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Abstrakt 

 

Název:  Ekonomické, marketingové a sportovní aspekty Olympiád dětí a mládeţe 

v České republice 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je analýza dostupné dokumentace jednotlivých 

Olympiád dětí a mládeţe České republiky od roku 2003 do roku 2013 v oblasti 

sportovní, ekonomické a marketingové. 

 

Metody:  Na základě relevantních dat získaných z dostupných dokumentů ČOV se práce 

rozděluje na tři části. V první části – sportovní – je práce zaměřena na analýzu 

úspěšnosti sportovců Olympiád dětí a mládeţe na mezinárodních sportovních 

hrách. Druhá část se zabývá analýzou ekonomických rozpočtů jednotlivých Her. 

Třetí část práce obsahuje analýzu marketingových aspektů ODM – partnerství, 

medializace, informační a propagační materiály. 

 

Výsledky: Z jednotlivých analýz vyplývá, ţe je patrný pozitivní vývoj ve všech třech 

oblastech – sportovní, ekonomická, marketingová oblast. Projekt ODM je 

postaven na pevných základech, na kterých by se měla myšlenka olympismu 

dále rozvíjet mezi mládeţi v České republice. Na základě rozboru a zhodnocení 

jednotlivých částí jsou vypracovány návrhy a doporučení pro budoucí 

Olympiády dětí a mládeţe. 

 

Klíčová slova:  

 Olympismus, Český olympijský výbor,  Olympiáda dětí a mládeţe, 

financování sportovních akcí, marketing sportovních akcí, medializace 

  



 

 

Abstract 

 
Title:           The Children and Youth Olympics in the Czech Republic in the sports,  

  economy and marketing sphere  

 

Objectives:   The main aim of this work is to analyse all the available documents of all the 

 individual Children and Youth Olympics in the Czech Republic from 2003 to 

 2013 in the  sports, economy and marketing sphere.  

 

Methods:   Dissertation is divided into three parts based on data from relevant Czech 

 Olympic Comittee documents. The first part is primarily about sport and 

 analyses success of the Children and Youth Olympics athletes at International 

 Games. The second part focuses on budget of particulars Games. And the third 

 part contains analysis of marketing support - partnership, media support, 

 merchandising and information leaflets. 

 

Results:       We can observe positive results at all three areas - sports, economy and 

marketing. The Children and Youth Olympics s based on strong platform that 

helps to spread olympic idea among young people in the Czech Republic. 

Proposals and recommendations for future Games are based on detailed 

analysis and evaluation of all three parts. 

 

Key words:  

  Olympism, Czech Olympic Committee, Children and Youth Olympics, 

  financing of the sports activities, marketing of sports event, publishing
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1. Úvod 

Projekt ČOV nazvaný  Olympiáda dětí a mládeţe (ODM), který slaví v tomto roce 

desetileté výročí svého vzniku, je bez nadsázky unikátním a originálním konceptem,  jediným 

svého druhu na světě.  Naplňuje ideály Charty Mezinárodního olympijského výboru, snaţí se 

rozvíjet a chránit olympijské hnutí, šíří principy olympismu, přispívá k výchově a to vše se 

týká zejména  mládeţe. Jedním z cílů vznikajícího projektu bylo a nadále je  přivést děti ke 

sportu, protoţe v novém tisíciletí se začal dramaticky sniţovat počet aktivně sportujících dětí. 

Existovalo mnoho faktorů, proč se tak dělo. Samozřejmě to byly, jsou a budou  jiné 

mimosportovní aktivity, ať uţ PC hry, nebo v současnosti především aktivita dětí na 

sociálních sítích.  Je třeba zmínit i další činnosti dětí  především v oblasti sociálního 

charakteru (např. různé skupiny, party, atd. ). Dalším důvodem je zřejmě i fakt, ţe sport je 

náročnou činností, která vyţaduje píli, soustředěnost a ctiţádostivost. A to v době, kdy se 

člověk snaţí všemoţně si usnadnit ţivot, aby byl pohodlný, nejde ruku v ruce. Je to také 

činnost náročná jak časově, tak finančně. Důleţité je téţ zmínit se o tom, ţe některé děti se 

z různých důvodů vyhýbají tělesné výchově ve škole a přinutit je cvičit není jednoduché. 

Mnohé děti mají jiţ v tomto věku zdravotní problémy, které souvisejí se špatným drţením těla 

apod. Stálo by za úvahu doplnit cvičení rehabilitačními prvky. Otázkou je, zda jsou dvě 

vyučovací hodiny týdně dostačující, ovšem pokud dítě necvičí pravidelně, je tato otázka 

bezpředmětná.  Proto je velmi důleţitá rodina a její působení  na výchovu dítěte. Někteří 

rodiče si neuvědomuji, ţe sport má mnoho výhod pro rozvíjejícího se člověka. Ať uţ jsou to 

zdravotní, sociální, ale  samozřejmě i sportovní aspekty. Pokud se dítěti daří ve sportu, má 

často úspěch i v jiných oblastech. 

V podstatě tedy chybí prostor, který by dětem ve školách umoţnil zkusit si nějaký 

sport i atmosféru soutěţí. Jiţ na počátku tohoto projektu byl kladen důraz na olympijské 

hodnoty  a snahu zaujmout sportující tak, aby měli pozitivní vztah k ideálům olympismu 

a ztotoţňovali se s nimi. Neméně důleţité je, aby  mládeţ zaţila atmosféru olympijských her, 

získala kontakty a přátele a uţila si vše, co k tomuto sportovnímu svátku patří. Snahou 

organizátorů je tedy vtáhnout děti školou povinné do atmosféry olympijských her, které znají 

dosud pouze z televizních obrazovek. Základním cílem této události jsou jistě sportovní 

výkony účastníků, nicméně k dalším důleţitým úkolům patří ukázat dětem, rodičům ale 

i ostatním, kteří se aktivně i pasivně zapojili do soutěţí, ţe sport a sportování má smysl. 

Udělat osvětu sportu je v dnešních podmínkách velice sloţité, ale je potřeba se o to stále 

opakovaně snaţit. Heslo "Ve zdravém těle zdravý duch"  má jistě své opodstatnění. 
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Dalším důvodem organizování her  je to, aby mladí lidé byli vychovávání v duchu 

olympismu a aby mohli zaţít atmosféru olympijských her, které můţeme vidět kaţdé dva 

roky při sledování největšího sportovního svátku na světě. Mladí ţáci mohou na vlastní oči 

zaţít to, co jejich slavnější kolegové - sportovci -  mohou zaţívat na olympijských hrách. 

 

Je třeba zmínit, ţe existuje několik typů ODM, a to školní, místní, regionální, krajské 

a republikové. V této práci se budeme zabývat tou nejvyšší úrovní, tzn. republikovými hrami 

olympiád dětí a mládeţe. 

 

Začátek práce je věnován teoretickému přehledu, v další části je vlastní analýza.  

V úvodu se zaměříme na základní informace o olympijském hnutí, mezinárodním 

olympijském výboru a o českém olympijském výboru. Poté představíme samotný projekt 

Olympiád dětí a mládeţe a jeho základní cíle a úkoly. Pak se budeme zabývat jednotlivými 

hrami, které se uskutečnily aţ do současnosti a pokusíme se shrnout důleţitá fakta o kaţdých 

hrách. 

Olympiáda dětí a mládeţe je největší sportovní akce pro děti v České republice. Jak 

jsme se zmínili jiţ  na začátku, slaví  tato sportovní událost své desetileté výročí. Zajímalo 

nás, jakým způsobem se Hry vyvíjely aţ do současné doby, a to především ve třech oblastech.  

Za prvé to je sportovní hledisko. To je samozřejmě prioritou těchto her. Deset let je 

dlouhá doba pro to, aby někteří účastníci mohli uspět jak na republikové úrovni, tak i na 

mezinárodních soutěţích, mistrovstvích a olympijských hrách. 

Za druhé to je ekonomický aspekt. Důleţité je prozkoumat a zjistit, jaké byly rozpočty 

jednotlivých her a například jaké vlivy (i mimosportovní) měly za následek zvýšení, 

popřípadě sníţení některých finančních částek. Je důleţité se zmínit i tom, ţe v průběhu deseti 

let, kdy se projekt ODM vyvíjel, došlo v České republice (a ve světě) ke dvěma ekonomickým 

krizím. I s těmito skutečnostmi je třeba počítat a zjistit, zda měly nějaké výrazné dopady na 

ekonomickou situaci her. 

Třetí oblastí, kterou se budeme zabývat, je marketing. Kaţdá sportovní akce by měla 

mít odpovídající propagaci a další nástroje k oslovení potenciálních účastníků. Zabývali jsme 

se tedy tím, jakým vývojem a způsobem prošel marketing v průběhu celého období 

uskutečňování her. Je potřeba zdůraznit, ţe marketing se neustále vyvíjí a vznikají 

další technologické inovace. Můţe to znamenat, ţe to, co platilo před deseti lety, nemusí platit 

v současnosti a naopak. 



9 

 

Ve všech třech oblastech se budeme snaţit o přehledné a výstiţné pojmenování 

skutečností, které doplníme o vizualizace u kaţdé části, a to formou fotografii, tabulek 

a grafů. 

V závěrečné části se pokusíme na základě zpracovaných výsledků uvést, jakým 

vývojem prošly tyto Olympiády dětí a mládeţe, a pokusíme se naznačit a doporučit, jakým 

směrem se v dalších letech vydat. 
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2. Cíle a úkoly práce 
 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza ekonomické, marketingové a sportovní 

dostupné dokumentace Olympiád dětí a mládeţe České republiky od roku 2003 do roku 2013. 

 

Potřebné informace a dokumenty k vytvoření této analýzy jsme získali především 

z dokumentů Českého olympijského výboru, který má na starost Olympiádu dětí a mládeţe 

České republiky. 

 

Neméně důleţitým cílem je vytvoření souhrnného a chronologického vývoje tohoto 

projektu aţ do současnosti. 

 

Úkoly práce: 

 

 Studium odborné literatury 

 Získání informací o projektu Olympiád dětí a mládeţe České republiky 

 Prostudování dokumentů Českého olympijského výboru 

 Představení projektu ODM a jednotlivých her 

 Chronologický popis vývoje projektu ODM 

 Analýza sportovní oblasti 

 Analýza ekonomické části 

 Analýza marketingového hlediska 

 Celková analýza a závěreční zhodnocení 

 Doporučení 
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3. Teoretický přehled 
 

V této části práce se nejprve zaměříme na důleţité body, ze kterých projekt ODM 

vychází. Konkrétně to znamená vysvětlení pojmu olympismus, dále symboliku olympiád 

a poté bychom se zaměřili na financování a sponzorování olympijského hnutí, olympijských 

her a ČOV. Je důleţité se rovněţ zmínit o mezinárodních sportovních soutěţích pro mládeţ. 

Po těchto základních bodech bychom se zaměřili na celý projekt ODM, který jsme rozdělili na 

tři části. Nejdříve se budeme zabývat sportovní oblastí. V ní rozebereme hlavní 

charakteristiku a principy Olympiád dětí a mládeţe a také se zmíníme o zásadách 

republikových her ODM. Ve druhé části představíme ekonomiku a financování tohoto 

projektu. V závěrečné časti se budeme věnovat  marketingu ODM. Popíšeme zásady 

a principy propagace této sportovní události určené  mládeţi  České republiky a zaměříme se 

také na sponzorování projektu ODM. 

 

3.1. Olympismus 

Důleţitým bodem při pořádání Olympiády dětí a mládeţe je vychovávat mládeţ 

v duchu olympismu. Olympijská charta (2013) definuje Olympismus následovně: 

1. „Olympismus je životní filosofií, vyváženě spojující tělesnou zdatnost, vůli a ducha v jeden 

celek. Sjednocením sportu, kultury a výchovy olympismus usiluje o vytvoření způsobu života, 

založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu a na 

respektování základních etických principů.“ 

2. „Smyslem olympismu je zapojit sport do procesu harmonického vývoje člověka s cílem 

vytvořit mírovou společnost zachovávající lidskou důstojnost. Za tímto účelem vyvíjí 

olympijské hnutí samo podle svých možností, nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi, 

činnost ve prospěch míru.“ 

3. „Cílem olympijského hnutí je přispívat k budování mírového  a lepšího světa výchovou 

mládeže prostřednictvím sportu konaného bez jakékoliv diskriminace a v olympijském duchu, 

to je spojením vzájemného porozumění, ducha přátelství, solidarity a fair-play.“ 

4. „Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat 

sport podle svých potřeb.“ 

5. „Moderní olympismus vyústil v olympijské hnutí řízené MOV. …Olympijské hnutí sdružuje 

organizace, sportovce a další osoby, které souhlasí s Olympijskou chartou a řídí se jí. 

Kritériem příslušnosti k olympijskému hnutí je uznání MOV.“ (67, s. 11) 
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3.2. Olympijské hry 

Olympijské hry byly a  jsou i v současnosti nejvýznamnějším svátkem sportu, 

přátelství a míru a také festivalem kultury. Jako světový fenomén jsou nejviditelnějším 

projevem olympismu, provází je velký mediální a divácký zájem. Od jiných akcí se liší 

komplexností sportovního programu, neboť se v daném čase sejdou všechny olympijské 

sporty pod jednou střechou. Oceňuje se vítězství, ale velmi důleţitá je i samotná účast. Při 

hrách se vzájemně propojuje výchova, kultura i humanismus, dochází k demokratizaci 

mezinárodní politiky, k eliminaci rasové i sociální nesnášelivosti a rozvoji umění. (13) 

Olympijská charta (2013) definuje olympijské hry takto: „Olympijské hry jsou soutěže mezi 

sportovci v individuálních nebo kolektivních disciplínách, nikoliv soutěže mezi státy. Účastní 

se jich sportovci vybraní svými NOV,  jejichž přihlášky přijal MOV a kteří na základě svých 

sportovních výkonů soutěží pod sportovně technickým vedením příslušných MSF.“(67, s. 21) 

 

Tab. č. 1: Přehled OH v letech 2004 – 2014(http://www.olympic.cz/olympiada/seznam, 2014) 

 

 

3.3. Olympijské symboly 

Olympijské hry jsou největší sportovní událostí na světě, proto Mezinárodní 

olympijský výbor a národní olympijské výbory (u nás Český olympijský výbor – ČOV) 

hlídají olympijskou značku a olympijské symboly takřka dokonale a mají po ruce i potřebné 

zákony, kterými dokáţou své zájmy chránit. 

Olympijská symbolika je chráněna zákonem č. 60/2000 Sb. Zahrnuje olympijský 

symbol, vlajku, heslo, oheň, pochodeň, hymnu, emblémy a výrazy „olympijský“ 

a„olympiáda“. V České republice můţe její uţití povolit pouze Český olympijský výbor. 

ČOV  je dokonce povinen tyto symboly chránit a hlídat. Kdyby tak národní výbory nečinily, 

mohou čekat sankce od MOV. (54) 

Další zákony, dle nichţ lze postihovat případné zneuţití symbolů, jsou: (54) 

 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (olympijské emblémy a loga 

obsahující olympijskou symboliku jsou registrovanými ochrannými známkami) 
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 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (nekalosoutěţní jednání, klamavá reklama) 

 Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zákaz 

reklamy porušující dobré mravy a reklamy klamavé). 

 

Mezi olympijské symboly patří: (67) 

Olympijský symbol 

Olympijský symbol se skládá z pěti propletených kruhů, tzv. Olympijské kruhy. 

Kaţdý z kruhů má jinou barvu. Pokud se pouţije barevná verze olympijského výboru, tak se 

uţívají následující barvy seřazené zleva doprava: modrá, ţlutá, černá, zelená a červená 

(modré, černé a červené kruhy jsou v horní řadě, ţluté a zelené kruhy jsou v řadě dolní). 

Olympijský symbol představuje sjednocení pěti kontinentů a setkání sportovců z celého světa 

na Olympijských hrách. 

Olympijská vlajka 

Olympijská vlajka má bílé pozadí bez ohraničení. Olympijský symbol je umístěn 

uprostřed vlajky. 

Olympijské heslo 

Olympijské heslo oficiálně zní: „Citius – Altius – Fortius.“ V překladu to znamená: 

„Rychleji – Výše – Silněji.“ 

Olympijský emblém 

Olympijský emblém je součástí integrovaného designu, který je spojený 

s Olympijskými kruhy  a dalším charakteristickým prvkem. 

Olympijská hymna 

Olympijská hymna je hudební doprovod, slova k ní sloţil Spiro Samara. 

Olympijský oheň a olympijská pochodeň 

Olympijský oheň je oheň, který je zapálen v Olympii za účasti MOV. 

Olympijská pochodeň je přenosná pochodeň nebo její replika schválená MOV určená 

pro hoření olympijského ohně. 

Výrazy „olympijský“ a „olympiáda“ 

Olympijské ceremoniály 

Symbolika olympismu se výrazně uplatňuje v jeho různých ceremoniálech. Jedná se 

o soubor stanovených postupů, které mají silný emotivní charakter, vyjadřují a ztvárňují 

mnohé olympijské myšlenky a principy.  
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Patří k nim především: 

zahajovací ceremoniál olympijských her, 

závěrečný ceremoniál olympijských her, 

rozdílení cen na olympijských hrách, 

zapalování ohně, 

štafeta, transport ohně. 

 

Symbolika ČOV 

Ve stanovách ČOV (2013), které byly schváleny 11. 4. 2013, jsou přesně definovány 

symboly ČOV. 

Emblém ČOV tvoří olympijské kruhy v kombinaci se státní vlajkou umístěnou nad 

nimi a se dvěma lipovými listy umístěnými pod nimi. Ke své marketingové činnosti můţe 

ČOV vyuţít i tzv. obchodní logo. Vlajka ČOV má bílý podklad bez lemu a ve svém středu má 

emblém ČOV. Vlajka, emblém a hymna, které ČOV pouţívá při svých aktivitách, musí být 

k předloţení MOV. (69) 
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3.4. Financování ČOV 

 S ohledem na to, ţe ODM souvisí i s ekonomickými a marketingovými aspekty, 

stručně se zmiňujeme o financování Českého olympijského výboru. 

Český olympijský výbor 

Český olympijský výbor (ČOV) byl zaloţen 18. května 1899. Dle Olympijské charty 

má rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na 

olympijských hrách. (66) 

Zodpovědnost a role Českého olympijského výboru je však mnohem širší. Nově 

zastupuje zájmy českého sportu jako celku vůči státu. ČOV má za cíl zlepšení postavení 

sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování 

sportu, a to zejména v oblasti mládeţe. (66) 

ČOV je občanským sdruţením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů 

v platném znění. (66) 

 Podle stanov ČOV (2013) v článku 11 jsou zdroje ČOV zejména tyto: (69) 

 Dotace státu 

 Dary, příspěvky od MOV a Olympijské solidarity 

 Příspěvky, dotace a dary fyzických a právnických osob a sportovních subjektů 

 Příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, kulturní, společenské a hospodářské činnosti 

a další příjmy 

  



16 

 

Pro přehled uvádíme zdroje financování ČOV v cyklu 2009 - 2012 

 

Obr.1: Struktura příjmů ČOV v olympijském cyklu 2009 - 2012 (Zpráva o činnosti ČOV, 

2012) 

Na celkových příjmech ČOV se velkou měrou podílel stát, který poskytl dotace 

v celkové výši 261 062 tis. Kč, coţ představuje 55,6% z celkových příjmů. Významným 

způsobem se na celkové částce podílela Česká olympijská a.s., a to 119 329 tis. Kč, coţ 

v procentním vyjádření činí 25,9%. Příjmy od MOV dosáhly 60 543 tis. Kč, tedy 13,1%. Za 

povšimnutí stojí dotace na ODM, které činily 4 607 tis. Kč, coţ znamená 1% z celkových 

příjmů. (2) 
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Partneři ČOV 

Vysoké částky získává olympijské hnutí v rámci sponzoringu. MOV definuje 

olympijský sponzoring takto:“Olympijský sponzoring je dohodou mezi olympijským hnutím 

a firmou, kdy je firmě poskytnuta práva k olympijskému vlastnictví a k olympijským 

marketingovým příležitostem výměnou za finanční prostředky, výrobky nebo služby. 

Olympijské sponzorské programy fungují na základě olympijské exkluzivity. Pod vedením 

MOV olympijské hnutí pracuje k zachování hodnoty olympijského vlastnictví a k ochraně 

exkluzivních práv olympijským sponzorům.“ (74, s.10) 

V následující tabulce se zmiňujeme o aktuálním marketingovém programu ČOV a ukazujeme 

současné partnery ČOV. 

 

 

 



18 

 

 

 

Obr. 2: Přehled partnerů (http://www.olympic.cz/text/46--partneri, 2014) 

 

Marketingová strategie ČOV 

Hlavní cíle marketingové strategie ČOV jsou tyto: (13) 

 Získat finanční prostředky pro přípravu sportovců na OH a soutěţe mládeţe 

organizované MOV (EYOF, YOG) 

 Podporovat sportovně talentovanou mládeţ (ODM) 

 Podporovat masové sportovní akce typu Sport pro všechny 

 Získat dostatečný prostor v médiích, aby mohl být rozvíjen a budován pozitivní obraz 

olympismu a ČOT u veřejnosti 

 Získat potřebný prostor v médiích pro finanční partnery 

 Zabezpečit kvalitní sportovní oblečení a sportovní obuv pro oficiální výpravy na 

olympijské soutěţe  
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Česká olympijská a. s. 

Česká olympijská je oficiální marketingovou agenturou Českého olympijského 

výboru, zajišťuje mediální prezentaci partnerů, ochraňuje olympijskou symboliku na území 

České republiky a podílí se na zajištění účasti Českého olympijského týmu na olympijských 

hrách. (65) 

Předmětem její činnosti jsou obchodní, marketingové a reklamní aktivity, které jsou 

prováděny v souvislosti s propagací olympijských symbolů a olympijských myšlenek. Česká 

olympijská (ČO) vytváří ve čtyřletých olympijských cyklech stabilní partnerství s finančně 

silnými společnostmi a směrem k těmto partnerům realizuje smluvní závazky. Díky 

prostředkům partnerů Českého olympijského týmu se ČO podílí na zajištění účasti Českého 

olympijského týmu na olympijských hrách včetně materiálního zabezpečení přípravy. (65) 

 Česká olympijská kompletně zajišťuje mediální prezentaci partnerů v rámci projektu 

partnerství s Českým olympijským týmem díky prostoru poskytnutého mediálními partnery. 

Dbá na ochranu práv Českého olympijského výboru, ale i partnerů ČOT. (65) 

Česká olympijská zajišťuje sportovní, společenské a propagační akce a tiskové 

konference pro Český olympijský výbor. Pořádá prestiţní výstavu sportovních fotografií 

Sport foto a mezi její sportovní projekty patří i kaţdoroční Olympiáda dětí a mládeţe. (65) 

K úkolům České olympijské patří i organizace pobytu partnerů ČOT na olympijských 

hrách, zajišťuje chod Českého olympijského domu v dějišti letních i zimních olympijských 

her. (65) 

Česká olympijská vyhledává partnery a dodavatele pro Český olympijský tým, připravuje pro 

ně nabídky a sjednává smlouvy o vyuţití olympijských symbolů. (65) 
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3.5. Mezinárodní olympijské soutěţe mládeţe 

3.5.1. European Youth Olympic Festival 

Letní a zimní evropský olympijský festival mládeţe představuje vrcholnou událost 

mladých sportovců ve věku 14 aţ 18 let. Tyto akce se konají ve dvouletých cyklech a vţdy 

v lichých letech z iniciativy Asociace evropských olympijských výborů (EOV). (60) 

Iniciátorem a zakladatelem tzv. malých olympijských her dorostenců „starého 

kontinentu“ se stal na počátku 90. let minulého století současný prezident Mezinárodního 

olympijského výboru Jacques Rogge. Letní sporty měly soutěţní premiéru v roce 1991 

v Bruselu, zimní o dva roky později v Aostě – v obou případech ještě pod starým názvem 

EYOD (European Youth Olympic Days). (60) 

Zaloţením významné sportovní akce pro mládeţ Evropa navázala na tradici jiných 

kontinentů – například na Asijské nebo Panamerické hry. O vysoké prestiţi letních i zimních 

festivalů svědčí také to, ţe jejich součástí jsou slavnostní zahajovací a závěrečné ceremoniály, 

po dobu jejich trvání hoří olympijský oheň, nechybějí sliby sportovců a rozhodčích, při 

vyhlašování nejlepších závodníků zní na počest vítězů státní hymna a na stoţáry stoupají 

vlajky všech medailistů. Na letních festivalech startuje okolo 2500 účastníků ze 45 – 48 zemí, 

v zimě dosahuje účast 1300 aktérů ze 40 – 45 států. (60) 

 

Tab. 2: Přehled EYOF (http://www.olympic.cz/text/58--european-youth-olympic-festival, 

2014) 

Rok Letní festival Zimní festival 

1991 Brusel (Belgie)  

1993 Valkensward (Nizozemsko) Aosta (Itálie) 

1995 Bath (Velká Británie) Andorra la Vella (Andorra) 

1997 Lisabon (Portugalsko) Sundsvall (Švédsko) 

1999 Esbjerg (Dánsko) Poprad (Slovensko) 

2001 Murcia (Španělsko) Vuokatti (Finsko) 

2003 Paříţ (Francie) (15) Bled (Slovinsko) (28) 

2005 Lignano Sabbiadoro (Itálie) 

(16) 

Monthey (Švýcarsko) (29) 

2007 Bělehrad (Srbsko) (17) Jaca (Španělsko) (30) 

2009 Tampere (Finsko) (18) Szcyrk (Polsko) (31) 

2011 Trabzon (Turecko) (19) Liberec (Česko) (32) 

2013 Utrecht (Nizozemsko) (20) Brašov (Rumunsko) (33) 
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3.5.2. Youth Olympic Games 

Výkonný výbor MOV dne 25. dubna 2007 velmi přivítal myšlenku svého předsedy 

Jacquese Rogga organizovat v rámci mezinárodního olympijského hnutí Olympijské hry 

mládeţe (Youth Olympic Games – YOG). Zakladateli Evropských Olympijských dnů 

mládeţe (které byly později přejmenovány na festivaly), jenţ jsou pořádány v dvouletých 

cyklech od roku 1991, se splnil další sen, neboť i valné shromáţdění MOV v červenci 2007 

jednoznačně podpořilo tento koncept pořádání her pro mládeţ v celosvětovém měřítku. 

Účelem pořádání YOG není dle citace J. Rogga „ vytvoření miniher, ale příspěvkem MOV 

směrem k mládeţi v duchu olympijských her s dotvořením olympijského konceptu formou 

vzdělávání mladých lidí prostřednictvím hodnot sportu“. (75) 

Hry jsou rozděleny na letní a zimní, které se pořádají ve čtyřletých cyklech a jsou vţdy 

protipólem Olympijských her, tzn. kdyţ se pořádají Letní olympijské hry, v ten samý rok se 

konají zimní mládeţnické olympijské hry a naopak. Akce se účastní sportovci ve věku 15 aţ 

18 let. (75) 

Na letních hrách startuje okolo 3500 sportovců z 204 států, zimních her se účastní 

okolo 1000 mladých sportovců z 69 zemí. (75) 

 

Tab. 3: Přehled YOG (http://www.olympic.cz/text/57--youth-olympic-games, 2014) 

Rok Letní hry Zimní hry 

2010 Singapur (Singapur) (14)  

2012  Innsbruck (Rakousko) 

(27) 
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3.6. Projekt ODM 

3.6.1. Základní informace 

Projekt ČOV nazvaný Olympiáda dětí a mládeţe (ODM) je unikátním a originálním 

konceptem, který je jediný svého druhu na světě.  Naplňuje ideály Charty Mezinárodního 

olympijského výboru, snaţí se rozvíjet a chránit olympijské hnutí, šíří principy olympismu, 

přispívá k výchově, a to vše se týká zejména  mládeţe. Tento projekt se snaţí dosáhnout toho, 

aby sportující měli pozitivní vztah k ideálům olympismu a ztotoţňovali se s nimi. Dalším 

neméně důleţitým cílem je, aby  sportující mládeţ zaţila atmosféru olympijských her a uţila 

si ji se vším, co ke sportu patří. Účastníci také mohou získat pozitivnější vztah ke sportu 

a jsou schopni se ztotoţnit  s olympijskými ideály jiţ od brzkého mládí. (52) 

 Projekt byl pod patronací Českého olympijského výboru poprvé uveden v činnost 

v roce 2003. Je rozdělen na dvě části: letní hry, které se konají v lichých letech a zimní 

konané v letech sudých. (52) 

Forma ODM vychází z myšlenek olympismu a z organizačních principů olympijských 

her. Program obsahuje především sportovní, ale také umělecké soutěţe ve vymezených 

kategoriích. Součástí her jsou rovněţ  soutěţe pro zdravotně postiţené. Sportovní část musí 

dodrţovat soutěţní pravidla a řády sportovních svazů, které mají na starosti jednotlivé sporty 

na hrách. Sportovci na ODM zaţívají stejné nebo podobné  momenty a atmosféru, jaká je na 

OH – nastupují na olympijský stadion, skládají přísahu, jsou svědky zapálení olympijského 

ohně, dostávají medaile. (52) 

Jedná se o praktickou demonstraci olympismu, z jehoţ myšlenkami se seznámily jiţ 

tisíce mladých sportovců z celé České republiky. Proţívají soutěţní atmosféru i kulturní 

prostředí her, mohou se seznámit a spřátelit s dalšími účastníky her a jiţ samotná přítomnost 

na hrách je pro ně silným jak sportovním, tak i emocionálním proţitkem, který je můţe 

motivovat do dalších let. (52) 

Jelikoţ všechna práva (např. k olympijským symbolům) patří Mezinárodnímu 

olympijskému výboru a emblém náleţí k Českému olympijskému výboru, musela být 

vytvořena zákonná pravidla, která upravují podmínky pro vyuţívání těchto symbolů na 

veřejnosti. V České republice práva a povinnosti v souvislosti s uţíváním olympijské 

symboliky a ochranou před jejich zneuţitím upravuje Zákon o ochraně olympijských 

symbolik č. 60/2000 Sb., platný od 1. 5. 2001. (52) 
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ČOV jako patron tohoto projektu stanoví podmínky pro konání ODM  a rozhoduje ve 

všech sporných záleţitostech. V dokumentu „Pravidla a návod k uspořádání“ (Manuál) je 

kodifikace základních principů, pravidel a prováděcích ustanovení schválených ČOV. (52) 

3.6.2. Základní principy 

V této části práce bychom představili základní principy, pravidla a ustanovení 

schválená ČOV, ze kterých pak vychází kaţdá olympiáda dětí a mládeţe. Především bychom 

se soustředili na čtyři části. Na organizační část, sportovní oblast, ekonomickou část 

a marketingová pravidla pouţívání symbolů. Je třeba říci, ţe existuje ODM na různých 

úrovních (školní, místní, regionální a krajské…). (52) My jsme se nicméně ve své práci  

zaměřili na úroveň nejvyšší, a to jsou republikové ODM. 

3.6.2.1. Organizační část 

Jak jiţ bylo řečeno, konají se střídavě letní a zimní hry. Doporučená doba konání je 

stanovena na pět dnů s moţností účasti veškerých delegací po celou dobu konání her. 

Všechny soutěţe a ceremoniály se konají v pořadatelském městě, jehoţ volba je závislá na 

výběrovém řízení, které vypisuje ČOV a s vybraným pořadatelem je následně uzavřena 

smlouva o pořadatelství. ČOV poskytne pořadateli smluvní příspěvek, jehoţ výše je 

stanovena smlouvou o pořadatelství. Republiková ODM je soutěţí reprezentantů 

z jednotlivých krajů ČR. Kaţdý kraj má právo vyslat počet účastníků her podle propozic 

a výběr je zcela  v kompetenci kraje. (52) 

Zájemce o pořadatelství musí splnit následující kritéria: (52) 

 Odpovídající a dopravně snadno obsluţná místa pro účastníky i diváky 

 Odpovídající ubytovací zařízení 

 Dostatečná dopravní kapacita 

 Finanční prostředky spojené s pořádáním ODM 

 Dostatečné personální zajištění 

 Souhlas hygienika v místě konání her ODM 

 Zajištění pojištění akce a účastníků 

Pořadatel má povinnost pouţívat jen oficiální název a oficiální logo ODM a ČOV. 

Dále musí dodrţovat strukturu a schvalovací proces ČO a. s. ve všech propagačních 

a reklamních materiálech a zároveň vymezit prostor pro prezentaci partnerů ČOT.  Je třeba, 

aby pořadatel konzultoval a spolupracoval s ČOV. Organizátor her musí vydat oficiální 

výsledky nejpozději do jednoho týdne od ukončení her, má povinnost předat ČOV veškeré 

archivované materiály a v případě potřeby poskytnout informace pořadateli budoucích ODM. 
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Pořadatel má právo podle stanovených pravidel pouţívat logo a symboly ODM a ČOV 

k marketingovým aktivitám. Můţe také vydat kniţní publikaci nebo broţuru a poţádat 

o dodání jednotných diplomů a medailí, které zařídí ČOV. (52) 

Pořadatel má povinnost zřídit svůj organizační výbor. ČOV má právo jmenovat do 

OV, případně dalších sloţek, dva zástupce, které si sám určí. 

Při pořádání republikový her ODM se zřizuje olympijská vesnice. Pokud konkrétní podmínky 

neumoţňují ubytování a stravování všech účastníků na jednom místě, lze organizaci 

olympijské vesnice přizpůsobit místním potřebám.  (52) 

 Pokud se přihlásí méně neţ 8 krajů, ČOV rozhodne o konání ODM. Pořadatel také 

stanoví ve spolupráci s ČOV limity pro počty účastníků jednotlivých krajů. Kaţdý kraj má 

právo a moţnost vyslat stejný počet účastníků jak v kaţdé disciplíně, tak i celkově. (52) 

 Pořadatel musí zvací dopisy odeslat minimálně 10 měsíců před zahájením ODM. 

Přihlášky posílají kraje prostřednictvím hejtmana a musí obsahovat závazné prohlášení 

o úmyslu zúčastnit se ODM a zabezpečit vyslání svých reprezentantů. Pro komunikaci se 

pouţívá především internet. (52) 

3.6.2.2. Sportovní část 

Skladba sportovních a kulturních soutěţí podléhá schválení ČOV. Pořadatel odešle 

prostřednictvím internetu veškeré propozice republikových her nejpozději 6 měsíců před 

datem zahájení a vše musí být schváleno sportovními svazy a komisí ODM ČOV. 

O nominaci sportovců rozhodují kritéria stanovená vysílající sloţkou kraje, jeţ spolupracuje 

s krajskými sportovními svazy. (52) 

Při nominaci za danou oblast  je rozhodující územní příslušnost závodníka. U cizinců 

je pro nominaci rozhodující místo pobytu v ČR. Dítě musí pobývat v ČR 18 měsíců před 

zahájením ODM. Věkové kategorie stanovuje ČOV ve spolupráci s kraji a záleţí na 

kalendářním věku závodníka, nikoliv na roku školní docházky. (52) 

Sportovní program je tvořen na jednotlivých úrovních her ODM z: (52) 

1. povinných olympijských sportů 

2. doporučených olympijských sportů 

3. dalších volitelných sportů 

Pro letní hry jsou povinné olympijské sporty: atletika (6 disciplín), plavání 

(4 disciplíny) a nejméně jedna kolektivní hra ze seznamu doporučených olympijských sportů. 

Povinné olympijské sporty pro zimní hry jsou následující: lyţování (alpské disciplíny, 

běţecké lyţování, skok na lyţích, severská kombinace, snowboarding, skicross) a nejméně 

jedna kolektivní hra (doporučuje se lední hokej). (52) 
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Obr. 3: Tabulka doporučených sportů (Manuál, 2012) 

Olympiáda není ovšem jen o sportu, ale i o kultuře, proto jsou zařazeny do her ODM 

také kulturní soutěţe. Ty jsou rozděleny na individuální (např. hudební, pěvecké, recitační, 

literární, výtvarné, případně jiné kreativní aktivity) a skupinové (dramatické činnosti, sborový 

zpěv, tanec, pohybové skladby). (52) 

3.6.2.3. Ekonomika a financování 

ČOV, který je zastoupený ČO a. s., zajišťuje v rámci svých marketingových aktivit 

část finančních prostředků pro uspořádání letních i zimních ODM. Vybraný pořadatel obdrţí 

od ČOV smluvní příspěvek na základě smlouvy uzavřené mezi pořadatelem, ČOV a ČO a. s. 

Ve smlouvě jsou i pravidla pro nakládání s finančními prostředky. 

ČO a. s. dodá pořadateli diplomy. (52) 

Pořadatelé mohou v souladu s Manuálem realizovat vlastní marketingové aktivity. 

Další zdroje financí můţe ČOV hledat v různých  programech uskutečňovaných např. MŠMT. 

(52) 
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3.6.2.4. Marketing 

  Čáslavová ve své publikaci Management a marketing sportu (2009) uvádí: 

„Marketing sportovních akcí se zaměřuje především na získávání zákazníků. Využívá 

motivace diváků i aktivních sportovců prostřednictvím akce.“ (1, s. 148) 

Pořadatel organizuje program doprovodných aktivit, který je přiměřený významu her. 

Při sestavování programu úzce spolupracuje s ČOV. Tento program slouţí k rozvoji 

harmonických vztahů, vzájemnému porozumění a přátelství mezi účastníky a dalšími 

přítomnými osobami na republikových ODM. (52) 

Podle Manuálu můţeme rozdělit marketingovou část na dva okruhy. První je 

prezentace partnerů a log ČOV na různých propagačních materiálech a druhý je propagace 

daného kraje, který ODM pořádá. Pro oba okruhy existují pravidla a podmínky, které musí jak 

pořadatel, tak kraj dodrţet. (52) 

 Velmi důleţitým symbolem, který se pouţívá pro propagaci, je logo. Velmi zajímavě 

definuje sportovní loga Holt: „Sportovní loga jsou jako oči, závodí, oživují hru, navzájem se 

dotýkají v obrovské rychlosti a jejich obrovská snaha přitáhnout pozornost závisí hlavně na 

tom, jak dobře jsou umístěné ať už na těle, nářadí nebo hřišti. Loga jsou neodmyslitelnou 

součástí celkové image jakéhokoli výrobku nebo značky. Aby tato celková image fungovala 

dobře a efektivně, je potřeba, aby se organizace nezaměřovala pouze na jednotlivé designové 

elementy, ale také konkrétní symboly, které hrají důležitou roli při vnímání značky.“(51, s. 

204) 

Loga, které jsou propagována, jsou následující: (52) 

 Logo projektu a správný název projektu  

 Logo ČOV 

 Loga partnerů projektu 

 Loga partnerů ČOT 

 Loga partnerů akce 

Logo projektu a správný název musí být pouţívány jednotně pro všechny úrovně her. 

Logo ČOV musí být propagováno na všech propagačních materiálech. Na loga partnerů 

projektu  musí být vyčleněn prostor, za který si partneři platí. Pro loga partnerů ČOT musí 

být vyčleněn prostor, za který platí ČO a. s. Pro loga partnerů akce má pořadatel k dispozici 

prostor, který můţe vyuţít k propagaci partnerů akce dle hierarchie, musí být ale zcela 

oddělen od loga a partnerů ČOV. (52) 
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Do roku 2012 nemohly být partnery akce společnosti, jejichţ předmět činnosti byl 

v konkurenčním vztahu s hlavním předmětem činnosti partnerů ČOT a partnerů projektu. Od 

roku 2013 bylo od této zásady upuštěno. 
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Hierarchie partnerů: (52) 

1. partneři ČOT 

2. partneři projektu 

3. partneři akce 

Pro prezentaci loga a partnerů ČOV platí striktní pravidla, mezi která patří: (52) 

 Označení záštity ČOV musí být odděleno od reklamních textů, reklamy, komerčních 

log sponzorů, kromě partnerů ČOT 

 Na všech propagačních materiálech, které souvisí s akcí, musí být logo projektu 

a ČOV a nesmí být na stejné stránce uvedeno logo ČOV a sponzoři, kteří nejsou 

partnery ČOT 

 V průběhu akce nesmí být pouţity olympijské kruhy 

 Musí být pouţit oficiální název a logo projektu nebo jeho modifikace 

 Musí být správné provedení barevných odstínů 

 Je moţné prezentovat partnery ČOV a MOV 

Doporučený rozsah prezentace: (52) 

 Tiskové materiály (přihlášky, pozvánky, výsledkové listiny, bulletiny, ročenky) 

 Tisková a školní tisková média (Plakáty, školní časopis, školní rozsah, reklama 

v regionálních a obecních novinách, nástěnky, vývěsky,…) a ostatní média 

 Doprovodné akce (plesy, besídky, společenská setkání,…) 

 Venkovní reklama (bannery, reklamní tabule, vlajky, startovní čísla,…) 

 Propagační předměty (trička, mikiny, vlaječky, tašky, a pod….) 

 Prezentace školních her na veřejnosti (internet,…) 

 Tiskové konference 

 Ceremoniál 
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Obr.4: Tiskové materiály, tisková média (Manuál, 2012) 

 

 

 
Obr. 5: Banner (Manuál, 2012) 

 

 
Obr. 6: Startovní číslo (Manuál, 2012)  
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Obr.7: Cílová páska (Manuál, 2012) 

 

 
Obr. 8: Tričko, mikina (Manuál, 2012) 

 

 
Obr. 9: Prezentace na web stránkách (Manuál, 2012)  
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3.7. ODM v letech 2003 - 2013 

1. Letní  olympiáda dětí a mládeţe v roce 2003 

 

Obecně (5) 

 Termín: 14. 6. – 19. 6. 

 Kraj: Pardubický 

 Města: Litomyšl, Svitavy, Choceň 

 Doprava: kyvadlová autobusová doprava 

 Ubytování: domovy mládeţe středních škol, 2 stanová městečka z armádních stanů 

včetně lehátek a spacích pytlů 

 Stravování: školní zařízení jednotlivých měst 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 2589 sportovců (34) 

 Počet soutěţí: 16 (50) 

o Individuální – atletika, lukostřelba, plavání, silniční cyklistika, triatlon, stolní 

tenis, tenis 

o Kolektivní – baseball, basketbal, fotbal, softbal, volejbal 

o Pro handicapované – show-down 

o Kulturní – literární soutěţ, sborová soutěţ, výtvarná soutěţ 

 Pořadí krajů: Jihomoravský, Ústecký, Středočeský (5) 
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Ekonomická část (5) 

Tab. 4: Rozpočet 1. letní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2003, 2003) 

 

Marketingová část 

 Partneři: (64) 

o Titulární partner akce: Wrigley a. s. 

o Hlavní partner akce: Skanska 

o Oficiální partner akce: Nadace sportující mládeţe, Coca-Cola, ČSOB, 

Komerční banka, Mrazírny Dačice, Princ, VCES, Východočeská energetika, 

Východočeské plynárny 

o Mediální partner akce : Český rozhlas Pardubice 

 Propagace her: V místních a krajských rozměrech (5) 

 Medializace: (5) 

o Přes informovanost se média ODM nevěnovala 

o Český Rozhlas Pardubice – zpravodajské bloky, samostatné reportáţe 

o ČT – Branky body vteřiny – šoty, po skončení ODM – 15 minutový pořad, kde 

byl projekt představen a odvysílán sestřih z her 

o Celostátní deníky – okrajová medializace 

o Regionální deníky – průběţná medializace 

 Webové stránky: www.litomysl.cz/olympiada slouţily k informování o aktuální dění na 

olympiádě (5) 

 Propagace krajů: stánky, kde jednotlivé kraje prezentovaly svůj kraj  informacemi 

kulturně-historického rázu (5) 

Příjmy Kraje - ubytování, stravování 4 405 000 Kč    

ČOV 2 000 000 Kč    

MŠMT 1 000 000 Kč    

Krajský úřad Pardubického kraje 1 000 000 Kč    

Zlepšení technického stavu sportovišť (Litomyšl, Choceň, Svitavy) 1 500 000 Kč    

Ostatní sponzoři 1 880 000 Kč    

Vstupenky No Name 71 000 Kč          

Celkové příjmy 11 856 000 Kč  

Výdaje Ubytování a stravování 4 405 000 Kč    

Sportovní soutěže 2 105 000 Kč    

Kulturní soutěže, kulturní program 1 271 000 Kč    

Organizační zajištění 2 575 000 Kč    

Výdaje na zlepšení technického stavu sportovišť 1 500 000 Kč    

Celkové výdaje 11 856 000 Kč  
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 Noviny: Olympijské noviny – 4000 ks (5) 

 Doprovodné akce: Více jak 50 akcí – divadla, hudební skupiny, diskotéky, sbory, 

výstavy (5) 
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1.Zimní  olympiáda dětí a mládeţe v roce 2004 

Obecně (13) 

 Termín: 15. 2. – 20. 2. 

 Kraj: Středočeský 

 Města: Benátky n.J., Mladá Boleslav, Albrechtice v Jizerských horách, Jablonec n.N, 

Smrţovka, Desná v Jizerských horách 

 Doprava: kyvadlová doprava 

 Ubytování: 2 lokality – lední hokej, krasobruslení a rychlobruslení v Mladé Boleslavi, 

ostatní v penzionech v Albrechticích 

 Stravování: zajištěno, bez připomínek 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 636 sportovců (40) 

 Počet soutěţí: 14 (50) 

o Individuální – Alpské lyţování, biatlon, klasické lyţování, krasobruslení, 

rychlobruslení, saně, severská kombinace, skoky na lyţích, snowboard 

o Kolektivní – lední hokej 

o Kulturní – fotografická soutěţ, LEGO turnaj, magic, výtvarná soutěţ 

 Pořadí krajů: Liberecký, Královéhradecký, Středočeský (13) 

Ekonomická část (13) 

Tab. 5: Rozpočet 1. zimní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2004, 2004) 

 

  

Příjmy ČOV 1 800 000 Kč 

Kraje 2 000 000 Kč 

MŠMT 1 000 000 Kč 

Středočeský kraj

Nadace sportující mládeže 200 000 Kč     

Sponzoři

Celkové příjmy 5 000 000 Kč 

Výdaje Ubytování a strava 2 100 000 Kč 

Sportovní soutěže 1 500 000 Kč 

Kulturní a doprovodné soutěže 2 000 000 Kč 

Organizační zajištění 2 000 000 Kč 

Rezerva 260 000 Kč     

Celkové výdaje 7 860 000 Kč 
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Marketingová část 

 Partneři: (45) 

o Titulární partner akce: Wrigley a.s. 

o  Partner akce: Škoda, Česká podnikatelská pojišťovna, Lego, Blackfire, 

McDonalds, Fotolab Jamos, Boleslavský deník, ČR Region 

 Propagace: Problémy s pouţitím a umístěním log řešila ČO a. s. (13) 

o Neochota prezentovat ODM jako projekt ČOV, snaha prezentovat jen 

Středočeský kraj 

o Titulární partnerství odvádí pozornost od významu projektu, v dalších letech 

pouze 1. ZODM, 2. LODM 

o Pohledy, plakáty, informační broţury, maskot sněhulák 

 Medializace: (13) 

o Noviny  - Olympijská vločka – kaţdý den po dobu her 

o Celostátní deníky – okrajová medializace 

o Regionální deníky – průběţná medializace 

 Webové stránky: www.zimniolympiada.cz – informace o aktuálním dění (13) 

 Doprovodné akce: Besedy, kina, diskotéky (13) 

 



36 

 

2. Letní olympiáda dětí a mládeţe v roce 2005 

Obecně (6) 

 Termín: 21. 6. – 25. 6. 

 Kraj: Jihomoravský kraj 

 Město: Brno 

 Pořadatel: Agentura Galant – sportovní agentura 

 Doprava: Kyvadlová, akreditovaní účastnící vyuţili MHD v Brně zdarma 

 Ubytování: Vysokoškolské koleje VÚT 

 Stravování: Vysokoškolská menza 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 4383 sportovců (35) 

 Počet soutěţí: 20 soutěţí (50) 

o Individuální – atletika, horská kola, jachting, karate, plavání, sportovní 

gymnastika, squash, stolní tenis, šachy, tenis, triatlon 

o Kolektivní – baseball, basketbal, florbal, fotbal, softbal, volejbal 

o Kulturní – folklórní tanec, počítačová grafika 

o Soutěţe pro handicapované – plavání handicapovaných sportovců 

 Pořadí krajů: Jihomoravský, Hlavní město Praha, Moravskoslezský (6) 

Ekonomická část (6) 

Tab. 6: Rozpočet 2. letní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2005, 2005) 

 

Příjmy Jihomoravský kraj 4 000 000 Kč    

ČOV 2 000 000 Kč    

Magistrát města Brna 2 000 000 Kč    

MŠMT 1 000 000 Kč    

Kraje - ubytování, stravování 6 135 000 Kč    

Sponzoři 514 000 Kč       

Příjmy celkem 15 649 000 Kč  

Výdaje Ubytování, stravování 6 135 000 Kč    

Doprava 258 000 Kč       

Organizační zajištění, sportovní soutěže, nájmy sportovišť 4 420 000 Kč    

Kulturní soutěže, kulturní program 1 016 000 Kč    

Propagace, tisk, publikace 2 398 000 Kč    

Pojistné 71 000 Kč          

Režijní materiál 1 135 000 Kč    

Celkové výdaje 15 649 000 Kč  
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Marketingová část 

 Partneři: (46) 

o Kooperativa, Ekol, Českomoravský cement, Coca Cola, Alta, BVV, Drinex, 

TsB, Merida, Kiss Hády, Molten, Český rozhlas, MF Dnes, CTM, ČT, Real 

media, Fatem, PPFP, Kalab, Perinvest SK 

 Propagace: 

 Medializace: (6) 

o ODM se nejvíce věnoval Český rozhlas 

o ČT odvysílala šoty v BBV 

o ČT24 – exkluzivní rozhovor s místopředsedou ČOV Josefem Dovalilem 

o Shrnující reportáţ odvysílala ČT1 

o Regionální deníky – ve značném rozsahu 

o Celostátní deníky – pouze okrajově 

 Doprovodné akce: Víc jak 50 akcí – divadla, hudební skupiny, diskotéky, sbory, 

výstavy, výlety (6) 

 Prezentace krajů: Vyuţito formou stánků k informacím kulturně historického rázu (6) 

 Webové stránky: www.lodm2005.cz (6) 

 Noviny: Olympijský deník (6) 
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2. Zimní olympiáda dětí a mládeţe v roce 2006 

Obecně (7) 

 Termín: 21. 1. – 26.1. 

 Kraj: Královéhradecký 

 Města: Hradec Králové, Špindlerův Mlýn, Trutnov, Vrchlabí, Jilemnice, Lomnice n. 

P., Dvůr Králové n. L. 

 Spolupořadatel: Agentura MCOM 

 Doprava: dle poţadavků výprav, ale neslo to s sebou drobné problémy 

 Ubytování: zajištěno bez připomínek 

 Stravování: plná penze, včetně svačiny na náklady pořadatele 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 803 (41) 

 Počet soutěţí: 11 soutěţí (50) 

o Individuální  - běh na lyţích, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, severská 

kombinace, sjezdové lyţování, skoky na lyţích, snowboard 

o Kolektivní – lední hokej 

o Kulturní – biologická soutěţ, výtvarná soutěţ 

 Pořadí krajů: Liberecký, Královéhradecký, Hlavní město Praha (7) 

Ekonomická část (7) 

Tab. 7: Rozpočet 2. zimní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2006, 2006) 

 

  

Příjmy Královéhradecký kraj 3 200 000 Kč 

ČOV 1 800 000 Kč 

MŠMT 1 000 000 Kč 

Sponzoři 1 200 000 Kč 

Kraje 1 783 000 Kč 

Celkem 8 983 000 Kč 

Výdaje Pojištění 108 000 Kč     

Agentura MCOM/ceremoniály,reklama,inter.stránky atd./ 1 906 000 Kč 

Ubytování 3 169 000 Kč 

Sportoviště 2 650 000 Kč 

Doprovodné akce, kulturní program 463 000 Kč     

Režijní materiál 613 000 Kč     

Doprava 74 000 Kč       

Celkem 8 983 000 Kč 
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Marketingová část 

 Partneři: (47) 

o Garanti akce – Královehradecký kraj, ČOV, MŠMT,  

o Hlavní partner akce  - Carla 

o Partneři akce – Skanska, Deníky Bohemia, ČR Hradec Králové 

 Propagace: (7) 

o Spolupráce mezi pořadatelem a ČO a.s. na vysoké úrovni 

o Propagace probíhala nejvíce v pořadatelském kraji 

o Bilboardy, plakáty, bannery 

 Medializace: (7) 

o Slavnostní podpis značný zájem médií, ale jen regionální média, ovlivnil ale 

zájem budoucích partnerů 

o Regionální média – průběţný zájem o ODM 

o Celostátní média – okrajový zájem o ODM 

o ČT – 20 minutový dokument o hrách po skončení ODM 

o Pořadatel prostřednictví televize PULS Hradec Králové zajistil záznam 

z průběhu her 

 Webové stránky: www.olympic.cz/odm2006 - informační zdroj (7) 
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3. Letní  olympiáda dětí a mládeţe v roce 2007 

Obecně (9) 

 Termín:19.6. – 24.6. 

 Kraj: Ústecký 

 Města: Ústí nad Labem, Louny 

 Pořadatel: Sport Agency 

 Ubytování: Krizová situace, kdy Ministerstvo obrany měsíc před zahájením nemohlo 

poskytnout postele pro účastníky. Existovala 3 východiska:  

a) Hry nepořádat 

b) Uspořádat v redukované podobě 

c) Nalézt jiné řešení 

Velká iniciativa u všech subjektů s výsledkem Hry uspořádat v plánovaném rozsahu a 

deficit vyřešit nákupem spacích pytlů a karimatek, které se po skončení Her stanou 

majetkem účastníků Her. 

Účastníci ubytováni na 14 ústeckých školách, kdy kaţdé výpravě byla poskytnuta 

jedna škola, účastníci ve třídách ubytováni podle sportů  

Stravování: v místě ubytování 

 Doprava: Doprava zajištěna ve 3 rovinách 

o Nárazová kumulovaná doprava (zahájení, zakončení, doprava výprav na 

nádraţí) 

o Běţná kyvadlová doprava na sportoviště 

o Kyvadlová doprava na sportoviště v dopravních špičkách 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 4123 (36) 

 Počet soutěţí: 21 soutěţí (50) 

o Individuální – aerobic, atletika, cyklistika, jezdectví, judo, karate, plavání, 

sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, tenis, zápas 

o Kolektivní – baseball, basketbal, florbal, fotbal, házená, volejbal 

o Kulturní – foto soutěţ, počítačové hry, výtvarná soutěţ  

 Pořadí krajů: Jihomoravský, Středočeský, Moravskoslezský (9) 

  



41 

 

Ekonomická část (9) 

Tab. 8: Rozpočet 3. letní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2007, 2007) 

 

Marketingová část 

 Partneři: (48) 

o Generální partner – ČEZ 

o Hlavní partneři her – Zdravotní pojišťovna MV ČR, Pemlo, United Energy 

o Partner - SČVK,Veolia, Severočeská stavební, LuPeko, Inpeko, MUS, Dalkia, 

Ofsetová tiskárna, Intehotel Bohemia, SVS, Spolchemie, Stavby silnic a 

ţeleznic, Elben 

o Generální mediální partner – Deník 

o Mediální partner - Dnes, Fajn, Hitrádio Labe, Krajské noviny 

o Generální dodavatel potravin - Uniso 

 Propagace: Propagační plakáty, informační letáky, sportovní  a kulturní program Her, 

diplomy, VIP pozvánky, některé autobusy potištěny reklamou o konání Her (9) 

 Medializace: (9) 

o Televize informovala denně o ODM ve večerním zpravodajství 

o Po skončení ODM ČT4 Sport vysílala 35 - minutový sestřih z Her 

o Ústecký deník s přílohou dostávali účastníci denně ve školních ubytovnách 

o Organizátor denně dodával DVD prezentace Her z kaţdého dne 

o Pořadatelem zhotoveno DVD z celého průběhu Her 

Příjmy Ústecký kraj 2 000 000 Kč    

ČOV 2 000 000 Kč    

Město Ústí nad Labem 1 000 000 Kč    

MŠMT 1 000 000 Kč    

Kraje 6 900 000 Kč    

Sponzoři 2 500 000 Kč    

Celkem 15 400 000 Kč  

Výdaje Ubytování a stravování 6 900 000 Kč    

Organizační zajištění Her 4 340 000 Kč    

Kulturní soutěže, doprovodný program 1 200 000 Kč    

Propagace, tisk, publikace video 2 400 000 Kč    

Pojistné 90 000 Kč          

Režijní náklady 470 000 Kč       

Celkem 15 400 000 Kč  
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o Přímé přenosy na webových stránkách, kaţdý den jeden sport, vysoká 

sledovanost 

o Kaţdý den záznamy na webových stránkách a ve školách 

 

 Webové stránky: www.olympic.cz/odm2007 - zjednodušily a zefektivnily přípravu, 

slouţily jako informační zdroj a výsledkový servis (9) 
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3. Zimní  olympiáda dětí a mládeţe v roce 2008 

Obecně (10) 

 Termín:27.1. – 1.2. 

 Kraj: Zlínský 

 Města: Roţnov pod Radhoštěm, Vsetín,  Pustevny, Valašské Meziřící, Zlín, Hutisko-

Solanec, Prostřední Bečva 

 Spolupořadatel: FILMFEST, s. r. o. 

 Ubytování: Bez připomínek, splňující hygienické, technické, poţární a bezpečností 

podmínky, moţnost parkování 

 Stravování: Plná penze přímo v místě ubytování, pitný reţim, kaţdodenní přísun 

ovoce a jogurtů 

 Doprava: Dopravu zajišťoval ČSAD Vsetín dle předem známého jízdního řádu, byla 

také zajištěna kyvadlová doprava na sportoviště a ceremoniály. 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 953 sportovců (42) 

 Počet soutěţí: 11 soutěţí (50) 

o Individuální - biatlon, krasobruslení, alpské disciplíny, běţecké disciplíny, 

severská kombinace, skoky na lyţích, snowboarding, rychlobruslení 

o Kolektivní - lední hokej 

o Kulturní - folklórní tanec, folklórní zpěv 

 Pořadí krajů: Liberecký, Zlínský, Moravskoslezský (10) 
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Ekonomická část (10) 

Tab. 9: Rozpočet 3. zimní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2008, 2008) 

 

Marketingová část 

 Partneři: (70) 

o Generální partner  - VZP ČR 

o Partner her – Impromat, Filmfest, Studio 77 

o Partner kraje – Craft, Východní Morava, Johnny Servis 

o Mediální partner akce – Radio Čas, TKA, Spektrum Roţnovská 

 Propagace: Billboard, plakáty, bannery (10) 

 Medializace: (10) 

o Rozsah mediální prezentace a propagace na úrovni odpovídající významu akce 

o Podílela se na propagaci, hlavně v regionu 

o ČT – zdařilý 20 min. dokument po několika dnech 

o Pořadatel zpracoval přehled inzercí, monitoring a prezentací partnerů akce 

a zajistil záznam z her 

 Webové stránky: www.olympic.cz/odm2008 - informační zdroj (10) 

 

Příjmy Zlínský kraj 3 250 000 Kč 

Česká olympijská a.s. 2 000 000 Kč 

MŠMT ČR (prostřednictvím ČOV) 1 000 000 Kč 

Příspěvky od jednotlivých krajů 1 800 000 Kč 

Celkem 8 050 000 Kč 

Výdaje Ubytování, stravování 2 800 000 Kč 

FILMFEST s.r.o. 2 270 000 Kč 

Sportovní a kulturní soutěže 1 412 000 Kč 

Doprava 181 000 Kč     

Pojistné 69 000 Kč       

Doprovodný program 230 000 Kč     

Publicita 900 000 Kč     

Režijní náklady 188 000 Kč     

Celkem 8 050 000 Kč 



45 

 

4. Letní  olympiáda dětí a mládeţe v roce 2009 

Obecně (8) 

 Termín: 23. 6. – 28. 6. 

 Kraj: Jihočeský kraj 

 Města: Tábor 

 Spolupořadatel: Agentura Cyklistika, s. r. o. 

 Ubytování: Aplikován systém ubytování podle sportů, ne podle krajů 

 Stravování: Plná penze, jednotný jídelníček, navíc byly zajištěny nápoje i na 

sportovištích 

 Doprava: Zajištěna prostřednictvím společnosti Comett Plus, s. r. o.,Tábor. Účastníci 

měli bezplatnou dopravu po Táboře na základě akreditace. Zajištěna kyvadlová 

doprava z ubytovacích zařízeních na ceremoniály a zpět 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 1979 (37) 

 Počet soutěţí: 14 soutěţí (50) 

o Individuální - atletika, beachvolejbal, cyklistika, karate, moderní gymnastika 

dívky, plavání, rychlostní kanoistika, tenis, triatlon 

o Kolektivní - basketbal dívky, florbal chlapci, fotbal chlapci 

o Kulturní - fotografická soutěţe, výtvarná soutěţ - korespondenční forma 

 Pořadí krajů: Středočeský, Jihomoravský, Jihočeský (8) 

Ekonomická část (8) 

Tab. 10: Rozpočet 4. letní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2009, 2009) 

 

  

Příjmy Dotace MŠMT ČR 1 000 000 Kč    

Dotace ČOV 2 000 000 Kč    

Příspěvky od jednotlivých krajů 4 332 000 Kč    

Příspěvek pořadatele 2 000 000 Kč    

Příspěvek Jihočeského kraje 2 000 000 Kč    

Sponzoři 3 500 000 Kč    

Celkem 14 832 000 Kč  

Výdaje Výdaje na pořadatelství 5 641 600 Kč    

Výdaje na ubytování a stravu 4 332 000 Kč    

Výdaje na sportovní disciplíny 3 658 400 Kč    

Výdaje na kulturní a doprovodný program 1 200 000 Kč    

Celkem 14 832 000 Kč  
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Marketingová část 

 Partneři: (71) 

o Generální partner her – JE Temelín 

o Hlavní partner akce - Hochtief, Strabag, Swietelsky 

o Partner her - Daich, Spilka a Říha, Památky Tábor, Ministerstvo obrany,VAK, 

Rumpold, Hanson, Metrostav, Hora, KM Beta 

o Partner kraje - VZP ČR, Hasičská vzájemná pojišťovna 

o Mediální partner akce - Radio Blaník, RTA Jiţní Čechy 

 Merchandising: (8) 

o Pro VIP osoby, ředitele a garanty soutěţí připraveno speciální triko s límečkem 

ve ţluté barvě 

o Pomocný personál měl klasické tričko v bílé barvě 

o Pro prodej: trička v klasickém i dívčím střihu v několik barevných variantách, 

kšiltovky, odznaky s logem olympiády a maskotem, speciální vydání pohledů 

o Kaţdý účastník si odvezl na památku spací pytel, šátek a hrneček 

 Propagační a informační materiály: (8) 

o Broţura, plakát, leták s programem, billboard, speciální obálky, akreditační 

karty, stravenky, VIP programy a pozvánky, pamětní list účastníka, diplomy, 

razítka, desky na dokumenty, razítka s logem ODM a maskotem olympiády, 

označení všech sportovišť, transparenty přes hlavní silnice, transparenty 

v centru Tábora, na Olympijském domě, na Zimním stadionu (zahajovací 

ceremoniál) 

 Medializace: (8) 

o Od října 2008 vycházely průběţné informace a články v novinách Táborské 

radnice 

o Organizátoři spolupracovali s médii: Deník, Palcát, Jihočeský kurýr, Mladá 

fronta Dnes 

o Články vycházely i v Právu a Táborsku 

o Denní zpravodajství a souhrnný dokument zajistila ČT 

o Monitoring tisku zpracován v podrobné dokumentaci ODM 

 Webové stránky: www.olympic.cz/odm2009 (8) 
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4. Zimní olympiáda dětí a mládeţe v roce 2010 

Obecně (11) 

 Termín: 31. 1. – 5. 2. 

 Kraj: Liberecký 

 Města: Liberec, Jablonec, Harrachov, Česká Lípa, Kořenov – Rejdice, Vesec 

 Spolupořadatel: EYOWF2011 

 Ubytování: Vyuţito kapacit domovů mládeţe a v některých chatách. VIP hosté byli 

ubytování v hotelu Centrum Babylon 

 Stravování: Stravování účastníků v místě ubytování 

 Doprava: ČSAD Semily, a. s., v Olympijském domě zřízen dispečink pro operativní 

změnění jízdních řádů, bezplatná doprava akreditovaných účastníků ve městech 

Liberec a Jablonec nad Nisou 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 923 (43) 

 Počet soutěţí: 11 soutěţí (50) 

o Individuální - alpské disciplíny, běh na lyţích, biatlon, krasobruslení, 

rychlobruslení, severská kombinace, skoky na lyţích, snowboarding 

o Kolektivní - lední hokej 

o Kulturní - taneční soutěţ, výtvarná soutěţ 

 Pořadí krajů: Liberecký, Jihomoravský, kraj Vysočina (11) 
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Ekonomická část (11) 

Tab. 11: Rozpočet 4. zimní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2010, 2010) 

 

 

Příjmy Liberecký kraj 7 100 000 Kč     

Česká olympijská a.s. 2 000 000 Kč     

Český olympijský výbor 1 000 000 Kč     

Účastnické poplatky 2 703 690 Kč     

Sponzoring vč. Barterů a merchandising 323 775 Kč        

Celkem 13 127 465 Kč  

Výdaje Sport 2 258 084 Kč     

Skok na lyžích a severská kombinace 99 000 Kč          

Běh na lyžích 459 600 Kč        

Alpské lyžování 645 000 Kč        

Snowboarding 499 500 Kč        

Lední hokej 222 550 Kč        

Krasobruslení 91 234 Kč          

Rychlobruslení 76 400 Kč          

Biatlon 160 000 Kč        

Společenský tanec 4 800 Kč             

Výtvarná soutěž - Kč                     

Operace 4 390 759 Kč     

Ubytování a stravování 3 330 100 Kč     

Akreditace 250 000 Kč        

Doprava 393 134 Kč        

Bezpečnost - Kč                     

Zdravotní zajištění 172 640 Kč        

Catering - Kč                     

Startovní čísla 166 926 Kč        

Ocenění 48 812 Kč          

Setkání vedoucích výprav 29 147 Kč          

Marketing 4 396 733 Kč     

Propagace 1 103 772 Kč     

PR a komunikace 848 556 Kč        

Doprovodné programy a ceremoniály 2 178 409 Kč     

VIP a servis pro hosty 265 996 Kč        

Dobrovolníci 226 900 Kč        

IT 92 760 Kč          

Organizace 1 762 229 Kč     

Organizační tým 1 656 179 Kč     

Pojištění 104 050 Kč        

Autorské poplatky 2 000 Kč             

Celkem 13 127 465 Kč  
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Marketingová část 

 Partneři: (72) 

o Patroni akce – ČOV, Liberecký kraj,  

o Hlavní partner akce – Centrum Babylon, Europia 

o Partner kraje – Isoline, Tipsport, Fatboy, OZP, Kasro, Zoo Liberec, Fotobanka, ASB, 

Cl-Evans, Fides, Inglobal, Xertec, O2 

o Hlavní mediální partner – ČR Sever 

o Mediální partner akce – Líbímseti, Alík, Očko 

 Propagace: (11)  

o Jednotný design pro výstupy a prezentaci Her ze stylizované sněhové koule 

 Propagační a informační materiály: (11) 

o Souborná broţura, oboustranné letáky formátu A5, plakáty, odznaky maskota 

her, propisovací tuţky, transparenty na frekventovaných místech jednotlivých 

hostitelských měst, výzdoba areálů 

 Webové stránky: www.olympic.cz/odm2010 (11) 

o Základní komunikační nástroj mezi pořadatelem, účastníky ODM a dalšími 

zainteresovanými subjekty 

o Stránky napojeny na akreditační systém, který umoţňoval on-line přihlašování 

o E-mailový servis zájemce upozorňoval na novinky organizace 

o Stránky navštívilo 8277 unikátních návštěvníků 

o Elektronickou cestou rozesílán tzv. Newsletter (6x) 

o Vyuţití sociální sítě facebook 

 Medializace: (11) 

o Vydáván deník KEBULO(no)VINY – denní informace o aktuálním dění, 

rozhovory se sportovci i organizátory 

o Hrám věnovala pozornost regionální i celostátní média 

o ČT kaţdodenně o průběhu Her, po skončení odvysílala 40 minutový sestřih 

o Český rozhlas pravidelně informoval o průběhu Her, umoţnil ţivé vstupy 

a rozhovory s organizátory 

o Nejdůleţitější aktuality z průběhu Her zařazovala i další rádia s celostátní 

působností 

o Tištěná média – největší prostor Deníky, krajské redakce MF Dnes a Práva 

o Důleţitý faktor her – program „vyCOOL se“ 
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 Merchandising: (11) 

o Výrobu a prodej zajišťovala společnost EYOWF 2011 o. p. s. 

o Plyšová hračka, pletená čepice (největší úspěch), tričko, odznaky, placky 

o Maskot Her Kebule – svůj profil na sociální síti facebook 

o Kromě přímého prodeje zaveden e-shop 

 Doprovodný program: (11) 

o Program „vyCOOL se“ – heslo: „vystup z davu, zanech stopu“ 

o Aqua park, ZOO Liberec, IQ park, lunapark, vstup na zápas extraligového 

hokejového týmu Liberec 

o Pro veřejnost vypsána soutěţ o nejlepší fotografii z kaţdého dne. Vybrané 

fotografie zveřejněny na oficiálních stránkách a autoři odměněny. 

 Webové stránky: http://www.olympic.cz/www//odm2010/ 
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5. Letní  olympiáda dětí a mládeţe v roce 2011 

Obecně (3) 

 Termín: 21. 6. – 26. 6. 

 Kraj: Olomoucký 

 Města: Olomouc, Prostějov, Kostelec na Hané, Velká Bystřice, Čechy pod Košířem 

 Pořadatel: TK PLUS, s. r. o. 

 Ubytování: Převáţně zajištěno na vysokoškolských kolejích a domovů mládeţe - 2, 3, 

4 lůţkové pokoje, VIP hosté ubytování v hotelu Flora 

 Stravování: V místě ubytování nebo v místě soutěţí, jednotný jídelní lístek, případně 

zajištěny studené balíčky 

 Doprava: Kyvadlová doprava mezi pořadatelskými městy zabezpečena společností 

FTL a soukromými společnostmi z Olomouce dle stanovených jízdních řádů. 

V Olomouci byla zajištěna bezplatná doprava pro akreditované účastníky. 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 3531 (38) 

 Počet soutěţí: 24 soutěţí (3) 

o Individuální - atletika, box, cyklistika, golf, judo, kanoistika, karate, orientační 

běh, plavání, sportovní gymnastika, tenis, triatlon, zápas 

o Kolektivní - baseball, basketbal, fotbal, házená, nohejbal, volejbal 

o Pro handicapované - Boccia, showdown, stolní tenis MP 

o Kulturní - Pop zpěv, street dance 

 Pořadí krajů: Jihomoravský, Hlavní město Praha, Středočeský (3)  
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Ekonomická část (3) 

Tab. 12: Rozpočet 5. letní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2011, 2011) 

 
 

Marketingová část 

 Partneři: (73) 

o Partner her – Tkplus, Univerzita Palackého, ČSTV, Nutrend, Gala, Lesy ČR, 

VZP ČR, Firesta, Eurovia, ČEPS, Netprosys, Horský pramen, Olma, British 

Airways 

o Mediální partner akce – Deník, Prostějovský večerník, Fajn rádio, ČR 

Olomouc, Hitrádio Apollo, Týdeník Prostějovská 

 Propagační a informační materiály: (3) 

o Broţura s propozicemi všech sportů, informacemi o ubytování, stravování, 

dopravě, nabídka doprovodných programů, jídelní lístek apod. 

o Dva druhy plakátů B2, různé letáky 

o Všichni účastníci obdrţeli blok, propisovací tuţku a přívěsek s logem, 

pohlednice a další propagační materiály 

o Transparenty umístěné na frekventovaných místech jednotlivých hostitelských 

měst, výzdoba areálů 

 Merchandising: (3) 

Příjmy Příspěvek ČOV 2 000 000 Kč    

Příspěvek ČO a.s. 2 000 000 Kč    

Příspěvky krajů na stravu a ubytování 8 600 000 Kč    

Příspěvek Olomouckého kraje 4 700 000 Kč    

Příspěvek Statutárního města Olomouc 900 000 Kč       

Příspěvek města Prostějov 400 000 Kč       

TK PLUS a reklamní partneři 1 600 000 Kč    

Celkem 20 200 000 Kč  

Výdaje Ubytování a stravování účastníků 8 600 000 Kč    

Ubytování a stravování rozhodčích, pořadatelů ad. 1 500 000 Kč    

Doprava 450 000 Kč       

Pronájmy sportovišť, nářadí a odměny rozhodčích 2 000 000 Kč    

Tisk, výzdoba, označení, reklamy, tisk. Konf. 1 690 000 Kč    

Grafika, akreditace, čísla, suvenýry, dokumentace, medaile 880 000 Kč       

IT, komunikace, ozvučení, moderace, podia 600 000 Kč       

Zdravotní zabezpečení, pojištění, pitný režim 820 000 Kč       

Doprovodný program, ceremoniály 970 000 Kč       

Odměny org. Sportů, pořadatelům, mzdové a provozní náklady 2 180 000 Kč    

Ostatní náklady (ostraha, adm. potřeby, kanceláře, poplatky apod.) 500 000 Kč       

Náklady celkem 20 200 000 Kč  
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o Polokošile, trička s emblémem v několika barevných provedeních, čepice 

a kšilty 

 Webové stránky: www.olympic.cz/odm2011 (3) 

o Komunikační nástroj mezi pořadatelem, účastníky Her a dalšími subjekty 

o Stránky napojeny na akreditační systém, který umoţňoval on-line přihlašování. 

o E-mailový servis pro zájemce o novinky 

 Noviny: Olympijské noviny vydávány s aktualitami ODM (3) 

 Medializace: (3) 

o Pozornost Hrám -  hlavně regionální média 

o ČT o průběhu her odvysílala 40 minutový sestřih 

o Studio Cameteh připravilo dokument o Hrách na DVD 

o Český rozhlas – pravidelně informoval o průběhu Her, umoţnil ţivé vstupy 

a rozhovory se sportovci a organizátory 

o Tištěná média – deníky, krajské redakce MF Dnes a Právo 

 Doprovodné programy a další aktivity: (3) 

o Koncerty hudebních skupin (Eddie Stouliv, Mandrage, Chinaski)  

o Pro účastníky byl zajištěn volný vstup na filmová představení  v multikině 

CineStar Olomouc, do muzeí v Olomouci a Prostějově, rovněţ do ZOO 

Olomouc na Sv. Kopečku  

o Kampaň ČOV – „Ţijeme Londýnem“, mladými účastníky byla hojně 

navštěvována výstava  fotografií významných momentů českého olympismu.  

o Organizátoři v průběhu LODM spolupracovali s KFN Olomouc při akci „Stop 

úrazům“ a také s organizátory soutěţe o ceny v řešení hlavolamu EX-CLICK. 
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5. Zimní olympiáda dětí a mládeţe v roce 2012 

Obecně (4) 

 Termín: 29. 1. – 3. 2.  

 Kraj: Moravskoslezský 

 Města: Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm, Bílá, Poustevny, Trojanovice 

 Pořadatel: Polar televize Ostrava, s. r. o. 

 Ubytování: Účastníci ubytováni v domovech mládeţe nebo v horských hotelích nebo 

chatách, VIP hosté ubytování v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, vedoucí 

výprav ubytováni v hotelu Puls u ČEZ arény 

 Stravování: V místě ubytování, jednotný jídelní lístek, vydávány v případě potřeby 

studené balíčky 

 Doprava: Bezplatná doprava pro všechny účastníky MHD v Ostravě a na medailové 

ceremoniály. Krajské výpravy si zajišťovaly dopravu na zahajovací a závěrečný 

ceremoniál a také na Pustevny. Kyvadlová doprava mezi Ostravou a sportovišti 

v Beskydech zajištěna pořadatelem. Na kaţdém ubytovacím zařízení a na webových 

stránkách vyvěšeny jízdní řády MHD 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 1000 (44) 

 Počet soutěţí: 12 (4) 

o Individuální - biatlon, krasobruslení, alpské disciplíny, běţecké disciplíny, 

severská kombinace, skoky na lyţích, snowboarding, rychlobruslení, šachy 

o Kolektivní - lední hokej 

o Kulturní - disco dance, fotografická soutěţ 

 Pořadí krajů: Liberecký, Jihočeský, Královéhradecký (4) 
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Ekonomická část (4) 

Tab. 13: Rozpočet 5. zimní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2012, 2012) 

 

Marketingová část 

 Partneři: (55) 

o Partner her - Sportovní gymnázium Dana a Emila Zátopkových Ostrava, Vítkovice – 

machinery group, Ostrava-statutární město, EVRAZ, OZP, OKD, Univerzita T. Bati, 

MOda Marlene, NIVR, Hotel Clarion, Teekanee, Střední škola Havířov, Základní 

umělecká škola B.Smetany, Sborové studio Permoník 

o Mediální partner akce - Polar TV Ostrava, Hitrádio Orion, Infoportaly. cz, ČR 

Ostrava, Deník Moravskoslezského kraje, Studio Sta, Infoprostor 

 Propagační a informační materiály: (4) 

o Broţura, skládací program her, několik druhů plakátů s maskotem olympiády 

(sněhová vločka) 

o Kaţdý účastník dostal: igelitovou tašku s logem olympiády, která dále 

obsahovala buton s maskotem, tričko s logem her, tetovací arch, pamětní list 

a nákrčník 

o Plakáty formou A1, A2 ve školách v MSK kraji, bannery na ceremoniálech, 

billboardy mezi Ostravou a Beskydy 

 Medializace: (4) 

o Regionální i celostátní média 

Příjmy Moravskoslezský kraj 4 500 000 Kč    

Česká olympijská a.s. 2 000 000 Kč    

MŠMT ČR (prostřednictvím ČOV) 1 000 000 Kč    

Příspěvky od jednotlivých krajů 2 366 000 Kč    

Sponzoring, partneři ODM 500 000 Kč       

Celkem 10 366 000 Kč  

Výdaje Ubytování, stravování 2 546 000 Kč    

Web, provoz olympijského domu 282 000 Kč       

Propagace, PR, medializace 1 470 000 Kč    

Sportovní a kulturní soutěže včetně pronájmů 2 670 000 Kč    

Doprava 143 000 Kč       

Pojistné 82 000 Kč          

Doprovodný program, ceremoniály včetně pronájmů 1 997 000 Kč    

VIP a servis pro hosty 285 000 Kč       

Zdravotní zabezpečení, ostatní náklady 211 000 Kč       

Realizační náklady 680 000 Kč       

Celkem 10 366 000 Kč  
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o ČT4 Sport natočila 30minutový sestřih o konání Her 

o Český rozhlas Ostrava pravidelně informoval o průběhu Her 

o Hitrádio Orion, Deník, infoportaly.cz, tvportaly 

o Největší míru medializace a propagace Her zajistil spoluorganizátor olympiády 

Polar televize Ostrava, s.r.o. - denní mapování Her se štáby redaktorů, 

kameramanů, fotografů. Sestříhání TV spotů 

 Webové stránky: www.olympic.cz/odm2012 - základní komunikační nástroj mezi 

pořadatelem, účastníky her a dalším zainteresovanými subjekty. Stránky napojeny na 

akreditační systém, který umoţňoval on-line přihlašování. (4) 

o Facebookové stránky 

 Doprovodný program: (4) 

o Bezplatný vstup do krytých bazénů ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Ostravě-

Porubě 

o Zvýhodněné vstupné do Kina Luna v Ostravě nebo vstup zdarma do kina ve 

Frenštátě pod Radhoštěm 

o Bezplatná návštěva nejvyšší radniční věţe v ČR v Ostravě 

o Diskotéky na některých ubytovacích zařízeních zajištěné pořadateli 
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6. Letní olympiáda dětí a mládeţe v roce 2013 

Obecně (53) 

 Termín: 23. 6. - 28. 6. 

 Kraj: Zlínský 

 Města: Uherské Hradiště, Staré Město, Ostroţská Nová Ves, Hluk, Otrokovice, 

Luhačovice, Zlín. 

 Spolupořadatel: J. D. Tour & TREND, s. r. o. 

 Ubytování: Pořadatel zajistil ubytování ve 23 ubytovacích zařízení, zejména 

v domovech mládeţe, penzionech, ubytovnách a hotelích. Bez připomínek. 

 Stravování: Zajištěno přímo v ubytovacích zařízeních formou plné penze, případně 

poblíţ místa ve vzdálenosti do 10 minut. Byl zajištěn pitný reţim a přísun ovoce nebo 

doplňků stravy. 

 Doprava: Akreditovaní účastníci měli moţnost vyuţít dopravu zdarma mezi 

pořadatelskými městy díky ČSAD Uherské Hradiště, a. s., vlaky ČD, a. s., nebo 

autobusy a trolejbusy MHD DSZO, s. r. o., dle známého jízdního řádu. Byla zajištěna 

vlaková souprava speciálního olympijského vlaku mezi Zlínem a Uherským 

Hradištěm. 

Sportovní část 

 Počet sportovců: 2 364 (39) 

 Počet soutěţí: 18 (53) 

o Individuální - atletika, cyklistika, kanoistika, orientační běh, plavání, 

sportovní střelba, stolní tenis, tenis, triatlon, veslování, vzpírání 

o Kolektivní - basketbal, fotbal, házená, nohejbal, volejbal 

o Kulturní - taneční soutěţ, výtvarná soutěţ 

 Pořadí krajů: Středočeský, Jihomoravský, hlavní město Praha (53) 
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Ekonomická část (53) 

Tab. 14: Rozpočet 6. letní olympiády dětí a mládeže (Závěrečná zpráva ODM 2013, 2013) 

 

Marketingová část 

 Partneři: (49) 

o Generální partner her – Hamé 

o Partner her – Aquapark UH, STEZA-Zlín, Hoffmann, Perla zlínská, Tekoo, 

SŠPIZ, WIKY, Golden Club Cinema, Městská kina UH, Machin.cz 

o Mediální partner akce – Ondrášovka, Regionálnitelevize.cz, Kiss-Publikum, 

Deník Hello, TV Slovácko, Eurocar Zlín, Falkon media 

 Propagační a informační materiály: (53) 

o Billboardy, plakáty, bannery, city lighty. 

o Propagační předměty s oficiálním logem a maskotem 

 Webové stránky: http://odm2013.olympic.cz/ - informační zdroj (53) 

 Medializace: (53) 

o Kvalitní mediální kampaň ve formě televizních a rozhlasových spotů 

o 5 zpravodajských relací z ODM na stanici TV Slovácko a Regionální 

televize.cz 

o Ţivé besedy na stanici ČR2 s organizátory a účastníky Her 

o Olympijské noviny se souhrnem a výsledky z kaţdého soutěţního dne. 

o Pořadatelská agentura zajistila fotodokumentaci celé akce a zprostředkovala 

prostřednictvím televize Slovácko filmový dokument z průběhu Her. 

Příjmy Příspěvek Zlínského kraje na organizace Her 2 650 000 Kč    

Dotace z České olympijské a.s. 2 000 000 Kč    

Dotace z MŠMT ČR (prostřednictvím ČOV) 1 000 000 Kč    

Příspěvky od jednotlivých krajů za své výpravy 5 650 000 Kč    

Zabezpečení výpravy ZK 1 400 000 Kč    

Celkem 12 700 000 Kč  

Výdaje Ubytování a stravování 6 500 000 Kč    

Agentura J.D.Tour & Trend s.r.o. (ceremoniály,web,…) 2 850 000 Kč    

Organizace soutěží 1 500 000 Kč    

Pronájmy sportovišť 300 000 Kč       

Doprava 550 000 Kč       

Sportovní ošacení (sportovci, pořadatelé) 600 000 Kč       

Pojistné 91 000 Kč          

Režijní náklady 309 000 Kč       

Celkem 12 700 000 Kč  
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4. Metodika 

4.1. Sportovní část 

 Ve sportovní části bylo naším cílem vyhodnotit úspěšnost účastníků ODM na 

mezinárodních soutěţích EYOF, YOG a OH,  kteří se umístili do desátého místa na těchto 

soutěţích. 

 Nejprve jsme museli vyhledat z dokumentů, které nám poskytl ČOV, všechny 

výsledky českých sportovců z těchto mezinárodních soutěţí, kteří skončili do desátého místa. 

Poté jsme úspěšné sportovce z mezinárodních akcí porovnávali s účastníky ODM, kteří 

skončili do třetího místa. 

 Vznikla nám pak databáze účastníků, kteří byli úspěšní jak na ODM, tak na 

mezinárodním poli. 

 Poté jsme tuto databázi analyzovali. 

4.2. Ekonomická část 

 V ekonomické oblasti jsme vycházeli především ze závěrečných zpráv ODM, které 

byly zhotoveny po skončení jednotlivých her. Jednotlivé hry měly vlastní rozpočty, které jsme 

se pokusili sjednotit a vytvořit systém, abychom poté mohli provést analýzu ekonomického 

vývoje ODM. Zde bychom chtěli zmínit, ţe jednotlivé rozpočty her se vţdy lišily a neměly 

jednotný charakter, proto jsme museli najít systém, abychom mohli data úspěšně analyzovat. 

4.3. Marketingová část 

 V části marketingu jsme se zaměřili zejména na sponzorování ODM. Data jsme získali 

z oficiálních stránek jednotlivých ODM, na kterých jsou partneři Her prezentováni, nebo 

z propagačních materiálů, na kterých jsou rovněţ představeni partneři jednotlivých ODM. Ze 

všech partnerů jsme vytvořili databázi, kterou jsme dále analyzovali. Museli jsem si kaţdou 

firmu vyhledat. Do připravené tabulky jsme pak doplnili informace o kaţdém partnerovi 

ODM, kterého povaţujeme za důleţitého. Poté jsme celou databázi analyzovali a snaţili se 

sledovat vývoj, trendy a zajímavosti. 

 

 Pouţité metody, které jsme pouţili v této diplomové práci, jsou následující:  

 

 Sběr sekundárních dat 
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Většinu sekundárních dat jsem obdrţel z oficiálních zdrojů ČOV, některá data musela 

být vyhledána na oficiálních stránkách jednotlivých ODM. 

 Studium odborné literatury 

 Terénní šetření 

Účast na ODM v roce 2014 v kraji Vysočina. Cílem bylo osobně zaţít atmosféru 

tohoto projektu a soustředit se na informační a propagační materiály těchto Her. Před 

návštěvou Her bylo třeba si prostudovat, jakými způsoby se Hry propagují. 

 Sběr informací formou dotazování 

Konzultace u Veroniky Opršalové (manaţer ČO a.s.) a Jana Stluky (tajemník ODM) 

V obou případech jsem pouţil strukturovaný rozhovor, kdy jsem měl připravené 

otázky. 

U Veroniky Opršalové jsem se ptal na ekonomickou a marketingovou problematiku 

ODM 

V případě Jana Stluky jsem se dotazoval na sportovní oblast. 

 Analýza (rozbor) a syntéze (spojení) provedených výzkumů a zpracovaných dat 

 Introspektivní metoda 
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5. Analýza ODM 

5.1. Sportovní část 

5.1.1. Souhrnné sportovní statistiky ODM v letech 2003 - 2013 
 

Tab.15: Souhrnná tabulka ODM v letech 2003-2013 

 

 

 V první tabulce předkládáme celkový přehled všech her, které se konaly od roku 2003 

aţ do roku 2013. Je patrné, ţe letní hry se konají vţdy koncem června a zimní hry většinou na 

přelomu ledna a února. Je to dáno pravděpodobně tím, ţe ve školách mají sportovci volnější 

reţim po uzavření klasifikace v pololetí, resp. na konci školního roku. Mohou se tedy 

maximálně věnovat reprezentaci kraje bez zameškání školní docházky. 

 

Tab. 16: Pořadatelství 

 

 

Jednotlivé hry ODM se konaly pokaţdé v jiných krajích. Výjimku tvoří Zlínský kraj, 

kde se konaly dvě ODM, avšak jednou letní a podruhé zimní. V roce 2014 se zimní hry ODM 

pořádaly v kraji Vysočina a v roce 2015 se letní ODM budou konat v Plzeňském kraji. 

Očekává se, ţe by se  pořádání her ODM měly zúčastnit všechny kraje ČR. Posledním 

krajem, kde se ODM zatím nekonala, je Praha. 

 

Období Kraj Rok Termín Sportovci Soutěže 1. místo 2. místo 3. místo

Letní Pardubický 2003 14.6. - 19.6. 2589 16 Jihomoravský Ústecký Středočeský

Zimní Středočeský 2004 15.2. - 20.2. 636 14 Liberecký Královehradecký Středočeský

Letní Jihomoravský 2005 21.6. - 25.6. 4383 20 Jihomoravský Praha Moravskoslezský

Zimní Královéhradecký 2006 21.1. - 26.1. 803 11 Liberecký Královehradecký Praha

Letní Ústecký 2007 19.6. - 24.6. 4123 21 Jihomoravský Středočeský Moravskoslezský

Zimní Zlínský 2008 27.1. - 1.2. 953 11 Liberecký Zlínský Moravskoslezský

Letní Jihočeský 2009 23.6. - 27.6. 2392 14 Středočeský Jihomoravský Jihočeský

Zimní Liberecký 2010 31.1. - 5.2. 923 11 Liberecký Jihomoravský Vysočina

Letní Olomoucký 2011 21.6. - 26.6. 3531 24 Jihomoravský Praha Středočeský

Zimní Moravskoslezský 2012 29.1. - 3.2. 1000 12 Liberecký Jihočeský Královehradecký

Letní Zlínský 2013 23.6. - 28.6. 2364 18 Středočeský Jihomoravský Hlavní město Praha

Období Kraj Rok

Letní Pardubický 2003

Zimní Středočeský 2004

Letní Jihomoravský 2005

Zimní Královéhradecký 2006

Letní Ústecký 2007

Zimní Zlínský 2008

Letní Jihočeský 2009

Zimní Liberecký 2010

Letní Olomoucký 2011

Zimní Moravskoslezský 2012

Letní Zlínský 2013
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Graf 1: Počet sportovců na ODM 

Tab.17: Počet sportovců na ODM 

 
 

 Na tomto grafu je patrné, ţe počet sportovců, kteří se účastní ODM, je více při letních 

hrách neţ zimních. Je to pravděpodobně tím, ţe je vyšší počet soutěţí.  Co se týče vývoje 

účasti sportovců, u letních her dochází ke kolísání, které je nejspíše způsobeno právě počtem 

soutěţí. Naproti tomu i u zimních her je počet účastníků ustálený a příliš se nemění. 
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Graf 2: Počet soutěží 

Tab. 18: Počet soutěží 

 

 

 Počet soutěţí se v čase příliš nemění. U letních ODM je moţno vidět, ţe přece jen 

kolísá počet soutěţí více neţ u zimních ODM. Je to dáno asi tím, ţe u letních sportů existuje 

mnoho soutěţí, ve kterých můţe mládeţ soupeřit, a proto se k doporučeným sportům přidávají 

některé soutěţe. 
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Kraj Rok Počet soutěží

Pardubický 2003 16

Středočeský 2004 14

Jihomoravský 2005 20

Královehradecký 2006 11

Ústecký 2007 21

Zlínský 2008 11

Jihočeský 2009 14

Liberecký 2010 11

Olomoucký 2011 24

Moravskoslezský 2012 12

Zlínský 2013 18
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Tab. 19:  Neoficiální hodnocení krajů 

 

Na tomto grafu lze vidět neoficiální hodnocení krajů, které by se dalo ztotoţnit 

s hodnocením států na olympijských hrách. Je třeba poukázat, ţe v letních ODM dominuje 

především Jihomoravský kraj a v zimních jasně vládne kraj Liberecký. Je to dáno moţná tím, 

ţe v těchto krajích jsou tradiční líhně sportovců v letních, respektive zimních sportech. 
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5.1.2. Analýza úspěšnosti sportovců ODM  

Tab. 20: Úspěšní sportovci ODM 

 

Jméno Sport umístění rok akce rok/y ODM bedna kraj

Augustinová Diana Snowboard 9 2012 2008/2010 3 Jihočeský

Baďura Martin Plavání 4/9 2005 2003 4 Zlínský

Bartoš David Skoky na lyţích 7 2011 2008 2 Liberecký

Benešová Anna-Marie Plavání 7 2013 2011/2013 4 Jihočeský

Bílá Tereza Biatlon 10 2009 2005 1 Pardubický

Blašková Dagmar Stolní tenis 3/9 2007 2005/2007 3 Jihočeský

Blaţková Barbora Skoky na lyţích 5 2013 2010/2012 3 Liberecký

Brezár Ondřej Severská kombinace 10 2009 2006 2 Liberecký

Březina Michal Krasobruslení 7/10/10 2005/2010/2014 2003 1 Jihomoravský

Burian Miroslav Atletika 2 2009 2007 1 Praha

Coufal Petr Krasobruslení 1 2011 2006/2008/2010 3 Moravskoslezský

Coufalová Jana Krasobruslení 4 2013 2008/2010/2012 3 Moravskoslezský

Čadková Anna Gymnastika 8 2005 2005 2 Praha

Čamková Veronika Akrobatické lyţování 2 2012 2008/2010 3 Vysočina

Čejková Jana Krasobruslení 7 2012 2008/2010 2 Liberecký

Černá Kristýna Biatlon 8 2011 2008 1 Pardubický

Dědek Severská kombinace 10 2009 2006 1 Liberecký

Dejmková Natálie Skoky na lyţích 6/8 2012 2010 2 Liberecký

Drozdíková Dominika Alpské disciplíny 9/10 2011/2012 2008/2010 4 Liberecký

Dufek Tomáš Severská kombinace 9 2011 2006/2008 2 Liberecký

Elhenická Martina Plavání 9 2010 2005/2007 9 Královehradecký

Franta Tomáš Plavání 8 2013 20092011 4 Ústecký

Friedrich Tomáš Skoky na lyţích 6/7/8 2011/2012 2006/2008 4 Liberecký

Gallerachová Nikola Stolní tenis 3/9/9 2007 2005/2007 4 Plzeňský

Gebauerová Petra Plavání 8 2011 2009/2011 5 Moravskoslezský

Gräf Jakub Běţecké disciplíny 2 2009 2008 1 Jihomoravský

Háček Vítek Skoky na lyţích 7 2011 2006/2008 5 Praha

Hájková Eliška X-country 9 2005 2003 1 Liberecký

Havlíčková Markéta Judo 9 2011 2007 1 Jihočeský

Horská Kristýna Plavání 8/9 2011 2009/2011 7 Praha

Hošek Ondřej biatlon 7 2012 2008/2010 3 Jihomoravský

Hrubá Michaela Atletika 2 2013 2013 3 Jihomoravský

Charvátová Lucie Běţecké disciplíny 8 2011 2006/2008 4 Královehradecký

Chrápavá Edita Plavání 6 2013 2011/2013 8 Jihomoravský

Jandora Lukáš Stolní tenis 3/9 2007 2005 2 Zlínský

Janoušová Jana Atletika 6 2011 2007/2009 2 Středočeský

Jislová Erika Biatlon 7 2012 2008/2010 5 Liberecký

Kalašová Karolína Běţecké disciplíny/Cyklistika 5/8 2009 2006/2007 6 Královehradecký

Kelnar Ondřej Severská kombinace 9 2011 2008 1 Zlínský

Knop Petr Běţecké disciplíny 8/9 2011/2012 2006/2008 4 Liberecký

Kočař Jakub Plavání 5 2009 2005/2007/2009 8 Jihomoravský

Kočař Lukáš Triatlon 4/6 2010 2005 1 Jihomoravský

Kolářová Anna Plavání 7/8/8 2011 2011 5 Praha

Košař Dominik Atletika 1 2011 2009 1 Moravskoslezský

Kotrlová Kateřina Alpské disciplíny 9 2011 2006/2008 3 Zlínský

Kubičík Jan Snowboard 7 2013 2010 1 Jihomoravský

Kubová Gabriela Krasobruslení 3 2009 2007/2008 3 Jihomoravský

Kudlička Jan Atletika 10/8 2008/2012 2003 3 Moravskoslezský

Kunčar David Plavání 10 2009 2005/2007 6 Moravskoslezský

Lasák Matěj Cyklistika 8. 2010 2007 1 Moravskoslezský

Ledecká Ester Snowboard 1/5/6/7 2011/2014 2006/2008/2010 5 Praha

Lédl Michal Plavání 4 2007 2003 3 Praha

Malý Jakub Plavání 10 2007 2005 2 Praha

Micka Jan Plavání 2/3/10 2011 2007/2009 2 Praha

Nehněvajsa Josef Plavání 8 2011 2009/2011 7 Ústecký

Novák Michal Běţecké disciplíny 10 2013 2008/2010 4 Karlovarský

Mezinárodní hry Domácí ODM
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 V této tabulce lze vidět  výsledky 95 úspěšných sportovců, kteří uspěli na ODM 

a zároveň se umístili do 10. místa na jedné z akcí typu: OH, EYOF nebo YOG. Někteří 

sportovci se zúčastnili více sportovních akcí a dokonce i ve více sportech, bylo tedy poměrně 

sloţité určit jasná pravidla, jak tyto úspěšné sportovce statisticky zpracovat.  

Nováková Anna Plavání 5/9 2005 2003/2005 12 Ústecký

Nováková Petra Běţecké disciplíny 6/6/10 2011/2014 2007 2 Karlovarský

Obešlo Michal Stolní tenis 9 2003 2003 1 Středočeský

Osina Marek Plavání 9 2013 2011 1 Zlínský

Palešová Kristýna Gymnastika 2/8/8 2005 2005 2 Jihomoravský

Pařilová Nikola Atletika 9 2011 2007/2009 2 Pardubický

Paulová Nikol Plavání 8 2013 2011 3 Plzeňský

Paulus Daniel Alpské disciplíny 9 2011 2008 3 Zlínský

Porkert Ondřej Snowboard 8 2012 2010 2 Pardubický

Portyk Tomáš Severská kombinace 1/8/7 2012/2014 2008/2010 5 Liberecký

Praţáková Zuzana Atletika 9 2013 2013 1 Vysočina

Rajnochová Michaela Skoky na lyţích 9 2013 2010/2012 3 Moravskoslezský

Rugovac Denis Cyklistika 3 2009 2009 2 Plzeňský

Rybín Ondřej Cyklistika 3 2009 2005/2009 2 Královehradecký

Sedlák Václav Atletika 7 2010 2007 1 Ústecký

Slavík Lukáš Cyklistika 8 2013 2011/2012/2013 5 Královehradecký

Sommerschuh Jan Atletika 9 2007 2005 1 Ústecký

Sotáková Jana Atletika 8 2010 2005/2007 3 Jihomoravský

Svěcená Lucie Plavání 8 2011 2011 4 Ústecký

Svěcený Antonín Plavání 4 2013 2011 1 Ústecký

Štaubert Jiří Tenis 2 2011 2007 2 Moravskoslezský

Štursa Vojtěch Skoky na lyţích 7 2011 2006 1 Vysočina

Tišer Krištof Severská kombinace 10 2009 2006 1 Královehradecký

Tobiáš Jakub Plavání 5/7 2011 2007/2009 7 Jihomoravský

Tomková Helena Atletika 7 2009 2007 1 Olomoucký

Václavík Adam Biatlon 7/8 2012 2008 1 Liberecký

Vadlejch Jakub Atletika 9 2007 2005 1 Praha

Vávra Vlastimil Biatlon 8 2009 2006 2 Pardubický

Vávrová Kateřina atletika 3/4 2013 2013 3 Zlínský

Verbová Eva Gymnastika 8 2005 2005 2 Jihomoravský

Vinš Martin Atletika 1 2009 2007 1 Středočeský

Vítková Monika Biatlon 8/8 2009 2006 2 Liberecký

Voňavka Tomáš Atletika 10 2007 2005 1 Středočeský

Zátopková Nikola Plavání 7 2005 2003 2 Moravskoslezský

Závadová Barbora Plavání 3/5/7/9 2007/2010 2005/2007 13 Moravskoslezský

Zdráhalová Nikola Rychlobruslení 8 2012 2008/2010 6 Královehradecký

Zemanová Andrea Alpské disciplíny 10 2009 2006 1 Královehradecký

Zich Václav Atletika 5 2007 2005 2 Karlovarský

Ţivec Jakub Atletika 4 2007 2005 1 Ústecký
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Graf 3: Pohlaví úspěšných sportovců 

Tab. 21: Pohlaví úspěšných sportovců 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Muţi 50 53% 

Ţeny 45 47% 

 Na tomto grafu je vidět mírná převaha muţského pohlaví před ţenským. Z grafu 

vyplývá, ţe přece jen aktivně sportuje více chlapců neţ dívek. Je moţné, ţe tento trend platí 

zřejmě pro celou společnost.  

 

 

Graf 4: Počet úspěšných účastníků podle letních a zimních sportů 
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Tab. 22: Počet úspěšných účastníků podle letních a zimních sportů 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

letní  56 59% 

zimní  39 41% 
 

 Více úspěšných sportovců se účastnilo letních her. Souvisí to pravděpodobně s tím, ţe 

na letních hrách bylo víc soutěţí a celkově na letních hrách bylo více sportovců neţ na 

zimních ODM. 

 

 

Graf 5: Vývoj počet účastníků na EYOF 

Tab. 23: Počet účastníků na EYOF 

 

 Na tomto grafu je vidět, ţe počet úspěšných sportovců se na mezinárodních hrách 

zvyšuje. V roce 2011 se zvýšil počet sportovců na EYOF 4x oproti roku 2005. Tak vysoký 

počet je pravděpodobně způsoben tím, ţe se zimní EYOF  pořádaly v Liberci, kde bylo 

patnáct úspěšných českých sportovců, coţ je stejný počet jako v roce 2013 dohromady 

v letních a zimních hrách. 
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Graf 6: Rozdělení sportů 

Tab. 24: Rozdělení sportů 

 

Velmi potěšujícím zjištěním je to, ţe mladí sportovci úspěšně reprezentují na Hrách ve 

více sportech. I přes relativně stejný počet letních a zimních sportů, mají letní hry vyšší počet 

účastníků. Je to dáno moţná tím, ţe na letních hrách bývá více soutěţích i účastníků, 

především v plavání a atletice. 

 

Graf 7: Počet sportovců u letních sportů 
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Tab. 25: Počet sportovců u letních sportů 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, v letních sportech jasně dominuje atletika a plávání s počtem 39 

úspěšných účastníků. Pravděpodobně to bude tím, ţe v atletice i plavání mohou soutěţit mladí 

sportovci ve více disciplínách na rozdíl od ostatních letních sportů. Dá se očekávat, ţe  tento 

trend bude i nadále pokračovat, tzn. ţe u letních sportů budou dominovat úspěšní atleti 

a plavci. 

 

 

Graf 8: Počet sportovců z zimní sportů 
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Tab. 26: Počet sportovců z zimní sportů 

 

 U zimních sportů můţeme vidět větší vyrovnanost sportů, ve kterých úspěšně mladí 

soutěţící reprezentovali, neţ u letních sportů. Vysoká účast je u tradičních zimních sportů 

jako jsou skoky na lyţích, biatlon a severská kombinace. V posledních letech se zvýšil počet 

sportovců v relativně nových zimních sportech v ČR, a to především snowboardingu 

a rychlobruslení, kde v současnosti sbíráme celosvětové úspěchy. 

 

 
Graf 9: Zastoupení sportovců podle krajů 
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Tab. 27: Zastoupení sportovců podle krajů 

 

 Velice pozitivní zjištění je, ţe sportovci, kteří uspěli na olympiádě dětí a mládeţe 

a zároveň na mezinárodních soutěţích, jsou zastoupeni ze všech krajů ČR. Nejvíce úspěšných 

sportovců pochází z Libereckého a Jihomoravského kraje. Z tabulky vyplývá, ţe sportovci 

Libereckého kraje se úspěšně účastnili pouze zimních her. Je to vcelku logické, protoţe v 

Libereckém kraji je líheň sportovců, kteří soutěţí převáţně v zimních sportech. Podobně je na 

tom Jihomoravský kraj, kde je naopak líheň mladých sportovců v letních soutěţích. Obecně se 

dá shrnout, ţe sportovci úspěšní na zimních hrách, pocházejí z krajů, kde jsou podmínky pro 

zimní sporty, tzn. Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj. Naopak sportovci, kteří jsou  

úspěšní na letních hrách, většinou pocházejí z kraje, kde nejsou hory, a bydlí zpravidla ve 

velkých městech. 

Kraje Počet účastníků letní zimní

Liberecký 15 0 15

Jihomoravský 13 9 4

Moravskoslezský 11 7 4

Praha 10 8 2

Ústecký 8 8 0

Královehradecký 8 3 5

Zlínský 7 4 3

Pardubický 5 1 4

Jihočeský 4 3 1

Středočeský 4 4 0

Karlovarský 3 1 2

Plzeňský 3 3 0

Vysočina 3 1 2

Olomoucký 1 1 0
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5.1.3. Nejúspěšnější sportovci 
 

 Z naší analýzy bychom vyzdvihli několik sportovců, kteří byli velice úspěšní ve svých 

disciplínách, a pak dále i několik zajímavostí, které vyplynuly z našeho rozboru. 

 

Ester Ledecká (snowboarding) 

 Účast na ZOH 2014 v Soči (6. , 7. místo) 

 Úspěch ve dvou disciplínách (snowboarding, alpské disciplíny) 

 1. místo na EYOF v roce 2011 

 8x na „bedně“ na ODM 

 2013: Juniorská mistryně světa ve snowboardingu, 2. místo ve světovém poháru ve 

snowboardingu (61) 

Jan Kudlička (atletika) 

 Účast na LOH 2008 v Pekingu (10. místo) a na LOH 2012 v Londýně (8. místo) 

 3x na „bedně“ na ODM 

 2005: Mistrovství světa do 17 let – 6.míst (57) 

 2006: Mistrovství světa juniorů – 5.místo (57) 

 2009: Mistrovství Evropy do 22 let – 8.místo (57) 

 2010: ME – 10.místo (57) 

 2011: Mistrovství světa – 9.místo (57) 

 2012: Mistrovství Evropy – 6.místo (57) 

 2013: Halové mistrovství Evropy – 5.místo, Mistovství světa – 7.místo (57) 

Tomáš Portyk (skoky na lyţích) 

 Účast na ZOH 2014 v Soči (7. místo, druţstvo) 

 1.místo na YOG 2012 v Innsbrucku (severská kombinace) 

 5x na „bedně“ na ODM 

 2012: 16 bodů Letní světový pohár "A", Itálie; 24 bodů Letní světový pohár "A" (62) 

Michal Březina (krasobruslení) 

 Účast na ZOH 2010 ve Vancouveru (10.místo) a na ZOH 2014 v Soči (10. místo) 

 7. místo na EYOF 2005 

 1. místo na ODM v roce 2004 

 2013: Mistrovství Evropy– 3. místo 

 2013: Grand Prix Skate Amerika –1.místo  
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Petra Nováková (běţecké disciplíny) 

 Účast na ZOH 2014 v Soči (10. místo, štafeta) 

 Účast na EYOF 2011 

 Na ODM úspěch v cyklistice 

 2012: Mistrovství světa juniorů - 17. místo ve skiatlonu, 19. místo v klasickém sprintu, 

25. místo na volné pětce (76) 

 2013: Mistrovství světa − 56. místo ve volné desítce, 14. místo v týmovém sprintu, 12. 

místo ve štafetě (76) 

Dominika Drozdíková (alpské disciplíny) 

 Účast na EYOF 2011 a na YOG 2012 

 4x na „bedně“ na ODM 

Tomáš Friedrich (skoky na lyţích) 

 Účast na EYOF 2011 a na YOG 2012 

 4x na „bedně“ na ODM 

Petr Knop (běţecké disciplíny) 

 čast na EYOF 2011 a na YOG 2012 

 4x na „bedně“ na ODM 

 2011: Mistrovství Evropy – 1.místo (77) 

 2014: Mistrovství světa juniorů – 5. místo (59) 

Petr Coufal (krasobruslení) 

 1. místo na EYOF 2011 

 1. místa na třech ODM 2006, 2008, 2010 

 2014: Mistrovství světa juniorů – 10. místo (63) 

Karolína Kalašová (běţecké disciplíny/cyklistika) 

 Účast na EYOF 2009 v běţeckých disciplínách 

 Účast na YOG 2010 v cyklistice 

 6x na „bedně“ na ODM 

 2010: Mistrovství světa juniorů – 6. místo (78) 

Jakub Kočař (plavání) 

 Účast na ODM 2005, 2007, 2009 

 Účast i v triatlonu 

 8x na „bedně na ODM 
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Jan Micka (plavání) 

 2. , 3. místo na EYOF 2011 

 Splněn B-limit na LOH 2012 v Londýně 

 2012:  Mistrovství Evropy juniorů – 2x 1. místo, 1x 2. místo (56) 

 2013:  Mistrovství světa juniorů – 2x 2. místo, 1x 3. Místo (56) 

 2 české plavecké rekordy na 1500m volný způsob, 800m volný způsob (56) 

Anna Nováková (plavání) 

 12x na „bedně“ na ODM 

Barbora Závadová (plavání 

 3. místo na YOG 2010 

 Účast na EYOF 2007 

 13x na „bedně“ na ODM 

 Splněn A-limit na LOH 2012 v Londýně 

 2011: Mistrovství světa – 7.místo (místo (58) 

 2012: Mistrovství Evropy – 3. místo (58) 
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5.2. Ekonomická část 

5.2.1. Rozpočty letních a zimních ODM 

I přesto, ţe prioritou olympiád dětí a mládeţe je sportovní hledisko, ekonomika hraje 

velmi důleţitou roli pro zajištění kvality a dobré organizace sportovní události, jakou ODM 

jsou. Na základě dostupných dat jsme se pokusili ukázat a nastínit, jakým směrem se 

ekonomické ukazatele budou vyvíjet. 

Je potřeba upozornit, ţe na ODM (stejně jako na OH) působí mnoho 

celospolečenských faktorů, ale v prvé řadě je to ekonomika.  

Jelikoţ je 10 let, kdy se ODM pořádají, pro ekonomiku dlouhá doba, v některých 

grafech jsou vidět ekonomické trendy, které probíhaly v naší republice a dokonce 

i celosvětově. 

Legenda:  

 Letní ODM 

 Zimní ODM 

 
Graf 10: Rozpočty ODM 
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Tab. 28: Rozpočty ODM 

 

 Na začátku je potřeba uvést, ţe rozpočty na straně příjmové a výdajové jsou 

u jednotlivých Her projektu ODM vyrovnané. Ovšem z grafu vyplývá, ţe se celkové rozpočty 

ODM navyšují. Kaţdou další ODM se počet účastníků zvyšuje a ODM se stávají čím dál víc 

populárnější a atraktivnější nejen pro sportovce, ale také pro sponzory. Je vidět, ţe u letních 

olympiád je rozpočet vţdy vyšší neţ u zimních. Je to dáno vyšším počtem sportovců, vyšším 

počtem sportů, a tím pádem i vyšší náročností na organizaci her. Tento trend lze vidět 

u olympijský her. Na grafu je téţ patrné období ekonomických krizí, kdy rozpočet u letních 

ODM pořádaných v roce 2009 stagnoval a byl niţší neţ u předcházejících letních ODM 

v roce 2007. To samé lze vidět i v roce 2012 u zimních ODM, kde byl pokles finančních 

prostředků více zřetelný. 

 
Graf 11: Rozpočty letních her 

- Kč 

5 000 000 Kč 

10 000 000 Kč 

15 000 000 Kč 

20 000 000 Kč 

25 000 000 Kč 

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Částka

Roky

Rozpočty letních ODM



78 

 

Tab.29: Rozpočty letních her 

 

Rozpočty u letních ODM se drţí v průměru okolo 15 milionů Kč. Letní ODM 

pořádané v roce 2011 v Olomouckém kraji mají rozpočet přesahující 20 milionů Kč. Je to 

dáno tím, ţe v tomto roce byly na příjmové straně štědrá veřejná správa v podobě kraje 

a magistrátů pořádajících měst a sponzoři, které ODM podpořili poměrně vysokou částkou. 

Co se týče výdajů, částky na ubytování a stravování byly nejvyšší v historii ODM a na těchto 

hrách se investovalo také hodně finančních prostředků do marketingu a propagace. 

Následující letní hry v roce 2013 byly jiţ skromnější. Tato tendence se dá pravděpodobně 

očekávat i v následujících letech, protoţe se zjednoduší akreditační systém, který bude 

v jednotné a elektronické formě. Tím pádem se sníţí částky na organizaci her. 

 

Graf 12: Rozpočty zimních ODM 

Tab. 30: Rozpočty zimních her 

 

Rozpočty u zimních her se postupem času zvyšovaly a zastavily se kolem částky 10 

milionů Kč. Vysoký rozpočet v roce 2010 v Libereckém kraji byl zapříčiněn především tím, 

ţe se o rok později konalo EYOF na stejném místě, proto celé hry byly pod záštitou kraje 

a organizátoři si vyzkoušeli pořádání tak velké sportovní akce, coţ mělo za následek poněkud 

vyšší finanční nároky neţ u předešlých zimních her. Jak jiţ bylo zmíněno u předchozího 

grafu, neměly by se jiţ rozpočty ani u zimních her zvyšovat, naopak se mají ustálit, moţná 

postupem času sniţovat. 

Roky 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Rozpočet 11 856 000 Kč        15 649 000 Kč        15 400 000 Kč        14 832 000 Kč        20 200 000 Kč        12 700 000 Kč        
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Roky 2004 2006 2008 2010 2012

Rozpočet 7 860 000 Kč        8 983 000 Kč        8 050 000 Kč        13 127 465 Kč        10 366 000 Kč        
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5.2.2. Příjmy ODM 
 

 Aby mohly ODM kvalitně  a dobře fungovat, potřebují mít zajištěné finanční toky. Je 

samozřejmostí, ţe ze začátku bylo potřeba financovat olympiády především ze státního 

rozpočtu a z ČOV. Postupem času nicméně dochází k tomu, ţe jsou z určité části financovány 

sponzory. Na druhou stranu je ovšem potřeba dodat, ţe v době ekonomických krizí je vidět, 

ţe sponzoři nemají mnoho volných prostředků pro sponzorování sportovních akcí. 

Mezi příjmy rozpočtů ODM patří:  

 Pořádající veřejná správa – pořádající kraj a magistráty měst 

 MŠMT prostřednictvím ČOV 

 Česká olympijská a. s. 

 Sponzoři 

 Ostatní kraje  

 

Graf 13: Vývoj příjmů ODM 

Tab. 31: Vývoj příjmů ODM 

 

Na tomto grafu můţeme sledovat některé trendy, které se vyskytují u příjmů na ODM. 

Na první pohled lze vidět, ţe existuje téměř přímá úměra mezi celkovým rozpočtem 

a finančními prostředky, které poskytují všechny kraje. Kraje hradí mladým sportovcům 
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Kraje

ČO

MŠMT

Veřejná správa

Sponzoři

Rozpočet

Příjmy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kraje 4 405 000 Kč       2 000 000 Kč    6 135 000 Kč       1 783 000 Kč    6 900 000 Kč       1 800 000 Kč    4 332 000 Kč       2 703 690 Kč       8 600 000 Kč       2 366 000 Kč       

ČO 2 000 000 Kč       1 800 000 Kč    2 000 000 Kč       1 800 000 Kč    2 000 000 Kč       2 000 000 Kč    2 000 000 Kč       2 000 000 Kč       2 000 000 Kč       2 000 000 Kč       

MŠMT 1 000 000 Kč       1 000 000 Kč    1 000 000 Kč       1 000 000 Kč    1 000 000 Kč       1 000 000 Kč    1 000 000 Kč       1 000 000 Kč       2 000 000 Kč       1 000 000 Kč       

Veřejná správa 1 000 000 Kč       6 000 000 Kč       3 200 000 Kč    3 000 000 Kč       3 250 000 Kč    2 000 000 Kč       7 100 000 Kč       6 000 000 Kč       4 500 000 Kč       

Sponzoři 1 951 000 Kč       514 000 Kč          1 200 000 Kč    3 500 000 Kč       323 775 Kč          1 600 000 Kč       500 000 Kč          

Rozpočet 11 856 000 Kč    5 000 000 Kč    15 649 000 Kč    8 983 000 Kč    15 400 000 Kč    8 050 000 Kč    14 832 000 Kč    13 127 465 Kč    20 200 000 Kč    10 366 000 Kč    
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ubytování a stravování. Veřejná správa naopak nemá s celkovým rozpočtem ţádné podobné 

prvky a nelze u tohoto příjmu vyčíst ţádné pozoruhodné tendence. Zajímavý je ale rok 2010, 

kdy veřejná správa poskytla velice vysoké finanční prostředky na ODM. Jak uţ bylo řečeno, 

šlo o ODM konající se v Libereckém kraji, kde celé Hry byly konány pod záštitou kraje 

i Magistrátu města Liberec. Co se týče příjmu ODM od MŠMT a ČO, tak se jedná o fixní 

částky, kdy MŠMT prostřednictvím ČOV poskytuje většinou dotaci 1 milion Kč a ČO dotuje 

Hry zpravidla 2 miliony Kč. Příjmy od sponzorů jsou prozatím buď zanedbatelného 

charakteru nebo je sponzoři poskytují formou barterů, existují ovšem výjimky. 

Nejmarkantnějším příkladem je rok 2009, kdy se Hry pořádaly v Jihočeském kraji. Tehdy 

sponzoři přispěli částkou přes 4 miliony Kč, coţ je zatím rekordní částka od sponzorů. Je to 

dáno pravděpodobně tím, ţe v tomto roce bylo poměrně dost sponzorů, a to zejména ze 

stavebního sektoru. Dalším faktem moţná bylo to, ţe celosvětová krize dolehla na ČR (tedy 

i stavebnictví) později a jiţ byly smlouvy se sponzory uzavřeny. Od dalšího roku totiţ 

sponzoři poskytovali finanční částky velmi zřídka a naplno se u nich projevila ekonomická 

krize. Protoţe v roce 2009, jak jiţ bylo řečeno, sponzoři poskytli na ODM nejvyšší částku, 

mohla veřejná správa přispět částkou niţší, podobně jako ostatní kraje, které hradí svým 

sportovcům stravu a ubytování.  

 

 

Graf 14:Příjmy od pořadatelské veřejné správy 
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Tab.32: Příjmy od pořadatelské veřejné správy 

 

Mezi příjmy z veřejné správy řadíme příjmy od pořádajícího kraje a příjmy od 

magistrátů pořadatelských měst. Jiţ v roce 2005 byl příjem vysoký. Bylo to dáno 

pravděpodobně tím, ţe Hry se konaly v jediném městě v Jihomoravském kraji, a to konkrétně 

v Brně, kde přispěl Magistrát města Brna nemalou částkou. V následujících letech se částky 

pohybovaly okolo 3 milionů korun. V roce 2009 je částka od veřejné správy nízká, bylo to asi 

tím, ţe pořádání v jihočeském Táboře bylo skromnějšího charakteru a velice vysokou částku 

do rozpočtu vloţili sponzoři. V roce 2010 naopak byl příjem od Libereckého kraje rekordní. 

Jak jiţ bylo řečeno, v Libereckém kraji se snaţili, aby ODM byly co nejlepší před konajícím 

se EYOF 2011, který se uskutečnil ve stejném městě. V následujících letech se příjmy od 

veřejné správy jednotlivých pořadatelských krajů a měst pozvolna sniţovaly. Je důleţité říci, 

ţe záleţí na tom, jak blízko mají ke sportu odpovědní lidé na krajských nebo městských 

zastupitelstvech, která rozhodují o výši částky na pořádání ODM. Dá se očekávat, ţe 

v následujících letech bude částka víceméně podobná těm z posledních let, protoţe kraje jiţ 

s dotací na pořádání těchto Her ve svých plánech počítají.  

Příjmy Veřejná správa

2003 1 000 000 Kč     

2004

2005 6 000 000 Kč     

2006 3 200 000 Kč     

2007 3 000 000 Kč     

2008 3 250 000 Kč     

2009 2 000 000 Kč     

2010 7 100 000 Kč     

2011 6 000 000 Kč     

2012 4 500 000 Kč     

2013 4 050 000 Kč     
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Graf 15: Příjmy od MŠMT (prostřednictvím ČOV) 

Tab.33: Příjmy od MŠMT (prostřednictvím ČOV) 

 

Na projekt ODM přispívá dotací jednoho milionu korun Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy ČR. Tato částka proudí k projektu ODM prostřednictvím Českého 

olympijského výboru. Jedinou výjimkou je rok 2011, kdy Olomoucký kraj obdrţel 2 miliony 

korun, jinak jsou příspěvky od MŠMT konstantní a dá se čekat, ţe tomu tak bude i nadále.  
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1 000 000 Kč 

1 500 000 Kč 

2 000 000 Kč 

2 500 000 Kč 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Částka

Roky

Příjmy od MŠMT (prostřednictvím ČOV)

Roky MŠMT (prostřednictvím ČOV)

2003 1 000 000 Kč                                   

2004 1 000 000 Kč                                   

2005 1 000 000 Kč                                   

2006 1 000 000 Kč                                   

2007 1 000 000 Kč                                   

2008 1 000 000 Kč                                   

2009 1 000 000 Kč                                   

2010 1 000 000 Kč                                   

2011 2 000 000 Kč                                   

2012 1 000 000 Kč                                   

2013 1 000 000 Kč                                   
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Graf 16: Příjmy od ČO a.s. 

Tab. 34.: Příjmy od ČO a.s. 

 

 Příjmy od České olympijské a. s. jsou od počátku projektu aţ do současnosti neměnné. 

Jedná se o sumu dvou milionů korun. Jen v letech 2004 a 2006 byly příjmy ze strany ČO a. s. 

o 200 tisíc Kč  niţší. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Částka
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Příjmy od ČO a.s.

Roky ČO

2003 2 000 000 Kč          

2004 1 800 000 Kč          

2005 2 000 000 Kč          

2006 1 800 000 Kč          

2007 2 000 000 Kč          

2008 2 000 000 Kč          

2009 2 000 000 Kč          

2010 2 000 000 Kč          

2011 2 000 000 Kč          

2012 2 000 000 Kč          

2013 2 000 000 Kč          
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Graf 17: Příjmy od ostatních krajů 

Tab. 35: Příjmy od ostatních krajů: 

 

Tento zdroj příjmů je většinou vynakládán na ubytování a stravování, které je 

poskytováno krajským výpravám. Za zmínku stojí roky 2008 a 2010, kdy příjmy od ostatních 

krajů byly niţší pravděpodobně z důvodu toho, ţe v obou letech značně vypomohly  příjmy 

od pořadatelských krajů, mimo jiné i na ubytování účastníků. 
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2 000 000 Kč 

3 000 000 Kč 
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5 000 000 Kč 

6 000 000 Kč 

7 000 000 Kč 

8 000 000 Kč 

9 000 000 Kč 

10 000 000 Kč 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Částka

Roky

Příjmy od ostatních krajů

Roky Kraje

2003 4 405 000 Kč          

2004 2 000 000 Kč          

2005 6 135 000 Kč          

2006 1 783 000 Kč          

2007 6 900 000 Kč          

2008 1 800 000 Kč          

2009 4 332 000 Kč          

2010 2 703 690 Kč          

2011 8 600 000 Kč          

2012 2 366 000 Kč          

2013 5 650 000 Kč          
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Graf 18: Příjmy od sponzorů 

Tab. 36: Příjmy od sponzorů 

 

 Sponzorování ve sportovním prostředí je velice důleţité a úzce souvisí s ekonomickou 

situací firem, které do sportu vkládají své finance. V roce 2009, kdy se ODM konalo 

v Jihočeském kraji, byl příjem od sponzorů nejvyšší. Vysvětlujeme si to tím, ţe v té době 

nebyla aktuální hrozba ekonomické krize a mnoho firem sponzorovalo sportovní projekty 

a ODM nebyly výjimkou. Poměrně jednoznačným obrázkem můţe být to, ţe do roku 2009 

pravidelně Hry sponzorovaly stavební firmy a konkrétně v roce 2009 sponzorovalo ODM 

deset firem ze stavebního sektoru. Od tohoto roku se rapidně sníţil počet sponzorů ze 

stavebnictví, coţ způsobila i ekonomická krize, která zasáhla hlavně sektor stavebnictví. 

V dalších letech se dá se očekávat oţivení ze strany sponzorů, ale pravděpodobně nepůjde 
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Příjmy od sponzorů

Roky Sponzoři

2003 1 951 000 Kč          

2004

2005 514 000 Kč             

2006 1 200 000 Kč          

2007

2008

2009 4 207 000 Kč          

2010 323 775 Kč             

2011 1 600 000 Kč          

2012 500 000 Kč             

2013
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o tak vysoké částky jako před krizí v roce 2009. Jako zajímavost uvádíme rok 2007, kdy se 

Hry konaly v Ústeckém kraji a  počet sponzorů byl nejvyšší, nicméně finanční prostředky 

ţádný sponzor neposkytl.  

Příjmy od sponzorů nemají ţádný vliv na počet sponzorů u jednotlivých Her a naopak. 

Je třeba zmínit, ţe sponzoři se vyskytli na všech Hrách, coţ bude vidět na dalších grafech, ale 

ne vţdy poskytovali finanční prostředky. Firmy vyuţívají ke sponzorování mnoho nástrojů, 

jeden z největších jsou tzv. bartery. V příjmech od sponzorů vidíme potenciál do dalších let, 

protoţe čím více peněţních prostředků od sponzorů, tím méně budou muset kraje dotovat Hry 

ze svých rozpočtů. 
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5.2.3. Výdaje ODM 
 

 Kaţdá akce a především sportovní akce, která probíhá větší počet dnů, obsahuje vţdy 

po výdajové stránce ubytování, stravování a dopravu. To jsou základní výdaje, bez kterých by 

tato akce nemohla fungovat. Mezi další významné výdaje tohoto projektu můţeme zařadit 

samotné organizační zajištění, výdaje na soutěţe a nesmíme opomenout stále více se 

rozvíjející marketing a propagaci tohoto projektu.  

Mezi výdaje rozpočtů ODM řadíme: 

 Ubytování a stravování 

 Organizace 

 Soutěţe 

 Doprava 

 Marketing 

 

 

Graf 19: Vývoj výdajů ODM 

Tab.37: Vývoj výdajů ODM 

 

Z grafu je patrné, ţe existuje přímá úměra mezi výdaji na ubytování a stravování a 

celkovým rozpočtem. Je to dáno tím, ţe kraje si hradí ubytování a stravování samy a tato 

křivka je v podstatě kopií příjmové sloţky, kterou poskytují kraje na ubytování a stravování.  

- Kč 

5 000 000 Kč 

10 000 000 Kč 

15 000 000 Kč 

20 000 000 Kč 

25 000 000 Kč 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Částka

Roky

Vývoj výdajů ODM

Ubytování a stravování

Soutěže

Organizace

Marketing

Doprava

Rozpočet

Výdaje 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ubytování a stravování 4 405 000 Kč    2 100 000 Kč 6 135 000 Kč    3 169 000 Kč 6 900 000 Kč    2 800 000 Kč 4 035 800 Kč    3 330 100 Kč    8 600 000 Kč    2 546 000 Kč    6 500 000 Kč    

Soutěže 4 876 000 Kč    3 500 000 Kč 5 436 000 Kč    3 113 000 Kč 1 200 000 Kč    1 412 000 Kč 3 800 407 Kč    2 258 084 Kč    2 000 000 Kč    2 670 000 Kč    1 800 000 Kč    

Organizace 2 575 000 Kč    2 260 000 Kč 1 206 000 Kč    721 000 Kč     4 900 000 Kč    2 527 000 Kč 6 291 427 Kč    2 656 654 Kč    5 000 000 Kč    973 000 Kč       400 000 Kč       

Marketing 2 398 000 Kč    1 906 000 Kč 2 400 000 Kč    1 130 000 Kč 1 115 166 Kč    4 489 493 Kč    4 140 000 Kč    4 034 000 Kč    3 450 000 Kč    

Doprava 258 000 Kč       74 000 Kč       181 000 Kč     393 134 Kč       450 000 Kč       143 000 Kč       550 000 Kč       

Celkem 11 856 000 Kč  7 860 000 Kč 15 433 000 Kč  8 983 000 Kč 15 400 000 Kč  8 050 000 Kč 15 242 800 Kč  13 127 465 Kč  20 190 000 Kč  10 366 000 Kč  12 700 000 Kč  
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Výdaje na soutěţe jsou kolísavé. Je to pravděpodobně tím, ţe hodně záleţí na tom, zda 

jsou například sportoviště připravena na mnoţství účastníků nebo je potřeba je případně 

rekonstruovat nebo nějakým způsobem modernizovat. Jak je vidět z grafu, v počátcích ODM 

byly poměrně vysoké výdaje na pořádání soutěţí, nicméně postupem času se tyto výdaje 

sniţují. Je to zřejmě tím, ţe v současnosti jsou přece jen sportoviště na vyšší úrovni neţ 

v předcházejících letech a postupem času také organizátoři jednotlivých ODM mají více 

zkušeností z předešlých her ODM od „kolegů“ pořadatelů. 

Co se týče organizace her, zde jsou vidět zpočátku poměrně nízké výdaje, které 

postupně v dalších letech rostly, ale v posledních letech opět klesají. Nejspíše to bude tím, ţe 

na začátku her nebyla organizace na takové úrovni, jakou vidíme dnes, a proto byly částky na 

organizaci niţší. Postupem času se zvyšovaly nároky na organizaci a především v roce 2011 

v Olomouckém kraji byly výdaje na organizaci nejvyšší. Za současným sníţením výdajů na 

organizaci je pravděpodobně to, ţe se stále více věcí řeší elektronickou formou (např. 

jednotný akreditační systém),  dochází k zjednodušení, a  proto i sníţení výdajů na organizaci 

takové sportovní akce. 

V otázce výdajů na marketing je poměrně pěkně vidět, jakým způsobem se tato oblast 

vyvíjí. Ze začátku her prakticky nebyla vyčleněna ţádná poloţka ve výdajové stránce na 

marketing. Postupem času se částky na marketing zvyšují a v posledních letech dosahují 

hranice cca 4 milionů Kč. Zlom nastal v roce 2010 v Libereckém kraji. Jak jiţ bylo zmíněno, 

tento kraj pořádal v roce 2010 ODM a o rok později EYOF. Byla tedy vynaloţená poměrně 

vysoká částka na propagaci her pro přilákání lidí k tomuto sportovnímu svátku mládeţe v ČR. 

Dá se očekávat, ţe podobný trend bude nadále pokračovat a marketingová oblast bude 

u ODM jednou z nejdůleţitějších poloţek. 

V našem grafu jsme se také zaměřili na výdaje za dopravu, která je velice důleţitá pro převoz 

sportovců z jejich ubytovacích zařízení na sportoviště. Bohuţel se u některých her tato 

poloţka vůbec neobjevuje, pravděpodobně je přiřazena k organizaci her. I přes dílčí údaje 

můţeme tvrdit, ţe výdaje na dopravu se drţí maximálně do částky 100 tis. Kč. 
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Graf 20: Výdaje na ubytování a stravování 

Tab. 38: Výdaje na ubytování a stravování 

  

Na první pohled mě tento graf překvapil, protoţe jsme očekávali, ţe výdaje na zimní 

hry bude vyšší neţ a ne naopak. Mysleli jsem si to z toho důvodu, ţe je potřeba v zimních 

měsících více tepla, elektřiny, vody a potravin a proto by měly být vyšší částky za ubytování 

a stravování. Nicméně tento graf určitě souvisí s počtem účastníků, kteří se účastní letních her 

ve větším počtu neţ zimních her. Proto jsou i výdaje na ubytování a stravování vyšší u her, 

které jsou pořádány v létě. Účastníci bývají ubytovaní většinou na základních školách, 

domovech mládeţe nebo na kolejích vysokých školách, v menší míře pak na chatách nebo 

penzionech. Výjimečně jsou výpravy ubytování se stravováním na jednom místě, jako 

například  rok 2005 a 2009, kdy se pořádaly Hry v jednom městě, konkrétně v Brně 

a Jihočeském Táboře, většinou jsou účastníci ubytování tak, aby byli co nejblíţe sportovištím. 

ODM pořádající Ústecký kraj v roce 2007 měla výdaje na ubytování a stravu jedny 

z nejvyšších. Jedním z důvodů mohlo být, ţe před začátkem Her došlo ke krizové situaci ,kdy 

Ministerstvo obrany nemohlo zajistit postele pro účastníky. Z toho důvodu se nakoupily spací 

pytle a karimatky, které si pak účastníci ponechali. V roce 2011, kdy se Hry konaly 
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3 000 000 Kč 

4 000 000 Kč 

5 000 000 Kč 

6 000 000 Kč 

7 000 000 Kč 

8 000 000 Kč 

9 000 000 Kč 

10 000 000 Kč 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Částka

Roky

Výdaje na ubytování a stravování

Roky Ubytování a stravování

2003 4 405 000 Kč                      

2004 2 100 000 Kč                      

2005 6 135 000 Kč                      

2006 3 169 000 Kč                      

2007 6 900 000 Kč                      

2008 2 800 000 Kč                      

2009 4 035 800 Kč                      

2010 3 330 100 Kč                      

2011 8 600 000 Kč                      

2012 2 546 000 Kč                      

2013 6 500 000 Kč                      
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v Olomouckém kraji, byly výdaje na ubytování a stravování nejvyšší v historii ODM. 

Vysvětlujeme si to pravděpodobně tím, ţe většina výprav byla ubytována na vysokoškolských 

kolejích, kde se také stravovala. Poměrně nízkou částku vynaloţenou na ubytování 

a stravování vynaloţily kraje v roce 2009 v Jihočeském kraji. Moţná to bylo tím, ţe se Hry 

konaly na jednom místě, tudíţ nemusely být tak vysoké náklady na ubytování a stravování. 

Jedním z důvodů také mohlo být, ţe sponzoři přispěli vysokou částkou do rozpočtu, tudíţ 

ostatní kraje nemusely ze svých rozpočtů vynaloţit tolik peněţních prostředků. 

 

 

Graf 21: Výdaje na organizaci 

Tab. 39: Výdaje na organizaci 

 

Do organizace spadají následující poloţky: akreditace, organizační tým, bezpečnost, 

zdravotní pojištění, catering, startovní čísla, ocenění, setkání vedoucích výprav, autorské 

poplatky, administrativa, reţijní náklady, rezerva apod. Z tohoto grafu lze vyčíst, ţe výdaje na 

organizaci Her byly ze začátku poměrně nízké. Zdůvodňujeme si to tím, ţe moţná ze začátku 
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2 000 000 Kč 
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5 000 000 Kč 
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7 000 000 Kč 
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Částka
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Výdaje na organizaci

Roky Organizace

2003 2 575 000 Kč 

2004 2 260 000 Kč 

2005 1 206 000 Kč 

2006 721 000 Kč     

2007 4 900 000 Kč 

2008 2 527 000 Kč 

2009 6 291 427 Kč 

2010 2 656 654 Kč 

2011 5 000 000 Kč 

2012 973 000 Kč     

2013 400 000 Kč     
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projektu nebyl kladen tak velký důraz na organizační zajištění jednotlivých Her. V roce 2007 

byly v Ústeckém kraji výdaje na organizaci dvojnásobné oproti předchozím letním hrám. 

Bylo to moţná tím, ţe před začátkem ODM došlo ke krizové situaci v podobě nezajištění 

postelí pro účastníky Her od Ministerstva obrany ČR. Mohly se tedy například razantně zvýšit 

náklady na administrativu nebo pojištění akce. V roce 2009 se konaly Hry v jihočeském 

Táboře. Byly to poprvé, kdy se Hry pořádaly ve skromnější míře v jednom městě. Moţná 

právě proto mohly být výdaje na organizaci nejvyšší v historii ODM, protoţe v tak malém 

městě je organizace tak velké sportovní akce náročná. I v roce 2011 byla částka za výdaje 

vysoká. Bylo to dáno i tím, ţe celkový rozpočet byl nejvyšší v historii ODM a Hry byly 

pojaty megalomansky, a tedy i organizace tak velké sportovní akce vyţaduje i vysoké 

poţadavky na organizaci, například na akreditace. V posledních dvou letech měly výdaje na 

organizaci klesající charakter. Jedním z důvodů můţe být to, ţe se pravděpodobně zjednodušil 

akreditační systém formou elektronického systému, coţ například významně sniţuje náklady 

na administrativu. Další moţná příčina nízké částky můţe být uvedena na příkladu Her 

pořádaných v roce 2013 ve Zlínském kraji. V roce 2008 se ve stejném kraji pořádaly zimní 

Hry, kdy byla částka pouţitá na organizaci relativně vysoká. Je moţné, ţe zkušenosti 

z minulých Her v tomto kraji výrazně přispěly k tomu, ţe částka na výdaje v roce 2013 byla 

velice nízká. Dá se předpokládat, ţe tento trend bude i nadále pokračovat, a to díky tomu, ţe 

s dalšími roky budou mít organizační výbory zkušenosti s pořádáním takových akcí a budou 

například sportoviště připravena na další hry v budoucnosti. Je potřeba také dodat, ţe Česká 

republika má 14 krajů a v dalších letech se bude pořadatelství jednotlivých her opakovat. Dá 

se očekávat, ţe náklady na organizaci by se měly ustálit nebo klesat, protoţe dojde 

k jednotnému informačnímu a akreditačnímu systému, takţe by neměly být výdaje na 

organizaci tak vysoké, jak v některých minulých letech. 
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Graf 22: Výdaje na soutěže 

Tab. 40: Výdaje na soutěže 

 

Do výdajů na soutěţe můţeme zařadit: přípravu jednotlivých sportovišť, organizaci 

soutěţí, nájmy sportovišť nebo výdaje na zlepšení technického stavu sportovišť. Hlavně 

u poslední poloţky bychom rádi zmínili, ţe některé kraje do rozpočtu zlepšení technické stavu 

sportovišť přidávaly, ovšem některá sportoviště rekonstruována byla, ale tyto částky uvedeny 

v rozpočtu nebyly. Na grafu je vidět, ţe v začátcích projektu ODM byly výdaje na  soutěţe 

vysoké. Je to pravděpodobně tím, ţe nebyly zkušenosti s pořádáním tak velké sportovní akce 

pro mládeţ a částku navyšovaly jiţ zmíněné rekonstrukce. Postupně se výdaje na soutěţe 

sniţovaly, to lze chápat pravděpodobně tak, ţe sportoviště byla adekvátně připravena na 

účastníky, s organizacemi soutěţí jiţ byla větší zkušenost z předchozích ročníků a nájmy 

sportovišť také klesaly. Zajímavostí je ovšem rok 2009, kdy výdaje na soutěţe byly vysoké 

oproti předcházejícím i budoucím Hrám. Mohlo by to být tím, ţe v roce 2009 bylo na Hrách 

v Jihočeském kraji deset stavebních firem, které sponzorovaly tuto ODM. Je proto moţné, ţe 

v tomto roce se podniky ze stavebního sektoru zaslouţily o rekonstrukci některých sportovišť, 
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2013 1 800 000 Kč 
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tedy i zvýšení výdajů na soutěţe. Trend těchto výdajů v následujících letech můţe mít 

klesající charakter, protoţe se Hry budou konat jiţ v krajích, kde uţ mají zkušenosti 

s pořádáním ODM a i mnohá sportoviště jsou jiţ na vyšší úrovni neţ v minulých letech. 

 

 

Graf 23: Výdaje na dopravu 

Tab. 41: Výdaje na dopravu 

 

 Výdaje na dopravu jsou důleţitou poloţkou rozpočtu jednotlivých ODM. Bohuţel 

u některých rozpočtů nebyly výdaje na dopravu započteny. Moţná se  poloţka ohledně 

dopravy můţe vyskytovat v organizačním zajištění Her. V průběhu času se výdaje na dopravu 

zvyšují, coţ ovlivňují pravděpodobně následující tři faktory. Za prvé je důleţité, jak jsou od 

sebe vzdálena ubytování a  sportoviště účastníků. Čím dál jsou od sebe, tím je samozřejmě 

logicky vyšší částka za dopravu. Za druhé záleţí na tom, jakým způsobem pořadatel pojme 

dopravu v kraji. Například v roce 2005, kdy byla ODM pořádána v jihomoravském Brně, byly 

výdaje na dopravu vysoké. Bylo to asi tím, ţe byla veškerá doprava  pro kaţdého účastníka 
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Her  zdarma. Naopak v roce 2009, kdy se konaly Hry v jihočeském Táboře, není poloţka 

dopravy v rozpočtu uvedena. Pravděpodobně to bude tím, ţe se Hry konaly v malém městě, 

kde ani doprava nebyla tak nutná, i přesto, ţe byla zdarma zajištěna pro akreditované 

účastníky. Za třetí se částečně mohou na dopravě podílet i ostatní kraje, jako například v roce 

2012 v Moravskoslezském kraji. Tam byla zajištěna kyvadlová doprava pro účastníky mezi 

nejfrekventovanějšími lokalitami. Krajské výpravy si zajišťovaly dopravu na zahajovací 

a závěrečný ceremoniál, ale také  na Poustevny. Nesmíme opomenout ani to, ţe se zvedají 

ceny pohonných hmot, coţ můţe zapříčinit vyšší výdaje na dopravu. Je důleţité říci, ţe záleţí 

také na efektivitě dopravních sluţeb pro účastníky. Na posledních Hrách ve Zlínském kraji 

byly výdaje na dopravu nejvyšší v historii, nicméně nebyla vyuţívána tolik, jak si pořadatelé 

představovali. 

 

 

Graf 24: Výdaje na marketing 

Tab.42: Výdaje na marketing 
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Do poloţky Marketing jsme shrnuli následující poloţky: propagační a informační 

materiály, medializace, doprovodný a kulturní program, IT, webové stránky,VIP hosté, 

merchandising, PR a komunikace. Propagace je v posledních letech jednou z nejdůleţitějších 

částí rozpočtu, nicméně to neplatilo od začátku projektu, kdy v prvních dvou letech nebyly 

propagace a jiné marketingové aktivity zařazeny do rozpočtu Her. V následující letech se 

výdaje zvýšily, a to díky propagačním a informačním materiálům jako jsou plakáty, letáky, 

billboardy apod. Zlom v marketingu ODM vidíme v roce 2010, kdy se Hry konaly 

v Libereckém kraji a byly náleţitě propagovány, o čemţ svědčí i částka vynaloţená na 

marketing, která byly dvojnásobná oproti předchozím ODM. Hry byly jedny 

z nejúspěšnějších jak sportovně, tak marketingově i díky tomu, ţe v následujícím roce 

Liberecký kraj pořádal EYOF 2011 a chtěl zviditelnit zimní sporty v kraji. Svůj podíl na 

zviditelnění těchto Her měli i mediální partneři, kteří byli na ODM v Libereckém kraji ve 

vyšším počtu neţ na Hrách minulých. Bez těchto partnerů by zviditelnění a propagace Her 

nebyla tak účinná. V dalších letech byla situace obdobná, výdaje na marketing byly vysoké. Je 

vidět, ţe do budoucna se počítá s tímto výdajem, který je velmi důleţitý pro propagování 

tohoto projektu. Záleţí na formě propagace a medializace, kde vidíme potenciál a prostor pro 

zlepšení a zefektivnění. 
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5.3. Marketingová část 

5.3.1. Analýza partnerů 

 

 

Graf 25: Vývoj počtu partnerů na ODM 

Tab. 43: Počet partnerů na ODM 

 

Celkový počet partnerů, kteří sponzorovali ODM je 179. Největší počet partnerů byl 

v Ústeckém kraji v počtu 23, naopak nejmenší počet firem, které sponzorovaly ODM byl 

v Královéhradeckém kraji. Co se týče vývoje počtu sponzorů, kteří se zapojili, je na grafu 

vidět, ţe počet partnerů na jednotlivé ODM se ustálil a pohybuje se mezi 15 aţ 20. Myslíme 

si, ţe je to adekvátní. Kdyţ porovnáme příjmy ODM od sponzorů s počtem partnerů na ODM, 

není  vidět ţádná podobnost. Naopak určitou paralelu lze vidět u výdajů ODM na marketing 

a počtem partnerů, kdy výdaje na marketing se od roku 2010 ustálily na určité částce a v tom 

Rok ODM Počet partnerů

2003 Pardubický 12

2004 Středočeský 9

2005 Jihomoravský 20

2006 Královéhradecký 7

2007 Ústecký 23

2008 Zlínský 10

2009 Jihočeský 18

2010 Liberecký 21

2011 Olomoucký 20

2012 Moravskoslezský 21

2013 Zlínský 18
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samém období se ustálil i počet partnerů na ODM. To by mohlo znamenat, ţe firmy uţ 

projekt ODM znají, vidí v něm potenciál ke svému zviditelnění a organizátoři umí vyuţít 

jejich prostředků ke zviditelnění her. 

 

 

Graf 26: Počet partnerů na letních a zimních ODM 

Tab. 44: Počet partnerů na letních a zimních ODM 

 

Na tomto grafu je vidět, ţe nezáleţí na období pořádání her. Předpokládali jsme, ţe 

kdyţ se účastní letních ODM více účastníků, tzn. potenciálních zákazníků, bude na hrách 

i více partnerů, to se ovšem neukázalo být pravdivé. 

51%

49%

Počet partnerů na letních a zimních 
ODM

Letní

Zimní

Období Absolutní četnost Relativní četnost

Letní 91 51%

Zimní 88 49%
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Graf 27: Působnost partnerů na ODM 

Tab. 45: Působnost partnerů na ODM 

 

Jednotlivé hry ODM patří k největším sportovním událostem v krajích, proto víc jak 

polovina partnerů má regionální charakter. Je to poměrně logické, protoţe u tak velké 

sportovní akce si firmy mohou zvýšit povědomí u potenciálních zákazníků . Mezi nadnárodní 

firmy lze zařadit například firmy Coca-Cola nebo Skanska, mezi národní patří například ČEZ. 

 

 

Graf 28: Počet partnerů podle sektorů 
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Tab. 46: Počet partnerů podle sektorů 

 

Jednoznačně největší počet partnerů je z mediálního sektoru. Bez kvalitního 

mediálního zajištění nebo propagace v médiích by nemohla tak velká sportovní akce typu 

ODM uspět. Poměrně dost partnerů, kteří sponzorovali ODM, se pohybovalo ve stavebnictví, 

nicméně v posledních letech se stavební firmy na ODM nevyskytují, coţ bude vidět na dalším 

grafu. Z dalších kategorií bych ještě vyzdvihl potravinářství, energetiku a sluţby. 

Překvapením pro mě bylo, ţe sportovní oblasti, potaţmo některé firmy, které obchodují se 

sportovními výrobky, mají zastoupení poměrně malé. Je to moţná dáno tím, ţe zatím ODM 

není u sportovních firem tolik atraktivní jako jiné sportovní události v ČR. 

  

Sektory Počet sponzorů

Mediální 47

Stavebnictví 24

Potravinářský 17

Služby 14

Obchod 13

Zdravotnictví 9

Veřejná správa 8

Energetika 8

Sportovní 6

Školství 6

Kultura 4

Marketing 3

Bankovnictví 2

Finančnictví 2

Státní správa 2

Těžařství 2

Ubytování 2

Hutnictví 1

Chemický průmysl 1

Letecká doprava 1

Sázení 1

Strojírenství 1

Telekomunikace 1

Výroba 1

Výstavnictví 1

Wellness 1

Zemědělství 1
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Graf 29: Počet partnerů podle typu 

Tab. 47: Počet partnerů podle typu 

 

Z naší databáze vyplynulo, ţe v průběhu deseti let sponzorovalo ODM  12 typů 

sponzorství. Je logické, ţe generálních nebo hlavních partnerů je méně neţ partnerů. To samé 

platí i pro mediální partnery. Partnerů akce během 10 let, kteří podpořili projekt ODM, je 95, 

coţ je poměrně očekávané číslo, mediálních partnerů v průběhu desetiletého projektu bylo 33, 

to jsou v průběhu 3 mediální partneři na jednotlivé hry. Je také důleţité zmínit partnery kraje, 

kteří podporují  Hry, například se jedná o kraj Liberecký, kdy samotný kraj zaštítil a pořádal 

ODM v roce 2010 a partneři kraje byli na těchto hrách ve velkém počtu. Mezi další typy 

partnerství bychom zmínili titulárního partnera akce, který komplexně zaštiťoval celý projekt 

ODM, a to hned v začátcích projektu, kdy byl titulárním partnerem Wrigley, a. s. (Orbit). Od 

tohoto partnerství se ovšem upustilo, protoţe název Orbit byl součástí oficiálního názvu 

olympiád dětí a mládeţe, a docházelo tím pádem k jiným zájmům, neţ byla hlavní priorita, 

a to olympismus. 
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Graf 30: Počet partnerů ze stavebního sektoru 

Tab. 48: Počet partnerů ze stavebního sektoru 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, poměrně vysoký počet partnerů pocházel ze stavebního sektoru, 

coţ vyvrcholilo v roce 2009, kdy sponzorovalo ODM v Jihočeském kraji 10 stavebních firem. 

Od tohoto roku se počet stavebních firem, které by sponzorovaly ODM, radikálně zmenšil. 

Vysvětlujeme si to tím, ţe po roce 2009 dochází k ekonomické krizi a v ČR také poměrně 

k velké  krizi ve stavebnictví. 
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Graf 31: Počet partnerů z mediálního sektoru 

Tab.49: Počet partnerů z mediálního sektoru 

 

Na tomto grafu bychom rádi ukázali, ţe se počet mediálních partnerů postupem času 

zvyšuje, coţ je vzhledem k propagaci ODM důleţité. Jedinou výjimkou je rok 2009, kdy byli 

pouze 2 mediální partneři. Pravděpodobně to bude tím, ţe v Jihočeském kraji, kde se ODM 

pořádala, byl silný mediální partner Rádio Blaník a také mediální společnost RTA Jiţní 

Čechy, která se kompletně postarala o mediální propagaci ODM. Musím zmínit, ţe 

medializace ODM má ještě veliký potenciál. V regionálních podmínkách krajů probíhá 

medializace ODM na vysoké úrovni, avšak v celostátních médiích ještě nemá ODM takový 

ohlas. I přesto, ţe se medializace ODM v průběhu let zlepšuje, nemá to vliv na počet partnerů, 

záleţí totiţ na typu mediálního partnera a ten prozatím převládá v regionální úrovni. 
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Graf 32: Počet partnerů z potravinářského sektoru 

Tab. 50: Počet partnerů z potravinářského sektoru 

 

Poměrně vysoký počet partnerů má potravinářský sektor. Zde musíme rozdělit 

potravinářský obor na tři části. Jedna skupina jsou firmy, které mají nadnárodní charakter 

(Coca-Cola), druhá skupina je specializovaná na nápoje (Ondrášovka) a třetí skupina 

obchoduje s potravinovými doplňky (Nutrend). 
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Graf 33: Počet partnerů orientujících se ve sportu 

Tab. 51: Počet partnerů orientujících se ve sportu 

 

 Na tomto grafu lze vidět malý počet firem, které byly partnery jednotlivých Her. Je 

překvapením, ţe tuto sportovní událost podporuje málo firem ze sportovního sektoru. Je zde 

vidět tedy poměrně velký potenciál do příštích let a počet firem orientujících se ve sportu 

můţe stoupat.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet partnerů

Roky

Počet partnerů orientujících se ve sportu

Rok Počet partnerů

2003 1

2004 0

2005 2

2006 0

2007 2

2008 1

2009 0

2010 1

2011 1

2012 1

2013 2

Sport a obchod



105 

 

5.3.2. Medializace 
 

Medializace je důleţitým atributem pro zviditelnění tohoto projektu. Probíhá pomocí 

různých médií, kterými jsou noviny, internetové portály, televizní a rozhlasové vysílání. 

 

Televizní vysílání 

Medializace ODM na televizních obrazovkách je především díky České televizi.  ČT 

po skončení jednotlivých Her odvysílá sestřih z průběhu této sportovní akce. Ze začátku tento 

sestřih trval 15 minut, postupem času se délka vysílání zvyšovala aţ na současných cca 40 

minut. V posledních letech jsou ve večerní sportovní relaci vysílány krátké šoty 

z jednotlivých dnů. V roce 2005 byl odvysílán rozhovor na ČT24 s místopředsedou ČOV 

Josefem Dovalilem u příleţitosti představení tohoto projektu. V současnosti má projekt ODM 

pevné místo ve sportovním programu České televize. Na Hrách v roce 2013 ve Zlínském kraji 

se podílela i regionální televize Slovácko. 

V souvislosti s tímto nástrojem je důleţité zmínit, ţe většina pořadatelů jednotlivých 

Her  denně mapují jednotlivé sporty díky redaktorům, kameramanům a fotografům. Poté je 

zhotoveno DVD z celého průběhu Her, které bývá předáno výpravám. Velice povedeným 

projektem jsou také ţivé přenosy na webových stránkách Her, jde například o Hry v roce 

2007 v Ústeckém kraji, kde měly ţivé přenosy kladný ohlas. 

 

Rozhlasové vysílání 

 Rozhlasové vysílání ODM má především na starost Český rozhlas, především jeho 

regionální rádia, která informují o jednotlivých hrách v podobě ţivých rozhovorů s účastníky 

a organizátory Her. Na jednotlivých hrách také působí různí mediální partneři, kteří informují 

o průběhu jednotlivých Hrách. 

 

Noviny 

 V této souvislosti musíme medializaci ODM rozdělit do dvou částí, kterými jsou 

celostátní deníky a regionální deníky. 

 Celostátní deníky informují o jednotlivých Hrách sporadicky a okrajově. Jedinou 

výjimku tvoří ODM v roce 2010 v Libereckém kraji, kde byl zvýšený zájem ze strany 

celostátních deníků o tyto Hry. Moţná tomu bylo proto, ţe se Liberecký kraj snaţil 

o zviditelnění těchto Her z důvodu toho, ţe se o rok později konalo EYOF 2011 ve stejném 
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kraji. V tomto roce byla vidět zvýšenou částka na propagaci a vysoký počet mediálních 

partnerů na této ODM. 

 Regionální deníky informují o Hrách ve značném rozsahu. Sděluji aktuální informace 

o jednotlivých Hrách před, v průběhu i po skončení akce. Častým jevem jsou také přílohy 

u regionálních deníků, které se věnují pouze ODM. 

 Je potřeba také zmínit, ţe kromě celostátních a regionálních deníků informují o ODM 

také interní noviny jednotlivých Her, které jsou pojmenovány jako Olympijské noviny nebo 

podobné alternativy. 

 

Digitální média 

 Webové stránky jsou v dnešní době nedílnou součástí kaţdé sportovní akce a je to i 

v případě ODM. Webové stránky se postupem času vyvíjeli. Na počátku projektu měly kaţdé 

Hry svou doménu a svůj internetový název. Od roku 2006 jsou ale stránky jednotlivých Her 

pod záštitou ČOV, kde následující Hry mají jednotný název ve formě 

www.olympic.cz/odmxxxx. V roce 2013 se ovšem název upravil na: 

http://odm2013.olympic.cz. Je otázkou, jakým způsobem budou prezentovány stránky 

následujících ODM, kdy má dojít k jednotnému informačnímu, komunikačnímu 

a akreditačnímu systému. 

 V souvislosti s webovými stránkami je třeba také zmínit vliv sociálních sítí, které jsou 

především mezi mládeţí velice populární. Jiţ v roce 2010 Liberecký kraj poprvé vyuţil 

sociální síť facebook pro svůj doprovodný program. V roce 2012 a 2013 jiţ měly Hry kromě 

oficiálních webových stránek také facebookové profily. Jak jiţ bylo řečeno, sjednocení 

informačního, komunikačního a akreditačního systému se pravděpodobně dotkne i sociálních 

sítí. 
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5.3.3. Propagační a informační materiály 

Propagační a informační materiály jsou důleţitým marketingovým nástrojem pro 

zviditelnění projektu ODM. Mezi hlavní materiály, které pořadatelé pouţili v průběhu deseti 

let na propagaci ODM, patří billboardy, různě velké plakáty a bannery. Velice zdařilým 

propagačním materiálem jsou broţury s propozicemi všech sportů, informacemi o ubytování, 

stravování, dopravě, nabídka doprovodných programů, jídelní lístek apod. Tyto broţury 

obsahují komplexní  informace o Hrách, které má kaţdý účastník při sobě.  

Mezi propagační a informační materiály patří následující: 

 

 Billboardy, plakáty, broţury, bannery, city lighty, propagační předměty s oficiálním 

logem a maskotem, pohledy, informační broţury, programy, diplomy, VIP pozvánky, 

autobusy potištěné reklamou, leták s programem, speciální obálky, akreditační karty, 

stravenky, VIP programy a pozvánky, pamětní list účastníka, razítka, desky na 

dokumenty, transparenty přes hlavní silnice, transparenty v centru, na Olympijském 

domě, na zimním stadionu, odznaky maskota her, propisovací tuţky, oboustranné 

letáky formátu A5, broţura s propozicemi všech sportů, informacemi o ubytování, 

stravování, dopravě, nabídka doprovodných programů, jídelní lístek apod., blok, 

propisovací tuţka, přívěsek  s logem, pohlednice, igelitová taška s logem olympiády, 

buton s maskotem, tričko s logem her, tetovací arch, pamětní list, nákrčník. 

 

Merchandising 

 Tento nástroj propagace pořadatelé pouţili k propagaci ODM na následujících 

předmětech, které se prodávali ve stáncích nebo v pozdějších letech i přes e-shop na 

oficiálních stránkách Her. Především se jedná o různé barevné kombinace triček, kšiltovek 

nebo pletených zimních čepic. Dále se jedná o různé formy odznaků, placek, pohledů apod. 

Velice povedeným propagačním produktem jsou maskoty Her v podobě plyšových hraček. 

 

 Triko s límečkem, trička v klasickém i dívčím střihu, kšiltovky, odznaky s logem 

olympiády a maskotem, speciální vydání pohledů, spací pytel, šátek, hrneček, plyšová 

hračka, pletená čepice, placky, maskot Her, polokošile, kšilty 

 

Doprovodné programy 

 Nedílnou součástí sportovních akcí bývají doprovodné programy. Tyto události bývají 

formou nejen sportovní jako je například bezplatný vstup do bazénů nebo návštěvou 
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sportovního utkání v místě pořádání Her, ale i také kulturní a to především vystoupení 

hudebních skupin, bezplatný vstup do kin, divadel apod. Tyto programy bývají směřovány 

hlavně pro účastníky, tedy pro mládeţ. . Velmi populární doprovodnou aktivitou pro 

účastníky bývají diskotéky, které se konají většinou u příleţitosti závěrečného ceremoniálu 

a účastníci se zde mohou seznámit s ostatními sportovci z jiných krajů a sportů.  

Velmi povedeným doprovodným programem byl v roce 2010 v Libereckém kraji 

program „vyCOOL se“, který se skládal z různých soutěţí a zábav pro účastníky Her a byl 

vytvořen nejen pro ODM 2010, ale i pro EYOF v roce 2011, který se konal ve stejném kraji. 

Zdařilým doprovodným programem byla také kampaň ČOV – „Ţijeme Londýnem“, která 

navštívila Olomoucký kraj v roce 2011. 

 Mezi další doprovodné programy můţeme zařadit následující: 

 

 Divadla, hudební skupiny, diskotéky, sbory, výstavy, besedy, kina, výlety, program 

„vyCOOL se“, aqua park, zoo , IQ park, lunapark, vstup na zápas extraligového 

hokejového týmu, pro veřejnost vypsána soutěţ o nejlepší fotografii z kaţdého dne - 

vybrané fotografie zveřejněny na oficiálních stránkách a autoři odměněny, kampaň 

ČOV – „Ţijeme Londýnem“, akce „Stop úrazům“, bezplatný vstup do krytých bazénů, 

bezplatná návštěva nejvyšší radniční věţe 
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6. Shrnutí 
 

6.1. Sportovní analýza 
 

 95 úspěšných sportovců, kteří reprezentovali jak na ODM, tak na mezinárodních 

sportovních akcích během 10 let, kdy se pořádají hry Olympiády dětí a mládeţe. 

 15 sportovců, kteří výrazně uspěli na mezinárodní scéně. 

 5 úspěšných sportovců z ODM, kteří se účastnili olympijských her 

o Ester Ledecká – jedna z nejúspěšnějších sportovkyň na ODM ve dvou 

disciplínách a především účast na ZOH 2014 v Soči 

o Michal Březina – úspěšný krasobruslař, který se zúčastnil dvou zimních 

olympijských her 

o Tomáš Portyk – sportovec, který se zúčastnil olympijských her v Soči 

i mládeţnických soutěţí 

o Petra Nováková – účastnice olympijských her v Soči, všestranná sportovkyně 

o Jan Kudlička – úspěšný atlet, který se zúčastnil dvou letních olympijských her 

 Úspěšných chlapců je nepatrně více neţ úspěšných dívek, více sportovců se účastnilo 

v letních sportech neţ v zimních soutěţích. 

 Počet úspěšných sportovců se v průběhu času zvyšuje (rok 2011: 4x více úspěšných 

sportovců neţ v roce 2005), v roce 2013 mírný pokles sportovců daný tím, ţe se v roce 

2011 EYOF pořádaly v Libereckém kraji, které byly mimořádně úspěšné. 

 Vyrovnanost letních a zimních sportů, ve kterých  úspěšně reprezentovali sportovci. 

U letních sportů jasně dominuje atletika a plavání, u zimních sportů je větší 

vyrovnanost. 

 Zastoupení úspěšných sportovců ze všech krajů, přičemţ nejúspěšnější sportovci 

pocházejí nejčastěji z kraje Libereckého, Jihomoravského a Moravskoslezského. 

U zimních sportů dominují kraje z oblasti hor, u letních sportů z oblasti velkých měst. 

 U pořadatelství jednotlivých ODM se vystřídaly téměř všechny kraje České 

republiky.. 

 Počty sportovců jednotlivých ODM jsou přímo úměrné počtu soutěţí, kde na letních 

ODM je více účastníků a soutěţí neţ u zimních her. 

 V neoficiálním hodnocení krajů dominuje Liberecký kraj v zimních ODM 

a Středočeský kraj na letních hrách.   
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6.2. Ekonomická oblast 
 

 Rozpočty ODM jsou vyšší u letních her neţ u zimních. Rozpočet u letních olympiád 

dětí a mládeţe se pohybuje okolo 15 milionů Kč, u zimních kolem 10 milionů Kč.  

 Výjimku tvoří zimní hry v roce 2010 v Libereckém kraji a letní ODM v roce 2011 

v Olomouckém kraji, které byly generálkou před pořadatelstvím EYOF v roce 2011, 

kdy kraj propagoval ODM široké veřejnosti. Vysoký rozpočet u letních ODM v roce 

2011 byl zapříčiněný vyššími výdaji  na ubytování a stravování, organizaci 

a marketing. 

 Mezi hlavní příjmy ODM patří: pořádající kraj a magistráty pořádajících měst, dotace 

od MŠMT prostřednictvím ČOV, ČO a. s., ostatní kraje (především na úhradu 

ubytování a stravování účastníků) a sponzoři. 

 Existuje přímá úměra mezi příjmy od ostatních krajů a celkovým rozpočtem. 

 Částky od MŠMT prostřednictvím ČOV a ČO a. s. jsou fixní. 

 Příjmy z veřejné správy jsou kolísavé. Záleţí na podpoře sportu v jednotlivých 

zastupitelstvech a magistrátech a na finančních prostředcích od sponzorů. 

 Finanční prostředky od sponzorů jsou kolísavého charakteru a kromě finanční podpory 

ze strany firem se pouţívá i barterový obchod. Záleţí na ekonomické situaci 

jednotlivých firem, ale i situaci v ČR. U této poloţky existuje veliký potenciál. 

 Mezi základní výdaje na ODM patří: ubytování a stravování, soutěţe, organizace, 

marketing a doprava. 

 Výdaje na ubytování a stravování kopírují trend celkových výdajů. 

 U výdajů na soutěţe často záleţí, zda bude sportoviště rekonstruováno nebo 

zmodernizováno nebo byl zaplacen vyšší nájem za místa pro soutěţení. 

 Výdaje na organizaci se v průběhu let zvyšovaly díky zvyšujícím se potřebám na 

akreditace a jiné administrativní poţadavky. V posledních letech se výdaje na 

organizaci sniţují moţná díky jednotné a elektronické akreditaci a zkušenostem 

z předcházejících her. 

 Částky za marketing a propagaci her se výrazně zvýšily v roce 2010, kdy ODM 

pořádal Liberecký kraj a v tomto trendu se pokračovalo i v následujících letech. 

 Výdaje na dopravu mají relativně fixní charakter. 
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6.3. Marketingové aspekty 
 

 Celkový počet partnerů, kteří za deset let podpořili projekt ODM, je 179. V posledních 

letech se počet partnerů ustálil mezi 15-20. 

 I přes vyšší počet účastníků na letních ODM počet partnerů , kteří se vyskytují na 

letních hrách, nepřevyšuje počet partnerů na zimních hrách. 

 Na hrách ODM se vyskytují firmy regionálního a národního charakteru, pouze 8% 

firem je nadnárodních. 

 Rozdělení partnerů podle jejich hlavní činnosti lze uvést takto: největší zastoupení je 

v mediálním sektoru, poté ve stavebnictví a dále v potravinářském sektoru. 

 Nejčastějším typem partnerství je partner akce a mediální partner akce. 

 Výskyt firem působících ve stavebnictví, které byly partnery akce, byl do roku 2009 

častý, nicméně po tomto roce došlo ke zlomu a počet firem ze stavebního sektoru je 

minimální. 

 Počet mediálních partnerů akce kolísá v průběhu času. Od roku 2010 dochází ke 

zvýšení počtu partnerů z mediálního sektoru. 

 Počet firem působící v potravinářském sektoru se od roku 2010 zvyšuje,  tyto firmy 

obstarávají stravování a pitný reţim. 

 Počet partnerů pohybujících se ve sportu je konstantně nízký. 

 Od roku 2003 do roku 2008 počet partnerů kolísá a především u zimních ODM je 

méně partnerů neţ na letních hrách. Od roku 2009 se počet partnerů ustálil a pohybuje 

se mezi 15-20 partnery. 

 Televizní sestřihy zajišťuje především Česká televize formou šotů ve večerních relací 

a sestřihu, který se vysílá po skončení jednotlivých Her. Jednotliví pořadatelé 

poskytují DVD z celého průběhu Her. 

 Rozhlasové prostřihy zajišťují zejména regionální stanice Českého rozhlasu formou 

ţivých vstupů a rozhovorů se sportovci a organizátory. V mediálním prostředí 

jednotlivých Her figurují i další regionální rozhlasové stanice. 

 Značný zájem o ODM ze strany regionálních tištěných médií, okrajový zájem ze 

strany celostátních médií, výjimku tvoří Hry v roce 2010 v Libereckém kraji. 

 Jednotlivé hry mají své oficiální webové stránky, které slouţí jako informační 

a komunikační zdroj, v posledních letech se začínají vyuţívat sociální sítě. 

 Základní propagační a informační materiály jsou plakáty, bannery, transparenty 

a billboardy. Velice oblíbená je broţura se všemi propozicemi o Hrách. 
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 Oblíbené upomínkové předměty jsou trička, kšiltovky, pletené zimní čepice a plyšové 

hračky maskotů Her. 

 Doprovodné akce na Hrách bývají nejčastěji vystoupení hudebních skupiny, 

diskotéky, bezplatný vstup do kina a bazénů. Zdařilým doprovodným programem byl 

program „vyCooL se“ v roce 2010 Libereckém kraji a v roce 2011 v Olomouckém 

kraji kampaň ČOV „Ţijeme Londýnem“.  
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7. Pokus o doporučení z výsledků práce 
 

Sportovní část 

Výsledky sportovců uváděné v elektronické podobě  na webových stránkách bychom 

doporučili prezentovat v takové podobě, aby se s daty mohlo pracovat na případných dalších 

analýzách. 

V dalších analýzách se zaměřit i na kolektivní sporty a jejich účastníky. 

 

Ekonomická oblast 

Jak jiţ bylo uvedeno v metodice této práce, kaţdý pořadatelský kraj si vytvářel vlastní 

strukturu rozpočtu, které se od sebe navzájem lišily jak na příjmové, tak i na výdajové stránce. 

Proto jsme uvedli nástin sjednocení rozpočtu, kterým by se pořadatelé mohli řídit pro potřeby 

dalších analýz v budoucích letech.  
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Příjmy Popis poloţek

        Dotace od pořadatelských krajů

        Dotace od magistrátů pořadatelských měst

        Např. zlepšení stavu sportovišť

        Dotace od MŠMT,

        Případné další příjmy ze státní správy

ČO         Příjmy od České olympijské a.s.

        Příjmy od sponzorů

        Příspěvky od pořadatelů

        Vstupné z doprovodných programů

Kraje         Příjmy od krajů především na ubytování a stravování účastníků

Výdaje

Ubytování a stravování         Výdaje na ubytování a stravování účastníků

Doprava         Výdaje na dopravu

        Výdaje na sportovní a kulturní soutěţe

        Výdaje na zlepšení stavu sportovišť,

         Nájmy sportovišť

        Odměny rozhodčích

        Organizační zajištění

        Rezerva

        Pojistné

        Reţijní materiál

        Výdaje na pořadatelství

        Operace

        Dobrovolníci

        Administrativní zajištění

        Akreditační systém

        Zdravotní zabezpečení

        Pitný reţim

        Ostraha

        Ostatní náklady a poplatky spojené s organizací Her

        Propagace,

        Kulturní a doprovodný program,

        Web stránky

        Publicita

        PR a komunikace

        Reklama

        Tiskové konference

        Grafika

        Suvenýry

        Moderace

        Ceremoniály

        VIP

Organizace

Marketing

Veřejná správa

MŠMT (přes ČOV)

Sponzoři

Soutěţe



115 

 

Marketingové aspekty 

Jelikoţ se jedná o sportovní akci určenou mládeţi, měla by se propagace zaměřit i na 

sociální sítě, které jsou mezi mladými čím dál víc populárnější. Mladí lidé si na sítích sdělují 

své pocity ze ţivotních situací a samozřejmě zde řeší i své úspěchy. Proto bychom doporučili 

pracovat více s novými médii, pomocí nichţ by se účastníci ODM mohli podělit s ostatními 

o svoje záţitky a moţná tak povzbudit další děti k provozování sportu. V posledních letech 

jednotlivé Hry vyuţívají sociální síť facebook, je ale vidět i vzrůstající tendence příspěvků od 

účastníků na ostatních sociálních sítích (twitter, instagram). Moţná bychom doporučili doplnit 

do Manuálu ODM, jakým způsobem prezentovat tento projekt právě na sociálních sítích. 

 Aby se mohl projekt ODM i nadále zlepšovat a vyvíjet, doporučili bychom například 

provést následující marketingové moţnosti: pre-test nebo post-test na sportovní akci, 

marketingové výzkumy u účastníků Her, logistické plánování sportovní akce podle Grahama, 

Neirottiho a Goldblatta nebo podrobně vyuţít SWOT analýzy u jednotlivých her ODM 

vzhledem k hrám v budoucích letech. 

Velice zdařilým projektem posledních Her v roce 2014 v kraji Vysočina bylo vyuţití 

studentů – ţurnalistů, kteří informovali o hrách a měli na starost medializaci jednotlivých 

výprav na Hrách. Doporučili bychom tedy pokračovat v tomto trendu a případně se pokusit 

zapojit do projektu ODM další studenty – stáţisty i z dalších oborů. V závěrečných zprávách 

bychom také dali na zváţení, zda by nebylo vhodné uvést jednoduchý a stručný monitoring 

médií, který by ilustroval míru zapojení jednotlivých mediálních partnerů.  

Kromě jiţ zmíněných propagačních a informačních materiálů bychom případně 

doporučili prezentovat tento projekt na mantinelech, hřištích či kluzištích a na výsledkových 

tabulích. 

Zajímavým námětem by také mohlo být pokusit se získat zpětnou vazbu od bývalých 

úspěšných účastníků ODM a zjistit, jakým způsobem jejich sportovní kariéru projekt ODM 

ovlivnil. Podle jejich vzpomínek a fotografií se pokusit o vytvoření marketingové kampaně na 

příštích olympiádách a tím zviditelnit na veřejnosti úspěchy těch sportovců a tím pádem 

i samotný projekt. 

Při medailových a závěrečných ceremoniálech by mohly být vyuţity obrazovky pro 

vzkazy a prezentaci fotografií účastníků Her. 
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8. Závěr 

 Díky projektu Olympiád dětí a mládeţe můţeme znát úspěšné sportovce, kteří se 

objevují na mezinárodní sportovní scéně. . Především bychom uvedli Ester Ledeckou, 

Michala Březinu, Tomáše Portyka, Petru Novákovou a Jana Kudličku, kteří příkladně 

reprezentovali Českou republiku na olympijských hrách.  Z naší analýzy vyplývá, ţe 

devadesát pět úspěšných sportovců pochází ze všech krajů České republiky, coţ je potěšující 

fakt. V neoficiálním hodnocení krajů dominuje Liberecký kraj na zimních hrách 

a Jihomoravský kraj na letních hrách. Na letních hrách je zastoupeno převáţně plavání 

a atletika, na zimních hrách je zastoupení sportů vyrovnanější.  

Rozpočty ODM jsou vyšší u letních her neţ u zimních. Rozpočet u letních olympiád 

se pohybuje okolo 15 milionů Kč, u zimních kolem 10 milionů Kč. Mezi hlavní příjmy ODM 

patří finanční prostředky od pořádajících krajů a magistrátů měst, dotace od MŠMT obdrţené 

prostřednictvím ČOV, příjmy od ČO a. s. i od ostatních krajů  a sponzorů. Příjmy z veřejné 

správy jsou kolísavé. Záleţí na podpoře sportu na jednotlivých krajských a městských 

zastupitelstvech a od toho se odvíjí, jak velká bude finanční podpora na Hry. Příjmy od 

sponzorů jsou také nestálé, často se pouţívá barterového obchodu. Částky od MŠMT získané 

prostřednictvím ČOV a finance od ČO a. s. jsou fixní. Mezi základní výdaje na ODM patří 

výdaje na ubytování a stravování, na soutěţe, organizaci, marketing a dopravu. U výdajů na 

zajištění soutěţí často záleţí, zda bude sportoviště rekonstruováno, zmodernizováno nebo byl 

zaplacen vyšší nájem za místa pro sportování. Výdaje na organizaci byly vysoké, ale 

v posledních letech se sniţují díky jednotnému informačnímu, komunikačnímu 

a akreditačnímu systému. Výdaje na marketing se zásadně zvýšily od roku 2010. Výdaje na 

dopravu mají fixní charakter. 

 Celkový počet partnerů, kteří podpořili projekt ODM, je 179. Firmy mají většinou 

regionální nebo národní charakter. Největší zastoupení partnerů je z mediálního, stavebního 

a potravinářského sektoru. Po roce 2009 je zastoupení firem ze stavebního sektoru minimální. 

Oproti tomu od roku 2010 je vidět zvýšený počet firem z mediálního a potravinářského 

sektoru. Počet parterů pohybující se ve sportovním prostředí je konstantně nízký, coţ je 

překvapující. Televizní sestřihy z ODM pravidelně zajišťuje Česká televize formou krátkých 

šotů a sestřihů po skončení jednotlivých Her. Pořadatelé zpravidla zajišťují sestřih z průběhu 

Her na DVD. Regionální stanice Českého rozhlasu poskytují informace o ODM formou 

rozhovorů s účastníky a organizátory Her. Regionální tisk informuje o projektu ODM ve 

značné míře, naopak ze strany celostátních deníků je zájem o Hry velmi malý. Důleţitým 
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zdrojem informací jsou oficiální webové stránky jednotlivých Her. V posledních letech se 

začínají výrazně vyuţívat sociální sítě. Plakáty, bannery, transparenty, billboardy a broţury 

jsou nejčastějším propagačním a informačním materiálem. Pořadatelé poskytují také 

upomínkové předměty z jednotlivých Her a organizují zajímavé doprovodné kulturní 

programy. 

Projekt ODM stojí na pevných základech, na kterých je třeba nadále rozvíjet myšlenku 

olympismu mezi mladými sportovci v České republice. Nejdůleţitějšími cíly a úkoly do 

dalších let bude dostat tento projekt ještě více do povědomí veřejnosti a to hlavně do 

celostátních médií. Dále je třeba vytvořit jednotný informační, komunikační systém, styl 

a design, který by měl být jednodušší a přehlednější a hlavně by měl docílit toho, aby bylo 

vidět, ţe projekt ODM je jedinečnou sportovní událostí v České republice. 
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9. Seznam zkratek 

 
ODM – Olympiáda dětí a mládeţe 

OH – Olympijské hry 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

ČOV – Český olympijský výbor 

Hry – Jednotlivé hry projektu ODM 

ČO – Česká olympijská a.s. 

NOV – Národní olympijské výbory 

EYOF – European youth olympic festival/Evropský olympijský festival mládeţe 

YOG – Youth olympic games/Olympijské hry mládeţe 

Manuál - Pravidla a návod k uspořádání Her ODM 

ČOT – Český olympijský tým 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
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Graf 33: Počet partnerů orientujících se ve sportu 
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