj, který má na úroveň
českých futsalových turnajů kvalitní obchodní oddělení a marketing. V této oblasti jsem
v tomto projektu navrhl další opatření pro zkvalitnění (viz Kap. 5.7.) Jsem nicméně toho
názoru, že pro marketing, především pak propagaci OVB Cupu, by v budoucnosti bylo
vhodné počítat s větším rozpočtem. Zvolil jsem proto hodnocení průměrné.
Písemnosti. Pro tento bod jsem navrhnul použít alespoň základy firemního designu
organizace. Označuji jej jako průměrný, jelikož je v tomto ohledu velký prostor pro zlepšení.
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Řídící schopnosti. Vedení turnaje se v prostředí managementu sportovních akcí pohybuje již
šest let, manažer dílčího turnaje po dobu dvou let. Řídící schopnosti tak označuji jako silné.
Jiné dovednosti a silné stránky. Jako další silné stránky sportovní akce považuji: záštita
svazu FAČR; silný sportovní partner Nike; silný finanční partner OVB; lokalita – Arena
Sparta – povrch, vybavení, zázemí, parkování, dostupnost autem i MHD.
8.2 Slabé stránky (kritické / regulované / eliminované)
Tab. č. 12 – hodnocení slabých stránek sportovní akce OVB Cup Praha 2013 (vlastní
zpracování)
kritické

Komponenty

regulované

eliminované



Neshoda mezi zaměstnanci a
dobrovolníky
Osobní

konflikty



mezi

zaměstnanci či dobrovolníky
Nedostatek



zkušeností

zaměstnanců či dobrovolníků


Krátký nedostatečný čas pro
plánování



Objevování problémů



Nedostatky zařízení


Jiné slabé stránky

Neshoda mezi zaměstnanci či dobrovolníky. Tuto položku označuji jako regulovanou.
Snahou organizátora bude před proběhnutím sportovní akce uspořádat schůzku, kde bude
ověřeno, že k žádným neshodám nedojde. Personál sportovní akce navíc budou osoby ze sobě
známého prostředí, což také sníží možnost neshod mezi personálem sportovní akce.
Osobní konflikty mezi zaměstnanci či dobrovolníky. Tuto položku rovněž označuji jako
regulovanou. Jako v předešlém bodu lze konstatovat, že pořadatel uspořádá před
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uskutečněním akce informativní schůzku, kde bude ověřeno, aby k jakýmkoli konfliktům
podobného typu nedošlo.
Nedostatek zkušeností zaměstnanců či dobrovolníků. Tuto položku označuji jako
regulovanou. Všechen personál bude mít minimálně dvě z těchto kvalitativních vlastností,
které znamenají dostatečnou zkušenost: a) odborná znalost – studium na UK FTVS, b)
zkušenost s pořádáním sportovních akcí, c) zkušenost z prostředí futsalu a malého fotbalu.
Cílem pořadatele je nicméně vybrat personál, který bude splňovat všechny tyto tři body.
Krátký nedostatečný čas pro plánování. Plánování letošního ročníku bylo iniciováno pozdě
především v oblasti zajištění finančních prostředků od vládních organizací - nedodržení lhůt
při žádání o granty MŠMT a hlavního města Prahy. Dále se jedná o včasnější zamluvení haly,
kterou je vhodnější rezervovat na sobotní termín.1 Hlavní činnosti nutné pro uspořádání
sportovní akce jsou sice naplánovány s dostatečným předstihem, položku nicméně i tak kvůli
výše zmíněným důvodům označuji jako kritickou. Opatření k eliminaci slabých stránek
navrhuji v kapitole 9.2 – Návrhy a doporučení.
Objevování problémů. Tuto položku označuji jako regulovanou. Problémy v tuto chvíli ze
strany vedení a manažera turnaje objeveny nebyly.
Nedostatky zařízení. Tuto položku označuji jako eliminovanou. Zařízení, kde se bude
sportovní akce konat, lze označit jako jednoznačnou silnou stránku sportovní akce. Důvody
pro toto tvrzení jsem již zmiňoval.
Jiné slabé stránky. Za další slabou stránku sportovní akce lze považovat částečnou
nekontrolovatelnost kvality hry na turnaji, protože do turnaje se může přihlásit jakýkoli tým.
Jakožto manažer turnaje se budu důsledně snažit o propagaci turnaje především směrem
k cílové skupině, a tak tuto položku označuji jako regulovanou.

1

V období, kdy jsem byl vybrán jakožto manažer pražského turnaje (duben 2013), již sobotní termín 14.12.2013
nebyl v odpovídajících sportovních halách dostupný.
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8.3 Příležitosti (předpokládané / zlepšené / vyžadující kontrolu)
Tab. č. 13 – hodnocení příležitostí sportovní akce OVB Cup Praha 2013 (vlastní zpracování)
předpoklá
dané


Komponenty
Historické aktivity
Budoucí partneři a dobrovolníci



Budoucí sponzoři



Jiné hlavní priority akce



Turistické

aktivity

zlepšené

v oblasti



v oblasti



vyžadující
kontrolu

sportovní akce
Přátelská

společnost

businessu


Přátelské vládní organizace



Jiné příležitosti

Historické aktivity. Tuto položku označuji jako předpokládanou příležitost. Sportovní akce
OVB Cup je již šest let fungující turnaj s tradičně kvalitní předváděnou hrou, dobrými
podmínkami pro hráče a vysokou návštěvností týmů. Na tom si může sportovní akce do
budoucna bezpochyby zakládat.
Budoucí partneři a dobrovolníci. Bude-li OVB Cup pokračovat na současné kvalitativní
úrovni, lze očekávat, že získá nové partnery. V tomto bodě vidím jako jednoznačnou
příležitost navázaní partnerství se městy, kde bude OVB Cup v budoucnosti pořádán. Díky
svému dobrému jménu může turnaj získat i nové dobrovolníky.
Budoucí sponzoři. Možnost, že sportovní akce získá v budoucnosti nové sponzory, vidím
jako velmi předpokládanou. Již v rámci letošní expanze turnaje se jedná o největší tuzemský
futsalový turnaj. V případě další expanze, kterou navrhuji, se stane celorepublikovým
turnajem. Bude-li si dále zakládat na kvalitním servisu pro hráče, kvalitních halách a bude-li
pokračovat pod záštitou Fotbalové Asociace České republiky, očekávám, že turnaj bude
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v budoucnosti lákat další sponzory ke spolupráci. Expanze sportovní akce nabízí značně
rozšířenou nabídku protislužeb, které bude možno potenciálním sponzorům nabídnout.
Jiné hlavní priority sportovní akce. Jako další možné hlavní priority sportovní akce navrhuji:
a) expanzi do dalších regionů ČR s možností uspořádání celorepublikového futsalového
turnaje, který v současné době neexistuje a b) ziskový charakter sportovní akce (vyžaduje si
nutnost změny právní formy pořádající organizace.)
Turistické aktivity v oblasti sportovní akce. V případě Prahy označuji tuto příležitost jako
zlepšenou. Praha sice nabízí velkou škálu turistických aktivit v oblasti sportovní akce,
nicméně vzhledem k tomu, že většina týmů účastnících se sportovní akce budou právě
obyvatelé Prahy, nelze očekávat, že tato možnost bude příliš využita. Většina startujících
týmů totiž Prahu velmi dobře zná a nelze předpokládat, že o tyto turistické aktivity bude mít
zájem.
Přátelská společnost v oblasti businessu. Tuto položku označuji jako zlepšenou.
V současném období ekonomické krize je oblast businessu spíše nepřátelská, firmy se obecně
snaží šetřit. Sport je nicméně dynamicky se rozvíjející segment, který je pro firmy i přes krizi
atraktivní. Firmy vědí, že sport, jakožto nejen profesionální, tak i volnočasová aktivita je
v současné době více praktikován než hlavní „volnočasový konkurent“ kultura, a tak je
v oblasti businessu vnímán spíše pozitivně. Snahou OVB Cupu by do budoucnosti mělo být
svou pozici v oblasti businessu zlepšovat.
Přátelské vládní organizace. Tuto příležitost označuji jako zlepšenou. Sportovní akce
spolupracuje s jediným oficiálním svazem českého futsalu – Fotbalovou asociací České
republiky, pod kterou funguje Svaz futsalu. FAČR není přímo vládní organizace, ale lze ji
označit jako nejvyšší možnou národní organizaci, pod kterou lze futsalový turnaj uspořádat.
V této oblasti jsem toho názoru, že je třeba navázat více kontaktů přímo s vládními
organizacemi. Konkrétně navrhuji oslovit: a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –
Odbor 50 – odbor sportu; b) Magistrát hlavního města Prahy a příp. další magistráty, kde je a
bude sportovní akce konána.
Jiné příležitosti. Tuto položku označuji jako předpokládanou. Jako další příležitost sportovní
akce považuji intenzivnější spolupráci s FAČR, a to především možnosti propagace na
oficiálních internetových stránkách, zápasech profesionálních lig a možnostech spolupráce
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v oblasti doprovodného programu. Konkrétní návrhy v této oblasti uvádím v kapitole 9.2 –
Návrhy a doporučení. Jako další příležitost považuji rozšíření dětské a ženské kategorie do
Prahy.
8.4 Hrozby (vážné / kontrolované / žádající reference)

Tab. č. 14 – hodnocení hrozeb sportovní akce OVB Cup Praha 2013 (vlastní zpracování)
Komponenty

vážné

Politický neklid



Ekonomická recese



kontrolované

Negativní účinek prostředí



Protesty lobující skupiny



Násilí



Kriminalita



Neshody nebo stávky



Vyšší moc, vůle



Počasí nebo jiné nekontrolované



žádající
reference

vlivy


Jiné hrozby

Politický neklid. Tuto položku označuji jako vážnou, a to z toho důvodu, že v současné době
se Česká republika nachází v období silného politického neklidu. Je rozpuštěna Poslanecká
sněmovna, která do proběhnutí předčasných voleb nebude fungovat. Sportovní akce OVB
Cup v případě navázání spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
potřebuje stabilní politickou situaci.
Ekonomická recese. Tuto položku rovněž považuji za vážnou, a to z toho důvodu, že Česká
republika se v současné době nachází v období ekonomické recese. Podle Českého
statistického úřadu (2013) hrubý domácí produkt v současné době vykazuje meziroční pokles
-1,2%. (4) Pro sportovní akci OVB Cup to znamená obtížnější kontaktování potenciálních
finančních partnerů.
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Negativní účinek prostředí. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Vedení ani
manažerovi turnaje nejsou známy žádné negativní účinky prostředí.
Protesty lobující skupiny. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Vedení ani manažerovi
nejsou známy žádné protesty lobující skupiny.
Násilí. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Vedení ani manažerovi turnaje nejsou
známy projevy násilí, které by měly ovlivnit sportovní akci OVB Cup.
Kriminalita. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Vedení ani manažerovi turnaje
nejsou známy projevy kriminality, které by měly ovlivnit sportovní akci OVB Cup.
Neshody nebo stávky. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Vedení ani manažerovi
turnaje nejsou známy neshody nebo stávky, které by měly ovlivnit sportovní akci OVB Cup.
Vyšší moc, vůle. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Nejběžnějším projevem vyšší
moci jsou u sportovních akcí negativní jevy spojené s počasím, které při pořádání indoorové
sportovní akce nehrozí.
Počasí nebo jiné nekontrolované vlivy. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Jak jsem
již zmínil, negativní jevy spojené s počasím při pořádání indoorové sportovní akce odpadají a
jiné nekontrolované vlivy nejsou vedení ani manažerovi turnaje známy.
Jiné hrozby. Tuto položku označuji jako kontrolovanou. Jiné hrozby nejsou vedení ani
manažerovi turnaje známy.

Výše provedená SWOT analýza pro prostředí pořádání sportovní akce v kap. 8.1 – 8.4
obecně hodnotí určité oblasti při pořádání sportovní akce. Výsledná podoba SWOT analýzy
sportovní akce OVB Cup Praha 2013, kterou uvádím v Tab. č. 15, má nicméně podobu
konkrétních silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které jsou pro sportovní
akci zásadní. Ty nyní zanesu do souhrnné tabulky č. 15, která manažerovi a vedení turnaje
umožní mít k dispozici přehledný rozpis jednotlivých komponentů SWOT analýzy. Silné
stránky sportovní akce by měly být co nejvíce využity. Měly by být komunikovány především
v propagaci turnaje. Slabé stránky by měly být v co největší možné míře eliminovány.
Příležitosti by sportovní akce měla v budoucnosti využít a hrozbám naopak předejít.
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8.5 Shrnutí SWOT analýzy
Tab. č. 15 – Shrnutí SWOT analýzy sportovní akce OVB Cup (vlastní zpracování)

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Tradice sportovní akce

Nedodržení lhůt pro granty MŠMT a Hl. m. Prahy

Silný partner FAČR

Nedělní termín turnaje (nevčasná rezervace

Silní sponzoři OVB, Svijany, Nike

sportovní haly)

Arena Sparta – povrch, vybavení, zázemí,

Částečná nekontrolovatelnost kvality hry na turnaji

parkování, dostupnost MHD
Podmínky pro „Player friendly“ turnaj (viz. kap.
5.11.1)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Budoucí partneři – MŠMT, Hl. m. Praha

Politický neklid v České republice

Budoucí sponzoři (viz. kap. 5.8.2)

Ekonomická krize v České republice

Rozšíření spolupráce s FAČR

Konkurence – Praga Futsal Cup

Vyšší kapacita
Dětská kategorie
Ženská kategorie
Jiné hlavní priority akce – celorepublikové
mistrovství / ziskový charakter

Pozitivním závěrem této analýzy je konstatování, že sportovní akce má předpoklady
pro to být úspěšná. V konečném hodnocení totiž převládají příležitosti (7) a silné stránky (5).
Výsledkem této analýzy jsou opatření k eliminaci slabých stránek a opatření
k realizaci příležitostí sportovní akce, které uvádím v kapitole 9.2 – Návrhy a doporučení.
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9 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
9.1 Závěr
Cílem této práce bylo vytvořit projekt sportovní akce OVB Cup Praha 2013. Pro
splnění tohoto cíle jsem zvolil zejména postupy odborníků na pořádání sportovních akcí. Dále
jsem pomocí vhodných postupů a metod odborníků na projektový management připravil plán
projektu, který zpřehlední přípravnou fázi sportovní akce, která je pro její následnou úspěšnou
realizaci zásadní. Vycházel jsem rovněž z mých mnohaletých zkušeností z prostředí futsalu,
malého fotbalu a pořádání sportovních akcí na území České republiky; zvláště pak Prahy.
Tento projekt umožní zrealizování sportovní akce OVB Cup Praha 2013 v praxi.
Vzhledem k tomu, že OVB Cup Praha 2013 je součástí Amatérského mistrovství
České republiky ve futsalu, které se koná i v jiných lokalitách, byly některé části práce
(především kapitoly 5.7 - Marketing a 5.8 - Sponzoring) provázány se sportovní akcí jako
celkem. Tato opatření, aplikovatelná pro sportovní akci jako celek, jsem navrhnul s cílem
uvést návrhy na zlepšení postupů, které byly v souvislosti se sportovní akcí praktikovány do
současnosti, příp. jsem navrhnul i některé zcela nové postupy. Tato opatření budou navrhnuta
vedení sportovní akce.
Práci je dále možné aplikovat jako doporučený postup dílčích manažerských postupů,
které je vhodné provést při přípravě organizace sportovní akce.

9.2 Doporučení a návrhy
Nyní uvedu některé návrhy a doporučení do budoucích ročníků sportovní akce OVB
Cup. Jedná se zaprvé o nedostatky, na které jsem během vypracovávání projektu narazil, a
které bude třeba odstranit. Zadruhé se jedná o další návrhy, které uvádím ke zvýšení kvality a
úspěšnosti sportovní akce. Tato doporučení předložím vedení sportovní akce.
V oblasti získávání dodatečných finančních prostředků doporučuji v případě
pražského turnaje zažádání o grant hl. m. Prahy v oblasti pro sport pro rok 2014. V letošním
ročníku mi to bohužel nebylo umožněno, protože jsem byl jako manažer pražského turnaje
vybrán až v dubnu 2013. Žádost o tento grant je nutné podat do 31.12. předešlého roku od
konání akce.
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V případě sportovní akce OVB Cup jako celku dále vedení turnaje doporučuji podání
žádosti o grant od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – odboru 50 – odboru sportu.
Tuto žádost je nutné podat již do 30.9. předešlého roku od konání akce.
Další doporučení je rovněž spojené s delším plánováním sportovní akce. Pro příští
ročník turnaje doporučuji zarezervovat sportovní halu – v případě spokojenosti s Arenou
Sparta, kterou očekávám – již do konce letošního roku 2013. V Praze je každoročně pořádáno
obrovské množství sportovních akcí, a tak jsou sportovní haly v atraktivní termíny
rezervovány s velkým časovým předstihem. Pro příští ročník turnaje doporučuji sportovní
halu zarezervovat na datum 13.12.2014 (sobota.) Sobota je pro konání sportovní akce
vhodnější. Navodí uvolněnější atmosféru, kterou v případě nedělního turnaje částečně
ovlivňuje následující pracovní týden. Sobotní termín dále umožňuje uspořádání závodníky
oblíbené závěrečné afterparty.
Další doporučení se týká personálního obsazení sportovní akce. Vzhledem k velkému
množství činností, které jsou na manažera dílčího turnaje v Praze delegovány, navrhuji pro
příští ročník vytvořit novou pozici „Asistent manažera turnaje.“ Na tuto pozici by byly
delegovány některé administrativní činnosti z přípravné fáze turnaje a manažer projektu by
nebyl tolik přetížen. Výhodou by byla také možnost zpětné vazby, kterou by manažer projektu
od svého asistenta dostával. Toto doporučení je samozřejmě spojené s možnostmi rozpočtu;
přicházelo by v úvahu pouze v případě alokace dodatečných finančních prostředků.
Další návrh pro dílčí pražský turnaj se týká kapacity turnaje. Vzhledem k tomu, že
v Praze sídlí zmíněných 1240 týmů hrajících soutěže futsalu a malého fotbalu, doporučuji pro
příští ročník zvýšit kapacitu turnaje na 40 týmů. Pro toto doporučení bude nutné provést
konkrétní kroky, jako rezervace dvou sportovních hal zároveň a intenzivnější propagace
sportovní akce. Jsem nicméně přesvědčen, že kapacita turnaje 20 týmů je pro výše zmíněné
množství pražských týmů příliš malá. Rozšíření turnaje by umožnilo získání dodatečných
finančních prostředků z vybraného startovného a dále by zvětšilo prostor pro vyjednávání
s potenciálními sponzory a partnery akce.
Závěrečný poznatek se týká sportovní akce OVB Cup jako celku, pod kterým dílčí
turnaj OVB Cup Praha funguje. Obecně považuji stav tohoto projektu velmi pozitivně. Mám
pro to konkrétní důvody: OVB Cup je již v současnosti největším futsalovým turnajem na
českém území a v tomto ohledu na celorepublikové úrovni nebyla identifikována sportovní
akce, která by mohla znamenat potenciální konkurenci. Lze konstatovat, že jakožto
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Amatérské mistrovství České republiky ve futsalu má OVB Cup administrativní monopol
v podobě záštity Fotbalové asociace České republiky - na tento název má OVB Cup od FAČR
zvláštní povolení. Jako velkou výhodu projektu lze dále považovat silné sponzory, kterými
v současnosti jsou generální sponzor OVB Allfinanz, a.s., hlavní sportovní partner Nike a
Pivovar Svijany, a.s.. Vedení turnaje nicméně doporučuji ke zvážení další návrhy:
Zaprvé navrhuji zintenzivnění spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky.
První návrh se týká propagace. Konkrétně navrhuji propagaci sportovní akce pomocí
oficiálního webu FAČR www.fotbal.cz a propagaci pomocí plakátů a reklamních plachet na
zápasech futsalových lig konaných pod záštitou FAČR. Dále navrhuji navázat spolupráci
s celebritami, tzn. profesionálními futsalovými hráči z 1. Chance ligy. Můj konkrétní návrh je
uspořádání exhibičních utkání v rámci doprovodného programu turnaje. OVB Cup je největší
futsalový turnaj na území České republiky, a tak by jej FAČR mohla využít ke zviditelnění
futsalu formou exhibičního zápasu nejlepších hráčů 1. Chance ligy. V případě nedostupnosti
hráčů z jiných částí republiky bych navrhl uspořádat exhibiční utkání „Pražské derby“ mezi
pražskými zástupci 1. Chance ligy Bohemians 1905 a Slavia Praha. Pro sportovní akci by se
jednalo o zatraktivnění nejen pro účastníky, ale také by to zaručilo vyšší počet diváků.
Díky již zmíněným důvodům, díky kterým se sportovní akce nachází v dobrém stavu,
dále ve střednědobém horizontu navrhuji možnost expanze sportovní akce do dalších regionů
České republiky. Podle KRESTY (2009) v České republice v současné době hraje 2251 týmů
a 46 449 futsalových hráčů sdružených pod Svazem futsalu Fotbalové asociace České
republiky. (14, s. 19) Pro sportovní akci OVB Cup je nicméně důležitější, že v České
republice dále existuje obrovské množství amatérských futsalistů, jejichž počet je oficiálně
těžko dohledatelný. Futsal navíc láká i sportovce dalších „fotbalu přidružených“ sportů, tudíž
počet sportovců, kteří by o start na tomto turnaji mohl mít zájem, je obrovský.
V dlouhodobém horizontu, podle úspěšnosti dílčích expanzí do jednotlivých regionů, dále
navrhuji uspořádání celorepublikového mistrovství, přičemž v každém z regionů České
republiky by byl každoročně uspořádán jeden dílčí turnaj. Zachováno by bylo samozřejmě
Superfinále, kterého by se zúčastnili výherci jednotlivých turnajů. V případě úspěšnosti tohoto
projektu, spojené s navázáním spolupráce s dalšími partnery a sponzory, bych dále navrhoval
ke zvážení změnu právní formy pořádající organizace na ziskově orientovanou.
Výše zmíněný poslední návrh samozřejmě žádá hlubší analýzu, která již nebude
součástí této práce.
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Příloha č. 1 - Rozhovor s ředitelem turnaje Ing. Vojtěchem Brožem
1) S jakými cíli jsi zakládal OVB Cup?
„Zakládal jsem jej před pěti lety v podstatě jako turnaj pro moje známé z Českolipska.
Během tří dnů se mi nicméně přihlásilo 20 mužstev, celkově se pak dokonce chtěly přihlásit i
čtyři týmy nad kapacitu. Druhý rok byla ještě stanovena kapacita na 20 týmů a mým hlavním
cílem bylo najít turnaji silného partnera, což se mi povedlo díky dohodě s OVB Allfinanz, a.s..
Znovu se přihlásily týmy nad kapacitní možnosti, bylo jich konkrétně osm, což se mi podařilo
vyřešit kvalifikační částí pro zmíněných osm týmů. Třetí ročník měl turnaj již 38 účastněných
týmů. Začala již fungovat kategorie „ženy“. Čtvrtý ročník jich bylo již přes 40 a poslední pátý
ročník zaznamenal zatím největší účast, a to celkově 60 týmů včetně kategorií ženské a
dětské.“
2) Jsi v současné chvíli s turnajem spokojen?
„Ano, s vývojem turnaje do současné chvíle jsem spokojen. Doufám, že to bude trvat i
po letošním roce, který bude zřejmě zlomový.“
3) Co se ti vybaví, když se řekne OVB Cup?
„Vybaví se mi Vánoční svátek futsalu, jak také zní hlavní heslo turnaje.“
4) Jak bys zhodnotil poslední ročník turnaje? Co tě nadchlo, co naopak ne příliš
potěšilo?
„Nadchla mě spousta odehraných zápasů, minut, penalt a nervyderoucích zápasů ve
vyřazovací části. Obecně tyto záležitosti, které by povedený futsalový turnaj měl mít. Co mě
příliš nepotěšilo? Musíme zapracovat na afterparty turnaje.“
5) Počítal jsi při zakládání turnaje s tím, že by turnaj mohl expandovat i mimo
Liberecký kraj?
„Popravdě ne. Jak jsem již říkal, původně se jednalo o turnaj pro známé z nejbližšího
okolí. Přišlo nicméně postupně partnerství s OVB Allfinanz, FAČR, Svijany, každoročně rostl
počet přihlášených týmů…a všechno se začalo vyvíjet jiným směrem.“
6) Co tě vedlo k expanzi turnaje do dalších krajů?
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„Zaprvé samozřejmě malá kapacita turnaje v České Lípě a v Zákupě, nejsme
nafukovací. Zatímco poptávka ze strany týmů evidentně je. Dále mně k tomu vedla možnost
uspořádat toto minimistrovství v dalších regionech České republiky, navázání kontaktů se
studenty univerzit se sportovním zaměřením, kteří mají nadšení pro organizaci sportovních
akcí a možnost uspořádat stejně kvalitní turnaje i v jiných městech.“
7) Proč sis vybral konkrétně i Prahu?
„Praha je pro uspořádání tohoto turnaje extrémně zajímavou lokalitou, to není třeba
příliš detailně rozebírat. Obrovské množství futsalových týmů a futsalových sportovišť na tak
malém území mluví za vše.“
8) Co od expanze turnaje do Prahy očekáváš letos v roce 2013? Co očekáváš do turnaje v
Praze do budoucnosti?
„Mojí hlavní vizí je, aby si turnaj udržel kvalitu, kterou doposavad měl. To je pro mě
naprosto zásadní.“
9) Myslíš, že futsal má v České republice velký potenciál? Máš pro toto tvrzení nějaké
konkrétní důvody?
„Na tuto otázku mám dva různé pohledy. Zaprvé, je samozřejmě skvělé, kolik je
v České republice futsalových nadšenců, přičemž jejich počet se nadále zvětšuje. Zadruhé je
nicméně třeba připomenout, že bude třeba, aby určitým způsobem byla podporována a
udržována česká futsalová špička. Kvalita českého futsalu nesmí upadat – vydobyly jsme si ve
světě futsalu solidní pozici a byla by škoda ji ztratit. Je bezpochyby super, a pro náš turnaj
zvlášť, kolik každoročně přibývá amatérských futsalových nadšenců. Jako zásadní nicméně v
současnosti vidím podporu české futsalové špičky.“
Děkuji za rozhovor.
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OVB Cup – „Vánoční svátek futsalu“

Příloha č. 2 – Nabídka pro hlavního sportovního partnera akce

OVB Cup 2013 - Možnosti propagace partnera


Logo na oficiálním webu www.ovbcup.cz



Logo a představení na Facebooku



Bannery do všech hal v neomezeném množství a velikostech



Logo a reklamy na produkty ve zpravodaji



Informace o partnerovi ve zpravodaji



V halách stánek partnera, kde bude možnost vyzkoušet si jeho produkty a zjistit si
informace o nich. Vzhledem k tomu, že se jedná o předvánoční turnaj, příp. i možnost
prodeje produktů. Možnost „chill out zóny“.

Očekáváný zásah cílové skupiny = futsalistů / osob zajímajících se o futsal


1160 sportovců ve věku nad 18 let



1000 sportovců – dětí ve věku 6 – 18 let



v každé hale navíc diváci (předpoklad 200 návštěvníků / 1 akce, celkově tedy cca. 1000
lidí navíc)



Celkový očekávaný zásah cílové skupiny: 2960 osob.

Opatření ke zvýšení prodeje produktů partnera
Pojem cílová skupina používáme především ve spojitosti s faktem, že se jedná o osoby,
které často a aktivně využívají sportovní oblečení a vybavení. Osobně navíc uvádíme několik
konkrétních návrhů, které povedou ke zvýšení zájmu o produkty partnera:


Pozvánky do obchodů (internetových i kamenných), které budou součástí webu
www.ovbcup.cz a facebookové stránky OVBCup.cz.



Slevové kupóny pro každého účastníka zvyšující možnost nákupů produktů sportovního
partnera. Jako velmi atraktivní považujeme možnost nabídky sad sportovních dresů přes
partnera, které mohou představovat zakázky větších rozměrů. Na základě analýzy
předešlých ročníků byly vypozorovány týmy s chybějícími jednotnými soupravami dresů.

Partner může vedení nabídnout nové alternativy, jak zasáhnout cílovou skupinu, čítající
2960 osob. Naším cílem je partnerovi maximálně vyhovět.
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Příloha č. 3 – oficiální webová stránka turnaje www.ovbcup.cz3

3

Uvádím internetové stránky minulého ročníku turnaje; internetové stránky letošního ročníku budou spuštěny
dle Plánu projektu akce – kap. 6.
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Příloha č. 4 – ukázka Dohody o provedení práce se zaměstnancem sportovní akce

Dohoda o provedení práce
uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů
Společnost: Sportovní městečko, o.s. se sídlem v XYZ4, IČ: 1235 zastoupená/ý Ing.
Vojtěchem Brožem (dále jen „zaměstnavatel“)
a
pan/í Jan Novák, rodné číslo 123456/7890, bydliště Futsalová 1, Praha 5 (dále jen
„zaměstnanec“)
spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce:
1.
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci
„Časoměřič“ spočívající v ovládání časomíry na turnaji OVB Cup Praha 2013, dále
jen „práce“.
2.
Místo výkonu práce: Arena Sparta, Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9
3.
Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede: 15.12.2013
v očekávané době od 7:30 do 23:00.
Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok
v souladu se zákoníkem práce.
4.
Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši 1500 Kč, (slovy: jeden tisíc
pět set korun českých).
Odměna je splatná po provedení práce do 31.12.2013.
Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.
5.
Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě
smluvních stran.
Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
4
5

Na přání vedení sportovní akce neuvádím
Na přání vedení sportovní akce
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje
vlastnoruční podpisy.
*na přání organizátora neuvádím

V ....Praze........... dne ..............
..............………………….
zaměstnavatel
(razítko a podpis)

V .....Praze......... dne ........……
..............…………………
zaměstnanec
(podpis)
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Příloha č. 5 – On-line přihlašovací formulář6 (zdroj: www.ovbcup.cz)

6

uvádím přihlašovací formulář z minulého ročníku turnaje; letošní bude vypadat obdobně, pouze bude změněn
datum splatnosti startovného a výše startovného bude změněna na 1800 Kč
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„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 6 - Pravidla turnaje OVB Cup Praha 2013

MAXIMÁLNÍ POČET HRÁČŮ V TÝMU:

8+2

POČET ROZHODČÍCH V TURNAJI:

16 (ČTYŘI ROZHODČÍ Z PRVNÍ LIGY)

SYSTÉM ZÁPASŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

ve skupině hraje každý s každým jednokolově,
nejlepší dva týmy postupují do vyřazovacích bojů

SYSTÉM ZÁPASŮ VE VYŘAZOVACÍ ČÁSTI:

KO systém, vyhlášeno 1. - 4. místo

LOSOVÁNÍ DO SKUPIN:

PROBÍHÁ ON-LINE NA WEBU TURNAJE

PRAVIDLA:

HRAJE SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL FUTSALU

MÍČE:

SELECT Futsal Super FIFA APPROVED

SÍŇ SLÁVY:

KAŽDÝ TÝM SVOU ÚČASTÍ A DOSAŽENÝM
UMÍSTĚNÍM ZÍSKÁVÁ BODY DO SÍNĚ SLÁVY



KAŽDÝ HRÁČ OBDRŽÍ ENERGETICKÝ NÁPOJ A TYČINKU SHOCK



KAŽDÉMU TÝMU ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ PITNÝ REŽIM



KAŽDÝ TÝM OBDRŽÍ ÚČASTNICKÝ LIST



TÝMY NA 1. – 3. MÍSTĚ SI ODVEZOU PAMĚTNÍ POHÁR A SOUDEK



HRÁČI VÍTĚZNÉHO TÝMU OBDRŽÍ TRIKO NIKE „VÍTĚZ OVB CUP PRAHA 2013“



KAŽDÝ HRÁČ Z TÝMU NA 1. – 3. MÍSTĚ OBDRŽÍ MALÝ PAMĚTNÍ POHÁR

Další instrukce
Sledujte prosím pozorně harmonogram zápasů, který bude vyvěšen naproti Vaší šatně.
Začátky zápasů budou dále vyhlašovány vždy jeden zápas před jeho začátkem a dále
dvě minuty před jeho začátkem.
K zápasům se prosím dostavte 5 minut před začátkem Vašeho zápasu. V případě
nepřítomnosti týmu prohraje Váš tým zápas kontumačně 0:5.
V případě jakékoli nejasnosti neváhejte kontaktovat zástupce pořadatele, který Vám
bude po celou dobu turnaje k dispozici u časoměřiče.
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„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 7 – Harmonogram turnaje OVB Cup Praha 2013

7:30 – 12:30 Skupiny A a B
Skupina A
TÝM A1
TÝM A2
TÝM A3
TÝM A4
TÝM A5

ČAS

UTKÁNÍ

7:30

A1 VS. A2

7:45

B1 VS. B2

8:00

A3 VS. A4

8:15

B3 VS. B4

8:30

A1 VS. A5

8:45

B1 VS. B5

9:00

A2 VS. A4

9:15

B2 VS. B4

9:30

A3 VS. A5

9:45

B3 VS. B5

Skupina B
TÝM B1
TÝM B2
TÝM B3
TÝM B4
TÝM B5

Skupina C
TÝM C1
TÝM C2
TÝM C3
TÝM C4
TÝM C5

10:00 A1 VS. A4
10:15 B1 VS. B4
10:30 A2 VS. A3
10:45 B2 VS. B3
11:00 A4 VS. A5
11:15 B4 VS. B5
11:30 A1 VS. A3
11:45 B1 VS. B3
12:00 A2 VS. A5
12:15 B2 VS. B5
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Skupina D
TÝM D1
TÝM D2
TÝM D3
TÝM D4
TÝM D5

„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 8 - Harmonogram turnaje OVB Cup Praha 2013

12:30 – 17:30 Skupiny C a D
Skupina A
TÝM A1
TÝM A2
TÝM A3
TÝM A4
TÝM A5

ČAS

Skupina B
TÝM B1
TÝM B2
TÝM B3
TÝM B4
TÝM B5

Skupina C
TÝM C1
TÝM C2
TÝM C3
TÝM C4
TÝM C5

UTKÁNÍ

12:30 C1 VS. C2
12:45 D1 VS. D2
13:00 C3 VS. C4
13:15 D3 VS. D4
13:30 C1 VS. C5
13:45 D1 VS. D5
14:00 C2 VS. C4
14:15 D2 VS. D4
14:30 C3 VS. C5
14:45 D3 VS. D5
15:00 C1 VS. C4
15:15 D1 VS. D4
15:30 C2 VS. C3
15:45 D2 VS. D3
16:00 C4 VS. C5
16:15 D4 VS. D5
16:30 C1 VS. C3
16:45 D1 VS. D3
17:00 C2 VS. C5
17:15 D2 VS. D5

96

Skupina D
TÝM D1
TÝM D2
TÝM D3
TÝM D4
TÝM D5

„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 9 – Harmonogram vyřazovacích bojů

Pavouk vyřazovacích bojů

Vysvětlivka: 1A…první tým ze skupiny A, 2B…druhý tým ze skupiny B, v dalších
skupinách znázorněno stejným způsobem.
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„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 10 – Pozvánka na turnaj OVB Cup Praha 2013
Vážení příznivci futsalu,
tímto Vás zveme na 6. ročník turnaje OVB Cup – Amatérské mistrovství České republiky
ve futsalu, který se s rozšířením turnaje letos bude konat i v Praze, a to v moderní hale
Arena Sparta v Praze 9 – Vysočanech.
Jedná se o unikátní šanci zahrát si futsal v moderní hale, kde hraje své zápasy česká
futsalová reprezentace - a to všechno za dozoru kvalifikovaných rozhodčích FAČR. Vítěz
tohoto dílčího turnaje bude mít šanci zahrát si Superfinále 28.12.2013 v České Lípě,
kde se rozhodne o držiteli trofeje „Amatérský mistr České republiky ve futsalu.“
Registraci

Vašeho

týmu

provedete

jednoduše

na

webových

stránkách

www.ovbcup.cz/praha.
Dále Vás na našem turnaji čeká:
 energetická tyčinka a nápoj Big Shock pro každého hráče
 zajištěný pitný režim pro všechny týmy
 slevové kupony od sportovního partnera turnaje, značky Nike
 ceny pro nejlepší týmy od sponzorů turnaje, značky Nike a pivovaru Svijany
 A MNOHO DALŠÍHO!
„PŘIJĎ SI ZAHRÁT AMATÉRSKÝ TURNAJ S PODMÍNKAMI TURNAJE PROFESIONÁLNÍHO!“
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