UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Management sportovní akce:
Mayor‘s Lax Cup 2015
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce:

Vypracoval:

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Pavel Křehlík

Praha, srpen 2015

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl
všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla
předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, dne
……………………………

podpis

Evidenční list
Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým
podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede
mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

______________________________________________________________________

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce, PhDr. Vladimíru
Janákovi, CSc., za rady, připomínky a odborné vedení při psaní práce. Dále děkuji
hlavní organizátorce Mayor‘s Lax Cupu Michaele Zvarové a dalším členům organizace
SK Lacrosse Jižní Město, kteří mi poskytli veškeré potřebné materiály a informace ke
zpracování této práce.

Abstrakt
Název:
Management sportovní akce: Mayor‘s Lax Cup 2015
Cíle:
Hlavním cílem je analýza organizace čtvrtého ročníku turnaje Mayor‘s Lax Cup,
pořádaného klubem SK Lacrosse Jižní Město. Sestavení návrhů na zlepšení pro příští
ročník.
Metody:
Výzkum je prováděn pomocí případové studie. Data byla získávána pomocí
zúčastněného pozorování, analýzy dokumentů a polostrukturovaného rozhovoru. Na
základě získaných dat byla zpracována SWOT analýza.
Výsledky:
Mayor‘s Lax Cup je nadějnou sportovní akcí, která však stále trpí řadou nedostatků. Na
jejich základě je sestaven výčet návrhů a doporučení pro zlepšení do příštích let.
Klíčová slova:
sportovní akce, případová studie, zúčastněné pozorování, SWOT analýza, Mayor‘s Lax
Cup, lakros

Abstract
Title:
Sports event management: Mayor‘s Lax Cup 2015
Objectives:
Analysis of 4th annual Mayor‘s Lax Cup, organized by SK Lacrosse Jižní Město.
Subsequent suggestions for improvement in next years.
Methods:
Survey uses case study as a method. Data is collected through participant observation,
documents analysis, and semi-structured interview. Conducting of SWOT analysis
based on collected data.
Results:
Mayor‘s Lax Cup is a promising sports event with plenty of room for improvement.
Based on these imperfections I made a list of suggestions and proposals for next years.
Key words:
sports event, case study, participant observation, SWOT analysis, Mayor‘s Lax Cup,
lacrosse
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1 ÚVOD
Lakros patří v naší zemi k těm méně známým sportům. Širší veřejnost má o něm jen
velmi malé povědomí a většina lidí ho zná jen z doslechu jako jakýsi skautský sport,
napodobující indiánské tradice. Lakros a jeho moderní formy přitom na našem území
rozkvetly do důstojných podob. V evropském měřítku se výsledkově můžeme řadit k
předním lakrosovým zemím. Avšak jak už to u menších sportů bývá, s jeho dalším
rozvojem to u nás vypadá všelijak.
Toto téma bakalářské práce jsem si zvolil, jelikož sám patřím mezi aktivní lakrosové
hráče. Vývoj tohoto sportu se mě tudíž přímo dotýká. V současné době jsou v plném
proudu přípravy pro účast našich reprezentačních týmu, mužských i ženských, na
mezinárodních turnajích v příštích letech, avšak pro finanční náročnost nemusí být naše
účast vůbec jistá. V minulosti musel ženský tým svou účast na mistrovství světa zrušit
kvůli nedostatku peněžních prostředků. Náš stát totiž na lakros poněkud zapomíná.
Je třeba zdůraznit, že české týmy skutečně v mezinárodní konkurenci produkují více než
dobré výsledky. Zejména, když přihlédneme na podmínky, ve kterých se u nás lakros
rozvíjí. Česká republika již několikrát pořádala akce typu mistrovství Evropy a před
třemi lety dokonce i mistrovství světa, nicméně stát tyto zásluhy organizátorů příliš
neodměňuje.
Pořádání lakrosových turnajů je jednou z hlavních cest jak začít tuto skutečnost měnit a
dostávat lakros do povědomí veřejnosti. Lidé zde mají možnost vidět hru na vlastní oči
a detailně se seznámit s jejími pravidly. Právě touto cestou se vydal český tým LCC
Radotín, který každoročně pořádá Memoriál Aleše Hřebeského, který se postupně
vyvinul v největší klubovou boxlakrosovou akci v Evropě. Jiný český tým SK Lacrosse
Jižní Město, za nějž mám tu čest nastupovat, se rozhodl tuto cestu napodobit, pořádáním
Mayor‘s Lax Cupu.
Tato práce se věnuje právě detailnímu pohledu na pořádání tohoto turnaje. Výsledkem
je pak projekt na příští ročník turnaje Mayor‘s Lax Cup, který slouží jako použitelný
model pro jeho pořádání nebo jako podklad pro jiné organizace k sestavení podobného
lakrosového turnaje. Jeho fungování a organizace musí být precizní, jestliže chceme
zvýšit popularitu tohoto sportu.
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Téma této práce je vzhledem k nadcházejícím světovým šampionátům velice aktuální a
důležité. Náš lakros totiž v mezinárodních soutěžích obstává na výbornou, avšak
nedostává se mu dostatečné podpory od státu, což zbrzďuje jeho vývoj a v budoucnu by
mohl způsobit i postupný úpadek.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
Hlavním cílem mé práce je výzkum pátého ročníku turnaje Mayor‘s Lax Cup,
pořádaného klubem SK Lacrosse Jižní Město. Na základě výsledků sestavím SWOT
analýzu, z níž budou vyvozeny patřičné návrhy a doporučení pro zdokonalení příštího
ročníku turnaje.
Dílčí úkoly práce:


objasnění pozice lakrosu v České republice



případová studie pátého ročníku Mayor‘s Lax Cupu



zúčastněné pozorování turnaje



polostrukturovaný rozhovor s ředitelkou turnaje



analýza dokumentů



SWOT analýza



sestavení návrhů a doporučení pro příští ročník
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1 Management
Podle Blažka (2011, s. 12) odpovídá anglickému termínu „management“ nejlépe český
termín „řízení.“ Potřeba „řídit“ se datuje již od počátku lidské spolupráce za účelem
dosažení určitého cíle. Tato potřeba protínala v podstatě veškerá odvětví. Ovšem až
s koncem

devatenáctého

století,

s rozvojem

průmyslové

výroby

a

rostoucí

industrializací, začala být jeho vědeckému a modernímu pojetí kladena větší pozornost.
Koontz a Weihrich (1988, s. 16) definují management primárně jako „proces tvorby a
udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně
dosahují vybraných cílů.“ Pro pojem management však dnes existuje nespočet dalších
definic a vysvětlení, která se ho snaží objasnit. Otec moderního managementu Peter
Drucker (1986, s. 9) vidí jádro tohoto problému v původu tohoto pojmu, který je
specificky americký. Je velice těžké jej výstižně přeložit do ostatních jazyků, a to včetně
britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale i lidi, kteří ji vykonávají. Označuje nejen
sociální status a jeho stupeň, ale také disciplínu a obor studia (Drucker, 1986, s. 9).
S tímto rozdělením se můžeme setkat v řadě odborných publikací, většinou jen
s malými odchylkami. Podle Blažka (2011, s. 12-15) se jedná o:


Management jako proces řízení



Management jako řídící pracovníci



Management jako soubor poznatků o řízení

Z tohoto rozdělení jasně vyplývá, že management je pojmem značně obsáhlým.
Čáslavová (2009, s. 12) navíc vyvozuje, že management lze aplikovat na různých
organizačních úrovních, že vykonavateli managementu jsou lidé a že obecným posláním
manažerské činnosti je dosažení úspěšnosti uvažované jednotky nebo procesu.

3.1.1 Sportovní management
Sportovní management se dá označit jako multidisciplinární obor, který spojuje
management a sportovní průmysl (Lussier a Kimball, 2014, s. 6). Jedná se tedy o
specifický druh managementu, orientující se, jak již název napovídá, na odvětví sportu.
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Hovoříme o velice širokém pojmu, zahrnujícím rozsáhlé spektrum zaměstnání v oblasti
sportu. To potvrzují Pitts a Stotlar (2007, s. 4), kteří vidí sportovní management jako
studii a praxi všech lidí, činnosti, podnikání nebo organizování týkajících se produkce,
podporování nebo organizování jakéhokoliv obchodu či produktu souvisejícího se
sportem.
V našich podmínkách se k této problematice vyjadřuje nejobsáhleji Čáslavová (2009, s.
18), která sportovní management charakterizuje jako „způsob uceleného názoru řízení
tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev,
které alespoň z části akceptují podnikatelsky orientované chování.“ Dále se jedná o
způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování
placených sportovních služeb (Čáslavová, 2009, s. 18).
Pro lepší přehled uvádí Čáslavová (2009, s. 24) tři sektory, do kterých člení sportovní
prostředí v České republice:


Spolkový sektor tělesné výchovy a sportu



Komunální sektor



Podnikatelský sektor

Za všech okolností, ať již se jedná o sportoviště mezinárodního věhlasu či lokální
rekreační středisko, vyžadují sportovní organizace a zařízení určitý stupeň odbornosti,
aby fungovaly efektivně. Takovýto expertní přístup jejich chodu významně prospívá a
nevztahuje se pouze na manažery profesionály (Watt, 2003, s. 128).

3.1.2 Projektový management
Projekt musí vycházet z jasně stanoveného cíle, dosahovaného pomocí specifických
projektových postupů a nástrojů. V případě úspěchu je cíle dosaženo v požadovaném
čase, za předpokládaných nákladů, odpovídající kvality a při zachování jisté strategie
(Němec, 2002, s. 22). Za další kritéria zdaru lze považovat možnost užití zákazníkova
jména v referencích, minimum změn oproti původnímu návrhu projektu či realizaci
jiných návazných projektů (Svozilová, 2006, s. 20).
Projekt lze podle Svozilové (2006, s. 19) shrnout jako „určité krátkodobě vynaložené
úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a
nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo
dosaženo vytyčených cílů.“
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Samotný projektový management se od běžného řízení odlišuje zejména ve dvou
aspektech. Při dosažení cílů u operativního řízení jsou stanoveny cíle nové a celý proces
začíná nanovo. U projektového managementu při úspěšném cíli projekt končí. Druhý
rozdíl tkví v účelnějším využívání zdrojů pro realizaci projektu, které jsou poskytovány
dle jeho aktuálních potřeb (Svozilová, 2006, s. 20).
Přední světový odborník na projektový management Harold Kerzner (2009, s. 4) jej
definuje jako souhrn plánování, organizování, řízení a kontroly zdrojů společnosti
směřující k relativně krátkodobému cíli, stanovenému k realizaci specifických záměrů.
Podle Němce (2002, s. 25-29) existuje šest hlavních zásad při vytváření projektu:


Cílovost



Reálnost a účelnost



Systémový přístup



Postupné řešení



Systematičnost



Efektivnost

3.1.3 Management neziskové sportovní organizace
SK Lacrosse Jižní Město působí jako nezisková organizace. Mayor‘s Lax Cup je tudíž
neziskovou akcí a z tohoto důvodu je vhodné přiblížit právě prvky managementu
neziskové organizace, které se mnohdy liší od organizace ziskové.
V České republice je většina sportovních organizací neziskových. Pro oba sektory,
ziskový i neziskový, platí formálně stejné typy úloh. Čáslavová (2009, s. 20) považuje
za hlavní znak neziskových organizací účel, ke kterému byla založena. Hlavní cíl,
uspokojování potřeb členů, odsouvá ukazatele zisku, rentability apod. do pozadí.
Z důvodu nutnosti vytváření zdrojů pro financování je však organizacím umožněno jiné
zdanění než u organizací ziskových.
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Podle Čáslavové (2009, s. 22) se neziskové organizace dělí na:


Občanská sdružení
o zastřešující sportovní asociace
o samostatná sportovní asociace
o sportovní klub, tělovýchovná jednota
o sportovní oddíl nebo odbor



Rozpočtové nebo příspěvkové organizace



Zájmová sdružení právnických osob



Nadace a nadační fondy



Obecně prospěšné společnosti

Pojem občanské sdružení již nový občanský zákoník nezná. Rekodifikace občanského
zákoníku, platná od 1. 1. 2014, zrušila k témuž dni stávající zákon o sdružování občanů.
„Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji
právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona“ (Zákon č. 89/2012
Sb.).

3.2 Manažer
Manažer představuje personifikaci managementu. Zjednodušeně ho lze označit jako
řídícího či vedoucího pracovníka. Odbornější pohled nabízí například Peter Drucker,
který manažera definuje jako ‚‚vedoucího pracovníka zodpovědného za dosahování cílů
jemu svěřených organizačních jednotek. Zpravidla se na tvorbě těchto cílů i zajištění
podmínek jejich plnění významně podílí. Především přitom plánuje, organizuje a
kontroluje práci svých spolupracovníků“ (Vodáček a Vodáčková, 2009, s. 13).
Podle úrovně řízení lze manažery rozdělit do tří skupin (Blažek, 2011, s. 14-15).


Manažeři první linie



Střední manažeři



Vrcholoví manažeři

16

3.2.1 Manažerské funkce
Dokonalý manažer by měl být schopen zvládat mnoho náročných manažerských funkcí
a dovedností. Manažerské funkce představují nejtypičtější činnosti, které manažer ve
své profesi vykonává za účelem dosažení předem určených cílů. Jejich nejznámější
rozdělení obsahuje pět základních funkcí, většinou postupně realizovaných, které
Koontz a Weinrich (1993, s. 31-32) popisují jako:


Plánování
Zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností potřebných pro jejich dosažení. Při
sestavování jakéhokoliv plánu je potřeba zvážit potřebu lidských i materiálních
zdrojů.



Organizování
Část řízení, zahrnující zřízení účelné struktury rolí pro členy organizace.
Účelnost spočívá v přidělení daných úkolů nejschopnější pracovníkům.



Personalistika
Pojímá zaplňování a udržování zaplněných pozic v organizaci. Výběr lidí
probíhá na základě důsledně zvolených kritérií, zajišťující výběr lidí tak, aby
uložené úkoly byly plněny účinně a efektivně.



Vedení
Ovlivňuje lidi tak, aby byli organizaci prospěšní a napomáhali dosáhnout jejím
cílům. Vedení se domáhá následování podřízených a zahrnuje tedy motivaci,
přístup a komunikaci.



Kontrolování
Zahrnuje měření a korekci individuálních i celkových aktivit organizace. Klade
si za důraz dosažení souladu mezi plány a jejich provedením.

3.2.2 Sportovní manažer
Sportovní odvětví v současné době vyžaduje neobyčejnou kvalitu řídících funkcí, která
logicky závisí na úrovni schopností manažera. Oblast sportu je totiž obzvláště citlivá na
neprofesionální přístup, který omezuje efektivnost řídících funkcí a celou výkonností
úroveň organizace Čáslavová (2009, s. 27).
Hlavní poslání sportovního manažera lze podle Lussiera a Kimballa (2009, s. 7)
spatřovat v zodpovědnosti za dosahování cílů sportovní organizace skrze efektivní
využívání jejích zdrojů – lidských, finančních, materiálních a informačních.
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Watt (2003, s. 112) vidí základní schopnost sportovního manažera v aplikaci základních
manažerských funkcí do sféry sportu. Sportovní manažer podle něj potřebuje odborné
znalosti v procesu řízení, obzvláště pak znalosti ve sportu a lidí v něm se pohybujících.
Sportovní management je dle Watta (2003, s. 112-113) především o řízení pěti částí:


Pracoviště



Lidé



Každodenní činnosti



Zařízení



Aktivita

Dle různého zaměření rozděluje Čáslavová (2009, s. 25) sportovní manažery do tří
úrovní:


Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovců, specialisté pro
organizaci sportovních akcí)



Manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku (členové výkonných
výborů a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek apod.)



Manažeři v podnikatelském sektoru (výroba sportovního zboží, provozovatelé
placených tělovýchovných služeb, pracovníci reklamních a marketingových
agentur pro TVS apod.)

3.3 Marketing
Základní koncepce marketingu je koncepce lidských potřeb, vyjadřujících pocit
nedostatku. Tyto lidské potřeby se promítají do tužeb a přání, ovlivňovanými kulturními
a osobními charakteristikami, které se formují v poptávku. S ohledem na svá přání i
finanční zdroje požadují spotřebitelé výrobky, které je maximálně upokojují.
Marketingové firmy by pak měly vynakládat maximální úsilí, aby těmto tužbám a tím i
poptávce porozuměly. Jedním z cílů je spokojenost zákazníka, která závisí na tom, do
jaké míry je naplňováno očekávání zákazníka vzhledem k získanému produktu.
Marketingový specialista musí zajišťovat co nejvyšší míru uspokojení zákazníka, ne
však na úkor zisku či rozvoje firmy (Kotler, Armstrong, 2004, s. 31-37).
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Pojem marketing definují Kotler a Armstrong (2004, s. 30) jako „společenský a
manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a
přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ Jeho cílem je pak
„vyhledávat nové zákazníky příslibem získání výjimečné hodnoty a udržet si stávající
zákazníky uspokojením jejich potřeb a současně vytvářet zisk“ (Kotler, Armstrong 2004,
s. 29).

3.3.1 Marketingový mix
Základní strategii marketingu představuje tzv. marketingový mix, kombinující hlavní
nástroje marketingu – produkt, cenu, místo a propagaci (v angličtině 4P). Kotler a
Armstrong (2004, s. 105) jej definují jako „soubor taktických marketingových nástrojů,
které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“
Management rozhoduje o nabídce produktů, jejich ceně, způsobu jakým se produkty
dostanou k zákazníkovi a zároveň jaké druhy propagace budou využity. Kombinace
těchto nástrojů musí být pečlivě promyšlená a vyvážená (Čáslavová, 2009, s. 109).


Produkt
Tento pojem v sobě skrývá „výrobky i návazné služby, které firma nabízí
zákazníkům na cílovém trhu“ (Kotler, Armstrong, 2004, s. 106). Produkt stojí
v centru marketingového mixu. Samotný sportovní produkt v sobě zahrnuje
sportovní zboží, služby, osoby, místa, myšlenky s hmotnými i nehmotnými
atributy (Čáslavová, 2009, s. 109). Lze ho definovat jako „veškeré hmotné a
nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících
se v oblasti tělesné výchovy a sportu“ (Čáslavová, 2009, s. 116). Znalost
nabízeného produktu je pro manažera klíčová. Podle jeho druhu je totiž
určována marketingová strategie, stejně jako další marketingové nástroje
(Čáslavová, 2009, s. 109).



Cena
Podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 106) cena představuje „sumu peněz,
kterou musí zákazník vynaložit, aby výrobek získal.“ Cena může výrazným
způsobem ovlivnit chování spotřebitele. U sportovních organizací je její tvorba
úzce vázána na druh produktu. Manažeři se mohou opřít zejména o průběh
poptávky, o náklady a o ceny konkurence (Čáslavová, 2009, s. 110).
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Místo (distribuce)
Pojem zahrnuje „veškeré aktivity směřující k tomu, aby se výrobek stal pro
cílové zákazníky fyzicky dostupným“ (Kotler, Armstrong, 2004, s. 107). Jde o
zajištění cesty produktu směrem k zákazníkovi. Manažeři musí mimo jiné
promyslet distribuční kanály, propočítat náklady a určit hustotu distribuční sítě.
Povaha distribuce závisí především na druhu produktu a typu organizace, s ním
obchodující. Podstatný je též hmotný či nehmotný stav (Čáslavová, 2009, s.
110).



Propagace (komunikace)
Zahrnuje „veškeré aktivity směřující k tomu, aby se zákazník seznámil
s výrobkem a aby si jej zakoupil“ (Kotler, Armstrong, 2004, s. 107). Jinými
slovy se jedná se o přesvědčivou komunikaci se zákazníkem za účelem prodeje
produktů. Zahrnuje v sobě čtyři základní činnosti – reklamu, publicitu, podporu
prodeje a osobní prodej – dohromady nazývané propagační mix. Jeho
promyšlenost závisí na druhu produktu, stejně jako na dalších nástrojích
(Čáslavová, 2009, s. 111-112).
Obrázek č. 1: Marketingový mix 4P

Zdroj: Vlastní zpracování podle Kotlera a Kellera (2013)

Vzhledem ke svému širokému obsahu však marketing s postupem času rámec
původního mixu překročil. V dnešní realitě ho lze dle mnohých autorů doplnit o další
nástroje.
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Kotler a Keller (2013, s. 55-56) zmiňuje čtyři další nástroje nad rámec marketingového
mixu – lidi, procesy, programy a výkon.


Lidé
Vyjadřují nepostradatelnost zaměstnanců pro úspěch marketingu. Stejně tak
reprezentují spotřebitele jako lidi, jejich život má být chápán ve větší šíři než
pouze při nakupování a spotřebovávání.



Procesy
Odrážejí kreativitu a disciplínu, spočívající v promítání marketingové strategie
do veškerých činností manažerů. Jen ty správné procesy řídící aktivity a
programy mohou organizaci přinést kýžené výsledky.



Programy
Řadí se do nich veškeré aktivity firmy namířené směrem k zákazníkům.
Zahrnují prvky původního marketingového mixu i řadu dalších marketingových
aktivit.



Výkon
Zachycuje různé ukazatele mající finanční i nefinanční dopad, stejně jako dopad
za rámec samotné organizace, jako jsou například aspekty společenské či etické.

3.3.2 Sportovní marketing
Marketing je často brán jako nejslabší článek v činnosti mnoha sportovních organizací.
Kamenem úrazu je jeho špatné pochopení. Marketing by neměl být brán jen jako pouhá
teorie, jedná se především o proces a jeho aplikaci v praxi. Každý člen organizace by se
měl považovat za součást její marketingové strategie a měl by vytvářet co největší úsilí
o zatraktivnění sportovního produktu (Watt, 2003, s. 159). Právě nesprávné nahlížení na
marketing brání v rozvoji sportu jako marketingového nástroje (Novotný, 2011, s. 115).
Sportovní organizace se zabývají sportovním marketingem především za účelem zisku
finančních zdrojů pro provozování svých sportovních aktivit. Čím dál tím více se
projevuje nutnost analyzovat konkurenty, vyvíjet cenové strategie, bojovat o zákazníka.
Týká se to i neziskových organizací, které však mají obchodní činnost jen jako
doplňkovou v mezích dovolujících daňovými zákony. Ve sportu je ovšem kladen důraz
na to, aby se požadavky a přání klientů nekryly s pojetím úspěšnosti daných organizací
(Čáslavová, 2009, s. 97).
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Sportovní marketing obsahuje veškeré aktivity související s uspokojováním přání
sportovních zákazníků prostřednictvím směny. Lze u něj pozorovat vývoj dvou hlavních
linií. Jedná se o marketing sportovních výrobků zaměřený přímo na zákazníky sportu a
marketing ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb s využitím partnerství
a propagace ve sportu (Mullin, Hardy a Sutton, 2014, s. 13).
Pitts a Stotlar (2007, s. 69) hodnotí sportovní marketing podobně, a to jako proces
vytváření a implementování různých činností souvisejících s výrobou, cenou, propagací
a distribucí určitého sportovního produktu, vedoucí k uspokojení potřeb a tužeb
zákazníka při zachování podnikových cílů.
Mezi pozitivní přínosy marketingu řadí Čáslavová (2009, s. 98) zvýšení propagace
sportu, zisk doplňkových finančních zdrojů pro rozvoj neziskových aktivit, diferenciaci
nabídky sportovních produktů na ziskové a neziskové činnosti či ujasnění cílových
skupin organizace. Za negativa naopak považuje vzrůstající vliv financí ve sportu, kde
diktují, co má sport dělat a nerespektují sportovní odbornost. Zároveň zmiňuje negativní
působení dopingu a show, využívaných v honbě za lepšími výkony, respektive za větší
zákaznickou základnou (Čáslavová, 2009, s. 98).

3.3.2 Marketing sportovních akcí
V případě sportovních akcí marketing cílí zejména na získávání zákazníků. Jedním
z prostředků je využití motivace diváků i samotných sportovců, kteří jsou sportovní akcí
diváky emocionálně aktivováni a zasahováni. Tím mezi nimi a akcí vzniká velmi silná
vazba. Objevují se tak předpoklady pro marketing v oblasti komunikace (Čáslavová,
2009, s. 148).
„Marketing prostřednictvím sportovní akce komunikuje produkty a značky. Jde
především o komunikaci značek a firem, reklamu produktů a péči o potenciální
zákazníky“ (Čáslavová, 2009, s. 149).

3.4 Sponzoring
Dle Čáslavové (2009 s. 190) představuje sponzorování „významný specifický prostředek
k zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních,
vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti.“
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V souvislosti s tímto tématem je třeba vymezit rozdíl mezi pojmy „sponzoring“ a „dar.“
Novotný (2010, s. 115) tento rozdíl vidí v tom, že „v případě daru dárce neočekává
žádnou protihodnotu od obdarovaného, která by mu posloužila při tvorbě nových
obchodních příležitostí. Dárce tedy poskytuje podporu pouze z vlastní vůle.“
Sponzoring se naopak vyznačuje oboustrannou spoluprací. „Jedná se obchodní vztah
mezi poskytovatelem prostředků, zdrojů či služeb a jednotlivcem, sportovní akcí a
organizací, která nabízí práva poskytovateli, které mohou být využity ke komerční
výhodě“ (Novotný, 2010, s. 116).

3.4.1 Sponzoring ve sportu
Termín sponzorování se ve sportu vztahuje k zisku práv k přidružení se či přímo
asociaci s produktem, osobou, týmem, organizací, soutěží či akcí za účelem užitku z
tohoto spojení. Sponzor poté využívá tento vztah k dosažení svých propagačních cílů a
marketingových cílů (Mullin, Hardy a Sutton, 2014, s. 231).
Hledání sponzora pro sportovní akci může být velmi nesnadné a je úspěšné jen tehdy,
je-li k němu přistupováno odborně. Klíčové je zahrnout potenciálního sponzora do
konceptu akce již od samého počátku. Není vhodné se prezentovat pouze kompletním
fixním balíčkem, nýbrž se doporučuje konzultace se sponzorem, co se projektu akce
týče, aby případně mohl přednést své komentáře. Tato blízká spolupráce by se měla
dodržovat po celou dobu konání akce, zejména pro případ vzniklých problémů (Watt,
2003, s. 189).
Čáslavová (2009, s. 191) souhlasí, že sportovní manažer by měl brát v úvahu hledisko
sponzora i sponzorovaného. Měl by dbát na důvody potenciálního sponzora k podpoře
sportovních institucí a stejně tak zkoumat podněty sportovní organizace k hledání
sponzorů, včetně její nabídky na oplátku.
Sponzor vstupuje do sportovního odvětví za účelem dosažení svých obchodních cílů,
čímž se sponzoring stává nedílnou součástí jeho marketingové komunikace.
Využití reklamní kampaně spojené se sportem přináší partnerovi řadu konkrétních
přínosů, mezi něž patří zvýšení povědomí o značce, nové obchodní příležitosti či
vylepšenou regionální pověst (Novotný, 2010, s. 129-132).

23

Sponzor se může rozhodnout, zda bude sponzorovat jednotlivce, celé sportovní týmy
nebo jen určité sportovní akce. Podle Čáslavové (2009, s. 201-202) rozlišujeme tyto
formy sponzorování:


Sponzorování jednotlivých sportovců
Forma využívaná především ve vrcholovém sportu. Osobnost sportovce působí
jako jistá záruka k přilákání velké zákaznické skupiny, což se odráží v úspěchu
výrobků či služeb sponzorského podniku či podnikatele. Běžné jsou různé akce
pro spotřebitele typu autogramiád. Sportovec na druhé straně využívá finanční
podpory a další materiální protislužby.



Sponzorování sportovních týmů
Tato podoba se u nás vyskytuje velmi hojně. Sponzor poskytuje zejména peníze
samotné, dále pak sportovní vybavení, dopravu, ubytování atd. Sponzorovaný
tým nabízí hlavně reklamu na dresech, inzerční reklamu či již uvedené
autogramiády.



Sponzorování sportovních akcí
Zmíněný typ připadá na předmět této bakalářské práce. Nabízí se celá řada
protislužeb pro sponzora. Výrazně zde stoupají reklamní možnosti od vstupenek,
přes reklamy o přestávkách, až po titul hlavního sponzora akce. Sponzorování
sportovních akcí provází sestavení tzv. „sponzorského balíčku“, který v sobě
skrývá „návrh protivýkonů, který je sportovní manažer schopen ze strany své
organizace bezprostředně nabídnout“ (Čáslavová, 2009, s. 204).



Sponzorování sportovních klubů
Tato forma přináší nejširší spektrum nabízených protislužeb sponzorovi. Jedná
se jak o produkty, vzniklé prostřednictvím sportovní činností klubů, tak o další
nabídky, nevztahující se přímo ke sportu.



Sponzorování ligových soutěží
Využíváno především velkými firmami, majícími své firemní označení v názvu
soutěže. Tito partneři pak využívají multifunkční prezentace na stadionech všech
klubů, které se účastní dané soutěže.
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3.5 Sportovní akce
Pro sportovní akci neexistuje žádná ustálená definice. Podle Novotného (2010, s. 98) ji
však lze popsat jako „jednorázovou sportovní událost, která může trvat od hodiny až po
několik dní, na které se uskutečňuje soutěž jednoho nebo více sportovních odvětví.
Sportovní akce může být zaměřena v soutěži na vítězství nebo jen na počet účastníků.“
Existuje řada nejrůznějších typů sportovních akcí a nelze je zařadit do jedné kategorie.
Novotný (2010, s. 98) rozděluje sportovní akce dle několika hledisek:


Hledisko působnosti
o mezinárodní úroveň
o národní úroveň



Hledisko otevřenosti
o volně přístupné
o s kvalifikací
o na pozvání



Hledisko multioborovosti
o jednooborové
o víceoborové



Hledisko cíle
o neziskově zaměřené
o ziskově zaměřené



Hledisko prostředí
o v uzavřeném prostředí (indoorové)
o v otevřeném prostředí (outdoorové)

3.5.1 Management sportovní akce
Pro pořádání sportovních akcí neexistují žádná pevně stanovená pravidla. Je však
k dispozici řada postupů aplikovatelných na všechny typy soutěží. Každý manažer pak
může daný postup přizpůsobit vzhledem k potřebám akce.
Samotné realizaci sportovní události předchází řada kroků. Solomon (2002) popisuje
následujících osm oblastí, které považuje za pilíře celého procesu.
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Definování a vytvoření akce
Při definování akce je třeba zohlednit tři faktory. Nejprve je nutné rozlišit
amatérský či profesionální charakter akce. Dále pak oblast jejího působení
(lokální, regionální, národní nebo mezinárodní). Posledním faktorem je
důležitost a formálnost, tzn., jedná-li se o sportovní událost, pořádanou pod
hlavičkou nějaké federace či asociace, či hovoříme pouze o exhibiční neoficiální
soutěži (Solomon, 2002, s. 2).



Rozpočet
Předběžný rozpočet by měl zahrnout co nejvíce položek na příjmové i výdajové
straně. Výsledný rozpočet se bude od předběžného nejspíše lišit, jelikož některé
položky přibydou a některé odpadnou, ale neměl by se příliš vzdalovat od
původního odhadu. Důraz by měl být kladen především na zpracování výdajové
stránky, jelikož výdaje jsou předvídatelnější a odvíjí se od nich potřeba příjmů.
Při plánování finančního zajištění pořádané akce je důležitá též dostupnost
peněžních prostředků (cash flow). Je nutností mít stále volné finanční prostředky
pro případ neočekávaných výdajů (Solomon, 2002, s. 16).
Obrázek č. 2: Příklad příjmů a výdajů sportovní akce

Zdroj: Vlastní zpracování podle Solomona (2002)



Lokalizace
Při výběru lokality je nutné zohlednit, jaké sportovní vybavení bude třeba pro
akci využít. Je nutné jasně vymezit všechny výhody a nevýhody příslušné
lokality. Při rozhodování jsou klíčové čtyři aspekty – zdali je v dané lokalitě
sport populární, nekoná-li se zde velký počet konkurenčních akcí, bude-li
dostupná naše cílová skupina a existuje-li v tomto místě reálná šance úspěchu
akce. Je nutné též zvážit zázemí a dostupnost celého areálu a náklady na jeho
pronájem (Solomon, s. 39-40).
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Hledání sponzorů
Důležitost finančních prostředků pro pořádání sportovní akce je zřejmé.
Zajištění kvalitního průběhu, spočívající v solidním sportovišti, jeho vybavení,
odpovídajícím personálu apod. je bez jejich dostatku nemožné. Sponzoring je
tedy pro akci velmi důležitý a na jeho základě často stojí finanční úspěch či
neúspěch. Jeho role spočívá i v prestiži, v případě sponzoringu známou firmou a
s ním spojenou reklamou (Solomon, 2002, s. 63).



Kontakt se zákazníky
Hlavní zákaznické skupiny tvoří sponzoři a diváci. Divák mimo své výdaje na
vstupenku, občerstvení apod. přispívá též vytvářením dobré atmosféry, kterou
Solomon považuje za klíčovou. Je nezbytný úzký kontakt se zákazníkem.
Důkladnou analýzou se zjistí jeho hodnoty a požadavky, kterým se přizpůsobí
naše nabídka. S potenciálním divákem je důležitá co největší komunikace
(Solomon, 2002, s. 90-91).



Kontakt s účastníky
Kvalita akce a počet diváků často závisí na účasti špičkových sportovců. Proto je
třeba vhodných přesvědčovacích metod k jejich účasti. Odvíjí se od nich prodej
lístků, případný televizní přenos, stejně tak na nich závisí přítomnost médií a
sponzorů. Organizátoři tedy musí připravit sportovcům odpovídající servis a to
ať už se jedná o profesionály či amatéry (Solomon, 2002, s. 116).



Možnost televizního přenosu
Záleží především na nabídce kvalitního projektu pro televizní stanice. Neměl by
chybět zejména důvod a přínos vysílání pro televizní stanici. Podstatná jsou též
jména sportovních hvězd a možnost pro propagaci sponzorů (Solomon, 2002, s.
133).



Personální zajištění
K zajištění hladkého chodu sportovní akce je třeba mít kvalitní a spolehlivý
personál. Ten se skládá ze dvou typů pracovníků, a to na plný úvazek a na
částečný úvazek. Toto rozdělení však platí spíše pro akce většího rozměru. U
menších sportovních akcí je kvalifikovaný organizační tým často velice
nákladný a personál tak může být tvořen výhradně členy pořádacího klubu
(Solomon, 2002, s. 165-166).
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Čáslavová (2009, s. 53-54) navrhuje vlastní strategický postup pro realizaci sportovní
akce. Jedná se o jednoduchý standardizovaný soubor o deseti krocích. Za jeho největší
výhodu považuje kontinuální charakter a návaznost jednotlivých kroků. Tyto kroky jsou
obecné a může se jimi řídit jakýkoliv organizátor sportovní akce. V žádném případě
nepředstavují dogma, a tudíž záleží vždy na tvůrčí schopnosti manažera, jak si svou akci
naplánuje Čáslavová (2009, s. 53-54).


Současná situace (1. etapa)
Dobrý přehled o současném stavu organizace je klíčový pro stanovování cílů
akce i metod k jejich dosahování. Dopředu pevně stanovený cíl je základem
k odhalování možností organizace k jeho dosažení.



Budoucí prostředí (2. etapa)
Pro hladký průběh akce je důležité uvědomovat si případná rizika. Organizátor
by měl počítat s časovými a hmotnými rezervami a možným nebezpečím tak
předcházet.



Naše současné možnosti (3. etapa)
Tato etapa si klade za úkol zhodnocení reálných možností organizace, stejně tak
jako jejích největších nedostatků. Jen na základě analýzy předností a
nedokonalostí lze predikovat stupeň úspěšnosti akce.



Možné směry (4. etapa)
Organizátoři mohou stanovit i několik dodatečných cílů, o jejichž realizaci se
rozhoduje až v průběhu času, na základě předchozích etap. Je však třeba se
vyvarovat případných protichůdných cílů.



Naše cíle (5. etapa)
Pátá etapa úzce navazuje na předchozí krok a představuje stanovení cílů, jejich
prioritu či optimalizaci.



Možné přístupové cesty (6. etapa)
K dosažení kýžených cílů může vést vícero cest. V tomto kroku organizátoři
akce všechny možné cesty zvažují a analyzují.



Zvolená cesta strategie (7. etapa)
Sedmá etapa představuje výsledek té předcházející. Zhodnocuje se a následně i
volí nejvýhodnější z možných strategií vedoucích k cíli.
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Program akce (8. etapa)
Po definitivním stanovení cílů a strategie nastal čas na řešení detailů našeho
plánu. Dochází k rozdělování rolí účastníkům akce, stanovení časového plánu i
ke zvolení způsobu kontroly.



Rozpočet (9. etapa)
Následným krokem je stanovení rozpočtu příjmů a výdajů naší akce,
obsahujícího všechny typy a výši finančních zdrojů i výloh.



Přehled a kontrola (10. etapa)
Jako prevence proti odchylkám oproti původním plánům je třeba aplikovat
prvky kontroly, které v žádoucí dobu pomohou zajistit hladký průběh akce.
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4 METODOLOGIE
Pro svou bakalářskou práci jsem zvolil kvalitativní výzkum. „Jeho účelem je zjistit
motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování“ (Kozel, 2006, s. 120). Využívány
jsou hloubkové rozhovory a pracuje se povětšinou s menším vzorkem, reprezentujícím
cílovou skupinu. Pomocí různých metod je individuální subjektivní hodnocení
zkoumaného jevu převáděno do porovnatelných dat (Kozel, 2006, s. 120-125).
Vzhledem k faktu, že jsem se letošního ročníku turnaje osobně zúčastnil jako hráč,
zvolil jsem pro svůj výzkum případovou studii, ke které jsem využil primárně metody
zúčastněného pozorování. Výsledky mého pozorování jsem evidoval pomocí terénních
poznámek. Výzkum jsem vhodně doplňoval analýzou dokumentů a informacemi
získanými z polostrukturovaného rozhovoru s ředitelkou turnaje. Ze získaných dat jsem
následně vytvořil SWOT analýzu, pomocí které jsem na závěr mohl vytvořit návrhy a
doporučení ke zlepšení pro příští ročník soutěže.

4.1 Případová studie
Případová studie je jedním ze základních způsobů kvalitativního výzkumu.
Shromažďuje se při ní relativně omezené množství dat od jednoho či několika málo
jedinců. Podle Hendla (2005, s. 104) lze případovou studii dělit na tyto případy:


osobní případová studie



studie komunity



studium sociálních skupin



studium organizací a institucí



zkoumání událostí, rolí a vztahů

Výzkum prováděný pomocí případové studie se dle Hendla (2005, s. 112) skládá
z následujících šesti kroků:


určení výzkumné otázky



výběr případu, určení metod sběru a analýzy dat



příprava sběru dat



sběr dat



analýza a interpretace dat



příprava zprávy
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4.2 Metody získávání dat
4.2.1 Zúčastněné pozorování
Pozorování probíhá většinou bez přímého kontaktu mezi objektem a jeho
pozorovatelem. Tato metoda není závislá na ochotě pozorovaného spolupracovat.
Zároveň je však velmi náročná na schopnosti pozorovatele interpretovat výsledky
sledování a vyhnout se jejich zkreslení. Je vhodné kombinovat tuto techniku s jinými
metodami sběru dat v čele s osobním dotazováním (Kozel, 2006, s. 138).
Podle Kozla (2006, s. 138-140) existuje pět způsobů jak členit techniky pozorování. Na
jejich základě můžeme pozorování v této práci označit jako skryté, nestrukturované,
přímé, osobní a v přirozených podmínkách.
Aplikací skrytého pozorování je tzv. zúčastněné pozorování, při kterém se pozorovatel
stává členem pozorované skupiny (Kozel, 2006, s. 139). Využití tohoto druhu
pozorování je podle Hendla (2005, s. 193) vhodný při následujících okolnostech:


zkoumaný jev nebyl v minulosti dostatečně prozkoumaný



existuje velký rozdíl mezi pohledy členů a nečlenů sledované skupiny



jev není přístupný pohledu osob mimo skupinu

4.2.2 Osobní dotazování
Osobní styk představuje nejběžnější typ dotazování. Jeho největší výhoda spočívá
v přímém kontaktu mezi respondentem a tazatelem, který může své dotazy v případě
nejasnosti vhodně doplňovat a upřesňovat. Tento typ dotazování se zároveň pyšní
nejvyšší návratností (Kozel, 2006, s. 142).
Při osobním dotazování rozlišujeme tři typy rozhovorů:


strukturovaný



polostrukturovaný



nestrukturovaný
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Při sbírání dat pro tuto práci byl využit právě polostrukturovaný rozhovor s ředitelkou
turnaje Michaelou Zvarovou. Výhoda tohoto typu je, že kombinuje oba dva další
postupy. Tazatel vede část interview prostřednictvím předem stanovených otázek a
zbytek doplňuje volně dodatečnými dotazy. Respondent by se nicméně neměl příliš
odchylovat od jádra tématu (Kozel, 2006, s. 142).
Konkrétní otázky pokládané v průběhu rozhovoru jsou uvedeny v příloze 1.

4.2.4 Analýza dokumentů
Hendl (2005, s. 204) považuje dokumenty za „taková data, která vznikla v minulosti,
byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální
výzkum.“ Analyzovány byly dokumenty volně dostupné na webových stránkách turnaje
i dokumenty z interních zdrojů klubu získané prostřednictvím ředitelky turnaje paní
Zvarové či díky mému přístupu do aplikace Freedcamp.

4.4 SWOT analýza
SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů ke zjištění strategické pozice
organizace s ohledem na její vnitřní i vnější prostředí. Kotler (2007, s. 97) ji definuje
jako „výtah ze zjištění interních a externích auditů, který upozorňuje na klíčové silné a
slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí.“ SWOT je
složenina 4 anglických slov – strenghts (silné stránky), weaknesses (slabé stránky),
opportunities (příležitosti) a threats (hrozby). Samotná analýza představuje stručný
soupis klíčových faktorů úspěchu na daném trhu, ve které se hodnotí právě silné a slabé
stránky ve vztahu ke konkurenci a zároveň se sledují možné příležitosti a hrozby pro
organizaci (Kotler, 2007, s. 112).
Silné stránky se vztahují k vnitřnímu prostředí organizace (mikroprostředí). Příležitosti
a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí (makroprostředí), působícího na organizaci
nejrůznějšími způsoby (Kotler, 2013, s. 80).
Čáslavová (2009, s. 149) dodává, že „pro vytvoření SWOT analýzy musí být dostupné
všechny detaily sportovní akce včetně rozpočtu, zaměstnanců, dobrovolníků, data, místa
konání, cílového publika a velikosti společnosti, ve které se sportovní akce bude
pořádat.“
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Obrázek 3: Příklad SWOT analýzy ve sportu

Zdroj: Vlastní zpracování podle Watta (2003)

Podle Kozla (2006, s. 39) by mělo být „cílem firmy omezit své slabé a silné stránky,
podporovat své silné stránky, využívat příležitosti okolí a snažit se předvídat a jistit
proti případným hrozbám.“ Právě touto cestou lze dosáhnout konkurenceschopnosti či
případně konkurenční výhody. K tomu je ovšem potřeba kvalitních informací,
získaných právě prostřednictvím SWOT analýzy (Kozel, 2006, s. 39).

4.4.1 Silné a slabé stránky
Silné a slabé stránky vyplývají z vnitřního prostředí organizace a měří se ve srovnání
s konkurencí. Nehodnotí se všechny znaky organizace, nýbrž pouze ty podstatné, mající
vztah ke kritickým faktorům úspěchu (Kotler, 2007, s. 98-99).
Pro identifikaci nejdůležitějších faktorů hodnotíme jejich důležitost, na základě čehož
lze vytvořit grafické zobrazení pomocí matice, nabízející přehledné uspořádání
jednotlivých faktorů a jejich závažnosti (Kozel, 2005, s. 40).

4.4.2 Příležitosti a hrozby
Na základě jejich určení se organizace orientuje a určuje svůj směr do budoucna.
Analýza okolních vlivů se graficky promítá do matice příležitostí, respektive matice
ohrožení. Jednotlivé faktory jsou roztříděny do kvadrantů na základě síly svého
působení a pravděpodobnosti výskytu (Kozel, 2005, s. 40-41).
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5 LAKROS
Lakros rozhodně nepatří mezi nejznámější světové sporty, řadí se k těm rozvojovým.
Oblast jeho rozšíření se dlouhá léta omezovala pouze na severoamerický kontinent,
teprve v posledních letech se začíná šířit do světa. Hlavní světovou lakrosovou
organizací je FIL (Federation of International Lacrosse), pod jejíž hlavičkou se pořádají
všechny hlavní mezinárodní šampionáty. FIL má v současné době 30 plnohodnotných
členských států a 22 přidružených států (filacrosse.com, 2015). Největší zastoupení
mezi členskými státy má Evropa, k jejímž nejvýznamnějším zástupcům patří zejména
britské národy a Německo. Jedná se ale o poněkud zavádějící fakt, největší popularity
lakros dosahuje v Kanadě a Spojených Státech. Je však velice těžké jednotlivé země
mezi s sebou porovnávat, jelikož je třeba brát v potaz jednotlivé varianty lakrosu.
Jedním z nejdůležitějších znaků jednotlivých variant hry je druh lakrosové hole. Od
délky hole se odvíjí způsob držení jednou rukou nebo dvěma rukama. Jako jednoruční,
tedy ovládaný jednou rukou, označujeme český lakros a baggataway. Pod názvem
dvouruční lakros rozumíme field lakros, boxlakros, ženský lakros a interkros. Světově
nejrozšířenější variantou je právě field lakros, nicméně předmětem této práce je
boxlakros.

5.1 Historie lakrosu v ČR
Makásek (2000, s. 27) prostřednictvím sdělení náčelníka Ligy lesní moudrosti MUDr.
Milouše Straky uvádí, že „lakros se u nás poprvé hrál v roce 1936, na ústředním
tábořišti Walden tehdejší Ligy československých woodcrafterů, ve Svatojánské dolině v
Nízkých Tatrách.“ Jako podklad posloužily informace z amerických skautských a
woodcrafterských příruček a z popisu hry, uveřejněném v magazínu National
Geographic. Jednalo se o první krůčky takzvaného českého lakrosu, který je
samostatnou variantou, nejbližší původní indiánské hře.
Historie obouručního lakrosu se v Čechách začala psát v roce 1985, kdy se k nám
dostaly pravidla boxlakrosu a první dvě lakrosové hole od americké firmy Brine. Hráči
českého lakrosu se následně pustili do výroby vlastních holí z laminátu, plechu nebo
duralu. Namísto originálních kaučukových míčků používali tenisové míčky naplněné
vodou. 9. května roku 1986 pak došlo k historicky prvnímu boxlakrosovému zápasu,
odehraném na hokejovém stadionu TJ Hvězda Praha (Makásek, 2000, s. 27).
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5.2 Boxlakros
5.2.1 Pravidla
Boxlakros svou podobou a částečně i svými pravidly velice připomíná lední hokej. Už
samotné hřiště je svými rozměry totožné s rozměry hokejového kluziště s mantinely.
Povrchem je travnatý koberec, v některých případech i beton či různé druhy umělých
povrchů. Existuje více typů pravidel, avšak většina lig i turnajů se hraje podle pravidel
FIL (Federation of International Lacrosse).
Samotné utkání je hráno v pěti hráčích v poli a brankářem, střídá se hokejovým
způsobem, avšak systémem útok – obrana, nikoliv systémem formací. Hráči mají
chrániče na horní část těla, tj. hruď, ledviny, lokty, ruce, hlavu. Lakrosová hůl se skládá
z kovové tyče o délce přibližně jeden metr, na jejímž konci je tzv. hlava, která má
umělohmotný pevný obrys a je vypletena síťkou, do níž se chytá kaučukový míč. Ten je
přibližně stejně velký jako tenisák, je poměrně těžký a dobře skáče.
Hrací doba je 4x15 minut čistého času. Útočící tým má deset vteřin na to, aby se dostal
s míčkem na polovinu soupeře, na útok má celkem třicet vteřin. Po zásahu brankáře či
brankové konstrukce se limit třicet vteřin obnovuje, v opačném případě útočící tým
ztrácí míč. Mužstvo hrající na útočné polovině nesmí s míčkem zpět za půlící čáru.
Porušení tohoto pravidla znamená rovněž ztrátu míče. Toto pravidlo i limit na střelbu je
velice podobné s pravidly basketbalu. Při nerozhodném stavu na konci utkání se dle
pravidel FIL hraje pětiminutové prodloužení systémem náhlé smrti, poté případně
rozhodují samostatné nájezdy.
Hra dále obsahuje mnoho dalších drobnějších pravidel, z nichž jsou mnohá podobná s
ledním hokejem. Některá jsou však specifická. Útočící hráč například nesmí s míčkem
vstoupit do protivníkova brankoviště. Stejně tak bránící hráč nesmí s míčkem vběhnout
do vlastního. Může do něj ale vstoupit a nabrat volný míč. Brankář jako jediný smí brát
míč do ruky.
Fyzický kontakt je dovolen od ramen po pás, podobně jako v hokeji. Je dovolen kontakt
hole s holí, přičemž rukavice je považována za součást hole. Tresty se udělují menší
dvouminutové a větší pětiminutové. Menší tresty za krosček, podražení, držení apod.,
větší tresty za zvlášť nebezpečné zákroky jako vražení na mantinel či útoky na hlavu.
Lze udělit i trest do konce utkání. Stejně jako v hokeji lze i v boxlakrosu zpozorovat
bitky. (ČSML, 2011)
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Pro účely touto prací sledovaného Mayor’s Lax Cupu však byla pravidla lehce
upravena. Vzhledem ke zjevné nemožnosti odehrát utkání v plné podobě je hrací doba
zkrácena na 2x12 minut hrubého času. Finálový zápas se hraje 3x15 minut hrubého
času. Tresty se udělují menší na jednu minutu za běžné fauly (krosček, držení apod.) a
větší na tři minuty za horší prohřešky (vražení na hrazení, vysoká hůl apod.).
Formát turnaje vychází ze dvou základních skupin po šesti týmech, z nichž první čtyři
postupují do čtvrtfinále, kde se utkají křížovým systémem s týmy z druhé skupiny. Playoff pak pokračuje klasickým způsobem. (mayorslaxcup.cz, 2015)

5.2.2 Postavení českého boxlakrosu
Vzhledem k značné podobnosti boxlakrosu s ledním hokejem, který je jedním ze dvou
nejpopulárnějších sportů v České republice, je logické, že si právě tato forma lakrosu
získala u nás největší popularitu. To se odráží i v naší konkurenceschopnosti se zbytkem
světa.
Boxlakros není v Evropě příliš rozšířen. Prakticky ve všech Evropských zemích, do
kterých se lakros rozšířil, je nejpopulárnější field lakros. Boxlakros je rozšířen jen ve
zlomku z těchto zemích a ligová činnost existuje mimo ČR jen v Německu a Finsku.
V roce 2010 byla českými funkcionáři založena Evropská lakrosová liga (ELL) jako
prototyp mezinárodní boxlakrosové klubové soutěže, do které se přihlašují hráči z
celého světa jako jednotlivci a jsou draftováni jednotlivými týmy, nicméně tento projekt
vyžaduje ještě značné úpravy.
V září 2013 rozhodl Výkonný výbor ČSML (Českého svaz mužského lakrosu) o
pořádání nové soutěže otevřené pro české i zahraniční týmy – Českého poháru. Soutěž
se odehrála téhož roku během dvou hracích víkendů v halách na Jižním Městě a Plzni a
vítězem se stal tým Jižního Města. Následující rok však byla soutěž zrušena a zůstalo
tak u pouhého jednoho ročníku.
Co se týče mezinárodního pole, mistrovství světa v boxlakrosu nemá příliš dlouhou
historii. Doposud se odehrály pouze tři šampionáty. Soutěž se koná každé čtyři roky,
první ročník se datuje do roku 2003. Premiérovým vítězem se v Torontu stal domácí
výběr Kanady, Česká republika jako jediný neanglofonní účastník obsadila poslední
místo. V roce 2007 v Halifaxu si český výběr polepšil o jedno místo, když se mu
podařilo za sebou zanechat tým Irska.
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Rok 2011 se stal pro český lakros velice významným, jelikož mu připadlo pořadatelství
prvního šampionátu mimo severoamerické území. Hostitelem se stala aréna hokejového
týmu HC Slavia Praha v areálu Eden. Naše reprezentace podnikla v touze po dobrém
umístění velice náročnou a poctivou přípravu, což se promítlo do celkového pořadí, kde
Česká republika na turnaji obsadila historické čtvrté místo. V zápase o bronzovou
medaili naši hráči podlehli výběru USA pouze o sedm gólů, což přináší nadějné
vyhlídky v budoucí potenciální honbě za medailí. Český tým za sebou nechal zbytek
Evropy a definitivně potvrdil svoji pozici největší evropské boxlakrosové velmoci.

5.2.3 Národní boxlakrosová liga
Národní boxlakrosovou ligu (NBLL) lze bez nadsázky označit za nejkvalitnější národní
soutěž v Evropě, co se tohoto druhu lakrosu týče. Soutěž doznala obrovského navýšení
herní kvality i kvality zázemí od svého založení, které se datuje do roku 1987.
K dlouhodobě nejúspěšnějším týmům patří LCC Radotína a SK Lacrosse Jižní Město,
avšak v samotných počátcích soutěže v 80. letech dominovaly též týmy TJ Malešice a
Plzeň. Na začátku devadesátých let byla v Plzni pravděpodobně největší koncentrace
lakrosových hráčů u nás. Existovaly zde dva kluby, Škoda Plzeň a Zahradnické závody.
V polovině devadesátých let se počet hráčů v Plzni snížil a oba kluby se spojily a dnes
fungují pod současným názvem Old Dogs Plzeň.
SK Lacrosse Jižní Město se k nejužší elitě připojil na začátku nového tisíciletí, kdy
zaznamenal šňůru šesti titulů v řadě. Zatímco Jižní Město zaznamenalo postupem času
vzestup napříč tabulkou, tým Plzně začal strádat a v dnešní době se řadí k ligovému
průměru.
Počátky boxlakrosové soutěže jsou logicky spojeny s poněkud spartánskými
podmínkami pro hraní. Liga byla odkázána na nepříliš kvalitní hokejbalová hřiště.
Jakousi lakrosovou baštou se v tomto období stal stadion radotínského Sokola, který je
domovem tamějšího týmu LCC. Právě ten totiž poskytovalo hráčům asi nejlepší
podmínky pro hraní. Hřiště disponovalo mantinely a jako jediné z dostupných
mantinelových hřišť v republice nebylo betonové. V úplných začátcích bylo hřiště
sypané pilinami, posléze byla zavedena umělá tráva. V dnešní době již hřiště disponuje
kvalitním kobercem.
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Díky ucházejícím tréninkovým podmínkám v porovnání se zbytkem ligy se Radotín
vypracoval v dlouhodobě nejúspěšnější lakrosový tým v ČR. Jeho ligová bilance činí
celkem patnáct boxlakrosových titulů. V dřívějších letech byl jeho největším rivalem TJ
Malešice, avšak ty byly na konci 90. let v této pozici vystřídány týmem Jižního Města.
V období mezi roky 2004 a 2008 soutěž zaznamenala asi nejkvalitnější finálové série ve
své historii, všechny v podání týmů Radotína a Jižního Města. V tomto období v obou
týmech na finále hostovali hráči se zkušenostmi z kanadsko-americké profesionální
soutěže National Lacrosse League (NLL) či nižších zámořských soutěží, jmenovitě
například Lindsay Plunkett, Jamie Plunkett a Jordan West-Pratt na straně Jižního Města,
a Jonathan Munk a Mike Ladoucer v dresu Radotína.
Dramatické zápasy přitáhly v roce 2007 i pozornost televizní stanice ČT4 Sport, která
některé z nich odvysílala v přímém přenosu. Od roku 2006 hra týmu Jižního Města,
postupně ochuzována o odchod mnoha zkušených hráčů do lakrosového důchodu a také
jistou ztrátou motivace po pětileté titulové šňůře, poněkud slábla a pomyslný
boxlakrosový trůn drží od té doby hladovější tým Radotína, který si v letošním roce
připsal již rekordní desátý titul v řadě. (lacrosse.cz, 2015)
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6 MAYOR’S LAX CUP
6.1 SK Lacrosse Jižní Město
Turnaj Mayor’s Lax Cup je boxlakrosový turnaj, pořádaný klubem SK Lacrosse Jižní
Město. Kořeny klubu sahají až do roku 1989, avšak členem NBLL je až od roku 1991.
Současný název i podobu spolku má klub od roku 2005. Tým se do dnešní doby často
prezentuje původním a kratším názvem LC Jižní Město. Tento klub patří k našim
dlouhodobě nejúspěšnějším týmům a může se pochlubit šesti tituly mistra republiky
v boxlakrosu a osmi tituly ve field lakrosu. Mnoho úspěchů slavil klub i v ženském
lakrosu či mládežnických kategoriích. Trofeje se však nevztahují pouze na domácí
scénu, Jižní Město je pravidelným účastníkem zahraničních turnajů, na kterých se může
pyšnit solidní bilancí.

6.2 Historie turnaje
6.2.1 Zimní halový boxlakrosový turnaj 2011
Počátky turnaje sahají do února 2011. Na turnaj ve zbrusu nové hale si po rozeslání
pozvánek našlo cestu deset týmů. Premiérový ročník byl silně poznamenán přípravami
na domácí mistrovství světa. Z tohoto důvodů se mezi účastníky zařadila česká
reprezentace rozdělená do dvou týmů. Zahraniční účast byla zajištěna dvěma polskými
mužstvy – z Krakowa a z Wroclawi.
Organizátorům turnaje se podařilo pro celkem 154 hráčů zařídit vcelku hladký průběh
akce. Mimopražské týmy mohly využít ubytování v tělocvičně základní školy, se sídlem
v budově hned vedle haly. První ročník se stal solidním odrazovým můstkem do
budoucna.

6.2.2 Winter Lax Cup 2012
Druhý ročník turnaje již nesl označení „Winter Lax Cup.“ Při této příležitosti spustil
organizační tým oficiální webové stránky turnaje. Počet zájemců o účast na turnaji se
zvedl o dva týmy, ale irští Emerald Islanders nakonec bohužel nedorazili.
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Pro hráče, kteří se chtěli turnaje zúčastnit, ale neměli vlastní tým, byla zavedena
možnost přihlásit se do tzv. open týmu. Mezi nové účastníky patřil Team Bavaria
z Německa a slovenská Bratislava Bats.

6.2.3 Winter Lax Cup 2013
Rok 2013 přinesl rekordní počet dvanácti účastníků. Díky tomu tak mohly být skupiny
tvořeny stejným počtem šesti týmů. Po roce se na turnaj vrátil tým z Krakowa a nově
jsme mohli přivítat též mužstvo z francouzského Lille. Pohár pro vítěze zůstal po
finálovém vítezství domácího týmu na Jižním Městě.

6.2.4 Winter Lax Cup 2014
Čtvrtý ročník nabídl do té doby nejatraktivnější obsazení. Počet účastníků bohužel klesl
po roce opět na jedenáct, jelikož německý tým Honeybadgers se na poslední chvíli
z turnaje odhlásil. Svůj premiérový ročník si odbyly týmy Monarchs z Vídně a
Bundeswehr z Německa. V poměrně nabyté konkurenci vítězství obhájilo domácí Jižní
Město.

6.3 Příprava turnaje
Samotným přípravám turnaje předcházelo sestavení organizačního týmu. Ředitelkou
turnaje se stala stejně jako v předchozích ročnících Michaela Zvarová.
Prvním bodem návrhu turnaje byl rozpis příprav, trvajících od října 2014 do ledna 2015.
Pro přehlednou organizaci projektu turnaje byla využita online aplikace Freedcamp,
určená pro řízení projektů. Aplikace může být využita pro neomezený počet projektů a
spolupracovníků. Jejím základním nástrojem je nástěnka s přehledem projektů, úkolů a
aktivity zúčastněných. K dispozici je dále diskuze, diář a archiv souborů. Aplikace umí
též zasílat automatická upozornění a k flexibilní komunikaci slouží jednoduchý chat.
V návaznosti na zářijové události byl sestaven návrh nového loga turnaje obsahující
anglickou verzi názvu „Mayor’s Lax Cup.“ Na tvorbě návrhů se prostřednictvím
klubových kontaktů podílela společnost AW-dev, která představila celkem tři verze
loga. Na základě interního hlasování mezi členy pak klubu byla vybrána odpovídající
varianta.
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Stejně tak byla pořízena nová doména prostřednictvím hostingu Wedos, na kterou byly
přesměrovány staré webové stránky. Ty prošly značnou designovou úpravou,
zprostředkovanou opět

společností AW-dev.

Proběhlo též spuštění oficiální

facebookový stránky turnaje.
Na začátku října došlo též k přípravě přihlášek a propozic turnaje. K tomuto kroku byly
využity podklady z minulých let, tudíž se jednalo o časově nenáročnou záležitost.
Odesílání pozvánek by mělo proběhnout v dostatečném předstihu, aby se mohlo později
čelit případnému odhlášení některých z týmu. V minulosti již tento problém nastal, ale
říjen se osvědčil jako dostatečně vhodná doba pro pozvání k účasti na turnaji. Ukázku
přihlášky lze najít v příloze č. 2.

6.4 Účel a cíle akce
Za samotným založením turnaje stojí převážně touha po propagaci lakrosu v České
republice, avšak najít lze i další důvody. V červnu 2010 došlo ke slavnostnímu otevření
Sportovní haly na Jižním Městě. S její výstavbou bylo spjato velké očekávání, jelikož
do té doby neměl klub patřičné podmínky pro hraní. Nová hala tedy konečně poskytla
podmínky pro akci tohoto typu.
Významným krokem byla změna názvu turnaje. Pro větší propojení s městkou částí
Praha 11 podalo Jižní Město žádost na radnici o schválení nového názvu „Lakrosový
pohár starosty Prahy 11“ (anglicky Mayor’s Lax Cup). Žádost byla na začátku září 2014
kladně vyřízena tehdejším starostou Daliborem Mlejnským. Od tohoto procesu si klub
sliboval též větší podporu od radnice (i finanční), která mu nakonec byla přislíbena.
Tento proces byl vzápětí poznamenán výsledky říjnových komunálních voleb, které
změnily obsazení v zastupitelstvu Prahy 11. Volby skončily vítězstvím Hnutí pro Prahu
11 a novým starostou se stal Jiří Štyler. Podpora radnice pro Mayor’s Lax Cup však
touto změnou neskončila a starosta organizační tým ubezpečil, že název i příspěvek
bude turnaji ponechán.
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6.5 Místo a termín konání
Termín konání akce byl stanoven na 23. – 25. ledna. Pronájem sportoviště byl poměrně
snadný úkol, vzhledem k faktu, že LC Jižní Město je jedním z domácích týmů v hale na
Jižním Městě.
Sportovní hala na Jižním Městě je jediným vhodným místem pro pořádání tohoto
turnaje. Tato hala představuje domácí prostředí klubu LC Jižní Město a je jedním z mála
sportovišť disponujících mantinely.
Hala se nachází v areálu školy Květnového vítězství. Místo je poměrně dobře dostupné
pomocí městské hromadné dopravy. Autobusová zastávka se nachází přímo vedle haly a
to pouhé dvě stanice jízdy od zastávky metra Háje na trase C. Negativem je ovšem
poloha Jižního Města na periferii Prahy a jízda z centra města trvá prostřednictvím
MHD téměř hodinu. Nevýhoda se vztahuje i na okolí haly, kde existuje pro návštěvníky
akce jen málo dalších příležitostí k vyžití. Za zmínku stojí v podstatě jen nedaleký
lesopark či Chodovská tvrz. Prostředí panelových domů bohužel samo o sobě nenabízí
příliš atraktivní podívanou.
Sportoviště bylo otevřeno v roce 2010 a k dispozici je tedy relativně nové vybavení.
Hala má kapacitu přibližně pro tři sta diváků, což není mnoho, ale pro současný formát
turnaje je to vyhovující. Naopak počet šesti šaten je poněkud limitující a pro případné
rozšíření turnaje nevyhovující. Šatny ve vedlejší škole nabízí řešení, ale pouze při
možnosti využití tamních sprch. Pro diváky je pak k dispozici též bufet a parkování
v areálu školy.

6.6 Rozpočet
Sestavení rozpočtu proběhlo na základě výsledků předchozích ročníků, které byly
všechny ztrátové. Nejprve byl sestaven přehled nezbytných výdajů pro závod, na jehož
základě byla určena výše startovného. Konkrétní položky rozpočtu pro rok 2015 jsou
podrobně rozepsány v následující tabulce.
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Turnaj byl poprvé ve své historii ziskový. Celkový zisk dosáhl částky 37 286,- Kč.
Tabulka č. 1: Příjmy a výdaje
PŘÍJMY
POLOŽKA
startovné
startovné domácích týmů

ČÁSTKA
75 000 Kč
9 000 Kč

partner Jihoměstská majetková
partner Stockist
partner Čtyřlístek
prodejní stánek
CELKEM

15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
8 091 Kč
127 091 Kč

POZNÁMKA
7 500 Kč/tým
snížené startovné pro členy
pořádajícího klubu

suvenýry, vstupné

VÝDAJE
POLOŽKA
personál

ČÁSTKA
13 800 Kč

pronájem haly
kancelářské potřeby
tisk propagačních materiálů
rozhodčí
zdravotnická asistence
ceny a trofeje
pitná voda
fotograf
stravenky
doména
CELKEM

50 250 Kč
1 005 Kč
668 Kč
8 800 Kč
5 500 Kč
3 570 Kč
2 812 Kč
1 000 Kč
2 400 Kč
151 Kč
89 805 Kč

POZNÁMKA
časomíra, zapisovatel, hlasatel,
pořadatelská služba, výsledkový servis

balená voda
občerstvení v bufetu (personál, fotograf)
mayorslaxcup.cz

ZISK
CELKEM

37 286 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

6.6.1 Příjmy
Hlavním příjmem byla částka vybraná za startovné. Účastnící se hráči, kteří jsou
členové pořádajícího klubu, měli snížené startovné 300,- Kč. Za tým LC Jižní Město,
jehož soupiska obsahovala osmnáct hráčů, tak činilo startovné celkem 5 400,- Kč. Spolu
se startovným za tým TJ SIS Storm, jehož soupisku tvořili z části také členové Jižního
Města, vzešla částka 9 000,- Kč. Ostatních deset týmů mělo stanoveno jednotné
startovné 7 500,- Kč za tým. Celkem tak příjmy ze startovného činily 84 000,- Kč.
Dalším příjem turnaje tvořil sponzoring. Celkem od svých partnerů klub vyinkasoval
35 000,- Kč. Poslední příjem pak poskytlo vstupné a provoz klubového stánku. Vstupné
činilo 50,- Kč za celý víkend či jednotlivě 30,- Kč za den. Pátek byl vstup zdarma.
Příjmy ze stánku činily 8 091,- Kč.
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Celkově příjmy z turnaje dosáhly výše 127 091,- Kč. Z následujícího grafu je zřejmé, že
příjmy ze startovného představují hlavní zdroj turnajových příjmů.
Graf č. 1: Struktura příjmů

Zdroj: Vlastní zpracování

6.6.2 Výdaje
Nejvyšší položku výdajů tvořila částka za pronájem haly, která činila 50 250,- Kč.
Druhou položkou byly výdaje na personální zajištění akce. Při odměně 50,- Kč za zápas
tvořily výdaje na pořadatele celkem 13 800,- Kč. V součtu s výdaji na rozhodčí,
fotografa a zdravotnickou asistenci činily výdaje na personál celkem 29 100,- Kč.
Materiální výdaje na kancelářské potřeby, ceny, propagační materiály a balenu vodu na
střídačky činily 8 055,- Kč. V součtu s ostatními výdaji dosáhly celkové výdaje výše
89 805,- Kč.
Graf č. 2: Struktura výdajů

Zdroj: Vlastní zpracování

44

6.7 Účastníci akce
Organizační tým si pro rok 2015 pohrával s myšlenkou rozšíření turnaje na větší počet
účastníků. Hala však nabízí omezený prostor šesti šaten, tudíž musel tým diskutovat
možnost využití šaten ve vedlejší základní škole Květnového vítězství. Tamní vedení
bylo ochotno vyjít tomuto požadavku vstříc, alespoň co se víkendových dnů týče, ale
organizační tým nakonec možnost rozšíření odložil na příští rok, vzhledem k časovému
presu.
Pozvánky byly nakonec rozeslány dvanácti týmům, které měli čas se vyjádřit do
druhého listopadu, zdali se turnaje zúčastní. Kvůli průtahům v komunikaci s klubem
LCC Radotín byla lhůta prodloužena do pátého listopadu. Pozvánku na turnaj nakonec
odmítly pouze rakouský tým Vienna Monarchs a německý Bundeswehr Lacrosse.
Tabulka č. 2: Seznam účastníků
NÁZEV
LC Jižní Město
TJ SIS Storm
LC ForFun
LC Old Dogs Plzeň
LC Pardubice
LCC Radotín
LCC Wolves
TJ Malešice
Bratislava Bats
Deutschland Adler
Polish Eagles

ZEMĚ
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Slovensko
Německo
Polsko

Zdroj: Vlastní zpracování

6.8 Personální zajištění
Personál turnaje byl z velké části obstarán z řad členů pořádajícího klubu. V žádném
případě se nedá hovořit o pevné organizační struktuře, personální obsazení se vždy
měnilo s každým ročníkem dle aktuálních potřeb.
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6.8.1 Organizační tým
V čele turnaje stojí jeho ředitelka Michaela Zvarová, která je zároveň členem
výkonného výboru klubu i ČSML. Z pozice ředitele organizuje potřebné činnosti
k řádnému chodu Mayor’s Lax Cupu. V letošním roce měla k dispozici celkem tři
asistenty, kterým byly delegovány jednotlivé úkoly. Ve všech případech se jednalo o
aktivní hráče a členy klubu.

6.8.2 Pořadatelé
Na každý zápas bylo nutné dodat celkem šest lidí, spravujících různé činnosti. Jedná se
o obsluhu výsledkové tabule, obsluhu třicetivteřinové časomíry, zapisovatele o utkání,
dva pořadatele a hlasatele. Funkce plnili opět členové klubu, většinou hráči a hráčky
juniorských družstev. Odměna byla stanovena na 50,- Kč za zápas.

6.8.3 Rozhodčí
Pro turnaj byli využiti školení rozhodčí, působící v NBLL. Většinou se jedná o aktivní
hráče (i na turnaji), kteří zároveň prošli školením potřebným pro rozhodování zápasů
pořádaných ČSML. Celkem bylo na turnaji využito třináct rozhodčích.

6.8.4 Ostatní
Mezi ostatní uvádím činnosti, pro které bylo využito externích pracovníků. V první řadě
se jedná o fotografa, jehož služby byly využívány již při minulém ročníku.
Prostřednictvím Českého červeného kříže pak byla zajištěna zdravotnická asistence.
Dalším podstatnou částí bylo zajištění výsledkového servisu. Ten je zprostředkován
pomocí softwaru pointbench za asistence experta ze společnosti Prague Sports. Tato
společnost vznikla z organizačního týmu po mistrovství světa 2009 v ženském lakrosu,
pořádaného v Praze, a napomáhá k rozvoji lakrosu u nás i v Evropě.
S výsledkovým servisem byly v minulosti velké problémy, spočívající především ve
zpoždění v publikování výsledků online vůči reálnému průběhu zápasu. Objevovaly se
též časté chyby ve statistikách a jiné podobné problémy, vzniklé především kvůli
nedostatečně proškolenému personálu.
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6.9 Péče o účastníky a diváky
Hala poskytuje standartní zázemí současných multifunkčních areálů. K dispozici je
stánek s občerstvením nabízející poměrně široký sortiment. Pro hráče byly letos opět
k dispozici masážní a tejpovací služby. Cena za masáž byla poměrně přijatelná a činila
100,- Kč (4 eura) za třicet minut masírování.
Jako vždy byl na turnaji přítomen stánek s lakrosovým vybavením. Letošní ročník však
přinesl i další příležitost k zakoupení lakrosového zboží, když francouzský tým
EuroLaxCo, hrající pod hlavičkou stejnojmenné společností umožnil dovezení
objednaného zboží na turnaj zcela zdarma.
Dalším obchodním partnerem pro turnaj byla v tomto ohledu polská firma Exize, která
navrhla turnajová trička, prodávající se v klubovém stánku u vchodu do haly. Tento
stánek nabízel i další turnajové suvenýry a dokonce i domácí sladkosti. O diváky tak
bylo v tomto směru postaráno vcelku kvalitně.
Na škodu je však absence výraznějších doprovodných akcí. Jediným doprovodným
programem v letošním ročníku

Mayor’s Lax Cupu byly divácké soutěže o ceny,

spojených s různými dovednostmi s lakrosovou holí. Vybraní diváci tak měli šanci si
lakros alespoň z části vyzkoušet na hrací ploše. Takovéto využití doprovodného
programu je určitě výborný způsob jak diváka více zapojit, ale je to bohužel
nedostačující.
Organizační tým se rozhodl po ukončení turnaje nově uspořádat závěrečnou party pro
účastníky turnaje i jeho diváky. Jako místo jejího konání byl zvolen klub Beton, na
Roztylech. Při volbě bylo využito klubových kontaktů, díky kterým se podařilo klub
zarezervovat zcela bez problémů a zdarma. Závěrečná party se však nakonec přesunula
do klubu Insomnia, situovaného blíže k hale.

6.10 Sponzoring
Klub Jižního Města se může pochlubit dlouhodobou spolupráci s několika partnery. Při
jejich hledání bylo ve všech případech využito klubových kontaktů s vedením či
personálem dané společnosti. Partneři se na chod klubu podílejí většinou spíše
finančními příspěvky výměnou za propagaci prostřednictvím klubové komunikace.
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Jedná se zejména o prezentaci na webu a facebookovém profilu klubu i turnaje, dále na
tištěných propagačních materiálech, bannerech a v neposlední řadě též na dresech
domácího týmu. Mezi partnery turnaje patří:


Rodinné centrum Čtyřlístek
Centrum v Petrovicích nabízí celou řadu plaveckých aktivit pro děti i dospělé
pod vedením zkušených instruktorů. V jeho nabídce lze najít plavecké kurzy pro
děti všech věkových kategorií, aquaerobik a plavání pro dospělé, programy pro
těhotné a maminky po porodu či pohybové aktivity pro rodiče s dětmi. Centrum
organizuje též výtvarné a jazykové kroužky. Její příspěvek činil 10 000,- Kč.



AW-dev
Jedná se o společnost zabývající se převážně tvorbou webových stránek.
Zároveň nabízí nejrůznější služby v oblasti marketingu. Pro turnaj poskytla
návrh loga a nové webové stránky.



Stockist
Společnost se zabývá prodejem nábytku, svítidel, koberců a bytových doplňků.
Prezentuje se velice širokým sortimentem, rozmanitostí a servisem. Turnaji
přispěla částkou 10 000,- Kč.



Proormedent
Společnost se specializuje na prodej a servis zdravotnických přístrojů, zejména
motodlah a aktivně pasivních léčebných pohybových přístrojů. Dále je
dodavatelem nejrůznějších ortopedických pomůcek a poskytovatel tepelných
terapií a ošetřovatelské péče obecně. Společnost podporuje klub spíše
z dlouhodobého hlediska, a proto v přehledu o příjmech turnaje nefiguruje žádný
její konkrétní příspěvek.

V neposlední řadě je potřeba zmínit podporu městské části Prahy 11. Dlouhou dobu
klub nedisponoval důstojnými podmínkami pro trénování, což se změnilo a s výstavbou
Sportovní haly v areálu školy Květnového vítězství, financované právě Prahou 11.
Ačkoliv klub nemá v hale takové podmínky, jaké si od jejího otevření v roce 2010
sliboval, těžko si lze bez ní důstojný chod klubu představit. Lehce nevyhovující
podmínky spočívají především ve vysokém nájmu a slabší vyjednávající pozici vůči
florbalovým družstvům.
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LC Jižní Město se proto snaží o větší sepjetí s městkou částí Praha 11, samozřejmě i
prostřednictvím jím pořádaného turnaje Mayor’s Lax Cupu. Už schválení samotného
názvu radnicí vyjadřuje její podporu klubu, která se odrazila i ve finanční podpoře. Pro
turnaj přispěla Praha 11 prostřednictvím jí vlastněné společnosti Jihoměstská majetková
a.s. částkou 15 000,- Kč. Předseda představenstva Jihoměstské Majetkové Václav
Kuchař pak měl možnost předávat ceny vítězi a nejlepším hráčům turnaje. Podpora
sportovní akce přispívá k dobrému obrazu současných zastupitelů Prahy 11.

6.11 Propagace
Letošní ročník se po dvou letech musel spokojit s absencí televizních kamer. Minulé
dva ročníky byla zajištěna přítomnost stanic Metropol TV a Sport 5, které o turnaji
natočily, a odvysílali krátké reportáže. Nepřítomnost Metropol TV je pochopitelná,
jelikož stanice v průběhu roku 2014 kvůli ekonomickým problémům ukončila svou
činnost. Stejný případ však nepředstavuje Sport 5. Tento sportovní kanál, dříve se
specializující na motorismus, si klade za cíl přiblížit svým divákům veřejnosti méně
známé sporty. Jeho přítomnost se však pro letošní turnaj nepodařilo zařídit.
Propagace turnaje jinak probíhala poměrně všedním způsobem. Pro tento účel bylo
vytištěno 50 ks plakátů ve formátu A4, vylepených v okolí Sportovní haly na Jižním
Městě. Veškerá další komunikace s veřejností probíhala skrze facebookové stránky
turnaje, kde byly prezentovány nejnovější informace o přípravách i průběhu turnaje.
Příspěvky byly sdíleny i v anglickém jazyce.
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7 SWOT ANALÝZA
Pro vyhodnocení výzkumu byla použita SWOT analýza. Její grafické znázornění je
k dispozici na obrázku č. X. Jednotlivé části SWOT analýzy jsou podrobněji popsány v
podkapitolách.
První dvě podkapitoly se soustředí k vnitřnímu prostředí organizace. Silné i slabé
stránky jsou popisovány vzhledem k hlavnímu konkurentovi turnaje, kterým je
Memoriál Aleše Hřebeského. Jedná se o jedinou pravidelně konanou akci tohoto typu
v České republice mimo Mayor’s Lax Cup. Silné a slabé stránky se vztahují na vnitřní
prostředí organizace. Jejich závažnost a výkonnost jsou na vždy na konci podkapitoly
graficky znázorněny v maticích.
Příležitosti a hrozby se naopak vztahují na vnější prostředí. Na konci svých podkapitol
jsou znázorněny v maticích příležitostí a ohrožení.
Obrázek č. 4: SWOT analýza turnaje

Zdroj: Vlastní zpracování

7.1 Silné stránky
V porovnání se svými konkurenty má Mayor’s Lax Cup má jen několik silných stránek.
Memoriál Aleše Hřebeského se honosí více než dvacetiletou tradicí a označením
nejlepšího boxlakrosového turnaje v Evropě. Přesto můžeme v porovnání s ním najít
několik faktorů, kde se kvalita přelévá na stranu jihoměstského turnaje.
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7.1.1 Sportovní hala
Domácí hala znamená pro LC Jižní Město skutečně mnoho. Jedná se jediné kryté
sportoviště v Praze, nabízející hřiště hokejových rozměrů s mantinely a povrchem
vhodným pro boxlakros. V období konání turnaje je tak jediným vhodným místem pro
podobnou akci. Hala zároveň nabízí kvalitní zázemí a moderní prostory.
Kapacitně sice hala poněkud zaostává, ale pro současný formát turnaje zůstává
dostačující. Větším negativem je tak pouze absence travnatého koberce.
Stadion v Radotíně, dějiště Memoriálu Aleše Hřebeského nabízí sice velice kvalitní
hřiště s moderním travnatým kobercem, ale poměrně nekvalitní a zastaralé zázemí pro
jeho účastníky. Stadion pojme díky tribunám po obou stranách hřiště o mnoho více
diváků, nicméně tato výhoda je podmíněna venkovním areálem. Právě absence
zastřešení vytváří na jednu stranu zajímavou atmosféru, ale v případě nepřízně počasí se
jedná spíše o nevýhodu. V zastřešené hale na Jižním Městě se může hrát bez ohledu na
venkovní podmínky, což zvyšuje prevenci proti případnému časovému skluzu.

7.1.2 Dostupnost a parkování
Sportovní hala je skvěle dostupná pomocí městské hromadné dopravy. Autobusová
zastávka „Brechtova“ se nachází přímo vedle haly a to pouhé dvě stanice jízdy od
zastávky metra Háje na trase C. Lokalita pražské periferie tuto výhodu ovšem lehce
snižuje.
Periferní oblast je však v případě radotínského turnaje ještě větší nevýhodou.
Hromadnou dopravou je stadion pohodlně dostupný pouze vlakem, autobusové spojení
je ve srovnání s Jižním Městem o poznání horší.
Hala na Jižním Městě navíc nabízí více než šedesát parkovacích míst v areálu školy
Květnového vítězství. Tato místa jsou k dispozici výhradně návštěvníkům haly a pro
turnajové diváky s autem tak většinou není problém najít místo.
Stadion v Radotíně se vlastním parkovištěm pochlubit nemůže. Jediná možnost
parkování se nabízí v postranních ulicích, které jsou ale povětšinou obsazeny obyvateli
čtvrtě.
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7.1.3 Matice silných stránek
Sportovní hala představuje hlavní opěrný bod turnaje. Pořádání akce zcela závisí na její
existenci. Stejně tak její dostupnost a vlastní parkoviště představují velkou výhodu. Ve
snaze získávat větší publikum jsou tyto vlastnosti klíčové.
Obrázek č. 5: Matice silných stránek

Zdroj: Vlastní zpracování

7.2 Slabé stránky
7.2.1 Nezkušený personál
Organizační tým Mayor’s Lax Cupu má za sebou teprve pět ročníků turnaje. Ačkoliv je
s každým rokem patrné zlepšení, stále není těžké nacházet nedostatky. Kvůli
nedostatečně proškolenému personálu dochází k častým chybám v ovládání časomíry a
výsledkové tabule. Tyto funkce po většinu průběhu soutěže obstarávají hráči
juniorských týmů, kteří mívají tendence ke ztrátě koncentrace.
Dvacetiletá tradice radotínského turnaje ho staví vůči Mayor’s Lax Cupu do lepšího
postavení. Organizační tým má již řadu zkušeností, což platí i na celé personální
obsazení turnaje. Díky tomu probíhá akce bez větších zádrhelů a získala si v Evropě
velké jméno. Turnaj má zajištěné i online přenosy, letos poprvé dokonce ve vysokém
rozlišení, o čemž si Mayor’s Lax Cup zatím může nechat jen zdát.
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7.2.2 Doprovodný program
Tato část představuje poměrně sporný bod analýzy. Pro rok 2015 se organizační tým
rozhodl nezajišťovat žádná doplňková vystoupení v časových mezerách mezi zápasy.
Při náhodných rozhovorech s účastníky turnaje bylo ale zjištěno, že absenci většího
doprovodného programu nepovažují za problém. Pohled samotných hráčů však může
být zavádějící.
Doprovodný program je určen především pro diváky, a vzhledem k faktu, že jedním
z hlavních cílů turnaje je propagace lakrosu, může být jeho absence spíše na škodu. Při
jeho vhodném využití může totiž výrazně stoupnout atmosféra a přitažlivost celé akce.
Memoriál Aleše Hřebeského oproti tomu disponuje velice bohatým programem.
Vystoupení nejrůznějších tanečních a uměleckých skupin je běžnou součástí turnaje,
v posledních ročnících navíc uzavírá turnaj obrovská ohňostrojová show nad celým
areálem. Velice populárním doplňkem běžného zápasového programu je též tradiční
utkání mezi All-Star týmem turnaje a českou reprezentací.

7.2.3 Kvalita obsazení
Kvalita účastníků Mayor’s Lax Cupu každým rokem kolísá. Diváci se pravidelně
mohou těšit na nejlepší české týmy, ale se zahraniční účastí je to horší. Jako stálí
mimočeští účastníci se etablovaly pouze dva týmy z Francie a Polska, které však
kvalitou oproti české špičce značně zaostávají. Ve slovenském týmu Bratislava Bats pak
na turnaji hostuje řada českých hráčů a nepředstavují tudíž čistě zahraničního účastníka.
Jediný opravdu kvalitní tým zpoza českých hranic tak představuje Deutschland Adler,
vítěz Evropské lakrosové ligy, který se zúčastnil posledních dvou ročníků.
S radotínským turnajem se ten jihoměstský, co se kvality týmů týče, nemůže v žádném
případě měřit. Jak již bylo řečeno, Memoriál Aleše Hřebeského si za dvacet let svoji
existence vypěstoval nálepku nejkvalitnějšího boxlakrosového turnaje v Evropě.
Loňského ročníku se zúčastnilo rekordních jednadvacet týmů z patnácti zemí.
Mezi účastníky tradičně patří vysoce kvalitní týmy z USA a Kanady, mající na
soupiskách i řadu bývalých či současných profesionálů z NLL (National Lacrosse
League).

53

7.2.4 Počet diváků
Mayor’s Lax Cup se počtem diváků nemůže se svým konkurentem měřit, což souvisí
se dvěma faktory. Prvním je omezená kapacita haly na Jižním Městě, činící tři sta míst.
Druhým je nesrovnatelně větší popularita a povědomí veřejnosti o radotínském turnaji.
První faktor je vzhledem k podmínkám v hale nezměnitelný. Otevřený areál v Radotíně
je, co se kapacity týče, oproti Jižnímu Městu napřed. S druhým faktorem se dá do
budoucnosti pracovat a představuje příležitost pro jihoměstský klub.

7.2.5 Matice slabých stránek
Kvalita obsazení a počet diváků jsou nejslabší stránky a zároveň částečně spolu
související jevy. Bez patřičné kvality zápasů lze totiž jen těžko přitáhnout do haly nové
diváky.
Absence většího doprovodného programu a zkušené personálu představují rovněž
slabiny turnaje, nicméně jejich závažnost je menší.
Obrázek č. 6: Matice slabých stránek

Zdroj: Vlastní zpracování

7.3 Příležitosti
7.3.1 Zkvalitnění účastníků
Nedostatečná kvalita obsazení turnaje představuje příležitost pro klub tuto skutečnost
změnit. Větší kvalita účinkujících týmů by napomohla k lepší prezentaci lakrosu a
stejně tak k přilákání více diváků.
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7.3.2 Partneři
Zkvalitnění obsazení turnaje i celé jeho organizace pomůže přilákat další potenciální
sponzory, stejně jako upevnit vztahy s městkou částí Prahy 11.

7.3.3 Rozšíření hráčské základny
Víkendový Mayor’s Lax Cup představuje výbornou možnost jak prostřednictvím
předváděné hry zaujmout mladé diváky a rozšířit hráčskou základnu.

7.3.4 Matice příležitostí
Kvalitnější turnajové týmy jsou při zlepšení propagace tím dosažitelnějším bodem.
Hledání nových partnerů je úkolem složitým, o čemž se klub v minulosti již mnohokrát
přesvědčil. To samé platí o rozšiřování hráčské základny. V porovnání s „levnými“
sporty, v čele s fotbalem a florbalem, má finančně náročný lakros jen malou šanci
obstát.
Obrázek č. 7: Matice příležitostí

Zdroj: Vlastní zpracování

7.4 Hrozby
7.4.1 Problémy s financováním
Turnaj je financován primárně ze startovného, které by však klub mohl chtít postupem
času snižovat ve snaze snížit náklady zahraničních týmů na účast v turnaji. Při případné
ztrátě sponzorů by pak financování Mayor’s Lax Cupu mohlo být problematické.
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7.4.2 Ztráta prestiže
Tato hrozba tkví především v neúčasti kvalitních turnajů v soutěži. Při nedostatečně
propracované propagační strategii se povědomí o turnaji nebude šířit odpovídajícím
způsobem. Evropské týmy pak budou při plánování svých turnajových účastí
upřednostňovat jiné soutěže, které si svou organizací a propagací zajistily lepší jméno.
Týmy pak mají pouze omezení finanční zdroje na cestování po Evropě, a tudíž si
z nabízených turnajů musejí vybrat. Tuto hrozbu odlákání potenciálních účastníků
reprezentují jmenovitě anglický Tasko Cup, francouzská Boxmania a německý Lax in
the Box. V současné době však tyto turnaje za Mayor’s Lax Cupem kvalitou zaostávají.

7.4.3 Matice ohrožení
Obě hrozby spolu blízce souvisí a můžeme je považovat za velice závažné. Případný
neúspěch snažení o zkvalitnění turnajových týmů může vést ke ztrátě sponzorů a
následným problémům s financováním a tudíž i existenčním potížím celé akce. Tyto
faktory by v žádném případě neměly být brány na lehkou váhu a měla by jim být
věnována příkladná pozornost.
Obrázek č. 8: Matice ohrožení

Zdroj: Vlastní zpracování
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8 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ
Následující návrhy a doporučení se vztahují pro příští ročník turnaje. Jsou primárně
založeny na slabých stránkách turnaje a jeho příležitostech, vzešlých ze zpracované
SWOT analýzy. Jedná se o prvotní aktivity vedoucí k zatraktivnění turnaje a zlepšení
jeho pozice. Na jejich realizaci můžou v dalších letech navázat další činnosti závisející
na dané situaci a vývoji událostí.

8.1 Propagace
V tomto ohledu má turnaj hodně prostoru ke zlepšování. Je zřejmé, že organizační tým
má pro tuto oblast omezené finanční zdroje, nicméně ne všechny druhy propagace
vyžadují peněžní prostředky.

8.1.1 Facebooková komunikace
Jednou z takovýchto metod propagace je prostřednictvím internetu. Facebooková
prezentace nefunguje špatně a probíhá i v anglickém jazyce. Vzhledem ke snaze přilákat
více zahraničních účastníků, je to nezbytné. V dnešní době je však marketingová
komunikace prostřednictvím internetu a sociálních médií klíčová a má čím dál tím větší
význam. Z tohoto důvodu je třeba zkoumat nejnovější trendy v této oblasti a snažit se je
následně aplikovat.
V první řadě si myslím, že je vhodné komunikovat s cílovými skupinami neustále po
celý rok, ne pouze v období okolo termínu konání turnaje. Je třeba být na
facebookovém profilu aktivní a neustále se veřejnosti „připomínat.“ Informace se na
internetu šíří takřka rychlostí blesku a je toho třeba využít při šíření povědomí o turnaji.
Většina evropských lakrosových týmů i turnajů má své facebookové stránky, na kterých
je možné Mayor’s Lax Cup propagovat a nenápadně se tak podbízet potenciálním
novým účastníkům, kteří o turnaji dosud neslyšeli. Tento druh propagace se však
nevztahuje pouze na potenciální účastníky, ale i potenciální návštěvníky.
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8.1.2 Osobní propagace
Informace se však dají šířit i „tradičnějším“ způsobem prostřednictvím osobního
kontaktu. K tomu je zapotřebí zapojit co nejvíce lidí, jejichž prostřednictvím se
informace o turnaji mohou šířit. K tomuto účelu je vhodné uspořádat sraz všech členů
klubu a poskytnout menší školení o tom, jak co nejlépe turnaj ve svém okolí
propagovat.

8.1.4 Propagace skrze partnery
Je faktem, že klub si nemůže dovolit investovat větší finanční částky do propagace
turnaje. Proto je nutné volit alternativní metody. Do budoucna by bylo vhodné navázat
užší kontakt s výrobci sportovního zboží, zejména toho lakrosového.
Uplatnit by se mohla zejména propagace skrze reklamní bannery na plexisklu nad
mantinelem výměnou za propagaci turnaje na webových stránkách výrobce.
Spolupráce se však nevztahuje pouze na lakrosové značky. Na českém trhu existuje řada
výrobců ztotožňujících se primárně s americkými sporty. Příkladem může být gigant
Under Armour, který již podporuje českou ligu amerického fotbalu.
Z tohoto typu spolupráce by se mohla vyvinout i užší forma spolupráce, ale to je již
předmětem vzdálenější budoucnosti.

8.2 Rozšiřování hráčské základny
Pořádání vlastního turnaje je pro klub obrovskou příležitostí k získání náboru nových
členů. Je tudíž nutné turnajovou propagaci cílit i na diváky nižší věkové kategorie, mezi
kterými se může nacházet řada potenciálních hráčů. Růst lakrosu v České republice je
podmíněn růstem hráčské základy, ale ta se bez odpovídajícího počtu hráčů
v mládežnických soutěžích může jen těžko rozšiřovat.
Nejlepším prostředkem jak zacílit na nejmladší diváky je spolupráce se základními
školami. Část plakátů, vytištěných pro potřeby letošního ročníku, byla vyvěšena právě
na základních školách na Jižním Městě. Tento způsob komunikace je však třeba
prohloubit. Zajímavým způsobem, jak dostat na turnaj více návštěvníků z řad dětí, by
mohly být hromadné školní návštěvy.
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Tuto možnost je samozřejmě potřeba vhodně prodiskutovat s vedením daných škol.
Problémem by mohl být víkendový termín konání turnaje a tedy skutečnost, že zápasy
neprobíhají v období školní výuky. Pomoc školního vedení by však minimálně
usnadnila komunikaci s rodiči dětí.

8.3 Doprovodný program
Zápasový program turnaje je vhodné doplnit o různé další aktivity, mající za účel
zejména aktivnější zapojení diváků či obecně zatraktivnění turnaje. Prvního bodu bylo
na letošním ročníku díky diváckým soutěžím dosaženo, druhý bod však zcela
absentoval. Do příštího ročníku doporučuji tuto skutečnost napravit.
Doprovodný program může mít řadu podob, ale nejvhodněji se jeví umělecké
vystoupení jednotlivce či skupiny. Pro akci tohoto typu jsou ideální především taneční
vystoupení. Jako možnost se nabízí kontaktování skupin propojujících taneční prvky se
sportem. Jedná se především o aktivity jako cheerleading, rope skipping apod. Podobná
vystoupení v přiměřené míře mohou program turnaje vhodně obohatit.
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8 ZÁVĚR
Z analýzy pátého ročníku Mayor’s Lax Cupu lze vyvodit, že jeho organizace proběhla
v roce 2015 bez větších problémů, komplikujících průběh akce vážnějším způsobem.
Organizační tým se projevuje velkým nadšením a odhodláním, ale potřebuje ještě řadu
zkušeností k lepšímu zvládnutí jednotlivých úkolů. Pro příští ročníky by bylo vhodné
stanovit pevnější organizační strukturu potřebnou pro delegaci a splnění většího počtu
úkolů.
Rostoucí kvalita organizace turnaje však byla patrná již letošní rok. Podstatným
úspěchem byla jeho ziskovost, které se podařilo dosáhnout zatím poprvé. Výše zisku
přesahující částku 37 000,- Kč je velkým signálem a motivací do příštích let. Dalším
významným zdarem bylo upevnění dobrých vztahů se zastupitelstvem Prahy 11, jehož
podpora je pro klub i turnaj klíčová.
Hlavního cíle turnaje, kterým je propagace lakrosu v České republice, bylo dosaženo
jen polovičně. Kvalita předváděné hry se sice zase o kousek zvýšila a hráči si průběh
soutěže velice pochvalovali. Turnaj však zaznamenal i řadu zpátečnických kroků jako je
snížení počtu mezinárodních účastníků či absence televizního štábu, což by v budoucnu
mohlo vést ke stagnaci nebo dokonce úpadku turnaje. Těchto chyb je třeba se do příště
vyvarovat.
Pro další ročníky bych doporučil podniknout potřebné kroky k dosažení turnajových
příležitostí, vyplývajících ze zpracované SWOT analýzy. Jedná se zejména o oživení
metod propagace v návaznosti na snahu o účast kvalitnějších týmů a vyšší diváckou
návštěvnost. Bez většího povědomí veřejnosti nemá lakros šanci dosáhnout potřebné
podpory státu, která je pro jeho rozvoj klíčová. Důstojné provedení akce, jakou je právě
Mayor’s Lax Cup, je jedním z kroků jak tohoto cíle dosáhnout.
Z této práce však jasně vyplývá skutečnost, že Mayor’s Lax Cupu je stále teprve
etablující se akcí s velkými rezervami pro zlepšování. Kvalita turnaje každopádně s
každým rokem roste a při správném vedení má potenciál stát se akcí, vyznačenou
v kalendářích předních evropských mančaftů.
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