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Abstrakt  

Název:    Management silničních cyklistických závodů 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je analýza managementu 

pořádání silničních cyklistických závodů na území ČR, 

s následným vyhodnocením získaných dat a přednesením návrhů 

na zlepšení organizace a pořádání závodů na našem území. 

Vytvoření projektu Mistrovství republiky v silničním kritériu. 

Metody:   V bakalářské práci byly použity metody kvalitativního 

charakteru, jedná se o metody popisné analýzy a rozhovoru. 

Popisná analýza sloužila k vyhodnocení odborné literatury k dané 

problematice, dále ke zpracování materiálů Českého svazu 

cyklistiky (ČSC). Stěžejní data byla pořízena neformálními 

rozhovory s předními pořadateli a závodníky.  

Výsledky:   Na podkladě analýzy pořádání silničních cyklistických 

závodů na území České republiky práce přináší doporučení 

pro zvýšení jejich popularity a snadnější organizací, přesunutím 

do měst na menší uzavřené okruhy. Výsledkem je Projekt 

městského kritéria, pořádaného jako Mistrovství republiky. 

Klíčová slova: Management, silniční cyklistika, závody, silniční 

kritérium  



 

Abstract  

Title: Management of road cycling race 

 

Objectives: The aim of this work is to analyze the management of organization of 

road cycling race in the Czech Republic, with the following evaluation of the data 

and the recitation of concepts to improve the organization and competitions in our 

country. To create a project of national Championship in road cycling in the 

Czech Republic. 

 

Methods: There were used qualitative methods of descriptive analysis and 

interviews in my work. Descriptive analysis were used to evaluate the scientific 

literature on the matter, further processing materials of Czech Cycling Federation. 

The key data were provided by informal interviews with the organizers and 

competitors. 

 

Results: Based on an analysis of organizing road cycling race in the Czech 

Republic, my work provides recommendations for increasing their popularity and 

for better organization by moving to smaller cities in the closed circuits. The 

result is a project of urban criteria, organized as a national Championship. 

 

Keywords: Management, road cycling, races, road criteria 
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1 Úvod  

Sport je fenomén, ve kterém se smazávají veškeré společenské rozdíly, 

a umožňuje realizaci osobních ambicí. V naší zemi má sport své významné 

postavení a je nedílnou součástí české historie. Vše má svůj vývoj a sport není 

výjimkou. Ve sportu se proto promítá i naše národní povaha. Historicky byl sport 

využíván k reprezentaci země, velmi často spojený s národní hrdostí, ale bohužel 

někdy i k propagaci politických názorů. Hodnoty jako FairPlay, čestnost, národní 

hrdost se pomalu vytrácí, přesto se stále najdou světlé okamžiky. Stále žije duch 

Olympijských her s návazností na snahu o celosvětový klid zbraní. V českých 

zemích má tradice cyklistiky velmi silnou minulost. Většina lidí má stále 

v podvědomí legendární Závod míru a jiné slavné podniky konané na našem 

území, i když tradice mizí, stále se máme jako Češi, ve světě čím chlubit.  

Silniční cyklistika je fyzicky nejnáročnějším sportem a nedá se provozovat 

bez patřičného finančního zabezpečení. Kolo je velmi oblíbeným dopravním 

prostředkem a popularita cyklistiky u nás je na vysoké úrovni. V porovnání se světem 

však všeobecně chybí větší smysl pro tradice a úcta ke sportovcům. Tyto hodnoty by 

měli být jasnou motivací ke zlepšení situace v českém prostřední profesionální 

cyklistiky.  

Sport je mým zájmem už od dětských let. V 15 letech jsem objevil kouzlo 

Tour de France a už jsem byl navždy pohlcen světem silniční cyklistiky. 

Postupem času jsem skončil se slibně rozjetou fotbalovou kariérou a vydal se po 

trnité cestě stát se cyklistickým závodníkem. Mým snem je stát se členem 

profesionálního týmu a být cyklistickým profesionálem. Cyklistika a vše okolo ní 

mě baví a naplňuje. Díky ní jsem poznal spoustu vynikajících osobností, kteří 

se stali nejenom mými přáteli, ale i informačními zdroji pro mou práci.  

Cílem mé práce je zanalyzovat pořádání závodů na naší silniční scéně, 

včetně prostředí, které u nás panuje. Národní cyklistický svaz má hrát 

nezastupitelnou roli ve fungování českého cyklistického sportu, přesto v dnešní 

době nefunguje vše tak dobře jako v letech minulých a existují nedostatky, které 

by měla tato práce odhalit a zároveň navrhnout řešení pro jejich vylepšení 

a navrácení ztraceného lesku královně cyklistických disciplín. 
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2 Cíle, úkoly práce 

Cílem bakalářské práce je vylepšit organizování silničních závodů 

na českém území a vytvořit projekt Mistrovství republiky v silničním kritériu. 

Dále zhodnotit současné prostředí silniční cyklistiky, a zaměřit 

se na zpopularizování silniční cyklistiky a přiblížení jí širšímu spektru lidí. 

Vyhodnotit získaná data a přednést návrhy na zlepšení managementu a organizace 

závodů.   

Hlavním cílem je navrhnout projekt městského kritéria pořádaného jako 

Mistrovství republiky, s případnou realizací v sezoně 2015, ve spolupráci 

s předními pořadateli závodů a s pomocí zkušeností závodníků se závody  

ze zahraničí.  

 

2.1 Úkoly práce:  

 

 formulace teoretických východisek,  

 analýza sekundárních dat,  

 uskutečnění neformálních rozhovorů k danému tématu s příslušnými 

osobami,  

 realizace rozhovorů s pořadateli a se závodníky,  

 vyhodnocení získaných dat,  

 vytvoření návrhu městského kritéria a návrhy zlepšení organizace pořádání 

závodů  
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3 Metodika práce 

Pro účel práce je potřeba využít především kvalitativních metod. 

3.1 Kvalitativní výzkum  

Cílem kvalitativního výzkumu je pochopit jak jednotlivci nebo skupiny 

chápou a interpretují svět ve svém přirozeném prostředí v různých situacích. 

Nejčastější průběh je v přirozených podmínkách v daném sociálním prostředí 

a využívá technik hloubkového rozhovoru či skupinových rozhovorů. Pro lepší 

popis se může využívat i projektivních technik. Znakem kvalitativního výzkumu 

je, že plán výzkumu má pružný charakter. To umožňuje přizpůsobování 

a proměny podle zjištěných výsledků a okolností. Úkolem je tedy vytvořit obraz 

zkoumaného předmětu a zachytit jak jedinci nebo skupiny interpretují různé 

situace a zachytit tyto interpretace. Kvalitativní výzkum se tedy může zabývat 

popisem procesů, situací, systémů, vztahů nebo lidí (HENDL 2008).  

Moje práce se opírá o metody popisné analýzy a rozhovoru. Zejména 

rozhovor je nejdůležitějším východiskem pro získání primárních dat.  

3.2 Rozhovor  

Výzkumný rozhovor je založen na každodenní profesní konverzaci. 

Rozhovor, jako součást kvalitativního výzkumu, umožňuje pochopit danou 

problematiku z pohledu dotazovaného, obohatit a rozvinout jeho vlastní 

zkušenosti a odhalit problematiku věci ještě před vlastním vědeckým vysvětlením 

(KVALE, 2009). Osobní dotazování v sobě nese velkou výhodu v podobě přímé 

zpětné vazby, již v samém průběhu rozhovoru, mezi tazatelem a respondentem. 

Navíc je možné respondenta k odpovědím motivovat, ale i blíže upřesnit výklad 

otázky a předejít tím možnému neporozumění. Vhodnou pomůckou je i změna 

pořadí otázek dle potřeby a vývoje rozhovoru. (PŘÍBOVÁ, 1996).  

Pro práci bylo využito neformálního rozhovoru, spočívající ve spontánním 

generování otázek. Respondent si často neuvědomuje, že jde o explorační 

(zjišťovací) rozhovor. Pro dosažení lepší komunikace můžeme otázky přizpůsobit 

na jednotlivé respondenty a tím rozhovor individualizovat. Nevýhodou 
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neformálního rozhovoru může být dlouhá doba získávání informací (HENDL 

2008, REICHEL 2009).  

Neformální rozhovor byl použit pro pochopení organizace závodů 

na území ČR. Docházelo k nim průběžně při tvoření práce, zkraje roku 2013 a při 

tréninkovém soustředění na Mallorce. 

Další rozhovory probíhaly během cyklistických závodů v roce 2012. 

Respondenty byli Jan Kotal ředitel plzeňské kriterijní Giant ligy a Lukáš Klouček 

bývalý profesionál a člen belgické formace SunWeb.  

3.3 Popisná analýza  

Ve výzkumných projektech se hojně využívá popisné, někdy taky 

nazývané deskriptivní, analýzy. Metoda definuje problém a hodnotí možná řešení. 

Její hlavní účel je poskytovat přesné, jasné a validní informace přímo konkrétní 

zkoumané problematice (PŘÍBOVÁ, 1996). Zakládá se na popisné statistice 

doplněné o různé techniky. Získaná data se prezentují ve třech formách:  

 standardní text,  

 tabulka pro přehlednost a lepší orientaci,  

 graf pro zapsání číselných údajů (absolutní počet, procentuální 

vyjádření a průměr).  

 

V praxi se využívá všech tří metod najednou nebo v kombinaci pro 

dosažení nejlepších výsledků. 

Popisnou analýzou byla v práci zpracována většina materiálů, kterými byly 

odborná literatura a dokumenty českého svazu cyklistiky. 

Ve výzkumech se pracuje se dvěma zdroji dat:  

 primárními  

 sekundárními 

 

Zdroje dat jsou odlišné v účelu, ve kterém byla pořízena. Primární data 

jsou sbírána přímo na řešený projekt a je nutné je vyzkoumat, tyto data vlastně 
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dosud neexistují. Data sekundární už někdo v minulosti vyzkoumal, v případě 

potřeby je můžeme v našem řešeném projektu použít. Tyto data můžeme získat 

zdarma nebo za poplatek (PŘÍBOVÁ, 1996; VESELÝ-NEKOLA, 2007). V práci 

je z větší části využito dat sekundárních. Týká se to dokumentů, ale i rozhovorů 

pořízených jinými tazateli za odlišným účelem, publikované na internetu. 

Primární data jsou informace získané osobními rozhovory.  

Pro primární data se využívá dvou metod: dotazování a pozorování. 

Dotazování, v tomto případě, bylo ideální pro potřeby této práce, konkrétně 

rozhovory s klíčovými osobami (VESELÝ-NEKOLA, 2007).  

3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je strategickou analýzou, využívaná při dlouhodobém 

plánování, výchozího stavu organizace. SWOT je zkratka anglického originálu: 

Strenhgts- silné stránky, Weaknesses- slabé stránky, Opportunities- příležitosti, 

Threats- hrozby. 

Při analýze výchozího stavu  identifikujeme vnitřní faktory (Silné a slabé 

stránky) a zjišťujeme vnější faktory (příležitosti, hrozby). Identifikované faktory 

se následně analyzují a vyhodnocují. Základní schéma SWOT analýzy znázorňuje 

obrázek 1.  

Obr. 1: Základní rámec SWOT analýzy. Zdroj: GRASSEOVÁ 2006 
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Faktory vnitřního prostředí vymezují efektivnost funkčních oblastí 

organizace. Tím jsou například systém řízení, organizační struktury, informační 

systémy, kultura organizace, výzkum a vývoj, finance a ekonomika. 

Příležitosti a hrozby, objasňují vlivy z vnějšího prostředí: politiko-

ekonomické, legislativní, ekonomické, demografické, technicko-ekonomické, 

ekologicko-ekonomické (GRASSEOVÁ, 2006). 

3.4.1 Metody a nástroje SWOT analýzy 

Mezi metody a nástroje SWOT analýzy patří:  

 Uplatnění tvůrčích metod (např. brainstorming) a metod získávání 

expertních 

 výpovědí (např. řízená diskuze, metoda delfská). 

 Uplatnění vhodných formulářů, matic a grafů. 

3.4.2 Realizace SWOT analýzy 

SWOT analýzu realizujeme ve třech fázích: 

1. Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace. 

2. Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí. 

3. Tvorba matice SWOT. 

Účelem SWOT analýzy je identifikovat kritické oblasti, zformulovat 

obecné rozvojové cíle a stanovit úkoly pro dosažení cílů (KOTLER, 2007). 
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4 Management a organizace sportu 

Sport na sebe bere mnoho rolí. Může plnit roli společenskou, kulturní 

i rekreační. Zároveň je prostředkem výchovným a sdružovacím. S vývojem doby 

došlo k významnému posunu v rozvoji sportu a jeho postupnému profesionalizaci.  

4.1 Sportovní management 

Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, 

družstev, které akcentují podnikatelsky orientované prostředí (ČÁSLAVOVÁ 

2000). Management je spojen zejména s řízením lidské práce. Teorie 

managementu se objevila na začátku 20. století v USA. 

Existuje mnoho definic pojmu „management“. Podle Koontze a Weihricha 

kteří říkají: „Management je proces vytváření a udržování určitého prostředí, 

ve kterém jednotlivci, pracují společně ve skupinách, efektivně uskutečňují 

zvolené cíle“ (KOONTZ, WEIHRICH 1993, s. 28).  

Dle definic můžeme management rozdělit do tří skupin: 

 Vedení lidí 

 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky 

 Předmět studia a jeho účel 

4.2 Manažer 

Management vykonávají lidé – manažeři, kteří jsou zodpovědní za dosahování 

stanovených cílů organizace. Zde se nabízí otázka, zda je management věda 

či umění. Hodně závisí na osobnosti manažera a jeho vrozených a získaných 

vlastnostech. Manažer musí zvládat různé náročné role v závislosti na úkolech 

po něm žádaných (ČÁSLAVOVÁ 2009). 

4.2.1 Interpersonální role         

 představitel, reprezentuje organizaci navenek 

 vedoucí, při vystupování s podřízeným 

 spojovatel, v komunikaci s jinými manažery 
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4.2.2 Informační role 

Jedná se o informace získané z interpersonálních vztahů.  

 pozorovatel, chod organizace 

 šiřitel informací 

 mluvčí, vytváří image organizace vůči 

veřejnosti 

4.2.3 Rozhodovací role  

 podnikatel, vymýšlí, podněcuje, realizuje, 

projektuje změny 

 řešitel rušivých událostí, reaguje na 

neočekávané události ohrožující cíle 

 distributor zdrojů, hospodaří s penězi, lidmi, 

časem, mocí a zařízením 

 vyjednavač, musí jednat s jednotlivci, útvary, 

organizacemi (BĚLOHLÁVEK 2001) 

4.3 Funkce manažera 

Své poslání manažer plní pomocí manažerských funkcí. Ty dělíme 

na sekvenční a průběžné (ČÁSLAVOVÁ 2009). 

Sekvenční manažerské funkce: 

4.3.1 Plánování 

Informační proces zahájený vytyčením cílů, které chceme dosáhnout. 

Zahrnuje výběr cílů a činností pro jejich dosažení. Plánování umožňuje efektivní 

provádění činnosti (ČÁSLAVOVÁ 2009). 

4.3.2 Organizování  

Uspořádání rolí lidí, vymezení pravomocí a zodpovědnosti, sdružování lidí 

do pracovních kolektivů. Vytváření formální organizační struktury. Vede 

k efektivnější spolupráci, každý zná svoji úlohu a vztah k ostatním lidem 

(ČÁSLAVOVÁ 2009).   
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4.3.3 Personalistika 

Obsazování jednotlivých postů v organizační struktuře a rozmisťování lidí. 

Spojeno s najímáním, vybíráním, umisťováním disponibilních lidí. Klade důraz 

na výběr, hodnocení a rozvoj manažerů. Účelem je obsadit manažerské posty 

kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni plnit své úkoly (ČÁSLAVOVÁ 

2009).  

 

4.3.4 Vedení lidí 

Komunikace mezi jednotlivci a kolektivy s cílem zajistit efektivní plnění 

úkolů. Otázky správného vedení se týkají stylu vedení, způsobu chování 

nadřízeného, motivace pracovníků. 

Proces k ovlivňování lidí k dosažení týmových cílů, při vytváření vhodného 

pracovního prostředí. Cílem je motivovat lidi, vytvářet zájem, ochotu a aktivní 

přístup při plnění úkolů (ČÁSLAVOVÁ 2009).   

4.3.5 Kontrola    

Působí jako zpětná vazba. Obsahuje informace pro zhodnocení průběžných 

nebo konečných výsledků. 

Kontrolní proces se skládá z 3 kroků: 

1. Stanovení standardů 

2. Měření vykonané práce 

3. Odchylky a jejich korekce 

Nejčastější kontrolní technikou je rozpočet, který formuluje plány v číselné 

podobě (ČÁSLAVOVÁ 2009). 

4.4 Strategické plánování pro realizaci sportovní akce 

Strategické plánování umožňuje vymezit hlavní cíle a zhodnotit 

konkurenční prostředí. Určuje jasnou vizi pro všechny v organizaci. 

Manažer (organizátor) akce musí zvolit správný postup a strategii k realizaci. 

K realizaci musí nutně mít dostatečné dovednosti a znalosti právních předpisů, 
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ekonomické reality, konkurenčních podniků, reklamy, marketingu a místa, 

kde se akce bude konat. 

Dle Čáslavové (2009) se plánování akce skládá z deseti na sebe navazujících etap. 

 Etapa – Současná situace 

Přehled o současném stavu umožní organizátorovi rozhodnout o cíli akce 

a k volbě prostředků a nástrojů k uskutečnění akce. Umožňuje zjistit, jestli 

je v silách organizátora akci uspořádat.  

 Etapa – Budoucí prostředí 

Jasná představa rizik a nástrah při realizaci akce. Rizika by měl 

organizátor minimalizovat a eventuelně počítat s časovými a hmotnými 

rezervami. Při řešení neočekávaných rizik by měl prokázat svoji pružnost 

a invenci.  

 Etapa – Naše současné možnosti 

Obsahuje reálné zhodnocení možností a nedostatků, jen tak můžeme 

předpovědět úspěšnost akce. 

 Etapa – Možné směry 

Pokud máme vymezené cíle dopředu, můžeme určit i několik cílů, 

realizované až po rozhodnutí, zda byly úspěšné předchozí etapy. Pozor – 

různé cíle mohou vyžadovat různé směry dosažení, někdy i naprosto 

protichůdné. 

 Etapa - Naše cíle 

Stanovení cílů na základě předchozí etapy, jejich struktura, hierarchie, 

optimalizace. 

 Etapa – Možné přístupové cesty 

Pokud existuje více způsobů dosažení vytýčeného cíle. Před uskutečněním 

akce musíme zvážit možné strategické varianty. 

 Etapa – Zvolená cesta strategie 

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

nejvýhodnější. 
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 Etapa – Program akce 

Po organizátorem zvolených cílech, se můžeme zabývat detaily plánu pro 

co nejlepší výsledek. Rozdělit role jednotlivých účastníků, stanovit plán 

akcí, časový rozpis a termíny a způsob kontroly.  

 Etapa – Rozpočet 

Navazuje na předchozí etapu a řeší výdaje a příjmy celé akce. Strana 

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

účastníků, vstupné, dotace, dary od soukromých osob apod.). Strana 

výdajů musí účelově vyjadřovat druhy výdajů a jejich výši. 

 Etapa – Přehled a kontrola 

Pro hladký průběh akce je nutné po celou dobu kontrolovat průběh akcí 

a ve vhodný okamžik učinit zásah, který by eliminoval výkyvy, 

aby nedocházelo k nežádoucím situacím.  

 

4.5 Sponzorování a marketing sportovní akce 

4.5.1 Marketing 

Marketing sportovních akcí se zaměřuje na získávání zákazníků. Využívá 

motivace diváků i aktivních sportovců prostřednictvím akce. 

Motivace: Sportovní akce diváky a účastníky emocionálně aktivuje a zasahuje. 

Vzniká silná vazba na akci a jejího nositele. Vznikají předpoklady pro marketing 

akce, zvláště v oblasti komunikace.  

Marketing: Prostřednictvím sportu jsou komunikovány produkty a značky. 

Jde především o  

a) komunikaci značek a firem 

b) reklamu produktů 

c) péči o potencionální zákazníky 
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4.5.2 Reklama 

Je placená forma propagace zboží, služeb nebo myšlenek zprostředkovaná 

reklamními odborníky. Je nástrojem ovlivňování potencionálních zákazníků 

a je šířena prostřednictvím komunikačních prostředků (SEKOT, CHARVÁT 

2002). 

Sportovní reklama je spojována se sportovními motivy. Prezentované nejčastěji 

v obecných komunikačních médiích (plakáty, rozhlas atd.). Dále využití 

specifických médií komunikace jako třeba reklama na dresech, výstroji sportovců, 

sportovní náčiní a nářadí, startovní čísla, mantinely, bannery, výsledkové tabule 

atd. (ČÁSLAVOVÁ 2009). 

4.5.3 Sponzoring 

Hlavním důvodem je snaha firem dostat se do podvědomí veřejnosti 

spojením výrobku či celé firmy se sportovní akcí, o kterou veřejnost jeví zájem. 

V současné době stoupají na významu důvody propagační a ekonomické, zvláště 

pak v oblasti vrcholového sportu (SEKOT, CHARVÁT 2002). 

Formy sponzorování ve sportu jsou - Sponzorování jednotlivých sportovců 

ale i sponzorování sportovních týmů, akcí, klubů, ligových soutěží. Formou 

nabídky pro sponzora, sponzorským balíčkem nebo sponzorskou smlouvou 

(ČÁSLAVOVÁ 2009). 

 

4.6 Organizace sportu v ČR 

Proces organizace obsahuje cíle, spojené s plánováním, a proces 

identifikace a klasifikace požadovaných činností, doplněné o ostatní manažerské 

funkce s pojené s vedením lidí (KOONTZ, WEIHRICH 1993).   

4.6.1 Prostředí sportu v ČR 

Prostředí sportu v České republice je kombinované z velkého množství 

organizací, které řadíme do 3 sektorů: 

1. Sektor – Státní správa pro tělesnou výchovu a sport 
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V této oblasti je garantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR Mezi jeho základní úkoly patří: 

a) Vypracování návrhu koncepce státní politiky ve sportu, kterou 

schvaluje vláda ČR, 

b) koordinování realizace vládou schválené koncepce, 

c) zabezpečování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, 

d) vytváření podmínek 

- pro státní reprezentaci, 

- pro přípravu sportovních talentů, 

- pro rozvoj sportu pro všechny, 

- pro sport zdravotně postižených, 

e) antidopingový program, organizace a kontrola jeho uskutečňování, 

f) schvalování akreditace vzdělávacích zařízení působících v oblasti 

sportu, 

g) zřizování resortního sportovního centra a zabezpečení jeho činnosti, 

h) koordinace činnosti rezortních sportovních center Ministerstva 

obrany a Ministerstva vnitra. 

Dalšími články státní správy jsou krajské úřady a jednotlivé obce, jejíž úroveň 

je nazývána komunální tělovýchova. 

2. Sektor – spolková tělesná výchova a sport 

Soustavná sportovní činnost vyvíjená tělovýchovnými jednotami (TJ) 

a sportovními kluby (SK), 

působící lokálně, kterých v současné době je více jak 20 000, 

a sportovními svazy s celostátní působností, jež je více jak 150. TJ a SK 

jsou sdruženy v zastřešujících sportovních organizacích. Jednoznačně zde 

dominují neziskové organizace, vznikající za účelem provozování 

sportovní činnosti, kde zisk není prvotním cílem. 
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Tabulka 1 - Zastřešující sportovní organizace v ČR 

Občanská sdružení Členská základna (tisíc osob) 

ČSTV 1305,523 

Sdružení sportovních svazů ČR 276,8 

Česká asociace sportu pro všechny 257,0 

Asociace školních sportovních klubů 228,0 

Autoklub ČR 190,0 

Česká obec sokolská 186,0 

Klub českých turistů 45,2 

Asociace TJ a SK 26,0 

Český střelecký svaz 20,0 

OREL – křesťanská tělovýchovná 

organizace 

14,3 

Český olympijský výbor X 

Zdroj: MŠMT ČR (2010) 

Tyto organizace se zaměřují na provozování tělovýchovné a sportovní činnosti 

v oblasti sportu pro všechny, výkonnostního sportu i v rámci reprezentace ČR. 

Mají své regionální, krajské, okresní orgány (DVOŘÁK 2006).  

3. Sektor – podnikatelský 

Tento sektor zahrnuje podnikatelská zařízení v oblasti sportu, jako jsou fitness 

centra, wellness centra, solária, masérské služby, cestovní kanceláře 

s průvodcovskou činností v oblasti sportu, střelnice, plavecké a lyžařské školy, 

nabízející sportovní služby za úplatu veřejnosti. Dále sem spadají marketingové 

a reklamní agentury pro sport, provozování sportovních arén apod. Zvláštní 
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kapitolu tvoří sportovní kluby založené na bázi obchodní společnosti, fungující 

zejména v ledním hokeji a fotbale.  

Tyto zařízení představují prostředí pro práci sportovních manažerů s různým 

odborným zaměřením. 

Jedná se o ziskové organizace ve sportu. Jejich hlavním cílem je dosahování zisku 

ze sportovní činnosti (ČÁSLAVOVÁ 2009). 
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5 Organizace silničních cyklistických závodů v ČR 

5.1 Historie organizace závodů v cyklistice 

Historie cyklistických závodů je spojena se vznikem kola. Mezi lety 1760 

až 1790 se v Německu, Francii a také Rusku objevuje stroj podobný kolu. Prvním 

kdo si vynález nechal patentovat, byl německý lesník Karel Vilém Friedrich Drais 

ze Sauerbronnu. Jednalo se o prototyp řiditelného kola, který nazval velocipéd (z 

latiny velox – rychlost a pedes - nohy), vystavovaný a to roku 1817 v Paříži. 

Po jeho vynálezci se mu říkalo „drezína“. 

Dalších padesát let trvá mnohým vynálezcům v Anglii, Německu a Francii 

vymyslet pohon kola jinak než odrážením nohama od země. Roku 1867, na 

Světové výstavě v Paříži, bylo středem pozornosti kolo francouzských bratrů 

Michaux. O rok později byla založena první továrna na výrobu kol – Michaux 

Compagnie. Po Světové výstavě v Paříži se začalo na kole skutečně závodit. První 

závody tedy probíhaly na území Velké Británie a Francie. Závody zásadně 

urychlily technický vývoj kola. 1884 sestrojil Angličan T.Humber kolo v podobě 

jaké ho známe dnes.  

První skutečný cyklistický závod se uskutečnil v Paříži v parku Saint 

Cloud. Závodilo se na okružní trase o délce 1200 m. Vyhrál Angličan James 

Moore. Význam cyklistiky dokládá skutečnost, že je na programu novodobých 

Olympijských her, již od roku 1896.  

Zastřešující organizací pro cyklistiku na mezinárodním poli 

je Mezinárodní Cyklistická federace – Union Cycliste Internationale (UCI), 

založená 14. dubna 1900 v Paříži. Zakládajícími členy byly Belgie, Francie, USA, 

Švýcarsko a Itálie. Sídlem UCI je švýcarské Aigle a oficiálními jazyky 

je francouzština a angličtina. Dnes kolo slouží od dopravního prostředku, až po 

závodní účely (BAKALÁŘ, CIHLÁŘ, ČERNÝ, 1984). 

První mistrovství světa se konalo roku 1893 na dráze. Na silnici 

se uskutečnilo o trochu později, až roku 1921 v Kodani a první profesionální MS 

1927 v Německu. Na počest 50 - ti let od založení UCI, se v roce 1950, 

uskutečnilo v Paříži první MS v cyklokrosu. Vývoj cyklistiky se promítl 

i do vzniku nových disciplín trialu (1. MS 1984), horských kol (1. MS 1990) 
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či bikrosu (1. MS 1993). Tyto disciplíny se postupně zařazovaly do programu OH 

(horská kola Atlanta 1996, BMX Peking 2008). Přidáváním nových cyklistických 

disciplín je většinou na úkor tradičních disciplín (HISTORY UCI, 2012). 

U nás, je vrcholným orgánem pro cyklistiku Český svaz cyklistiky (ČSC), 

založený roku 1883. Je to nejstarší sportovní svaz u nás, a v rámci UCI je osmým 

nejstarším svazem. První závody, v našich zemích, hostilo Brno 15. srpna 1869. 

O něco dříve se závody konaly pouze ve Francii, Belgii, Itálii, Německu, Velké 

Británii. Na našem území se v historii konala spousta závodů. Nejslavnějším 

z nich byl Závod míru (1948). Tradici má i jeho juniorská verze, která se stále 

pořádá a je součástí juniorského světového poháru. Již od devadesátých let 

je u nás tradice pořádání světového poháru v cyklokrosu v Táboře, kde se bude 

roku 2015 konat již potřetí MS (ČERNÝ, 2006). 

 

5.2 Organizace závodů v České republice 

V České republice se silniční scéna dělí na profesionální a amatérskou 

scénu. Závody profesionální jsou organizovány pod Českým svazem cyklistiky 

a je nutné mít potřebnou svazovou licenci. Starají se též i o mládežnické závody 

a pořádání mistrovství republiky. 

Amatérská scéna se skládá z amatérských lig. Jedná se o Sdružení 

amatérské cyklistiky (SAC), které spojuje ligy různých krajů republiky. Jedná 

se o Unii amatérských cyklistů (UAC) pro region středních Čech, Šumavská unie 

amatérských cyklistů (ŠUAC), Severočeská amatérská liga (SAL), Jihočeská 

amatérská liga (JAL), Slezský a Moravský pohár. Tyto závody tvoří 

nezanedbatelnou část silničních závodů u nás. SAC pořádá také mistrovství 

republiky amatérů. 

5.2.1 Český svaz cyklistiky (ČSC) 

ČSC je nejstarším sportovním svazem u nás. Svaz letos oslaví již své 

stotřicáté narozeniny. ČSC je založen jako občanské sdružení (zákon 83/1990 

Sb.). Realizuje svoji činnost v souladu s Ústavou ČR, občanského zákoníku, 

obchodního zákoníku, živnostenského zákona, příslušných daňových zákonů 

a zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. (SYNEK, 2010). Dále se řídí 
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dle stanov (dostupné z www.ceskysvazcyklistiky.cz), v duchu demokratických 

principů a zásad k zajištění všestranného rozvoje cyklistiky.  

Je členem Mezinárodní cyklistické unie (UCI), Evropské cyklistické unie 

(UEC), Českého olympijského výboru (ČOV) a Českého svazu tělesné výchovy 

(ČSTV), tím je zavázán dodržovat práva a povinnosti, z tohoto členství 

vyplývající. 

 

Poslání a cíl svazu je rozvoj cyklistiky a právo provozovat vlastní 

podnikatelskou činnost. Organizuje cyklistiku v její výkonnostní formě, rozvíjí 

mládežnickou, rekreační a veteránskou cyklistiku. Pořádá cyklistické závody 

a soutěže v rámci své působnosti a vydává k tomu příslušné instrukce a termínové 

listiny, zejména organizuje národní mistrovství a celostátní soutěže ve všech 

disciplínách, přičemž je jediným majitelem veškerých práv k těmto akcím, dále 

organizuje mezinárodní závody a soutěže, jejichž pořadatelství bylo svěřeno ČSC, 

i závody a soutěže, jejichž organizace byla svěřena ze stran UCI či UEC 

pořadateli na území České republiky např. soutěže Světového či Evropského 

poháru (Stanovy ČSC, 2009). 

Dále vydává sportovně-technické předpisy k pořádání závodů a dohlíží 

na dodržování sportovní etiky.  

Nejvyšší orgán je Konference ČSC, která se skládá z 57 delegátů. Delegáti 

jsou zástupci krajských svazů (2 zástupci za každý ze 14 krajů) a zástupce komise 

sportovních disciplín (4 za každou z disciplín: silnice, dráha, MTB, BMX, 

cyklokros, sálová cyklistika a handicapovaní cyklisté). Výkonný výbor ČSC, 

rozhoduje o hospodaření a tvorbu rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Ředitel 

sekretariátu ČSC je jmenován výkonným výborem a je zároveň členem dalšího 

orgánu svazu, kterým je prezídium. Kontrolní orgán ČSC je kontrolní a revizní 

komise. Dále jsou to odborné komise pro řešení odborné problematiky.  

Jménem svazu může jednat prezident ČSC anebo ředitel sekretariátu, 

nebo pověřený člen prezidia.  
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5.2.1.1 Sportovní disciplíny pod ČSC 

 silnice 

 dráha 

 MTB 

 BMX 

 cyklokros 

 sálová cyklistika 

 handicapovaní cyklisté  

Každá disciplína má další složky jako reprezentace, mládež, soutěže 

aj. Disciplíny hospodaří s přiděleným objemem peněz od svazu. Tyto peníze 

se odvíjí od úspěšnosti dané disciplíny. 

Nejvyšší soutěží v silniční cyklistice v ČR je Český pohár (ČP). V loňské 

sezoně nesoucí název Cofidis cup. V letošní sezoně 2013, soutěž získala nového 

hlavního sponzora a bude se jmenovat GO! Český pohár v silniční cyklistice. 

Jedná se o každoroční celoroční nejvyšší národní soutěž pro mužské cyklistické 

kategorie U23 a ELITE a vybrané juniory ročníku 1995 (s povolením ČSC 

dle směrnice o střídavém startu). Soutěž se skládá z 8 silničních závodů. 

Do celkového pořadí ČP se započítávají všechny závody ČP. Délka 

jednorázových silničních závodů je v rozmezí od 120 km do 160 km. 

Startují všichni řádně přihlášení závodníci, kteří mají vystavenu platnou 

závodní licenci na příslušný kalendářní rok. Kategorie ELITE a U23 startují 

společně. Závodů ČP se mohou účastnit také zahraniční týmy či jednotlivci 

kategorie ELITE, U23.  

5.2.1.2 Přihlášky 

Přihlášky na jednotlivé závody ČP jsou možné pouze 

přes www.cyklovysledky.cz na oficiálních stránkách ČSC. Uzávěrka přihlášek 

končí 10 dní před startem daného závodu. Startovné na každý závod je stanoveno 

na 200,- CZK za jednoho závodníka. Časový limit pro závodníky je 10 % z času 

vítěze, nerozhodne-li hlavní rozhodčí jinak. 

http://www.cyklovysledky.cz/
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5.2.1.3 Hodnocení  

V absolutním pořadí ČP se hodnotí kategorie ELITE a U23 dohromady, 

a to jak v soutěži jednotlivců, tak i družstev. V rámci tohoto bodování 

se vyhodnotí také samostatné pořadí kategorie U23 včetně bodů, které závodníci 

této kategorie získali v absolutním pořadí. 

Tabulka 2: bodové hodnocení jednotlivého závodu ČP 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 60b. 45 b. 35 b. 28 b. 23 b. 22 b. 21 b. 20 b. 19 b. 18 b. 

11. – 

20. 

17 b. 16 b. 15 b. 14 b. 13 b. 12 b. 11 b. 10 b. 9 b. 8 b. 

21. – 

30. 

7 b. 6 b. 5 b. 4 b. 3 b. 2 b. 1 b. 1 b. 1 b. 1 b. 

Zdroj: CŠC 2013 

V poháru je vypsána i soutěž družstev, do které se hodnotí tři nejlepší 

závodníci v závodě bez rozdílu kategorií. 

Pokud nedojede do cíle požadovaný počet závodníků, družstvo není pro tento 

závod hodnoceno a nezískává body.  

Princip bodování soutěže družstev je následující. První závodník získá počet bodů 

odpovídající počtu startujících v závodě, druhý v pořadí získá o jeden bod méně. 

Třem nejlépe umístěným závodníkům z jednoho týmu se sečtou takto získané 

body. 

Vítězem se stane družstvo s největším počtem bodů. 

Zahraniční závodníci, kteří nezávodí za týmy registrované u ČSC, mají nárok 

na získané ceny a body, do celoroční soutěže však nebudou započítáváni. 

Ceny za jednotlivý závod 

 

 



31 

 

Tabulka 3: Absolutní pořadí bez rozdílu kategorií a VT 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 10 000,- 6 000,- 4 000,- 2 000,- 1 000,- 500,- 500,-  500,- 500,- 500,- 

Zdroj: CŠC 2013 

 

Tabulka 4: Absolutní pořadí U23 bez rozdílu VT 

1. místo        2. místo           3. místo 

5 000,-        3 000,-           2 000,- 

Zdroj: CŠC 2013 

Vedoucí závodník v kategorii ELITE veze bílo-modrý trikot. Bílo-zelený trikot 

je určen pro vedoucího jezdce U23. 

5.2.1.4 Řídící výbor soutěže ČP 

Ředitelem soutěže je Josef Vaishar. Hlavními rozhodčími jsou Richard 

Kratochvíl a Pavel Mareš. Český pohár je jedinou soutěží, na které 

se organizátorsky i finančně spolupodílí ČSC.  Jednotlivé závody se konají 

po celé ČR a jsou smluvně podepsaná pořadatelství s organizátory nebo svaz 

zajišťuje pořadatelství sám.  

Název závodu se skládá z: Český pohár – sponzor – název města. Jednotlivé 

závody jsou plně ve finanční režii organizátorů. Svaz hradí odměny sboru 

rozhodčích. Spolupráce s firmou Cofidis, která se angažuje i v profesionální 

cyklistice ve světě, posunula celý seriál mezi významné soutěže v Evropě 

a nastavila trend pro další ročníky. 
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Tabulka 5: Kalendář ČP 2013 

Datum Závod Název závodu 

6. 4. 2013 Brno- 

Velká Bíteš- 

Brno 

Brno- 

Velká Bíteš- 

Brno 

20. 4. 2013 Kyjov Kyjovské Slovácko 

27. 4. 2013 Jevíčko Jevíčko 

18. 5. 2013 Příbram Příbram 

10. 8. 2013 Ostrava Memoriál Jana Veselého 

31. 8. 2013 Třebušín Memoriál J. Menharta a 

L. Hellera 

22. 9. 2013 Praha Praha 

Zdroj: ČSC 2013 

 

5.2.1.5 Náklady na ČP  

ČP je celoroční soutěž pod záštitou ČSC. Svaz hradí veškeré náklady 

poháru, na které nestačí sponzorské finance. Tabulka znázorňuje odhady nákladů 

potřebné pro uspořádání závodu. 

Na organizátora se vztahuje jen pořádání jednoho závodu. ČSC vyplácí odměny 

za celoroční soutěž týmů. V diplomové práci Markéty Jandové (2012) je obsažena 

informace o výši nákladů na ČP v roce 2012 na 2,5 milionu Kč. Tato částka 

obsahuje nákup vysílaček, cílové brány a tribuny. Uvedené vybavení 

je považováno za investici do příštích ročníků. Je zde předpoklad výrazně nižších 

nákladů na další roky. 
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Tabulka 6: Náklady na modelový závod ČP 

 

Cena za závod českého poháru  

Organizátor   náklad  

   

Povolení   náklad v řádu stovek Kč  

 

Odměna pořadatelům  

  

dle výše zabezpečení a výše odměny 250,-

/500,- (+dle strávené doby); cca 15 000,- 

  

Policie   0,- (max. v podobě darů městu)  

Sanitka/lékař   5 000,- + 300,-/hod lékař  

Vozy do konvoje (+řidič, PHM)   většinou sponzorsky  

Občerstvení   cca 100 x 100,-  

Kancelář závodu   většinou sponzorsky či s nízkým 

nákladem  

Kancelářské potřeby   cca 3 000,-  

Plůtky   20-40 Kč/ks; cca 1 500,-  

CELKEM cca   100 000,-  

 

ČSC  

  

náklad  

 

Rozhodčí  

  

19 000,-  

 

Ceny  

  

42 500,-  

 

Odměna 3 nejlepším družstvům v 

celkovém pořadí  

 

 

 

100 000,-  

 

Personál  

 15 000,-  

  dle místa konání  

PHM    

jednorázové náklady:   brána, tribuna, vysílačky  

   

CELKEM v roce 2012   odhad 2 500 000,-  

Zdroj: Jandová Markéta (2012) 

Tabulka 5.4 představuje odhad nákladů na modelový závod ČP. Kontrakt 

s firmou Cofidis umožnil v roce 2012 pokrýt tyto náklady, společně z prostředků 

z krajských rozpočtů. Do dalších let je zde možnost prodeje reklamních ploch 

a získání financí a nových partnerů pro ČP. 

ČSC by měl mít výsadní postavení v organizování závodů na našem 

území. I když se v posledních letech počet závodů zvyšuje, stále je v kalendáři 

více závodů amatérských. Pořadatelé své závody často pořádají čistě k úctě 

a tradici tohoto sportu. Zhoršující situace v organizování závodů se odráží 
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v neochotě těchto pořadatelů dále pokračovat v další práci. Možným východiskem 

by mohlo být spojení amatérské scény s ČSC a sjednocení těchto závodů, které by 

se nadále mohli konat odděleně, ale na stejném místě s přispěním pořadatelů 

z amatérských lig.   

 

5.3 GIANT liga 

Giant liga je kritérijní liga, která letos vstoupí do svého 12. ročníku. Jedná 

se o sérii závodů konaných v areálu plzeňského rapidu, kterému všichni cyklisté 

říkají „Lopatárna“. Jezdí se vždy ve středu od 17:30 hodin na okruhu v délce 1100 

m s kvalitním asfaltovým povrchem. Pořadatelem je SKP Rapid cyklistika o. s. 

a ředitelem seriálu je Jan Kotal. Hlavní rozhodčí je stanoven vždy dle nominace 

rozhodčích.  

Seriál si rok od roku získává větší popularitu a neustále se vylepšuje 

jak organizace, tak i startovní pole jezdců. Giant liga si drží poměrně zvláštní 

statut, protože v závodě spolu startují jak jezdci držící licenci ČSC, tak i závodníci 

ryze amatérští, které ke startu opravňuje jakákoliv licence Sdružení amatérských 

cyklistů (SAC). Jedná se o unikát, ale přesto propojení profesionální cyklistiky 

s amatérskou, funguje velmi dobře a na startu se vždy sejde to nejlepší co česká 

profesionální i amatérská scéna nabízí.  

Novinkou v posledních třech letech, je přesun i mimo „Lopatárnu“ do měst 

po celé ČR. To nabízí představení jezdců ve více lokalitách a propagaci silniční 

cyklistiky. Jedná se vždy o velmi atraktivní podívanou, zejména pro diváky, 

protože mají možnost sledovat závod z bezprostřední blízkosti. Kritérium je navíc 

velmi rychlá a svižná záležitost, kde se neustále něco děje a není nouze 

o zajímavé a dramatické okamžiky. 

Čistý čas závodu je vždy něco okolo jedné hodiny. Jezdí se podle pravidel 

rychlostní cyklistiky. Závod se vždy jede jako Velká cena s konkrétním hlavním 

sponzorem. Každá závod se může konat různým stylem. Může se jednat o hladký 

závod s vítězstvím na pásce nebo zvítězí jezdec s největším počtem získaných 

bodů při prémiových spurtech. Navíc jsou v závodě vyhlašovány prémie, které 

vždy dodávají sponzoři dané Velké ceny. Giant liga organizuje i závody pro starší 
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žáky, kadety, juniory a ženy.  V případě startu v Plzni na Lopatárně starší žáci 

a kadeti startují společně před hlavním závodem. Ženy a junioři startují společně 

s hlavním závodem, ale cíl mají ve 38 respektive ve 42 okruhu z 50. Pokud 

se jedná o kritérium ve městě, záleží na volbě pořadatele, který určuje 

harmonogram závodů. 

Ceny v závodě vždy obstarávají hlavní sponzoři a jedná se o věcné 

i finanční ceny. Pět nejlepších si vždy rozdělí celkem 6000 Kč (1. 2500 Kč, 2. 

1500 Kč, 3. 1000 Kč, 4. 500 Kč, 5. 500 Kč). Žáci, kadeti, junioři a ženy 

si rozdělují věcné ceny. Velmi povedené je celkové vyhlášení seriálu, konané 

vždy po tzv. „Odvětě“, která se vždy jezdí po posledním dílu, a již 

se nezapočítává do celkového hodnocení.   

Z důvodu vhodného termínu, v půlce týdne, se mohou na startu objevit i naši 

přední jezdci z World tour. Sami říkají, že se zde svezou rychlostí připomínající 

tempo světovým závodům. Na startu se tedy vždy sejde velmi silná konkurence 

a rychlostní průměry se pohybují okolo padesáti kilometrů za hodinu. 

 

5.4 Sdružení amatérských cyklistů (SAC) 

SAC je zájmové sdružení právnických osob (§20h občanského zákoníku). 

5.4.1 Členové SAC:  

 Unie amatérských cyklistů (dále jen UAC) 

 Jihočeská amatérská liga (dále jen JAL)  

  Severočeská amatérská liga (dále jen SAL) 

 Šumavská unie amatérských cyklistů (dále jen ŠUAC) 

  Moravský pohár (dále jen MP)  

 Slezský pohár amatérských cyklistů (dále jen SPAC) 

5.4.2 Hlavní úkoly SAC: 

 zastupuje a prosazuje zájmy amatérské cyklistiky 

v celorepublikovém a mezinárodním měřítku,  

 organizuje amatérské mistrovství ČR a národní poháry,  
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 koordinuje termínové kalendáře jednotlivých sdružení,  

 organizuje školení a jiné odborné semináře, 

 poskytuje oficiální informace týkající se amatérské cyklistiky, 

 zajištění finančních prostředků na činnost zájmového sdružení 

amatérských cyklistů České republiky 

 navrhuje a nominuje závodníky do reprezentačních družstev pro 

MR a MS 

 pořádání společných sportovních podniků (Stanovy SAC, 2010) 

 

Vrcholným orgánem je Presidium sdružení amatérských cyklistů ČR (dále 

jen Presidium). Presidium volí ze svého středu prezidenta sdružení, voleného 

na období dvou let. Presidium řeší a rozhoduje o všech otázkách, které musí 

sdružení řešit.  President jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek, 

Podepisování se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis president 

sdružení. 

Nejvýznamnější soutěží v SAC je UAC, kterou mapuje následující odstavec: 

UAC pořádá cyklistické závody a organizuje celoroční pohárovou soutěž 

v regionu středních Čech. Historie UAC sahá až do roku 1989, kde se zrodila 

myšlenka zorganizovat seriál jednorázových závodů. 

V roce 2012 měl UAC  tři sta devadesát devět registrovaných mužů a žen. Vývoj 

cyklistiky je patrný i na závodech UAC. Zajištění a organizace závodů je stále na 

vyšší úrovni, a to i po technické stránce. Stále však záleží na ochotě a možnostech 

jednotlivých pořadatelů a jejich zaujetí pro cyklistiku. Na některých závodech 

je k dispozici měření času čipy a cílová vysokofrekvenční kamera.  

Držením licence UAC je pro závodníka zajištěno odpovědnostní pojištění, vedení 

celkových výsledků jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži týmů, zasílání 

informačních Zpravodajů a Bulletinů a účast ve všech závodech pořádaných 

UAC. Zároveň má závodník právo startovat na všech mistrovstvích České 

republiky pořádaných pod hlavičkou Sdružení amatérských cyklistů České 

republiky. Jedná se o silniční a MTB mistrovství ČR. 
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Novinkou je, že UAC začal v posledních letech podporovat horskou i dráhovou 

cyklistiku.  

5.4.3 Soutěžní řád: 

Pohárová soutěž UAC je vypsána pouze pro cyklisty a cyklistky 

zaregistrované v UAC. Soutěžící jsou povinni řídit se Stanovami UAC, Soutěžním 

řádem, Bodovacím řádem, dopravními předpisy a propozicemi jednotlivých 

závodů. 

Závody jsou rozděleny do věkových kategorií na dva balíky startující odděleně:  

 První balík 

 A - muži - ročník narození 1994 až 1984 

a mladší a dále závodníci, kteří o to požádají v přihlášce 

 B - muži - ročník narození 1983 až 1974 

 Druhý balík 

 C - muži - ročník narození 1973 až 1964 

 D - muži - ročník narození 1963 až 1954 

 E - muži - ročník narození 1953 a starší 

 H - juniorky - roční narození 1998 až 1995 (v 

den závodu musí být startující 15 let) 

 J - junioři - ročník narození 1998 až 1995 

(v den závodu musí být startujícímu 15 let) 

 Z - ženy - ročník narození 1994 a starší 

 

Celkové pořadí je vedeno v jednotlivých věkových kategoriích a v soutěži 

družstev. 

Novinkou je vedení celkového pořadí v rámci takzvaného „Časovkářského 

poháru“. 
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5.4.4 Kategorie příchozích 

Příchozí závodníci startují libovolně v jednotlivých závodech pořádané 

unií. Kategorii příchozích, v jednotlivých závodech, definují pořadatelé 

v oficiálních propozicích příslušného závodu. Pořadatelé tak za jejich zařazení, 

ve svém závodě, přebírají plnou zodpovědnost. V propozicích je stanovena výše 

startovného pro příchozí a také výše případné odměny. Příchozí závodníci jsou 

zařazeni podle věku do příslušných věkových kategorií. 

5.4.5 Doprovodná vozidla 

Na závodech jsou povolená doprovodná vozidla. Řidič tohoto vozidla musí 

osobně u prezentace nahlásit svoji totožnost a SPZ vozidla. Vozidlo je jasně 

označeno dvěma kusy samolepek určené k vylepení na přední a zadní okno. 

Pořadatel má právo doprovodná vozidla zakázat (Informace UAC, 2013). 

Řidič musí při závodě dodržovat následující pravidla: 

 dbát zvýšené opatrnosti a neohrožovat ani neomezovat 

závodníky i ostatní účastníky provozu 

 dbát pokynů pořadatelů 

 držet odstup nejméně 10 m od všech cyklistů 

 posádka vozidla může poskytnout mechanickou pomoc, 

závodník smí z vozidla převzít (či do vozidla odložit) jídlo, pití či oblečení, jinak 

vozidlo nesmí nijak zasahovat do vývoje závodu, zejména nevyvážet závodníky 

v háku (týká se jak jezdců UAC, příchozích, ale i nesoutěžních cyklistů) 

Mistrovské závody pořádané v UAC 

 Mistrovství v silničním závodě jednotlivců 

 Mistrovství v časovce jednotlivců 

 Mistrovství v závodě horských kol 

 Mistrovství v závodě na dráze 

 



39 

 

5.5 Ostatní závody 

V České republice se konají i další závody, vesměs jen pro amatéry. 

Známý je silniční Maraton cup pořádaný pod záštitou cyklistického časopisu 

53x11. V  letošním roce obsahuje šest závodů. Pro rok 2013 je ochuzen o Krále 

Šumavy, kde pořadatelé bojují s nevolí krajské policie. Policie v plzeňském kraji 

stanovila podmínky, které pořadatel nemůže reálně splnit, a proto se legendární 

Král, bude už druhým rokem, pořádat jen jako vyjížďka. 

Velké popularitě se u nás těší závody horských kol. Jedná se o maratony, 

půlmaratóny ale i o olympijské crosscountry. Nejznámějším seriálem je Kolo pro 

život pořádaný Českou spořitelnou, kde startují i naši přední profesionální bikeři. 

Ti tento seriál využívají k závodění, protože závodů českého poháru je žalostně 

málo. To neplatí pro tyto maratony. Závody jsou po celé republice a není víkend, 

kdy by nebyla možnost si někde postavit na start. Startovní pole je vždy početné 

a na nejpopulárnějších závodech dosahuje i magické tisícovky. Popularita 

horského kola neustále stoupá. Nikde ve světě není o závody takový zájem jako 

u nás. Jsme v tomto směru unikátem. Nejvyšší úroveň organizace u nás splňuje 

Kolo pro život. Obsahuje program pro celé rodiny a zasoutěžit si může úplně 

každý a o každého je vzorně postaráno. Od zajištění trati, přes občerstvení v cíli 

až po umytí kol po těžkém závodě. Je zde spoustu příležitostí pro propagaci 

sponzorů a stánky v prostoru startu připomínají startovní vesničky na Tour 

de France. To je také jeden z důvodů, proč se sem lidé sjíždějí, a proč o tyto 

závody je takový zájem.         

 Tabulka 7 ukazuje rozdělení silničních závodů v České republice. Z tabulky 

je zřejmé, že ČSC svůj počet závodů za poslední tři roky pro rok 2013 navýšil, 

přesto stále zaostává za amatérskou scénou, kde se každoročně pořádá okolo 80 

závodů. Svůj standardní počet závodů si drží plzeňská Giant liga, doplněná 

v posledních třech letech o závody ve městech po celé ČR.  Dalšími silničními 

závody jsou maratony. Jedná se o sérii závodů pod názvem silničního 

cyklistického magazínu 53x11, který v sezoně 2013 obsahuje 6 závodů.  
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Tabulka 7: Podíl pořádaných závodů ČSC, SAC, Giant ligou, Série 53x11  

Počet 

pořádaných 

závodů: 

Rok 

2010 2011 2012 2013 

    

ČSC 39 43 38 56 

Giant liga 17 17 17 17 

SAC 81 85 80 85 

Série 53x11 6 7 7 6 

Zdroj: vlastní šetření 

 

5.6 Organizace závodů v Belgii 

Nejlepším vzorem pro organizaci závodů je Belgie. Cyklistika 

je zde doslova náboženstvím. Existují zde také amatérské ligy a samozřejmě 

se zde konají i akce nejvyšší ligy World Tour a závody UCI. Prakticky neexistuje 

den, kdy by se někde nekonal závod. Závodníci si mohou zpravidla vybírat z dvou 

až tří závodů, kde budou startovat. Proto podle informací Lukáše Kloučka, 

bývalého profesionálního závodníka Belgické stáje Sunweb, existuje v Belgii 

pravidlo pro závodníky U23 a mladší, že nesmějí v týdnu absolvovat více jak 3 

závody. To koriguje přímo Belgický cyklistický svaz a to z důvodu, aby ochránil 

mladé závodníky a nepřetížil je. Toto pravidlo by u nás ztrácelo jakékoliv 

opodstatnění. Startovní pole je vždy početné, a i na menších závodech 

se pohybuje okolo 80 jezdců. V závodech UCI je na startu vždy dvou set členné 

startovní pole. Svaz se o své závodníky i organizátory vzorně stará a vše funguje 

naprosto perfektně. Vše má jasnou koncepci a svůj řád. Jedná se o naprosto 

transparentní prostředí a neexistují žádné spory mezi organizátory a svazem. 

Obrovský rozdíl, oproti České republice, je v divácké kulise. Závody 

se jezdí většinou na uzavřeném okruhu, který měří něco kolem 10-20 km. Důvod 

kratšího okruhu je  možnost jednodušší logistiky a snadnější uzavření tratě. 

Závodí se vždy absolutně na maximum od startu až do cíle. Podpora diváků je 

neuvěřitelná, závodníci mají výsadní postavení a u obecenstva jsou vnímáni jako 

polobozi. Celý průběh závodu, od představení jezdců až po vyhlášení výsledků, je 

jedna velká show. Divák je na dosah ruky svým hrdinům a může si na ně doslova 

šáhnout. To v jiných sportech skoro nemá šanci zažít a málo, který sport mu to 

umožňuje. 
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Amatérské závody jsou na mnohem vyšší úrovni, než nejlepší pohárové 

závody u nás. Jsou perfektně organizačně zajištěné a na startu se vždy sejde velká 

konkurence. Závody se konají na kratším uzavřeném okruhu, který se zpravidla 

jezdí desetkrát. To je výhodné jak pro organizátora, jemuž se lépe kratší okruh 

uzavírá, ale i pro diváky, kteří mají průběh celého závodu jako na dlani. 

V prostoru startu a cíle zpravidla probíhá doprovodný program. Hraje hudba a lidé 

se baví průběhem závodu. Hodují v přilehlých stáncích s občerstvením a popíjejí 

místní pivo. Velmi často závody probíhají pod záštitou měst a regionů. 

Na závody, v rámci tréninku, často dorazí i profesionální závodníci, což prestiž 

těchto závodů ještě zvyšuje.   

Zajímavostí je přihlašování do závodu a následná prezentace. Každý 

závodník si sám musí vyzvednout startovní číslo a podepsat startovní listinu. To je 

další možnost jak publikum může spatřit své hrdiny zblízka a prohodit pár slov 

či požádat o autogram nebo společnou fotku. Je to dlouholetá tradice belgických 

závodů. Vše funguje doslova pro diváky. Divák je ten pro koho se závody 

pořádají a jezdci pro ně předvádějí ty nejlepší výkony. Jedná se o podobnou 

paralelu s fotbalovými nebo hokejovými zápasy (Rozhovor s Lukášem Kloučkem, 

2013). 
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6 Výsledky 

6.1 SWOT Analýza k pořádání silničních cyklistických závodů 

 Z informací získaných z rozhovorů s p. Janem Kotalem a p. 

Lukášem Kloučkem byla vytvořena SWOT matice, která shrnuje získané 

poznatky popsané výše. Uvedené poznatky jsou dále rozebrány a vysvětleny.  

6.1.1 Silné stránky  

 

a. Dlouholetá tradice 

 Silniční cyklistika má svoji bohatou historii a patří mezi tradiční 

sporty. Vývoj tohoto sportu prošel mnoha změnami, přesto ve světě stále patří 

mezi nejoblíbenější sporty. Závody typu Tour de France, Giro d´Italia, Kolem 

Flander jsou známy po celém světě. 

 

b. Kolo oblíbený dopravní prostředek 

 Kolo je velmi pohodlným dopravním prostředkem, který umožňuje 

zdolávat velké vzdálenosti za poměrně krátký čas. Navíc je kolo dostupné 

pro široké masy.  

 

c. Olympijský sport 

Je úzce spojeno s tradicí tohoto sportu. Cyklistika je na programu 

novodobých 

Olympijských her již od roku 1896 a stále patří mezi nejoblíbenější sporty.    

6.1.2 Slabé stránky 

a. Dlouholetá tradice * 

b. Kolo oblíbený dopravní prostředek *** 

c. Olympijský sport *** 

a. V ČR sport číslo jedna fotbal a hokej ** 

b. Okrajový sport ** 

c. Krátkodobé sponzorské spolupráce *** 
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d. Finanční a časová náročnost **** 

 

a. V ČR sport číslo jedna fotbal a hokej 

V ČR je na prvním místě fotbal a za ním následuje lední hokej. Tyto dva 

sporty zabírají nejvíce pozornosti a ostatní sporty jsou proto ve stínu těchto dvou 

hlavních sportů.   

 

b. Okrajový sport 

Silniční cyklistika, jako okrajový sport musí neustále bojovat o své místo 

na výsluní s ostatními menšími sporty. 

 

c. Krátkodobé sponzorské spolupráce 

Sponzoři, pokud se rozhodnou podpořit tento sport, preferují krátkodobé 

sponzorské smlouvy. Je velmi obtížné navázat dlouholetou spolupráci. Důležité je 

vyhledávat sponzory pro dlouhodobou spolupráci, kteří by cyklistiku podpořili 

zejména po finanční stránce. 

 

d. Finanční a časová náročnost 

Nedostatek finančních prostředků je hlavním problémem a je stále těžší 

tyto prostředky získávat. Finanční náročnost je úzce spojena s časovou náročností, 

nutnou k uspořádání závodů.    

 

6.1.3 Příležitosti 

d. Využití doprovodného programu *** 

e. Životní styl ** 

 

 

 

 

a. Spojení cyklistiky a města ****  

b. Propagace pohybu a zdravého životního stylu *** 

c. Zvyky a tradice ** 
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a. Spojení cyklistiky a města 

 Významným partnerem cyklistiky by se měli stát města. 

Financovat budování cyklostezek a integrování kola jako dopravního prostředku 

do běžného provozu. Podpora a pomoc při pořádání cyklistických závodů.  

 

b. Propagace pohybu a zdravého životního stylu 

 Dnešní generace lenivý a cyklistika může posloužit jako dobrá motivace 

k pohybu a zdravému životnímu stylu. 

 

c. Zvyky a tradice 

 Výhodou kola je obecná popularita. Nejedná se o nový sport, který 

by si musel své fanoušky teprve postupně získávat. V mnoha rodinách je tradicí, 

že děti dostávají kolo již v brzkém věku a je v nich budován kladný vztah ke kolu 

již od mládí. Oblíbenost a popularita sportů se v průběhu let pochopitelně mění, 

avšak kolo představuje určitou svobodu pohybu.  

 

d. Využití doprovodného programu 

Doprovodný program naláká více diváků. To v následné interakci 

může motivovat sponzora pro případnou spolupráci s organizátorem.   

 

e. Životní styl 

 Lidé mají stále více volného času a kladou důraz na jeho kvalitní 

prožití. Sport je populární možnost, jak trávit volný čas. V této souvislosti se lidé 

chtějí po práci odreagovat a zasportovat si. Nejde prvotně o vítězství, ale o radost 

z pohybu. 

6.1.4 Hrozby 

d. Počasí *** 

 

a. Dopingové skandály **  

b. Odliv sponzorských peněz **** 

c. Ekonomická situace *** 
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a. Dopingové skandály 

Cyklistika je spojena s častými dopingovými skandály, které poškozují 

obraz tohoto sportu.  

 

b. Odliv sponzorských peněz 

Odliv sponzorů do jiných sportů, zejména adrenalinových, ale také 

do sportů číslo jedna v ČR (fotbal, lední hokej).  Je také spojeno s dopingovými 

skandály.  

 

c. Ekonomická situace 

 Cyklistika se – stejně jako každá jiný sport – musí obávat 

ekonomické situace v ČR, ale také v celé Evropě i ve Světě. Ekonomická krize 

donutila firmy omezit své prostředky nebo je přesunuli do jiných aktivit. Navíc 

stát již neposkytuje tak velké dotace a podpora sportu v posledních letech klesá. 

 

d. Počasí 

Pro úspěch a uskutečnění závodů je nutné příhodné počasí. Tento 

faktor je obtížné eliminovat. 

 

6.1.5 Shrnutí SWOT analýzy 

V tabulce je uvedena vytvořená SWOT matice a strategie vedoucí 

ke zlepšení některých nedostatků v organizování silničních cyklistických závodů. 

Dle Grasseové  SWOT matice spojuje vnitřní a vnější prostředí a vymezuje 

faktory, ze kterých se vytvoří možné strategie. (GRASSEOVÁ, s. 318) 
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Tabulka 8: SWOT matice k pořádání silničních cyklistických závodů  

Poznámka: škála důležitosti daného faktoru ****- zásadní, ***- podstatná, **- 

méně podstatná, *- nepodstatná  

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Strategie využití: Dlouholetá tradice silniční cyklistiky a popularita kola 

v ČR podporuje tento sport. Budování spojení mezi cyklistikou a městy.  

SWOT 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dlouholetá tradice 

* 

 Kolo oblíbený 

dopravní 

prostředek *** 

 Olympijský sport 

*** 

  

 

 V ČR sport číslo jedna 

fotbal a hokej, cyklistika ** 

 Okrajový sport ** 

 Krátkodobé sponzorské 

spolupráce *** 

 Finanční a časová náročnost 

****  

Příležitosti Strategie využití Strategie hledání 

 Spojení cyklistiky 

a města ****  

 Propagace pohybu 

a zdravého 

životního stylu 

*** 

 Zvyky a tradice 

** 

 Využití 

doprovodného 

programu *** 

 Životní styl ** 

 Využití vazby 

města a cyklistiky.  

 Využití dlouholeté 

tradice sportu 

k podpoře zvyků 

veřejnosti. 

 Využití spolupráce s městem 

k překonání nedostatku 

finančních prostředků.  

 Využití tradic ke zvýšení 

počtu dobrovolníků pro 

organizaci závodů. 

 Využití kola pro zdraví 

životní styl. 

Hrozby Strategie 

konfrontace 

Strategie vyhýbání 

 Dopingové 

skandály **  

 Odliv 

sponzorských 

peněz **** 

 Ekonomická 

situace *** 

 Počasí *** 

 Silniční cyklistika 

není dostatečně 

silným sportem. 

 Zvýšením množství 

dobrovolníků lze předejít 

nedostatkům v oblasti 

managementu a 

administrativy, což může 

vést ke zvýšení kvality 

organizace závodů. 
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 Strategie hledání: Důraz na rozvoj spolupráce s Městskými úřady by mohlo 

vést k překonání nedostatku finančních prostředků pro pořádání cyklistických 

akcí. 

 Strategie konfrontace: Silniční cyklistika by se strategií konfrontace neměla 

zabývat, protože není dostatečně silným sportem pro přímou konfrontaci 

s ohrožením. 

 Strategie vyhýbání: Zvýšením počtu a odbornosti pracovníků lze předejít 

nedostatkům v oblasti managementu a administrativy, což může vést 

ke zvýšení kvality organizace závodů.  

 

 Pořadatelé by se primárně měli zaměřit na strategii hledání, tedy 

na rozvoj spolupráce s Městskými úřady, aby si zajistila dostatečné množství 

finančních prostředků a upevnila vazbu města a kola. Dalším důležitým bodem je 

strategie vyhýbání. Odborností pracovníků jsou myšleny alespoň základní znalosti 

sportovního managementu. Neznalost v této oblasti může omezit vytváření 

finančních zdrojů a následně snížit efektivnost organizování. Pochopitelně 

v současné ekonomické situaci je těžké shánět finanční prostředky. Nepřispívají 

k tomu ani časté dopingové skandály a ztráta důvěry veřejnosti, že cyklistika je 

čistý sport. Silniční cyklistika by se měla zaměřit na budoucnost a dělat vše pro to, 

aby si uchovala tradici a dobré jméno. 

6.2 Výsledky pro vylepšení pořádání silničních cyklistických 

závodů z uskutečněných rozhovorů: 

 

 Přesun centra závodů do větších měst 

 Uzavření tratě pro silniční dopravu po celý průběh závodu 

 Menší okruh pro snadnější uzavření a logistiku na trati 

 Doprovodný program pro diváky 

 Představení týmů před startem, podpisové archy 

 Komentátor závodu z cyklistického prostředí 

 Spojení s lokálními sponzory 
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 Spojení amatérské a profesionální cyklistiky 

6.3 Zhodnocení závodů v Belgii 

 

 Lepší funkce a transparentnost hospodaření národního svazu cyklistiky 

 Cyklistika národní sport 

 Bohatá tradice a historie 

 Propojení amatérské a profesionální cyklistiky 

 Závody pořádané za podpory regionu 

 Menší uzavřené okruhy 

 Diváci ochotni platit vstup – doprovodný program na vysoké úrovni – 

Show pro lidi 

 Vysoká návštěvnost závodů 

 Kvalitní organizace a zázemí závodů 

 Vysoká úroveň startovního pole 
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6.4 Projekt Mistrovství republiky v silničním kritériu 

Cyklistika je masovým sportem. Kolo dnes vlastní téměř každý a je velmi 

populárním dopravním prostředkem. V tradičních cyklistických zemích, jako je 

Belgie, Francie, Holandsko, navíc silniční cyklistika obsazuje nejvyšší příčky 

popularity a lidé prokazují úctu profesionálním cyklistům a podnikům, na kterých 

startují. Vývoj spěje stále více k pořádání závodů na menších uzavřených 

okruzích, nejlépe v blízkosti větších měst, které jsou snadněji uzavíratelné pro 

normální dopravu. Navíc je výhodná pro diváka, který má vše podstatné 

k dispozici na jednom místě.  

To v dnešní době nabízí seriál Giant liga, pořádající v posledních třech letech 

kritéria přímo ve městech. Pro sezonu 2013 je jich na programu pět, konkrétně 

města Rakovník, Touškov, Březová u Sokolova, Klatovy a Přeštice. V minulých 

letech se závodilo např. na Lipně, v Kolíně, České lípě, ale i na Mallorce.  

Český svaz cyklistiky pořádá v silničních závodech mistrovství republiky 

v silničním závodě, v časovce jednotlivců a v jízdě do vrchu. Možnou novinkou 

by mohlo být mistrovství republiky v kritériu nebo celý seriál určující mistra 

republiky v kritériu.  Jednalo by se o další zatraktivnění a rozhýbání české silniční 

scény. Termín mistrovství republiky v silničním kritériu by byl stanoven 

na podzimní část sezony, kdy by se předešlo možnému krytí s významnými 

akcemi v mezinárodním kalendáři. 

 

6.5 Přípravná fáze 

6.5.1 Způsob vzniku závodů 

Závody mohou vznikat několika způsoby. Podle organizátora Jana Kotala 

je pro uspořádání nutný souhlas Českého svazu cyklistiky, pokud se závodu chtějí 

zúčastnit závodníci držící licenci ČSC. Pokud totiž závod není schválen ČSC, 

potažmo Mezinárodní cyklistickou federací (UCI), je start závodníků držící 

licenci ČSC zakázán pod hrozbou pokuty a měsíčního distancu. To nařizuje 

pravidlo 1.2.019 vydané UCI, které ovšem v březnu letošního roku, na nátlak 
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zejména ze strany USA, pozastavilo svou platnost pro sezonu 2013 (Cyclingnews 

published, 2013).   

6.5.1.1 Varianty vzniku závodů 

Existují tři varianty, jakým způsobem, se společnost může podílet 

na organizaci závodů.  

Varianty vzniku závodů: 

1. Společnost je samostatným pořadatelem. Vše si zajišťuje samostatně 

a náklady a výnosy jsou v její režii.   

2. Společnost je na pořádání závodu objednána, ale finance i umístění akce 

si zajistí zákazník. 

3. Kombinace variant 1. a 2. 

 

Nejčastějším způsobem je varianta první a společnost si vše zařizuje sama. 

 

6.5.2 Termín závodu 

Kalendář závodů se tvoří vždy s několika měsíčním předstihem. 

Minimálně půl roku dopředu. Důležitě je vybrat takový termín, aby se nekryl 

s žádnými významnými závody v Čechách, ale i v zahraničí.    

Termíny ovládá ČSC, který si ale dává většinou dost na čas s jeho zveřejněním. 

Proto pro ostatní pořadatele není snadné určit termín závodů. ČSC realizuje GO! 

Český pohár v silniční cyklistice, ostatní závody nechává v kompetenci lokálních 

pořadatelů. Ti musí o termín a právo pořádat závod ČP či jiného závodu, zažádat 

během září a října. V listopadu se dává dohromady termínová listina, po tomto 

termínu má již kalendář pevnou podobu. Nová termínová listina je vždy 

k dispozici na stránkách http://kalendar.cyklovysledky.cz . 

Co se týče závodů MS a ME, o těch rozhoduje UCI. O pořádání žádají jednotlivé 

státy, respektive jejich národní svazy.  
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Jak již bylo řečeno výše, termín by byl zvolen na podzim. Buď před mistrovstvím 

světa, nebo po jeho skončení. Tento termín by umožnil účast všech závodníků 

naší cyklistické scény. 

 

6.5.3 Studie proveditelnosti 

Prvním a nejdůležitějším předpokladem je výběr místa, spojený 

s důkladným prostudováním dané lokality, kde má závod probíhat. Výsledek 

by měl dát jasnou informaci o tom, jestli je v dané lokalitě závod realizovatelný. 

Hlavním úkolem pořadatele je zajistit potřebné a nutné náležitosti pro zahájení 

příprav. Jedná se zejména o dostatečný počet lidských zdrojů, který musí být 

k akci zajištěn a připraven. O proveditelnosti rozhoduje několik faktorů. 

Nejdůležitější je způsob a možnost uzavření trati pro motorovou dopravu. Musí 

se zajistit objízdné trasy a označení objížďky. Celý okruh by měl být veškeré 

dopravě uzavřen a ohraničen zábranami. Vybrané místo by mělo mít kvalitní 

povrch asfaltu. Mělo by se jednat o širší ulice bez výrazných překážek, jakými 

jsou například ostrůvky, koleje, odvodňovací kanály, zpomalovací prahy. 

Pořadatel má povinnost jasně a zřetelně označit prostor startu a cíle závodu. 

Přesně dle technických pokynů ČSC (Sportovně technické směrnice, 2012).  

Důležitým faktorem pro úspěch akce je umístění do centra měst a související 

atraktivita jak pro závodníky, tak i pro diváky. S tím je spojena nutnost zajistit 

dostatečný počet parkovacích míst. Na závody, v cyklisticky vyspělejších zemích, 

zpravidla dorazí divácká návštěva v řádu desetitisíců. Nejžárnějším příkladem 

jsou belgické cyklokrosy a kritéria v centru měst. V místě proto musí být nutně 

zajištěno místo pro zázemí závodníků a jejich týmů, které většinou mají své stany.     

6.5.4 Místo závodů - schválení úřady 

V úvahu připadají 3 místa. Praha, Plzeň a Brno. V Praze se jedná o lokalitu 

Václavského náměstí či Staroměstského náměstí. V Plzni by se závod mohl konat 

na Americké třídě. V Brně by byl zájem kritérium pořádat v centru města. 

Nejdůležitější je zajistit prostor, kde se závod uskuteční. Vše se řeší dopravní 

zprávou daného města, ke které se poté vyjádří Policie ČR a rozhodne, zda 

se vybraný okruh dá uzavřít. Ideální jsou komunikace města, kde pak obvykle 
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nevzniká žádný problém. Organizátor žádá o povolení příslušný místní úřad, 

pokud se akce koná na soukromém pozemku nebo bude využívat přilehlé 

pozemky v soukromém vlastnictví, využívá se nejčastěji nájmu pozemků. Patří-li 

pozemky obci, předkládá žádost. Pokud se akce koná pravidelně každý rok, žádá 

se většinou o povolení s ročním předstihem, ihned po ukončení akce (Rozhovor 

s Janem Kotalem, 2013). 

Povolení od úřadu je dále nezbytné, v případě doprovodného programu například 

moderátor akce, kapela s aparaturou. Organizátor musí zažádat místní obec 

o souhlas s produkcí této akce. 

 

6.5.5 Materiální zajištění 

Je nutné zajistit ploty ohraničující trať, startovní/cílovou bránu. 

Pro rozhodčí závodu je nutné zajistit časomíru, popřípadě tabuli určující počet 

odjetých/zbývajících kol. Pro bezproblémové určení výsledků je nutné použít 

cílovou kameru. Dále použití vysílaček pro spojení se startérem a dobrovolníky 

na trati. Využít lze i startovací pistoli napojenou na PC s tiskárnou a měřícím 

zařízením. Vybavení startéra je megafon či jiná zvuková aparatura a startovací 

pistole. Trať by měla být přesně naměřena a jasně vyznačena, nikoliv z důvodu 

pro závodníky, ale pro rozhodčí.  Nakonec je důležité zajistit zdroj elektřiny. 

Důležitá je spolupráce s Českou televizí a konzultace s ohledem na rozmístění 

kamer a potřebného příslušenství. 

 

6.5.6 Zajištění lidských zdrojů 

Lidské zdroje se odvíjí od velikosti akce, závodu, a daného místa konání.  

Nutné pozice a počet osob pro pořádání městského kritéria: 

 ředitel závodu (organizátor a asistentka) 

 technický ředitel 

 šéf cateringu plus personál (10) 

 rozhodčí (4), startér 

 cílová větev (2) 

 zdravotní služba (4) 
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 logistika (10) 

 moderátor 

 dobrovolníci (20) 

 informační centrum a kancelář závodu (2) 

 parkoviště a odkladiště kol (4) 

 

Důležitá je přítomnost doktora. Sanitní vůz není nutný na místě, protože 

v případě potřeby přijede vždy do 15 minut. Lidé na parkovištích a zajišťující 

okolí trati budou tvořit dobrovolníci a brigádníci. Na ostatních pozicích musí být 

vyškolení lidé. Rozhodčí musí mít absolvované rozhodcovské zkoušky. 

Konečný počet lidských zdrojů je vždy variabilní, z důvodu neočekávaných 

situací v průběhu akce. Může se jednat o posílení pozic, nebo případné vystřídání. 

 

6.5.7 Návrh časového harmonogramu 

Zde záleží na typu závodu. Nejkomplikovanější je pokud se v jeden den 

konají všechny věkové kategorie. Je proto nutné zajisti po celou dobu uzavření 

trati. 

Městské kritérium je jednodenní akcí s jednou hlavní kategorií konané většinou na 

1 hodinu plus 1 kolo. Návrh časového harmonogramu, podobných akcí, je 

u většiny podobný: 

Časový harmonogram: 

14:00 Začátek programu 

14:30 Závod kategorie Hobby 30 min plus 1 kolo 

15:15 Vyhlášení výsledků kategorie Hobby 

15:30 – 16:45 Představení týmů a závodníků spojeno s prezentací 

 a výdejem startovních čísel.   

17:15 Start kategorie Elite závod na 1 hodinu plus 1 kolo 

cca 18:30 Slavnostní vyhlášení výsledků 

19:30 Ukončení akce  
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6.5.8 Propozice závodů 

Pořadatel musí vyvěsit propozice na stránkách českého svazu cyklistiky 

(cyklovysledky.cz/propozice) minimálně 30 dní před závodem. Propozice dále 

budou k dispozici na oficiálních stránkách závodu. Propozice musí být schváleny 

příslušným krajským svazem. 

 

6.5.9 Občerstvení – catering 

Vždy záleží na umístění akce. Někde si společnost zařizuje občerstvení 

sama, jinak catering zajišťuje pořadatel nebo majitel areálu. 

V případě této akce se o catering postará firma Hájek s.r.o. V místě budou 

postaveny 4 stánky s občerstvením s přilehlými party stany pro případ nepřízně 

počasí. Počítá se s účastí kolem 1000 lidí, tomuto množství musí odpovídat 

i kapacita mobilních WC. Mobilní WC se vyřeší pronájmem od firmy ToiToi, 

která se postará o instalaci i o následný odvoz v místě závodu. 

 

6.5.10 Doprovodný program 

Mělo by se jednat o spojení cyklistiky a města. To znamená i lidí žijících 

v jeho ulicích. S tím je spojena především lidová zábava. Organizátor by měl 

vynaložit dostatečné úsilí na vytvoření doprovodného programu. Závodníci 

a především diváci by se měli na akci především bavit a odnést si hezké sportovní 

zážitky. Důležitou roli zde hraje moderátor akce, který je přítomen po celou dobu 

závodu i před ním. Představuje jezdce, informuje o průběhu závodu či doplňuje 

zajímavé informace. Jeho úkolem je i vyhlášení a ukončení závodu. Mělo by 

se jednat o osobu, která má o cyklistice přehled a zná dobře její prostředí. 

Moderátor by měl mít příjemný a srozumitelný hlas a určité charisma. K neméně 

důležitým úkolům moderátora patří umění komunikovat s diváky a gradovat 

atmosféru. 

Před samotným závodem je zařazeno představování jezdců, při 

podepisování startovní listiny a rozhovory s jezdci.  
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K doprovodnému programu jsou zařazeny akce pro diváky, spojené 

s tipováním výsledků či dosažených časů na nejrychlejší kolo či dobu závodu. 

Po celou dobu závodu, v rámci doprovodného programu hraje kapela. 

K tomuto účelu je zřízeno podium, kde se po závodě koná vyhlášení výsledků.  

Neoddělitelnou součástí akce je vyhlášení výsledků a předávání cen, 

většinou do 30 minut po dojetí posledního závodníka a následné rozhovory 

s aktéry závodu. 

6.5.11 Ubytování 

Jedná se o jednodenní akci, proto většina závodníků přijede jen na určený 

den a po závodě cestuje hned domů. V jiných případech si ubytování závodníci 

zajišťují sami. Pořadatel pouze poskytne kontakty na lokální hotely, penziony.   

 

6.5.12 Ceny pro vítěze 

Ceny jsou finanční pro prvních deset v cíli plus prémie vyhlašované 

v průběhu závodu. Dále jsou to ceny a dary od sponzorů. 

Protislužbou jsou zdarma poskytnuté reklamní plochy v prostoru startu 

a cíle, na plakátu k akci a na oficiálních internetových stránkách závodu.   

Tabulka 9 Prize money 

                       Umístění Finanční ohodnocení 

1. Místo 10 000 Kč 

2. Místo 8 000 Kč 

3. Místo 6 000 Kč 

4. Místo 4 000 Kč 

5. Místo 3 500 Kč 

6. Místo 3 000 Kč 

7. Místo 2 500 Kč 
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8. Místo 2 000 Kč 

9. Místo 1 500 Kč 

10. Místo 1 000 Kč 

                       Celkem 41 500 Kč 

Zdroj: Vlastní návrh (2013) 

 

6.5.13 Reklama a propagace 

K propagaci je nutné provést odborně provedenou a účinnou reklamu, 

která naláká jak závodníky, možné potencionální sponzory tak i diváky. 

Pro zajištění závodního pole začne reklama probíhat přibližně měsíc před 

začátkem závodu.  

Využito bude stránek cyklistických časopisů a internetových stránek českého 

svazu cyklistiky a oficiálních stránek závodu. Dále využití plakátů a propagace 

v rádiu. V rádiu budou probíhat sponzorské reklamy a spoty. V počtu mezi 30-40 

za měsíc. Pro závod má největší efekt PR (public relations). V dostatečném 

předstihu budou oslovena místní média a poté vybrány stěžejní noviny. Těmi by 

měl být deník sport a MF Dnes, kam budou zaslány exkluzivní zprávy, informace, 

zajímavosti o pořádání akce. Pro kontaktování zasílá organizátor posádkám 

přihlášku a propozice.  

 

6.5.14 Propagace akce a pozvání pro diváky: 

Propagační akce pro diváky bude zahájena měsíc před závodem. 

Upoutávka na závod bude na oficiálních stránkách závodu. Propagace bude 

probíhat pomocí plakátů v místě konání. Dále bude závod propagován 

na cyklistických serverech Roadcycling.cz a na stránkách ČSC.  

Na závod budou pozváni novináři a reportéři s osobní pozvánkou od ředitele 

závodu, pro vyhotovení exkluzivní reportáže. Závod bude točit Česká televize 
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a vyhotoví 30 minutový záznam z akce odvysílaný týden po skončení závodu 

na programu ČTSPORT.  

 

Využitá média pro propagaci akce: 

 Tisk (deník sport, MF dnes, 53x11, Peloton) 

 Rádio (Kiss proton, Evropa2, Český rozhlas) 

 Internet (oficiální stránky závody, server Roadcycling.cz, 

stránky ČSC) 

 Televize (ČTSPORT, relace Branky, Body, Vteřiny, 

magazín Spurt) 

6.6 Realizační fáze 

Závod se bude připravovat na místě den předem. První fáze obsahuje 

navezení plotů a postavení pódia. V den závodu v ranních hodinách se uzavře trať 

a postaví se oplocení kolem trati. Zároveň se vytyčí prostor pouze pro závodníky, 

kam nemají přístup diváci, jedná se o „Závodnické zóny“. Po vytyčení trati bude 

následovat instalace reklamních bannerů a nafouknutí reklamních bran a poutačů 

a stavba cílového prostoru a prostoru pro rozhodčí. Zároveň nastává stavba 

občerstvovacích stánků.  

Dále nastane příprava parkovacích ploch a instalace mobilních WC a kontejnerů 

na odpadky. Poté dojde k přivedení elektřiny a instalace elektrocentrál. To vše 

nejméně 2 hodiny před zahájením akce.     

 

6.6.1 Likvidační fáze a dokončení závodu 

Po dokončení závodu a bezprostředním vyhlášení výsledků 

se v co nejkratším čase uklidí oplocení trati a zpřístupní se ulice pro normální 

dopravu. Dále se demontuje podium a startovní/cílový prostor. V další fázi 

nastane odvoz plůtků, mobilních WC a podia.    

Po odvezení všeho materiálu nastoupí úklidová četa a provede úklid odpadků.    
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Dále pověřená osoba provede vyúčtování, za vybrané startovné v hotovosti 

od všech závodníků. Poté vyplatí kapelu, brigádníky, dobrovolníky, moderátora 

a ostatní zúčastněné. 

Velmi důležitou záležitostí je průběžné a konečné vyhodnocení výsledků 

a vyvěšení na oficiální výsledkové tabuli. Po konci závodu budou rozeslány 

správci cyklistických webů i novinovým periodikům s krátkou tiskovou zprávou 

a fotografiemi, to vše do hodiny po skončení závodu. Ve večerním vysílání branek 

bodů vteřin bude odvysílán krátký spot a prezentovány výsledky. Závod 

vyhodnotí ředitel závodu s odstupem dvou až tří dnů. Důležitost vyhodnocení tkví 

v postřezích pro příští ročník a eliminování odhalených slabých stránek a rizik 

závodu. Tyto informace s hodnocením závodu a výsledky, se poté odešlou 

na český svaz cyklistiky, pro zpětnou vazbu.   

6.7 Rozpočet 

Uspořádání takovéto akce si vyžaduje odpovídající finanční zabezpečení. 

Při sestavování předběžného rozpočtu se vychází ze zkušeností z pořádání 

podobných akcí. Rozpočet má v dnešní době rostoucí tendenci, náklady 

se neustále zvyšují. Přesto je v plánu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 

Rozpočet akce se bude pohybovat v řádu statisíců. Nejvyšší částku spolkne 

materiální zajištění, ceny pro vítěze, propagace akce a přítomnost České televize.  

6.7.1 Příjmy 

Nejvýznamnějším příjmem budou peníze od sponzorů závodu a partnerství 

s městem. Dalším příjmem budou dary od sponzorů. Dary mají zpravidla věcnou 

podobu.    

Důležitým příjmem je partnerství s městem, kde se závod uskuteční. Do příjmů je 

také zahrnuto startovné od závodníků.  

 

6.7.2 Výdaje 

Výdaje na akci jsou zejména na technické zabezpečení a propagaci akce. 

Dalším výdajem jsou nutná povolení pro uspořádání akce. Nedílnou součástí 
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výdajů je finanční ohodnocení všech přítomných dobrovolníků a lidí podílející 

se na chodu akce.  

Tabulka 10 Náklady na uspořádání závodu 

Náklady Částka 

Povolení, schválení úřady 5 000 Kč 

Materiální zajištěni 300 000 Kč 

Lidské zdroje 100 000 Kč 

Catering 50 000 Kč 

Doprovodný program 200 000 Kč 

Prize money 41 500 Kč 

Reklama, propagace 400 000 Kč 

Celkem 1 096 500 Kč 

Zdroj: vlastní návrh (2013) 

6.8 Rizika projektu 

Největším rizikem projektu, pro organizaci této akce, je špatné počasí. 

Datum akce je dlouho dopředu naplánované a není v silách pořadatele tomuto 

riziku předejít. Počasí představuje významný faktor pro chod a průběh celé akce. 

Odráží se jak v návštěvnosti, tak i v počtu startujících závodníků. V případě velmi 

špatného počasí v samém průběhu akce se závod zkrátí. Dalším rizikem může být 

stav pozemní komunikace. Ten se v naší zemi mění doslova ze dne na den 

a opravy trvají velmi dlouhou dobu a většinou nejsou dost kvalitní. Existujících 

rizik je nespočetně například: výpadek elektrického proudu, riziko pádů 

a následných zranění a mnoho dalších. Úkolem pořadatele je těmto rizikům 

předejít a snížit jejich vznik na minimum.  

Hlavním úkolem je nutné zajistit bezpečnost akce, jak pro přímé účastníky 

(závodníci), tak pro diváky. Po celou dobu závodu se musí zajistit uzavření tratě 

a její důsledná kontrola. V pohotovosti musí být záchranná služba. Při výpadku 
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elektrického proudu je nutné mít připraven záložní zdroj, který zajistí chod 

nejdůležitějšímu vybavení.  
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7 Návrhy na zdokonalení managementu: 

Návrh doporučení vychází především ze zajištění vyšších finančních 

prostředků a propagování cyklistických závodů u široké veřejnosti. 

 

7.1 Zajištění financí 

Nevýhodou pro organizátory jakékoliv akce je stále probíhající finanční 

krize. U cyklistiky je navíc neochota některých firem jakkoliv spojovat své jméno 

s tímto sportem z důvodu častých dopingových skandálů. Největším skandálem 

poškozující dobré jméno cyklistiky se v nedávné době stala kauza Lance 

Armstronga. Dotkla se nejen sponzorů, závodníků, ale i divácké veřejnosti, která 

přestává v tento sport věřit. Přes tuto obtížnou situaci výdaje na organizaci závodů 

stále rostou. Financování sportovního odvětví se ztížilo i po krachu společnosti 

Sazka a snížení dotací od ČSTV. Proto organizace závodů stále více stojí 

především na schopnosti organizátorů sehnat sponzorské peníze a získat dotace 

od kraje. Dobrým směrem se zdá spojení názvu akce s jedním velkým partnerem. 

To partnerovi dodá pozitivní spojení se závodem a dostává se tím do podvědomí 

diváků. Ostatní menší partneři doplňují hlavního partnera a jsou nedílnou součástí 

akce.   

 

7.2 Reklama a propagace 

V dnešní moderní době by právě marketing měl být zaměřen na propagaci 

cyklistického sportu, potažmo sportu obecně. Měl by se zaměřit na propagaci kola 

a spojení se zdravým životním stylem. Mládežnické základny u všech sportů 

neustále klesají a zájem mládeže o pohyb neustále klesá. Cílem by mělo být 

vytvořit a využít nové cyklistické hrdiny, ke kterým bude nová generace vzhlížet 

a bude je chtít následovat. Příběhy z cyklistického prostředí, viděné na vlastní oči, 

nejednou přilákali nové potencionální závodníky, partnery, sponzory, diváky.  

Fenoménem dnešní doby je využití internetu. Jedná se o nejlepší, nejrychlejší 

a nejefektivnější možnost jak šířit informace. Využitím virálního marketingu, 

který využívá šíření komerčního sdělení pomocí sociálních sítí, můžeme 
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za minimální náklady oslovit co nejvíce závodníků, diváků potažmo sponzorů. 

Cílem je informovat veřejnost a dodat veškeré informace o akci. Poskytnout jim 

zábavu, sociální prestiž a věcnou hodnotu. Navodit v nich pozitivní dojem 

a vyvolat v nich pocit, že jsou nedílnou součástí akce. Vytvoření a spravování 

těchto stránek, či sociálních sítí si vyžádá investici okolo 5000 Kč za měsíc. 

Důležitá je zejména aktualizace stránek a s tím spojená návštěvnost a zájem 

o stránky. Neustálé aktualizace, nové informace, vypsané soutěže dopomáhají 

k lepší propagaci závodu.     

 

7.3 Nalákání více diváků 

Největším lákadlem pro diváka je fakt, že se akce koná na malém prostoru 

v atraktivním prostředí města. Divák má vše jako na dlani a kritérium je 

disciplína, kde se neustále mění pořadí a stále se spurtuje o vypsané prémie. 

Samotný závod je atraktivní, ale organizátor jeho průběh, ze sportovního hlediska, 

může ovlivnit jen omezeně. Přesto existuje možnost vypsáním prémií či cena 

o zajetí nejrychlejšího kola. Dobrá příležitost pro propagaci cyklistiky je využití 

předstartovního hemžení. Například v Belgii je dlouholetou tradicí prezentace 

závodníků a s tím spojená kancelář závodu. Každý závodník si musí sám 

vyzvednout startovní číslo. To pro diváka v Belgii znamená možnost se potkat 

se svým oblíbencem přímo při vydávání startovních čísel. Největší hvězdy 

si nemůžou dovolit přijít pozdě, pokud ano riskují pozdní příchod na start, protože 

diváci si žádají podpisy a fotky se svými hrdiny. Zde se nabízí krásná myšlenka 

přiblížit diváky závodníkům a naopak, protože i cyklistika by se měla dělat svým 

způsobem také pro diváky. Dobrým příkladem je Peter Sagan se svými oslavnými 

gesty v cíli etap.  

Dobrým tahákem pro diváky je uspořádání závodu pro Hobby jezdce. 

Nalákají se tím potencionální hobby závodníci z okolí a umožní jim se ztotožnit 

s profesionálními jezdci a mohou se užít atmosféru závodu na vlastní kůži. 

Propagace OPEN závodu by probíhala přes místní média a tisk. Možnost 

přihlášení by byla samozřejmě i přímo na místě v den konání. Vlastní zkušenost 

diváků se závodem vytvoří pozitivní spojení s akcí. Důležité je oslovit rodiny 

s dětmi a vytvořit doprovodný program pro celé rodiny. Možným příkladem je 
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možnost pronájmu zábavných atrakcí pro děti. Pronájem se pohybuje okolo 2000 

Kč za den. Důležité je dodat divákům potřebné občerstvení. Zde je vhodné 

motivovat lokální prodejce a dodat lidem místní speciality k ochutnání.  

 

7.4 Organizace a vybavení 

Divák má rád přehled a je rád informován o průběhu. O to se musí postarat 

moderátor. Vhodné je využití informačních tabulí s časovým harmonogramem 

akce a výsledky. Vhodné při předstartovním řazení je krátké představení 

nejlepších závodníků a prostor pro stručný rozhovor. Jelikož spousta lidí dorazí 

na svých kolech, bylo by vhodné zřídit i parkoviště pro kola, aby divák mohl 

vychutnat závod v klidu a starost o své kolo předal hlídací službě. Tato služba by 

si vyžádala vypůjčení stojanů a nutný dozor a náklady by se pohybovali kolem 

1000 Kč. Dobrým marketingovým tahem je oslovení místního prodejce 

automobilů a využití tohoto vozu jako bezpečnostního vozidla. Vůz 

by se pohyboval před jedoucím balíkem a zajišťoval by bezpečí na trati. Mohl 

by také informovat diváky o průběhu závodu. 

Tabulka 11 : Navržená doporučení 

Oblast Doporučení Investice 

Reklama a propagace Virální marketing 5000 Kč 

Oslovení Diváků Dětské atrakce 2000 Kč 

 PR - 

Doprovodný program Hudební program 20 000 Kč 

Vybavení Informační tabule 2500 Kč 

 Stojany na kola 1000 Kč 

 Bezpečností vozidlo - 

Celkem  30 000 Kč 

Zdroj: Vlastní práce (2013)  
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8 Závěr 

Cyklistika zažívá vzestup zejména v disciplíně horských kol. Silniční 

cyklistika strádá jak počtem pořádaných svazových závodů tak i členskou 

základnou. I když členská základna v roce 2012 tvořila 21 000 členů, jedná 

se o zkreslený údaj. Jde především o umělý nárůst členské základny, kdy při 

registraci u ČSC obdržel jednotlivec zdarma cestovní pojištění. Trend počtu 

aktivních závodníků je ale poměrně kolísavý, zejména u mládeže (Seznamy SCM, 

2012). V České republice je situace odlišná než v jiných, cyklisticky tradičnějších, 

zemích. Počet amatérských závodníků vysoce převyšuje počet těch svazově 

organizovaných. 

V práci bylo důležité následující: 

 zhodnotit organizování závodů na území ČR 

 detailně se seznámit s povinnostmi hlavního pořadatele 

 navrhnout změny vedoucí ke zvýšení úrovně silniční 

cyklistiky 

K informacím od pořadatelů a závodníků, mi při psaní bakalářské práce pomohli 

znalosti managementu, nabyté studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

v Praze. Své sehrál i aktivní přístup k cyklistice a zkušenosti z pohledu závodníka. 

Pohled závodníka a účast na závodech byl velmi důležitý pro tuto práci.  

Nejtěžší částí práce se stalo shánění materiálů o financích a povoleních spojené 

s pořádáním závodů. Nejsložitější byla komunikace s ČSC. Obtížné bylo vytvořit 

možné nové směry a doporučení pro organizaci závodů. Možností se nabízelo 

hodně, často však narazily na finanční situaci v cyklistickém prostředí spojené 

s vysokými náklady na realizaci. Návrhem MČR v silničním kritériu doufám 

v oživení a inspiraci silniční scény. 

Sport mě provází ve všech podobách celý můj život a seznámení s organizací 

sportovní akce byla pro mě zajímavou zkušeností. Zejména pohled z druhé strany, 

a to z pohledu organizátora, je hodně obtížný a není jednoduché vytvořit 

a uspořádat kvalitní závod. V průběhu se často vyskytují nečekané problémy, 

se kterými si musí sportovní manažer, co nejefektivněji a zároveň co nejrychleji 

vypořádat.  
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V budoucnu bych rád, touto prací, dopomohl k realizaci tohoto kritéria a zvýšil 

zájem diváků, sponzorů ale i nových závodníků.         
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