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Abstrakt 

 

Název:                 

Organizační a bezpečnostní aspekty konání mezinárodních sportovních akcí pro mládeţ 

– případová studie Vánoční cena Prahy. 

 

Cíle práce:       

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření návrhů na zlepšení organizace soutěţe 

Vánoční cena Prahy 2016, vytvoření bezpečnostních opatření pro tento závod a pro 

podobné soutěţe tohoto typu v České republice. Podpůrné cíle k dosaţení hlavních jsou 

vytvoření SWOT analýzy závodu, zjištění moţností financování sportovních akcí na 

území České republiky a zhodnocení vyuţití návrhů na zlepšení závodu z roku 2013. 

 

Metody:              

Tato práce pouţívá kvalitativní metodu případové studie, kdy jsou data získávána 

pomocí analýzy dokumentů a skupinové diskuze. Zjištěná data vyústí do SWOT 

analýzy.  

 

Výsledky:         

Výsledky práce tvoří návrhy na zlepšení kvality závodu Vánoční cena Prahy a vytvoření 

jednoduchého bezpečnostního opatření pro tuto soutěţ.  To zároveň můţe slouţit jako 

jednoduchý návod pro zabezpečení závodů podobného charakteru.  

 

Klíčová slova:     

Organizace, management, sportovní akce, analýza rizik, financování. 



 

 

 

Abstract 

 

Title:             

Organizational and safety aspects of international sports competitions for youth – 

Prague Christmas prize case study 

 

Objective:     

The main objective of this thesis is to develop proposals for improvement of the Prague 

Christmas Prize organization and to create security measures for this competition and 

for similar competitions in the Czech Republic. Supportive goals for the main objective 

are: SWOT analysis of the competition, finding the funding opportunities for sporting 

events in the Czech Republic and evaluation of the application of proposals for 

improvement of the competition held in 2013. 

 

Methods:       

The qualitative case study method is used in this thesis. The data are obtained by 

document analysis and group discussion. The acquired data will result into the SWOT 

analysis. 

 

Results:    

Results of this thesis consist of proposals for improvement of the quality of the Prague 

Christmas Prize and of development of simple safety measures for this competition. It 

can serve as a simple guide for ensuring security on similar sporting events.       

 

Key words:   

Organization, management, sports event, risk analysis, sport funding. 
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1 ÚVOD 

V posledním desetiletí nastal obrovský rozkvět sportovních akcí a to na všech 

úrovních. Od amatérských závodů, kdy si účastníci chtějí pouze zpestřit trávení volného 

času, aţ po akce, které mají celosvětový dopad. Těmi jsou například olympijské hry 

nebo mistrovství světa v jednotlivých sportovních odvětvích. Celorepublikový průzkum 

z roku 2014 na portálu Sportcentral ukázal, ţe Češi jsou sportovním národem. 80% 

dospělé populace sportuje alespoň 2x týdně a třetina z dotázaných sportuje dokonce 4x 

a vícekrát v týdnu. Ale nesportují pouze dospělí, ale i děti. Právě na děti jsou v dnešní 

době zaměřovány akce, aby došlo k nárůstu počtu sportující mládeţe a omezil se tím 

v budoucnosti výskyt civilizačních chorob, které v této době bohuţel k populaci 

neodmyslitelně patří. K nejoblíbenějším sportům pro trávení volného času 

neorganizovaných sportovců v České republice patří především cyklistika, běh a 

plavání.   

Ačkoli se v profesionální sféře sportu točí miliardy korun ročně, k tomuto odvětví 

patří také neziskové organizace a dobrovolná činnost, bez které by se v této době mnoho 

menších sportovních klubů neobešlo. Stejně tomu je i ve Sportovním klubu Neptun 

Praha, který je organizátorem závodu Vánoční cena Prahy. Tento závod je jedním 

z největších závodů v synchronizovaném plavání v Evropě. Akce je kaţdoročně 

pořádána na hloubětínském bazénu, kde má klub své domovské zázemí, za podpory 

Českého svazu plaveckých sportů. Ačkoli se nejedená o mediálně podporovaný sport, 

své fanoušky si jistě najde. Klub se celoročně věnuje mládeţi i dospělým a všichni 

trenéři a funkcionáři v klubu působí na dobrovolnické bázi. Členům klubu se tak věnují 

bez nároku na odměnu. 

S rostoucím počtem sportovních akcí, které zastupují velmi široké spektrum 

sportovních odvětví, roste také náročnost na organizační zajištění soutěţí. Se zvyšujícím 

se počtem závodů, roste také kvalita a akce se tak stávají konkurencí. Největší nárůst 

závodů byl v minulých letech především v běţeckém odvětví. Pro bezproblémovou 

organizaci je nutné zvládnutí, jak teoretických tak i praktických poznatků. Pro 

organizátory jakýchkoli akcí jsou velmi důleţité nabyté zkušenosti z dřívějších let. Tyto 

zkušenosti mohou závody a soutěţe kaţdoročně posouvat po stránce organizační vţdy 

na vyšší stupeň. Právě z tohoto faktu těţí i organizátoři Vánoční ceny, neboť 
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organizační tým je dlouhodobě neměnný a v roce 2016 bude pořádat jiţ 35. ročník 

tohoto závodu. 

V dnešní době bohuţel nejsou pouze pozitivní informace. Bezpečnostní situace po 

celém světě se neustále zhoršuje a vyvíjí. Proto i menší akce a to nejen sportovní, 

začínají řešit bezpečnostní stránku. Na základě vlastních zkušeností a materiálů 

z Mistrovství světa v ledním hokeji, konané v roce 2015 v Praze, kde jsem působila 

v bezpečnostním oddělení, bude závod rozebrán z hlediska nutného zabezpečení. 

Sportovní akci mohou ohrozit věci, které zdánlivě se sportem nemusí souviset. Při 

různých problémech nemusí být soutěţ okamţitě zrušena, ale účastníci si mohou odvézt 

velmi špatné zkušenosti.  

Tato diplomová práce bude zaměřena na závod v synchronizovaném plavání – 

Vánoční cena Prahy. V návaznosti na bakalářskou práci dojde k hodnocení realizace 

navrţených změn z roku 2013, vytvoření nových návrhů na zlepšení a vytvoření 

bezpečnostních opatření, která by měla být jednoduchým návodem pro akce podobného 

rozsahu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Organizační aspekty 

2.1.1 Management 

„Management je původně americký výraz. V současnosti však má mezinárodní 

platnost. Aniž by byl překládán, běžně se používá v mnoha jazycích. Výraz management 

má tři významové roviny“(Management; 2014, str. 12). Je chápan jako: 

 řídící pracovníci, 

 proces řízení, 

 soubor poznatků o řízení. 

Slovo management je velice těţce přeloţitelným slovem, proto ve světě existuje 

velké mnoţství definic, které se tento proces snaţí popsat. Asi nejvýstiţnější definicí 

tohoto pojmu, kterou lze najít, je definice od autorů Donnelyho, Gibsona a Ivanceviche: 

„Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, 

realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které 

nelze dosáhnout individuální prací.“(Donnely, Gibson,, Ivancevich; 1997, str. 24). Další 

z názorů, tentokrát americké společnosti pro management, vykládá pojem management 

jako plnění cílů a úkolů prostřednictvím práce jiných, uvádí Čáslavová (2009). Peter 

Ferdinand Drucker, v publikaci od Edersheima (2008), který je označován za 

zakladatele moderního managementu, uvádí: „Management se týká lidských bytostí“ 

(Edersheim, 2008, s. 11). Důleţitým posláním managementu je především motivovat a 

získat lidi, kteří jsou schopni spolupracovat dohromady. Existují tři úkoly, které 

management musí plnit, aby přinesl ţádoucí výsledky pro organizaci. Drucker (2012) ve 

své publikaci píše, ţe úkoly jsou od sebe naprosto odlišné, avšak stejně důleţité. 

 Stanovení účelu a poslání instituce. 1.

 Zajištění efektivní práce zaměstnanců a produktivitu jejich práce. 2.

 Zařízení sociálních důsledků činnosti organizace a jejích sociálních 3.

povinností. 

Manaţerské funkce jsou specifické činnosti, které by měl kaţdý vedoucí 

pracovník (manaţer) ovládat. Během studia managementu, kterým se zabývala spousta 
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uznávaných osobností, například Henry Fayol, Henry Mintzberg, Peter F. Drucker a 

další, vznikal nespočet definic manaţerských funkcí. Čáslavová (2009) ve své knize 

píše, ţe klasifikace těchto funkcí se velmi liší. Fayol uvádí pouze pět funkcí (plánování, 

organizování, přikazování, koordinování a kontrolování), nejvíce – devatenáct, můţeme 

najít u Minera. V knize Koontze a Weihricha (1993) nalezneme rozdělení manaţerských 

funkcí. Čáslavová (2009) uvádí, ţe toho rozdělení manaţerských funkcí nejlépe pasuje 

do sportovního prostředí. 

 plánování, 1.

 organizování, 2.

 výběr a rozmístění pracovníků, personální zajištění, 3.

 vedení lidí, 4.

 kontrola. 5.

Dle mého názoru, v obecné rovině lze tedy říci, ţe management v obecném slova 

smyslu znamená dosaţení cíle pomocí dalších osob či skupiny lidí, která je 

koordinována shora manaţerem. Předem vytyčený cíl nelze dosáhnout pouze úsilím 

jedné osoby, je tedy nezbytné, aby bylo vytvořeno seskupení více osob. Velmi důleţitá 

je soudrţnost skupiny a touha dosáhnout celkového výsledku, přičemţ individuality 

musí potlačit své vlastní zájmy a soustředit se na úkol společně.  

 

2.1.1.1 Sportovní management 

„Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení 

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

které alespoň z části akcentují podnikatelsky orientované chování“ (Čáslavová, 2009, s. 

18).  

Sport se v nedávné minulosti stal fenoménem naší doby. Ovlivňuje populaci, 

ţivotní styl, vytváří nové pracovní moţnosti. Miliony lidí na celém světě sport aktivně 

provozují alespoň na rekreační úrovni nebo sport sledují. Velké celosvětové turnaje jako 

olympijské hry či mistrovství světa v různých sportech pomáhají zemi, která tuto akci 

hostí, v mnoha směrech – ať uţ díky vybudování nové infrastruktury, vznikají nová 

pracovní místa či se zvyšuje povědomí o dané zemi, zvyšuje se turismus, alespoň po 
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dobu konání celé akce. Aby však významné akce státu nebo určité oblasti byly přínosné, 

je nezbytné, aby akce byla bezchybně zvládnuta po stránce organizační.  

Sportovní management má mnoho společného s klasickým managementem 

v jiných odvětvích. Na druhou stranu ale existuje i mnoho odlišných znaků, které jsou 

specifické pouze pro prostředí sportovního managementu, uvádí Hoye (2015). Některé 

ze znaků jsou uvedené níţe: 

 Bezdůvodná aţ nelogická vášeň sportujících týmů nebo závodníků, které je 

nutné vyuţít při prodeji lístků na akci, členství nebo merchandisingu
1
. 

 Sportovní produkt nikdy nebude mít stejnou kvalitu. Nelze zajistit, aby dva 

zápasy, dvě sportovní akce nebo dva turnaje probíhaly naprosto stejně. 

 Sportovní kluby se mohou pyšnit velkou loajalitou svých fanoušků. Velmi 

zřídkakdy se stává, ţe fanoušci přestoupí a začnou podporovat konkurenční 

tým. 

 Sportovní prostředí vyvolává velmi unikátní chování u lidí, kteří chtějí 

následovat ikonu klubu. Lidé se chtějí ztotoţnit se svým hrdinou. 

 Fanoušci mají vysokou hladinu optimismu.  

 Na rozdíl od klasického prostředí, kde limity jsou ohraničovány poptávkou, 

má sportovní prostředí omezené kapacity. Klub je limitován délkou zápasu 

nebo soutěţe. Proto je snaha o maximální zisky v průběhu sezony.  

 

2.1.1.2 Sportovní manažer 

Jak bylo uvedeno výše, sportovní management je od klasického managementu 

odlišný. Stejně tomu je i v případě sportovních a klasických manaţerů. Základní 

parametry manaţerů zůstávají stejné, například dobré komunikační a organizační 

schopnosti, umění motivovat své pracovníky a další. Mění se však specifické činnosti, 

které je nutné aplikovat do prostředí sportu. „To, že se tato profese vytvořila i v ČR, je 

reakcí na problémy sportu, kdy tato oblast silně pociťuje, že neprofesionální přístup 

omezuje tvorbu finančních zdrojů, efektivnost finančních toků, komerční aktivity, ale i 

samotnou výkonnostní úroveň“ (Čáslavová, 2009, s. 27). 

                                                 
1
 Zboţí, které je ztotoţněno s klubem, například je vyobrazeno logo, barvy týmu a jiné. Smith a Steward 

(2015) uvádí, ţe trţby z merchandisingu mohou přinést více trţeb neţ samotné vstupenky. 
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Ke specifickým činnostem manaţera patří: 

 sponzorská činnost v prostředí tělesné výchovy a sportu, 

 sportovní reklama, 

 transfer hráčů a trenérů, 

 znalost uspořádání fungování norem mezinárodních organizací, 

 zabezpečení norem a náleţitostí při uzavírání smluv, 

 problematika ochrany zdraví, pojištění a sociálního zabezpečení, 

 kontakty a spolupráce se zájmovými a odbornými organizacemi sportovců, 

trenérů, učitelů a dalších, kteří se pohybují ve sportovní sféře. 

Aby však byly specifické činnosti manaţera sportu dobře naplňovány, je 

nezbytné, aby ovládal i základní manaţerské funkce, uvádí Čáslavová (2000). 

 

2.1.2 Organizační struktura 

„Organizační struktura uspořádává veškeré procesy podniku a poskytuje jakousi 

jistotu a stabilitu jejich provádění. Uspořádání vazeb mezi zdroji chování musí být vždy 

takové, aby umožnilo nejlepší způsob a vysokou účinnost provedení všech 

naplánovaných činností podniku“ (Maxa, 2011, s. 187). 

Mnoho autorů, například Drucker (2012) nebo Rektořík (2007) uvádí, ţe kaţdá 

organizační struktura je úplně jiná a kaţdou je nutné přizpůsobovat oblasti, v jaké se 

organizace pohybuje. Sportovní klub v neziskovém sektoru bude organizován jinak neţ 

profesionální klub na bázi akciové společnosti, jinak jsou také organizovány sportovní 

svazy či zastřešující organizace Česká unie sportu (dále jen ČUS). Dle Druckera (2012) 

proto nelze označit nějaký typ organizační struktury za správný, můţeme se shledat 

s velmi rozlišnými typy. Existuje však několik principů, které by organizace při 

vytváření struktury měly dodrţovat. 

1. Organizace musí být průhledná, pro zaměstnance je nutné, aby organizační 

strukturu znali a chápali. 

2. Ke kaţdé pravomoci by měla být přidělena určitá osoba, která bude mít 

právo rozhodovat.  
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3. Kaţdá osoba v organizaci by měla mít pouze jednoho nadřízeného. Pouze 

potom nebude docházet k situacím, ve kterých hrozí, ţe by mohlo dojít ke 

konfliktu loajality. 

„Místo hledání jediné správné organizace se management musí naučit hledat, 

vyvíjet a testovat organizaci, která odpovídá svému úkolu“(Drucker, 2012, s. 73). 

Blaţek (2014) ve své publikaci uvádí, ţe při tvorbě organizačních struktur jsou 

důleţité tři parametry, na jejichţ základě organizační struktura později vznikne. Prvním 

z nich je parametr dělby práce, dalším je rozpětí řízení a jako poslední je dělba 

pravomoci. 

 Dělba práce. 

Úkolem organizační struktury je především optimalizace činností, kde hlavním 

cílem je vytvoření útvarové struktury. Seskupování činností probíhá dle dvou principů. 

První je princip funkční specializace a druhým je princip předmětné specializace. 

 Rozpětí řízení. 

Rozpětí řízení znamená počet pracovníků, které jsou jednotlivým vedoucím 

podřízeni. Rozpětí můţe mít nízký nebo vysoký charakter. Pro jednodušší představu 

slouţí porovnání obrázků č. 1 a 2. V obou případech se jedná o stejný počet 

zaměstnanců. Rozpětí se liší počtem vedoucích pracovníků a úrovní řízení. Zatímco na 

obrázku č. 1 musí být vedoucích pracovníků 19 a jsou 4 úrovně řízení, na obrázku č. 2 

je pouze 7 vedoucích pracovníků a 2 úrovně.  

Obrázek č. 1: Vysoká útvarová struktura 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Blaţek (2014) 
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Obrázek č. 2: Nízká útvarová struktura  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Blaţek (2014) 

 

Pro firmy i organizační týmy je výhodnější zvolit variantu číslo 2 a to hned 

z několika důvodů. Nízké rozpětí je méně nákladné, neboť není nutné mít tolik 

vedoucích pracovníků, seskupení je pruţnější a především informace se předávají 

rychlejším způsobem a také dochází k menšímu zkreslování. Ačkoli varianta č. 2 je pro 

firmy efektivnější, není zcela pravidlem, ţe nízké rozpětí firmy vyuţívají.  

Lidské moţnosti jsou omezené a vedoucí pracovník zvládne řídit pouze omezené 

mnoţství podřízených, aniţ by byla narušena kvalita řízení, není však úměrná pouze 

počtu vztahů, které připadají při řízení skupiny podřízených v úvahu. Závisí na řadě 

dalších faktorů, například na výkonnosti vedoucího pracovníka, na výkonnosti, 

kvalifikaci a motivaci podřízených, míry jejich samostatnosti a dalších. 

 Dělba pravomocí.  

Dělba pravomocí neboli rozhodování o tom, kdo je zodpovědný za určité úkoly, 

kdo má právo rozhodovat o určitých věcech. Zaměstnanec by v ideálním případě měl 

být podřízen pouze jedné osobě. To se však v reálném světě stává velmi zřídka. Ať uţ 

záměrně nebo ne, člověk je většinou ve větší či menší míře podřízen více osobám, uvádí 

Blaţek (2014). Při dělbě pravomocí lze vycházet z metodicko – kontrolní pravomoci 

nebo rozhodovací a přikazovací pravomoci. V prvním případě se jedná o dohled nad 

postupy, normami a dalším. Například personální ředitel můţe ovlivnit správnost 

pracovně právních smluv, nemá však pravomoc rozhodnout o výši platu. O rozhodovací 

a přikazovací pravomoci se jedná v případě, kdy někteří pracovníci mají stejnou 
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pravomoc jako vedoucí (například v oblasti bezpečnosti práce). Dochází tak k ulehčení 

práce manaţerů, kteří se mohou soustředit na koncepční práci. Současně se posilují 

pravomoci zaměstnanců, na druhou stranu se však oslabují kompetence manaţerů a 

můţe se sniţovat koordinace štábních útvarů a docházet ke kolizím mezi nimi. 

 

Faktory ovlivňující organizační strukturu dle Blaţka jsou (2014): 

 strategie, kterou organizace sleduje, 

 technologie pomocí, které realizuje své produkty, 

 teritorium, ve kterém organizace působí, 

 velikost organizace, 

 kultura organizace. 

Rektořík (2007) ve své publikaci uvádí, ţe organizační struktura je jakýsi 

mechanismus, který slouţí ke koordinaci a řízení cílů organizace. Hlavním úkolem je 

efektivní dosahování určených cílů. 

 

2.1.3 Typologie sportovních akcí 

Existuje několik typů dělení sportovních akcí. Kaţdý autor má na dělení jiná 

hlediska, většina z nich však uplatňuje hledisko rozsahu akce. Novotný (2011) rozděluje 

akce dle působnosti na: 

 Akce mezinárodní úrovně – do této skupiny řadí světové akce, které spadají 

pod sportovní federace a jsou zapsány v mezinárodním kalendáři. 

Kontinentální akce spadají také do této skupiny a mají kontinentální charakter.  

 Akce národní úrovně – do této kategorie spadají státní, krajské a obecní akce a 

člení se dle toho, jakého území se týkají. Můţe se jednat o mistrovství 

republiky aţ po krajské či obecní přebory. 

Další rozdělení akcí dle působnosti lze najít u autora O´Connora (2011), který 

akce rozděluje na: 
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 Mega akce – do této kategorie patří akce, které mají sociální, ekonomický či 

politický vliv na území, kde se akce koná. Jedná se například o olympijské 

hry, nebo světové šampionáty v různých sportovních odvětvích. 

 Tradiční akce – do tradičních akcí patří akce, které se konají s určitou 

pravidelností na stejném místě. Právě pravidelnost dodává akci jedinečnost a 

zajímavost. Lze sem zařadit akce jako tenisový Wimbledon, Tour de France či 

finále FA cupu. 

 Hlavní akce – jsou dle autora menší akce, které nelze zařadit do dvou 

předchozích skupin. Fanoušci o ně projevují zájem, mají ekonomický dopad 

na region, avšak ne tak velký. 

Další moţné rozdělení akcí dle Novotného (2011) je z hledisek: 

 Formálnosti – formální akce jsou určené pro veřejnost, zatímco neformální 

jsou primárně takové, kterých se nezúčastní veřejnost, a pořádají je skupiny 

přátel – například fotbalové nebo tenisové turnaje. 

 Participace – z hlediska participace lze akce rozdělit na divácky orientované, 

které mají malý počet účastníků, ale velký počet diváků nebo akce 

orientované na aktivní účast, kdy je snaha organizátorů o co největší počet 

aktivních účastníků. Poslední akce jsou zaměřené na aktivní i diváckou účast 

– do této skupiny lze zařadit akce, které si získaly svou tradici a velikost. 

 Prostředí – akce můţeme dělit na indoorové a outdoorové. 

 

2.1.4 Organizování sportovní akce 

Nejdříve, neţ akce proběhne, je nutné si ji předem velmi dobře připravit. Od 

vymyšlení soutěţe či závodu, který by měl být jedinečný a měl by mít smysl, aţ po 

realizaci samotnou. Existuje mnoho návodů od různých autorů, kteří se zabývají 

teoretickým uspořádáním akce. V některých konkrétních bodech se autoři shodují, ale 

kaţdý má na tuto problematiku svůj názor. Výčet autorů, kteří se organizováním 

zabývají, je uveden níţe.    
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2.1.4.1 Organizování akce dle Solomona 

Solomon (2002) ve své publikaci uvádí několik kroků, které by bylo dobré 

podniknout při přípravě sportovní události. 

 Zjistit a uvědomit si, proč by se měla daná akce uspořádat – motivace 

k uspořádání závodu je prvním klíčem k úspěchu. Existuje několik důvodů, 

proč se akce konají. Například podpora závodníka (autor uvádí soutěţ na 

podporu Nancy, která se vrací po zranění těsně před olympijskými hrami), 

vytvoření největší akce (například turnaj The King of the Beach Invitation) 

nebo pomoc mladším závodníkům nabírat zkušenosti. 

 Určit hlavní cíl akce a podat krátkou zprávu potencionálním účastníkům i 

dalším organizátorům. 

 Zjistit, zda účastníci budou mít nějaké zvláštní potřeby (například jeden rok 

klub řešil problém, kdy se závodu nemohla účastnit výprava z Egypta, protoţe 

na Vánoční ceně byla přítomna výprava z Izraele; povolení na vstup izraelské 

ochranky na bazén; víza a další). 

 Zjistit, zda akce nepotřebuje povolení, popřípadě ho zařídit. 

 Rozhodnout se, zda koupit akci či vytvořit zcela novou – koupení akce má 

řadu výhod a to především spojení závodu s historií, získání sponzorů nebo 

dobrého jména akce. Pokud se organizátoři rozhodnou, ţe vytvoří vlastní akci, 

jsou do začátku důleţité především finanční zdroje a zjištění místa na trhu. 

 Vytvořit organizační tým akce. 

 Přiblíţit akci účastníkům a zaslat oficiální pozvánky. 

 Rozmyslet si charakter akce – kaţdá akce má vlastní image, diváky a 

závodníky. Jedno však mají společné, a to péči o závodníky. Solomon (2002) 

uvádí, ţe dalším klíčem k úspěchu je přátelské a lidské chování ke všem 

účastníkům. 

 Vytvořit alespoň přibliţný rozpočet. 
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2.1.4.2 Organizování akce dle Čáslavové 

Také Čáslavová (2000) ve své knize uvádí několik etap pro realizaci sportovní 

akce. Ţádoucí je, aby veškeré etapy na sebe navazovaly. Těchto deset etap je vytvořeno 

pouze jako návod, kaţdý si ho dle svých potřeb můţe upravit. Je vítáno uplatňování 

předešlých zkušeností a individuality. 

 etapa: Současná situace. 1.

Hned v prvním kroku je nutné zanalyzovat současnou situaci, rozhodnout se o 

cestě a cíli. V tomto kroku by organizátor měl odhalit, zda je v jeho silách akci 

uspořádat či nikoli.  

 etapa: Budoucí prostředí. 2.

Je třeba si uvědomit, jaká rizika akce skrývá. Je nutné je eliminovat a počítat 

s časovými a hmotnými rezervami. 

 etapa: Naše současné moţnosti. 3.

V této fázi probíhá reálné zhodnocení našich sil. Je také ţádoucí, aby si 

organizátor vydefinoval i slabé stránky. 

 etapa: Moţné směry. 4.

Pokud svoje cíle určuje organizátor, tak v této etapě můţe určit i několik cílů, 

které se později mohou upravovat. Zde je však riziko, ţe různé cíle budou mít i jiné 

cesty, jak jich dosáhnout, nebo ţe cesty mohou být naprosto protichůdné. 

 etapa: Naše cíle. 5.

Zde se jedná o představení cílů – jejich strukturu, hierarchizaci nebo optimalizaci. 

 etapa: Moţné přístupové cesty. 6.

Organizátor v této fázi musí zváţit veškeré cesty, které vedou k úspěchu. Zváţení 

musí proběhnout na základě všech dostupných variant. 

 etapa: Zvolená cesta strategie. 7.

Na základě předchozí fáze zde dochází k výběru nejvýhodnější strategie. 

 etapa: Program akce. 8.

Po definování cílů a cest k jeho dosaţení organizátor vytvoří celkový plán akce. 

Rozdělení úkolů, plán akcí, časové rozpisy a další. 
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 etapa: Rozpočet. 9.

Rozpočet je zásadní otázka pro organizování akcí. Na stranu příjmů uvedeme 

veškeré zdroje příjmů, naopak na druhou stranu veškeré výdaje. Rozpočet by měl být 

vyrovnaný. 

 etapa: Přehled a kontrola 10.

 Nakonec je velmi důleţité celou akci kontrolovat, aby nedocházelo k problémům. 

Při vyskytnutí neţádoucího jevu je nutný rychlý zásah a jeho řešení. 

 

2.1.4.3 Organizování akce dle Parkse, Zangery a Thibaultové 

Organizování sportovních akcí se také věnuje publikace od autorů Parkse, 

Zangery a Thibaultové (2007). Kaţdá akce, od malé jako je Vánoční cena Prahy přes 

Mistrovství světa v ledním hokeji (dále jen MSLH) aţ po olympijské hry musí mít 

dobře vytvořený plán celé akce. Koordinátor akce je zodpovědný za plánování akce. I 

v této publikaci najdeme několik základních kroků, které je třeba dodrţet při vytváření 

akce.  

 Naplánování akce – co je to za akci, kde a kdy proběhne. 1.

 Vyjednávání o akci – finanční vyjednávání, jako určování ceny nájemného, 2.

vstupenek a dalšího. 

 Koordinování akce – vytvoření objednávek pro veškeré spolupracovníky a 3.

dalších specifických poţadavků od zajištění cateringu aţ po osvětlení a 

ozvučení. 

 Technické zajištění akce – znamená umístění všech věci na správných 4.

místech. U menších akcí například startovní a cílová čára nebo časomíra. U 

velkých akcí tento bod je rozdělen do dalších čtyřech – koordinace 

parkovacích míst a dopravy, zajištění bezpečného prostoru pro diváky, 

zásady pro pití alkoholu, zajištění kompletního servisu pro účastníky a plán 

zvládání davu. 

 Vyúčtování s pořadateli – pokud je akce zisková, můţe dojít k vyúčtování 5.

jiţ během akce. 
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 Vyhodnocení akce – po ukončení akce je čas pro zhodnocení akce. 6.

Hodnocení je důleţité z hlediska ochrany proti sporům, ale hlavně pro 

plánování dalších akcí. 

 

2.1.4.4 Organizování akce dle České unie sportu 

Na webových stránkách České unie sportu (2016) je moţno najít stručný návod, 

jak konkrétní akci uspořádat.  

 Fáze plánování – v této fázi je důleţité zaujmout a motivovat ty, kteří by se 1.

na akci měli podílet.  

 Fáze příprav – tato část organizování začíná vytvořením konkrétních plánů 2.

– pracovního, průběhu akce, personálního zajištění, propagace a další.  

 Fáze koordinace – v této fázi dochází ke koordinaci veškerých 3.

samostatných oddělení a jejich vedoucích pracovníků s ostatními. Velmi 

dobrým vodítkem je vytvoření přesného harmonogramu prací a jeho 

striktní dodrţování. 

 Fáze uskutečnění – jedná se jiţ o samotnou realizaci akce. Pokud byla 4.

věnována dostatečná pozornost první aţ třetí fázi, akce by měla proběhnout 

bez větších problémů. 

 Fáze hodnocení – zde probíhá posuzování a vyhodnocení akce, získává se 5.

zpětná vazba od účastníků. Pokud by akce měla být uskutečňována znovu, 

je velmi důleţité najít si na něj čas. 

 

Dle stránek ČUS se 80% organizace celé akce odehrává v plánovací, přípravné a 

koordinační fázi. Především ve fázi příprav a koordinace je vykonávána většina práce. 

Tyto dvě fáze v největším měřítku ovlivňují to, zda akce bude či nebude hodnocena 

jako úspěšná. 

Zde bylo uvedeno několik plánů jak zvládnout organizaci akce. Ačkoli všechny 

postupy mají něco společného, nejsou úplně stejné. Dle mého názoru, nelze říct, ţe 

jeden návod by byl lepší neţ ten druhý. Tento fakt vyplývá ze situace, ţe ani jedna akce, 

ať uţ ze sportovního prostředí nebo z jiného, není stejná. Kaţdý organizátor má jiné 



23 

 

podmínky, k dispozici jiné zdroje, menší akce má jiný společenský dopad neţ akce 

celosvětová a další rozdíly. Je velmi důleţité, aby organizátoři byli schopni svoji akci 

přizpůsobit podmínkám, které mají. 

 

2.1.5 Rozpočet sportovních akcí 

Dle většiny autorů (Salomon, 2002, Novotný 2011, Watt 2003) je rozpočet jedním 

z nejdůleţitějších bodů, které je velmi nutné dobře naplánovat. Pro úspěšné 

zorganizování akce je tato část klíčová. Watt uvádí (2003), ţe velmi často se tomuto 

bodu nedává tolik pozornosti, jak by mělo. Rozpočet se rozděluje na dvě části a to na 

část příjmovou, do které patří například peníze od sponzorů, příjmy z prodeje 

vstupenek, startovné, různé dotace či příjmy z vysílacích práv. Druhou sloţkou je část 

výdajová, která zahrnuje veškeré výdaje, které organizátoři museli vynaloţit, aby akce 

mohla být zorganizována. Do výdajové části patří především pronájmy, platy nebo 

nepřímé náklady.  

Po potvrzení celého programu akce, musí být vytvořen rozpočet, který bude 

obsahovat veškeré plánované výdaje. Pokud se jedná o akci, která je přímo vytvořena 

pro klienta, je ţádoucí, aby rozpočet byl nejdříve potvrzený. Aţ poté můţe dojít k celé 

realizaci akce, uvádí Novotný (2011). Salomon (2002) zastává názor, ţe nejúčinnější 

cesta, jak naplánovat rozpočet, je projít kaţdou poloţku zvlášť. Jen touto cestou lze najít 

poloţky, které jsou reálné a které organizátor můţe označit za nepotřebné. Fried a kol. 

(2003) uvádí, ţe rozpočet je mapa, která pomáhá sportovním manaţerům 

v rozhodování, kde je a kde není moţné utratit peníze. Watt (2003) zastává názor, ţe 

rozpočet by měl být sestavován pesimisticky na straně příjmů a realisticky na straně 

nákladů. 

Dle Salomona (2002) je lepší při tvorbě rozpočtu začínat vţdy výdajovou stránku. 

Ta je lépe předpověditelná a organizátorům dá informaci, kolik příjmů je nutné 

k úspěšné organizaci zajistit. Výdajová stránka je rozdělena do šesti kategorií. 

 Základní a administrativní výdaje – tato skupina výdajů zahrnuje výdaje na 

poloţky, bez kterých by akce nemohla existovat. Patří sem například 

pronájmy, nákup vybavení nebo odměny.  
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 Výdaje, které souvisí s účastníky -  do této kategorie spadají výdaje, které jsou 

spojeny s pobytem závodníků, například prize money, občerstvení nebo 

cestovní náklady. 

 Provozní výdaje – tato skupina zahrnuje výdaje na provoz, jako je osvětlení, 

elektřina nebo hudební doprovod.   

 Výdaje za sluţby – tato kategorie je podobná základním výdajům. Rozdíl je 

patrný v tom, ţe výdaje v prvním bodě jsou pro akci ţivotně důleţitá. Bez této 

skupiny by se akce mohla obejít, zlepšují však její organizační stránku. Patří 

sem například výdaje za bezpečnostní agenturu. 

 Výdaje za televizní produkci. 

 Výdaje spojené s marketingem a prodejem – tato kategorie je zvláštní v tom, 

ţe na základě těchto výdajů se později budou tvořit příjmy. Například 

z prodeje merchandisingu, výdajů na reklamu a public relations
2
 (dále jen PR) 

– na základě dobré reklamy a PR se můţe zvýšit počet návštěvníků.   

Po vytvoření výdajové stránky lze vytvořit i stránku příjmovou. Poté, co víme, 

kolik nás akce bude přibliţně stát, můţeme nastavit cenovou politiku – co, jak a za kolik 

se bude prodávat. Na stranu příjmů Salomon (2002) uvedl: 

 Příjmy od sponzorů – titul hlavní nebo oficiální sponzor. 

 Příjmy z prodeje vstupenek 

 Prodej merchandisingu a programu. 

 Příjmy z prodeje televizních práv. 

 Zisk a další. 

Fried a kolektiv (2003) definuje výdaje jako všechny platby, které jsou 

vynaloţeny. K typickým výdajům patří nájmy, nákup vybavení, cestování a další. Také 

uvádí, ţe výdaje se pořád mění. V kaţdém průmyslu jsou příjmy a výdaje jiné. Na 

stránku příjmů zařadil příjmy z prodeje, od sponzorů či za prodej televizních práv. 

Ačkoli oba autoři uvedli skoro stejné druhy příjmu a výdajů, tak kaţdá akce je jedinečná 

a tyto body se mohou lišit. Nejsou nikde pevně dány sloţky rozpočtu. 

                                                 
2
 Jedná se o komunikační aktivitu, jejíţ prostřednictvím organizace působí na veřejnost s cílem udrţovat 

dobré vztahy, uvádí Svoboda (2006). 
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 Salomon (2002) rovněţ poukázal na nutnost dodrţování a sledování reálného 

toku peněz neboli cash flow. Není důleţité pouze pozorovat to, zda akce bude na konci 

zisková či nikoli. Při sestavování rozpočtu je také ţádoucí sledovat, jak peníze budou 

přicházet a odcházet. Synek (2011) upozorňuje na důleţitost sledování stavu 

hotovostních prostředků, ať uţ v pokladně, ve směnkách, v bance nebo šecích.  

 

2.2 Bezpečnostní aspekty 

2.2.1 Sportovní akce a bezpečnost 

Bezpečnost na sportovních akcích se neustále vyvíjí a bezpečnostní opatření se 

zvyšují na základě momentální situace, která panuje ve světě. Například při porovnání 

dvou posledních hokejových šampionátů, které se na našem území konaly v roce 2004, 

a 2015 došlo k velkému nárůstu bezpečnostních opatření, uvedla paní Fáberová, 

ředitelka bezpečnostního oddělení. Během deseti let se stalo mnoho událostí, které 

ovlivnily situaci ve světě, a organizátoři na ně museli reagovat a opatření zpřísnit. 

Zabezpečení sportovních akcí se ale vyvíjelo mnoho let a předcházelo tomu 

mnoho zmařených lidských ţivotů a to zejména na fotbalových utkáních ve Velké 

Británii. K největším tragédiím na fotbalových stadionech patří událost ze stadionu 

Inbrox v Glasgow, kde v roce 1971 zemřelo 66 fanoušků a 145 jich bylo zraněno kvůli 

utlačení. Dalším váţným incidentem byl poţár na stadionu v Bradfrodu v roce 1985. Na 

stránkách  Bradfort City Fire je uvedeno, ţe zde uhořelo 54 lidí a přes 250 jich bylo 

popáleno. Poţár vznikl od nedopalku cigarety fanouška a během několika minut se 

plameny rozšířily po celé tribuně. Poslední tragédie na fotbalovém stadionu se stala 

v roce 1989 na stadionu v Hillsborough, kde bylo ušlapáno a umačkáno neuvěřitelných 

95 lidí a více neţ 400 bylo zraněno. Fotbalové tragédie nejsou však spojeny pouze 

s fotbalem ve Velké Británii. Například v Sovětském svazu v Moskvě  roce 1982 bylo 

ušlapáno 69 lidí, v Nepálu v roce 1988 zemřelo více jak 100 lidí kvůli panice a v roce 

1996 bylo v Guatemale ušlapáno 80 lidí a více jak 150 zraněno, uvádí Frosdick a 

Walley (1999). Po sérii váţných incidentů, zejména pak po incidentu na Hillsborough 

byly stadiony radikálně přestavěny a byla naprosto změněna bezpečnostní pravidla na 

stadionech ve Velké Británii a to například: 
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 veškeré místa pro diváky byla přestavěna na místa k sezení, 

 zavedena maximální kapacita stadionu, 

 vytvořeny plány pro případ nouze, 

 na stadionu přítomna první pomoc a vybavení pro zdravotníky, 

 přestavby probíhaly na základě spolupráce s experty, 

 došlo ke změně zákona a byly vytvořeny nové trestné činy jako vniknutí na 

hřiště, rasistické skandování nebo házení předmětů, 

 byly sepsány povinnosti kaţdého klubu a mnohé další, uvádí Frosdick a 

Walley (1999). 

Bohuţel však nelze říct, ţe problémy na stadionech vymizely. Naštěstí ale došlo 

ve větší míře k jejich eliminaci a ve Velké Británii jiţ nedochází k úmrtím fanouškům 

kvůli banalitám, jako je nedopalek cigarety. Neštěstí na stadionech samozřejmě 

nesouvisí pouze s fotbalovými zápasy. Fotbalová utkání však představují jedny 

z nejzranitelnější událostí. Velmi rizikové jsou ale také koncerty, oslavy ve veřejných 

prostorách a další. Kritické je jakékoli místo, kde se soustředí větší mnoţství lidí. 

Chování davu je totiţ velmi nepředvídatelné a velmi snadno můţe vzniknout panika, 

ze které vyplynou další problémy, jako třeba ušlapání či udušení. 

Tragédiím se v historii nevyhnuly ani olympijské hry, které jsou svátkem a 

oslavou sportu. Z tohoto hlediska jsou nejznámější letní Olympijské hry v Mnichově 

v roce 1971, kdy došlo k zavraţdění 11 izraelských sportovců teroristy z Palestiny.  

 

2.2.2 Analýza rizik 

2.2.2.1 Základní charakteristika 

Analýza rizika je zásadním krokem pro přípravu rozhodování v oblasti řízení rizik 

a řízení bezpečnosti. Zjišťuje míru hrozeb, kterým je organizace – v našem případě 

událost, vystavena, jaká aktiva jsou ohroţena a do jaké míry, uvádí Managementmania 

(2013). Existuje mnoho druhů metod analýzy a v této době také softwarových nástrojů. 

„Je prvním a zcela zásadním krokem v komplexním zabezpečení prevence pohrom a 

přípravy schopnosti dopady pohromy zvládnout anebo alespoň zmírnit“ (Procházková, 

2010, s. 175). Po rozboru hrozeb by mělo být jasné, jaké hrozby akci – ať uţ sportovní 
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nebo jakékoli jiné, hrozí. Mělo by být jasné, jak je akce zranitelná, jaká je míra 

pravděpodobnosti, ţe k určité mimořádné události dojde, a jaký dopad to bude mít. Dle 

Cleveraendsmart (2016) je důleţité definovat si jednotlivé pojmy, se kterými se 

v analýze rizik lze setkat. 

 Aktivum – vše co by mělo být chráněno a má pro společnost určitou hodnotu. 

 Hrozba – cokoli, co můţe narušit dostupnost, důvěryhodnost a integritu 

aktiva. 

 Zranitelnost – určitá slabina či vlastnost, která můţe být zneuţita hrozbou. 

 Riziko – pravděpodobnost, ţe se hrozba naplní. 

 Opatření – to, co sniţuje či chrání aktivum před hrozbou. 

Pro lepší pochopení pojmů byl vloţen obrázek č. 3., který vystihuje souvislosti 

mezi výše vysvětlenými pojmy. 

Obrázek č. 3: Souvislosti mezi jednotlivými pojmy  

 

Zdroj: http://www.cleverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-do-analyzy-rizik/ 

 

 

 

http://www.cleverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-do-analyzy-rizik/
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2.2.2.2  Základní metody analýzy rizik 

Metody analýzy rizik jsou dvojího typu – kvantitativní a kvalitativní. Čermák 

(2009) uvádí, ţe existují však i vlastní metody, protoţe je velmi důleţité porozumět 

procesům, které ve společnosti probíhají. Právě v tomto bodě jsou vlastní metody 

odlišné.  

 Kvantitativní metody 

Velkou předností kvantitativních metod je především to, ţe vše lze matematicky 

vysvětlit. Lze je například vyjádřit pomocí peněz nebo na číselné škále. Jsou však velmi 

nákladné na provedení, čas i prostředky. Nejznámější metodou je metoda ALE neboli 

metoda očekávaných ročních ztrát, kdy se předpokládá velikost škody i náklady na 

obnovu. Můţe se však jednat i o nepřímou finanční ztrátu z ušlé příleţitosti. Existují i 

další typy kvantitativních metod jako jsou speciální programy a metodiky, například 

CRAMM (CCTA Analýza rizik a metodologie managementu). Velmi často firmy tuto 

metodu pouţívají, ale nejsou schopny ji zvládnout  

 Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se začaly pouţívat později neţ kvantitativní. Výhodou těchto 

metod je především jednoduchost a rychlost. Nezkoumá se zde finanční ztráta či 

statistika výskytu hrozeb. Je však zaloţena především na subjektivních odhadech 

expertů. Pro určení výsledného rizika tyto metody pouţívají pouze číselné škály či 

slovní popis. 

Pro analýzu rizik MSLH 2015 a Vánoční cenu Prahy 2016 byla zvolena 

kvalitativní metoda, při které docházelo k výměně názorů a diskuzi v organizačním 

týmu. Na základě této diskuze byla stanovena hlavní rizika, která by tyto události mohla 

ohrozit.  

 

2.2.2.3 Způsoby zvládání rizik 

Je několik způsobů zvládání rizik. Při rozhodování o metodě bychom měli brát 

v úvahu, o jakou konkrétní úroveň rizika se jedná. Pokud vyjde riziko střední aţ 

kritické, mělo by dojít k jeho sníţení, uvádí Čermák (2009). Ten ve své publikaci také 

uvádí šest typů způsobů, jak zvládnout rizika. 
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 Monitoring 

Rizika se v čase mohou vyvíjet. Můţe se změnit hodnota dopadu, zranitelnost, 

pravděpodobnost i míra zranitelnosti. Z těchto důvodů by měla být snaha veškerá rizika 

monitorovat. Nemělo by dojít k pocitu, ţe hrozba i dopad je zanedbatelný, proto se 

ţádné opatření nemusí aplikovat. 

 Retence 

Retence neboli akceptace rizika nejběţnější je a nejoblíbenější metodou. Spočívá 

v tom, ţe se proti rizikům ţádné opatření nedělá. Tato metoda by však měla být 

pouţívána pouze v případě, pokud se jedná naprosto o minimální riziko. Akceptaci 

můţeme rozdělit na vědomou a nevědomou. V prvním případě manaţer o riziku ví a 

vědomě ho podstupuje. Ve druhém případě o riziku neví. 

 Redukce 

Při redukci rizik dochází k navrhování opatření, které vedou ke sníţení či 

minimalizaci hrozeb. Je zde snaha o odstranění příčiny rizika. Tato metoda by měla být 

vyuţívána všude, kde jsou rizika označena jako velká, bez ohledu na ztrátu. 

 Pojištění 

Tato metoda nesniţuje riziko, pouze následky, které na základě rizika vznikly. 

Smyl pouţívání této metody je v případě, ţe pravděpodobnost výskytu je nízká, ale 

naopak dopad pro společnost by byl katastrofální. 

 Transfer a sdílení 

Dochází k přenesení rizika na specialisty – například na policii či bezpečnostní 

firmu. 

 Vyhnutí se riziku 

Tato metoda řízení rizik je v praxi víceméně nepouţitelná, protoţe by to 

znamenalo rizika naprosto ignorovat a nedělat vůbec nic 
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2.2.3 Analýza rizik pro Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze 2015 

Dle interních materiálů z bezpečnostního oddělení MS v hokeji v Praze 2015 

opatření vznikala na základě analýzy rizik. Ta byla vytvořena na základě podkladů od 

Policie České republiky, od bezpečnostního oddělení MS a také dle mezinárodně 

uznávané metodiky určení priority rizik.  

Pro MSLH 2015 byly pouţity kvalitativní metody. Zde je uveden postup, jak 

kvalifikovat rizika právě při vyuţití této metody. Pro MSLH byla pouţita vlastní 

vytvořená matice, která je uvedena níţe – graf č. 1. Při určování míry rizika jsou 

nejdůleţitější dva aspekty a to – pravděpodobnost výskytu a závaţnost. Pro přehlednost 

je zde uveden obrázek č. 4, který ilustruje vztah mezi pravděpodobností a závaţností. 

Po identifikování hrozby a její kvalifikaci je jasně zřetelné, kde se uvedená hrozba bude 

nacházet. 

Analýza bezpečnostního rizika má tři kritéria ohodnocení a to dopad, zranitelnost 

a pravděpodobnost. Vztahy mezi těmito kritérii zobrazuje obrázek č. 4. 

Obrázek č. 4: Analýza bezpečnostního rizika – kritéria hodnocení 

 

  

  

   

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály MSLH 2015 

 

Při identifikaci a ohodnocení rizik byl vytvořen graf, který zobrazoval míru rizika. 

Na základě udělení indexů pro kaţdou hrozbu zvlášť a dle umístění na grafu byla určena 

míra rizika a následně bylo vytvořeno bezpečnostní opatření. Indexy pro dopad, 

pravděpodobnost a zranitelnost jsou uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3. 

 

Dopad 

Pravděpodobnost Zranitelnost/ Míra 

rizika 
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Tabulka č. 1: Indexy pro určení rozsahu dopadu 

  S

1 

Ztráta nebo zničení majetku organizace by měly zanedbatelné následky nebo 

dopady. 

S

2 

Ztráta nebo zničení majetku organizace by měly mírné následky jako lehká zranění 

nebo lehké zhoršení klíčových procesů a funkcí 

S

3 

Ztráta nebo zničení majetku organizace by měly mírné aţ váţné následky jako 

zranění nebo vyřazení klíčových procesů a funkcí. 

S

4 

Ztráta nebo zničení majetku organizace by měly váţné následky jako ztráty na 

ţivotech nebo váţná zranění nebo vyřazení klíčových procesů a funkcí na delší 

dobu 

S

5 

Ztráta nebo zničení majetku organizace by měly velmi těţké následky jako velké 

ztráty na ţivotech, rozsáhlá těţká zranění, naprostá ztráta primárních sluţeb, 

klíčových procesů nebo funkcí. 

 

Zdroj: Interní materiály MSLH 2015 

 

Tabulka č. 2: Indexy pro určení pravděpodobnosti 

f

1 

Neexistují věrohodné důkazy schopnosti nebo záměru ani historie realizovaného 

nebo plánovaného nebezpečí pro objekt nebo podobné objekty 

f

2 

Indikuje existenci nízké úrovně nebezpečí proti objektu nebo podobným objektům. 

Dále, ţe jen málo známých nepřátel pro objekt nebezpečných. 

f

3 

Indikuje existenci moţného nebezpečí pro objekt na základě nepřítelovy vůle 

zaútočit na podobné objekty. 

f

4 

Indikuje existenci věrohodného nebezpečí pro objekt na základě znalosti 

nepřítelovy schopnosti a úmyslu zaútočit na tento či podobný objekt. 

f

5 

Indikuje existenci věrohodného nebezpečí pro objekt a schopnost i úmysl nepřítele 

zaútočit. Dále, ţe objekt nebo podobné objekty jsou často a opakovaně ohroţeny. 

 

Zdroj: Interní materiály MSLH 2015 

 

Tabulka č. 3: Indexy pro určení zranitelnosti 

f

1 

Indikuje, ţe existuje několik rovin efektivních obranných opatření, která by 

odradila, zjistila, zpozdila útočníka a reagovala na něj. Moţnost, ţe by jej útočník 

překonal, je velmi nízká 

f

2 

Indikuje, ţe existují efektivní obranná opatření, která by odradila, zjistila, zpozdila 

útočníka a reagovala na něj. Přesto existuje alespoň jedna slabina, kterou by útočník 

mohl po vynaloţení určitého úsilí a zdrojů vyuţít a překonat existující protiopatření. 
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f

3 

Indikuje, ţe i kdyţ existují určitá obranná opatření, která by odradila, zjistila, 

zpozdila útočníka a reagovala na něj. Nejsou ale kompletně a efektivně aplikovaná 

a tak objekt můţe být napaden a existující opatření překonána. 

f

4 

Indikuje, ţe existují určitá obranná opatření, která by odradila, zjistila, zpozdila 

útočníka a reagovala na něj. Nejsou ale úplná a efektivní a tak by bylo relativně 

snadné pro útočníka úspěšně zaútočit na objekt. 

f

5 

Indikuje, ţe v současnosti neexistují efektivní obranná opatření, která by odradila, 

zjistila, zpozdila útočníka a reagovala na něj. Útočník můţe snadno zaútočit na 

kritický objekt. 

 

Zdroj: Interní materiály MSLH 2015 

 

Graf č. 1.: Matice pro stanovení míry rizika 

 

 

Zdroj: Interní materiály MSLH 2015 

 

Struktura analýzy rizik byla rozdělena do 10 základních kategorií. Rizika tedy 

byla poté rozpracována pro kaţdou kategorii zvlášť. Vše probíhalo na základě diskuze 

mezi příslušnými orgány. Kategorie byly vydefinovány takto: 

I. Globální rizika pro MSLH. 

II. Rizika spojená s týmy a VIP. 

III. Rizika spojená s arénou 

IV. Rizika spojená s tréninkovou halou – tato skupina byla dále rozdělena do 

jedenácti dalších skupin, patří sem například: 

a. Budova, technika, plášť. 

b. Výstupy/ vstupy. 
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Pravděpodobnost 

 

Míra rizika: 

1. Z1 – Zanedbatelné 

2. N – Nízké 

3. S – Střední 

4. Z2 – Značné 

5. V – Vysoké 
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c. Hlediště. 

d. Zaměstnanci a další. 

V. Rizika související s okolím arény. 

VI. Rizika, které souvisí s FAN Zónou. 

VII. Rizika spojená s hotely. 

VIII. Rizika spojená s doprovodnými akcemi. 

IX. Dopravní rizika. 

X. Ostatní. 

 

Při zpracování rizik pro jednotlivé skupiny docházelo k rozsáhlým diskuzím mezi 

hlavním vedoucím (který byl pro kaţdou jiný) a dalšími sloţkami, které přispívaly 

vlastními názory.  

Pro příklad rozboru pro jednotlivou kategorii je uveden rozbor rizik pro budovu, 

techniku a plášť u tréninkové haly, jedná se tedy o kategorii č. IV. Pro přehlednost je 

uvedena tabulka č. 4.  

Tabulka č. 4: Rizika pro techniku, budovu a plášť u tréninkové haly. 

Oblast 

rizik 

Číslo 

rizika 
Popis rizika 

Dopad/ 

Pravděpo-

dobnost/ 

Zranitelnost 

Míra 

rizika/ 

Index 

Způsob 

řešení 
Opatření 

Budova 

Plášť 

Technika 

IV.1 

Rozbití 

vstupních 

prosklených 

dveří na plášti 

budovy 

2/2/2 N Transferovat 

Technické 

zabezpečení 

skleněných výplní 

ze strany objektu 

(mříţe, tyče, aj) 

 
IV.2 

Vandalismus - 

grafity na plášti 
2/1/1 Z1 Mírnit 

Pravidelné 

pochůzky okolo 

objektu 

 
IV.3 

Napadení 

přenosové 

techniky před 

tréninkovou 

halou 

5/3/4 V Mírnit 

Nepřetrţitý dohled 

ze strany 

bezpečnostní 

agentury na 

přenosové vozy a 

to fyzickou 

ostrahou 
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 IV.4 

Výpadek 

proudu na 

perimetru 

tréninkové haly 

3/3/2 S 
Mírnit, 

transferovat 

Zvýšená 

obchůzková 

činnost vně 

objektu, dodavatel 

ihned zajistí 

odstranění závady 

 
IV.5 

Záměrný 

průnik 

nepovolané 

osoby s cílem 

poškodit 

majetek či 

osoby 

5/3/4 V Mírnit 

Okamţitý zásah ze 

strany 

bezpečnostní 

agentury, 

informování 

Policie ČR 

 

Zdroj: Interní materiály MSLH 2015 

 

V tabulce jsou uvedené problémy, se kterými se organizátoři mohou setkat 

v prostředí tréninkové haly, ve specifické kategorii budova, plášť a technika. Jsou zde 

ve zkratce uvedeny veškeré nutné informace, které vedou k vytvoření bezpečnostního 

opatření. Tato tabulka je uvedena pouze jako příklad. Pro kaţdou kategorii byly 

vytvořené samostatné tabulky, které byly zacíleny na určitou oblast. 

 

2.3 Moţnosti financování sportovních akcí v České republice 

Pro neziskové organizace typu spolku jako SK Neptun Praha je zásadní podpora 

z veřejných zdrojů – například od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (dále 

jen MŠMT), od měst a obcí, Českého olympijského výboru (dále jen ČOV) nebo ČUS 

prostřednictvím grantů, dotací nebo darů. Velmi důleţitá je však i materiální pomoc.  

Pokud mluvíme o neziskových organizacích, je nutné, aby byl vysvětlen pojem 

fundraising. Šedivý a Medlíková (2009) ve své knize vysvětlují fundraising jako 

navyšování fondů nebo zdrojů. Nejedná se pouze jen o zdroje finanční, ale také o 

podporu materiální. Pro neziskové organizace je velmi důleţité vícezdrojové 

financování. 

V této části práce jsou uvedeny moţnosti podpory financování sportovních akcí či 

události, které uvádí Novotný (2011). 
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 Dotace, 

je poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu, ze státních finančních aktiv 

nebo z Národního fondu
3
.  Je poskytnuta právnickým nebo fyzickým osobám. Definice 

dotace lze najít v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových plavidlech.  

Dle Praţské tělovýchovné unie (dále jen PTÚ) je dotace určitý druh podpory, 

kterou příjemce obdrţí přímo od státní správy (MŠMT) nebo od územních orgánů, jímţ 

jsou kraje či obce.  

 Granty,  

jsou účelové prostředky, které jsou získávány obvykle na základě předloţeného 

projektu. Jedná se o příspěvek na veřejně prospěšný účel. Podporovány bývají vědecké, 

kulturní, sportovní nebo výzkumné projekty a další.  

 Dary, 

dary dávají členové nebo i ti, kteří členy klubu nejsou. Za poskytnutí daru se 

nečeká protisluţba. Mohou mít podobu peněţní nebo materiální. Pokud je dar pouţit 

pro účely, které jsou vymezeny v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. v zákoně č. 586/1992 Sb., 

zákon České národní rady o daních z příjmů, jsou dary osvobozeny od zdanění. 

 Příspěvky, 

PTÚ (2016) uvádí, ţe příspěvky jsou jakékoli jiné formy podpory. Pokud ČUS 

přijme dotaci, kterou dále poskytne sportovnímu klubu či tělovýchovné jednotě, jedná 

se o příspěvek. 

 Vstupné na sportovní akce, 

tento zdroj je pro sportovní kluby poměrně výrazný, bohuţel však pouze u 

divácky atraktivních sportů, jako je fotbal, hokej nebo motoristické sporty. Příjem ze 

vstupného se musí danit, proto většina menších klubů vyuţívá moţnosti dobrovolného 

vstupného, které spadá do kategorie darů a nepodléhá zdanění. 

 Startovné, 

je vyuţíváno na pokrytí nákladů, které jsou spojeny přímo s určitým závodem.  

                                                 
3
 Národní fond je fond, kde Česká republika shromaţďuje peněţní prostředky z Evropské unie, které poté 

vyuţívá k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (zákon 

č.218/2000 Sb.)  
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 Sponzorské příspěvky, 

neboli sponzoring je forma protisluţby. Firma nabídne klubu finanční nebo 

materiální podporu, za kterou ale čeká jistou kompenzaci. Většinou se jedná například o 

umístění loga na veřejných místech, na oblečení nebo firma očekává svoje jméno 

v názvu soutěţe. Vše záleţí na smlouvě, která je nutností při domlouvání podmínek 

sponzoringu. 

 Prodej upomínkových předmětů, 

tento příjem je opět spojen pouze s nepopulárnějšími sporty v České republiky, 

kde tvoří větší část příjmů. Ale i u menších sportů a akcí s nimi spojenými můţe 

docházet k prodeji předmětů. Příjem z nich sice nebude tak velký, ale určitě ne 

nezanedbatelný.  

. 
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3 CÍLE A ÚKOLY 

3.1 Cíle 

Tato diplomová práce má dva hlavní cíle. Prvním z nich je vytvoření návrhů na 

zlepšení závodu Vánoční cena Prahy do dalších ročníků a druhým vytvoření 

bezpečnostních opatření pro tuto soutěţ, která by měla být zároveň i návodem, jak lze 

akce podobného charakteru zabezpečit. 

K dílčím cílům práce patří: 

 Rozebrat a zhodnotit moţnosti podpory sportu a sportovních akcí v České 

republice. 

 V návaznosti na bakalářskou práci zjistit, zda organizátoři byli schopni zavést 

doporučené změny z roku 2013, které by závod mohly posunout na vyšší 

úroveň. 

 

3.2 Úkoly 

K úkolům této práce patří: 

 Nastudovat literaturu, která je zaměřená na organizaci akcí, na bezpečnost a 

na podporu z veřejných zdrojů. 

 Na základě interních materiálů z MSLH 2015 popsat tvorbu bezpečnostních 

opatření. 

 Zanalyzovat zavedení návrhů pro zlepšení závodu z roku 2013.  

 Na základě teoretických a praktických poznatků vytvořit bezpečnostní 

opatření pro závod Vánoční cena Prahy 2016. 

 Vytvoření SWOT analýzy závodu. 
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4 METODOLOGIE 

Pro tuto diplomovou práci byl vybrán kvalitativní výzkum, který se provádí 

pomocí hlubšího zkoumání jedinců či situací. Hendl (2008) uvádí, ţe tento typ výzkumu 

se podobá práci detektiva. Výzkumník analyzuje a vyhledává informace v průběhu 

výzkumu, které však můţe v průběhu měnit. Také se rozhoduje, zda informace 

potřebuje či nikoli. Sběr dat probíhá v terénu a v delším časovém intervalu. „Zpráva o 

kvalitativním výzkumu obsahuje podrobný popis místa zkoumání, rozsáhlé citace 

z rozhovorů a poznámek, jež si výzkumník dělal při práci v terénu“ (Hendl, 2008, s. 49). 

Rovněţ byla na základě jiţ zjištěných dat vytvořena SWOT analýza závodu, která má 

za úkol odhalit silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby soutěţe. Na jejím základě 

vytvořit návrhy na zlepšení.  

 

4.1 Případová studie 

Případová studie je jeden z prvních výzkumných postupů. Dříve neţ tuto metodu 

přijala sociologie, je moţno jí najít například v klinické medicíně nebo historii. Jedná se 

tak o nejstarší způsob empirického studia, uvádí Nekola a kolektiv (2011). Studie je 

zaloţena na zkoumání určitého případu. Případem se má na mysli objekt, který 

zkoumáme – můţe to být osoba, skupina, organizace a další. „Práce na případové 

úrovni zdůrazňuje komplexní povahu zkoumaných fenoménů, zohledňuje souvislosti 

jednotlivých oblastí, jichž se případ dotýká, uvádí Miovský (2006, s. 94). V roce 1990 

byla vytvořena definice případové studie americkým kontrolním úřadem. Dle něj 

případová studie je metoda zkoumání případu celkově. Je zaloţena na popsání a rozboru 

určitého případu jako celku v určitém kontextu.  

Hendl (2008) uvádí, ţe případová studie je jednou ze základních  a 

nejrozšířenějších metod kvalitativního výzkumu. Při vyuţití této metody výzkumník 

zkoumá velké mnoţství dat od jednoho nebo pouze od malého mnoţství jedinců. Důraz 

je kladen na zachycení sloţitosti případu a popsání určitého případu jako celku. Fiala a 

Schubert (2000) ve své publikaci uvádí, ţe metoda případové studie neboli analýza 

jednotlivého případu slouţí k zodpovězení jedné nebo více určitých otázek. Největším 

problémem této metody je to, ţe nelze určit, do jaké míry mohou být výsledky studie 

označeny za všeobecně platné. Díky analýze jednotlivých případů je moţno získat 

přesnější a hlubší výsledky výzkumu. Existuje moţnost lepšího pochopení celkových 



39 

 

souvislostí. Metodu případové studie lze pouţít v případě, pokud výzkumník chce získat 

odpovědi na otázky typu jak a proč, uvádí Miovský (2006). 

Dle Hendla (2008) existuje několik typů případových studií, které jsou odlišné dle 

sledovaného případu. Můţe jít o osobní případovou studii, studii sociálních skupin nebo 

komunity. Rovněţ Nekola a kolektiv (2011) uvádí několik typů případové studie. Dle 

něj nejznámější klasifikace pochází od Yina, který rozlišuje případové studie na 

průzkumné, vysvětlující a popisné.  

Při pouţití rozdělení od Hendla, je případová studie v této práci zaměřena na 

zkoumání programů, událostí, rolí a vztahů. Pokud bude pouţita klasifikace od Yina, 

jedná se o studii popisnou.  

Pro případovou studii byly pro získání dat vyuţity metody kvalitativního 

výzkumu, a to analýza dokumentů a skupinová diskuze. 

 

4.2 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů patří jak do kvantitativního, tak i do kvalitativního výzkumu. 

Můţe být zkoumán jakýkoli typ dokumentu – kniha, článek, záznamy z jednání, 

dokonce i plakáty či obrazy, uvádí Hendl (2008). Lze rozlišit dva typy analýzy 

dokumentů a to na širší a uţší pojetí. V prvním případě jde o analýzu jakýchkoliv 

dokumentů, které mají pro studii relevantní význam. V uţším pojetí jde o výzkumnou 

strategii, která je zaloţena na analýze jiţ vzniklých dokumentů. Výzkumník jiţ nehledá 

další zdroje materiálů, ale pouze pracuje s jiţ existujícími daty, které byly například 

opomenuty, uvádí Miovský (2006). 

Maying v publikaci od Hendla (2008) uvádí výhody tohoto typu výzkumu. Za 

prvé je to rozmanitost dokumentů, které výzkumník můţe mít k dispozici – to otevírá 

přístup i k těţko dostupným informacím. Další výhoda je ta, ţe dokumenty nemůţou být 

zkreslené, jako tomu bývá při rozhovoru či testování. Jediné co výzkumník můţe 

ovlivnit je to, který dokument bude zkoumat, nikoli však informace, které jsou ve zdroji 

obsaţené. Reichel (2009) uvádí další nespornou výhodu této metody a ta je, ţe badatel 

můţe zkoumat dokumenty, které vznikaly v minulosti. Velmi často dochází ke 

zkoumání dokumentů, které přesahují i délku lidského ţivota. V neposlední řadě 
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můţeme za výhodu označit nízkou finanční náročnost. Bohuţel některé dokumenty 

mohou být ztraceny či značně poničeny, coţ pak výzkum velmi komplikuje.  

Miovský (2006) uvádí čtyři základní varianty analýzy dokumentů. 

 Analýza písemných dokumentů – rozbor jakýkoliv dokumentů, které jsou 1.

zachyceny písmem. 

 Analýza obrazových a zvukových dokumentů. – do této skupiny patří 2.

veškeré obrazové a zvukové záznamy. 

 Analýza jiných hmotných dokumentů – jedná se o analýzu nálezů soch, 3.

plastik a dalších.  

 Vzájemná kombinace předchozích variant. 4.

Analýza dokumentů, které se týkaly závodů Vánoční ceny Prahy, probíhala od 

ledna do konce března 2016. Ve většině případů byly zkoumány dokumenty, které 

nejsou veřejně přístupné. Jednalo se o veškeré materiály, které se týkaly závodů, jako 

jsou seznamy účastníků, zápisy, protokoly a jiné. Zkoumána byla také emailová 

korespondence, jednotlivé zápisky organizátorů a další. Veškeré materiály jsou interní 

dokumentací SK Neptun Praha. 

 

4.3 Skupinová diskuze 

Skupinová diskuze nebo také interview je osobitým druhem rozhovoru. Původcem 

této metody je Robert Merton, uvádí Ondrejovič (2005). Miovský (2006) charakterizuje 

skupinovou diskuzi jako: „Metodu, při níž provádíme strukturované interview s více než 

třemi osobami najednou.“ Dle Hendla (2008) je moţno, pokud je diskuze dobře vedená, 

odhalit veřejné mínění a kolektivní postoje. Základním problémem při přípravě diskuze 

je sestavení vhodné skupiny. Ta můţe vzniknout přirozeně nebo uměle, kdy se účastníci 

vybírají dle určitých kritérií. Dalším problémem je časová a organizační náročnost a 

posledním problémem je nezapojení všech členů do diskuze stejným dílem.  

Hendl (2008) uvádí základní postup skupinové diskuze, který je rozdělen do 

několika kroků: 

 Příprava – potvrzení účasti, zajištění občerstvení, kontrola záznamového 1.

zařízení. 
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 Organizace – příchod a uspořádání místnosti. 2.

 Uvítání – představení moderátora a lehká konverzace, pokud se lidé 3.

neznají. 

 Začátek – uvedení do problematiky a seznámení s rolí moderátora. 4.

 Základní pravidla – uvedení základních pravidel, které by se měla 5.

dodrţovat. 

 Základní témata – projednání základních problémů aţ po klíčové otázky. 6.

 Osobní data – zajištění osobních dat od zúčastněných. 7.

 Závěr – shrnutí základních bodů diskuze, prostor pro připomínky a 8.

poděkování. 

Pro tuto práci byl jako skupinou pro diskuzi určen organizační tým závodu 

Vánoční ceny Prahy. Diskuzi byla přítomna paní ředitelka závodu, vedoucí a asistent 

protokolu a hlavní rozhodčí. Hlavním tématem diskuze byla analýza rizik. Dalším 

tématem bylo financování klubu. 

 

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním z nejčastěji vyuţívaných nástrojů při tvorbě jakékoli 

strategie a to hlavně díky své jednoduchosti pouţití a také pro jasné a přehledné 

výstupy, uvádí Braintools (2014). Samotný název vznikl ze začátečních písmen slov:  

 Strenght – silné stránky, 

 weakness – slabé stránky, 

 oportunities – příleţitosti, 

 threahs – hrozby. 

Cílem této analýzy by mělo být omezení slabých stránek a posílení stránek 

silných. Analýza by měla podat informace o moţných příleţitostech a pomoci při 

předvídání hrozbám. Silné a slabé stránky se vztahují na vnitřní prostředí firmy, naopak 

příleţitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí, uvádí Kozel (2006). Kotler (2007) 

uvádí, ţe kritickými faktory pro úspěch organizace, je právě správné odhalení silných a 

slabých stránek. 
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SWOT analýza závodu byla vytvořena na základě proběhlého výzkumu z roku 

2012, analýzy dokumentů, z neformálních rozhovorů a diskuzí s organizačním týmem. 

SWOT analýza poskytne přehledné uspořádání silných a slabých stránek, příleţitostí a 

hrozeb a na základě toho budou vytvořeny návrhy na zlepšení do příštích let. 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5.1 Vánoční cena Prahy  

Závod Vánoční cena Prahy se kaţdoročně koná o prvním víkendu v prosinci na 

hloubětínském bazénu, který je domovem praţského oddílu synchronizovaného plavání 

SK Neptun Praha. V loňském roce se závod konal 4. – 6. 12. Ve sportovně technických 

dokumentech pro rok 2016 (2015) se můţeme dočíst, ţe pro rok 2016 bylo datum 

konání Vánoční ceny Prahy ustanoveno na 2. – 4. 12., kdy se bude konat jubilejní 35. 

ročník. 

Tento závod patří k největším závodům v tomto sportu v Evropě. Jiţ více jak 10 

let na tuto soutěţ přijíţdí více jak dvě stovky závodnic ve dvou kategoriích. Není ani 

výjimkou, ţe některé roky se počty dívek přiblíţily skoro třem stovkám závodnic 

z různých koutů celého světa – z Japonska, Izraele, Švédska, Kanady, Nového Zélandu, 

Ruska, Německa a mnohých dalších, uvádí Ptáková (2012). V minulém ročníku v roce 

2015 se závodu účastnilo 16 států z celého světa a počet startujících závodnic překročil 

tři stovky. Dohromady i s doprovodem skupin, trenéry, rozhodčími, organizátory a 

diváky se počet lidí na bazéně přehoupl přes pět stovek.  

Závod pořádá domácí oddíl SK Neptun Praha, který je jediným praţským oddílem 

synchronizovaného plavání, ve spolupráci s Českým svazem plaveckých sportů (dále 

jen ČSPS). Na stránkách pořádajícího klubu (2016) se můţeme dočíst, ţe je jedním 

z nejúspěšnějších klubů v České republice a kaţdoročně posbírá několik mistrovských 

titulů ve všech věkových kategoriích. Jedná se o neziskovou organizaci – spolek, kde 

všichni trenéři působí na dobrovolnické bázi. I tento závod je tedy organizován bez 

nároků na odměnu a všichni organizátoři, rozhodčí a další členové klubu organizují 

tento závod zdarma. Velmi důleţitá je také pomoc od rodičů členek oddílu, protoţe bez 

jejich kaţdoroční pomoci by závod nemohl být uspořádán. 

Ačkoli tato akce není rozsáhlá tak jako MSLH, není tolik viditelná, propagovaná a 

synchronizované plavání rozhodně nepatří mezi neoblíbenější sporty v České republice, 

myslím si, ţe pro velký počet lidí, kteří se na této akci podílejí (závodnice, organizátoři, 

diváci, aj.) je důleţité, vzhledem k nynější situaci ve světě, akci zabezpečit a sníţit 

riziko neuskutečnění události a ohroţení zdraví a ţivotů lidí na minimum. 
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K bezpečnostním rizikům přispívá i fakt, ţe velmi často se závodu účastní i závodnice 

z kontroverzních států, jako je například Rusko, Izrael či Egypt. 

Pro přehlednost je uveden graf č. 2, kde jsou vidět počty závodnic, které se 

soutěţe účastní od prvního ročníku v roce 1981. 

Graf č. 2: Počty závodnic od roku 1981. 

 

Zdroj: Interní materiály SK Neptun Praha 

 

Pokud bychom chtěli začlenit tento závod dle typologie sportovních akcí 

v kapitole 2. 1. 3, je to dle mého názoru velice komplikované. Nejvíce by dle popisu 

vyhovovalo rozčlenění od O´Connora (2012), konkrétněji tradiční akce. Ty se dle něj 

konají pravidelně a na stejném místě. Bohuţel tento závod naráţí na to, ţe tento sport 

není v České republice ani ve světě tolik populární a tak dopad na okolí závodu je 

naprosto zanedbatelný. Pokud bychom chtěli pouţít další rozdělení dle Novotného 

(2011), akce by byla označena za formální akci, ve vnitřním prostředí. Zaměření 

nejblíţe odpovídá jako aktivní s diváckou účastí. 
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5.2 Organizace soutěţe Vánoční cena Prahy 

V organizační části této práce se budu zaměřovat především na rozpočet akce a 

organizační strukturu. Celková organizace závodu byla rozebrána v bakalářské práci - 

Organizace mezinárodního závodu v synchronizovaném plavání Christmas Prize 2012, 

která byla vytvořena v roce 2013. 

 

5.2.1 Fáze organizace závodu 

Organizaci závodu lze rozdělit do třech fází a to na fázi přípravnou, fázi realizace 

samotné akce a fázi, která následuje okamţitě po ukončení závodu. Jednotlivé fáze byly 

pečlivě rozebrány v bakalářské práci (2013). 

 Přípravná fáze závodu. 

V této fázi soutěţe dochází k veškerému materiálnímu a personálnímu zajištění po 

teoretické stránce. Výběr termínu a místa konání závodu je jiţ dlouhá léta neměnný, 

přesto pro rok 2015 začaly přípravy soutěţe jiţ brzy po začátku roku 2015. Zařazení do 

mezinárodního kalendáře dokonce jiţ v polovině roku 2014. 

V únoru, probíhaly diskuze o podmínkách pronájmu sportovišť, které se postupně 

dolaďovaly. V březnu proběhlo zajištění ozvučení od profesionální firmy MA Music a 

v dubnu bylo objednáno ubytování v hotelech Pramen, Clarion a Bella. Opce byla 

stanovena na 1. 11. 2015, kdy došlo ke konečné rezervaci a zaplacení záloh 

v jednotlivých hotelech. V první polovině roku také byly rozeslány pozvánky na závod 

(ty klub poté rozesílá ještě několikrát) a byl pozván observer
4
 pro tento závod. Ten 

zajišťuje prestiţ závodu a pro mnohé účastníky je jedním z důvodů, proč na soutěţ 

přijedou. 

Druhá polovina roku byla jiţ ve znamení konkrétních příprav na závod a také na 

komunikaci s potenciálními zájemci, kteří se chtěli soutěţe zúčastnit. Do 15. 10. klub 

poţadoval zaslání předběţných přihlášek a do 28. 10. zaslání definitivních přihlášek a 

zaplacení startovného a ubytování, pokud bylo pořadatelem zajišťováno. Poté dochází k 

tvorbě definitivního časového rozpisu závodu, rozpisu oficiálního tréninku a dalších 

záleţitostí, které organizátoři mohou zpracovávat aţ po přijetí přihlášek. Od poloviny 

                                                 
4
 hodnotitel rozhodčích, který po skončení píše a posílá vlastní hodnocení rozhodčím, kteří se na základě 

hodnocení mohou dostat na mistrovství Evropy, světa nebo na olympijské hry. 
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listopadu dochází ke kompletaci veškerých materiálů, které jsou potřebné k soutěţi. 

Například zpracování přihlášek v programu na výpočet výsledků, kontrola jmen a 

ročníků narození, a tak dále.  

V listopadu, po teroristických útocích v Paříţi byla vznesena otázka, jak lze 

zabezpečit závod takovýchto rozměrů.  

Poslední týden dochází k přípravě bazénů a dalších dokumentů, jako jsou 

formuláře pro rozhodčí, informační materiály pro účastníky a losování startovního 

pořadí. Ve čtvrtek večer a v pátek v poledne proběhla samotná registrace závodnic, 

vybraly se částky za startovné, pokud jej někdo neposlal a také došlo k odhlášení 

posledních závodnic na základě lékařského potvrzení.  

 Fáze realizace závodu. 

Realizace samotného závodu začala v pátek v poledne materiální přípravou 

bazénu a skončila v neděli večer. Závod v loňském roce proběhl bez větších komplikací 

a to díky bezchybné přípravné fázi.  

 Fáze po skončení závodu. 

Ihned po ukončení závodu došlo k úklidu, vrácení všech zapůjčených věcí a 

k vyřízení všech finančních závazků (hotel, bazén, doprava).  

Zde chybí jakékoli zpětné vyhodnocení akce, které by mělo být součástí 

organizování. 

 

5.2.2 Rozpočet 

Rozpočet pro soutěţ Vánoční cena se tvoří během přípravné fáze závodu a je 

přiloţen v tabulce č. 5. Při porovnání rozpočtu z roku 2012, který uvádí Ptáková (2013), 

je víceméně neměnný. Došlo pouze k navýšení částek, jak na příjmové, tak i výdajové 

stránce a také byl navýšen rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částí. V roce 2012 byl 

schodek pouze necelých 9 000,-, v minulém roce činil více neţ 17 000,-. Tento fakt byl 

dle ředitelky závodů způsobený tím, ţe klub v roce 2016 pozval dva observery namísto 

jednoho.  

V dřívějších letech klub prodával upomínkové předměty, které byly příjmem 

rozpočtu. V minulém ročníku došlo ke změně a byly prodávány placky. Výtěţek 
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z prodeje tentokrát, ale nebyl příjmem do rozpočtu závodu, ale byl věnován na podporu 

rakouské akvabely Vanessy, která byla sraţena autobusem na Evropských hrách v Baku 

a je upoutána na invalidní vozík. To bylo dalším důvodem, proč rozdíl mezi příjmy a 

výdaji byl vyšší neţ v roce 2012. Klub musel ze svých zdrojů upomínkové předměty 

zakoupit a také z rozpočtu uvolnil alespoň malý příspěvek, jako vyjádření podpory pro 

Vanessu. 

 

Tabulka č 5: Rozpočet závodu Vánoční cena Prahy 2016 

PŘÍJMY VÝDAJE 

Příspěvek ČSPS Pronájmy bazénu a tělocvičny 

Startovné Ozvučení bazénu 

Prodej reklamních předmětů - 

Swim for Vanessa 

Trička pro rozhodčí a organizační tým 

Swim for Vanessa - výtěţek a příspěvek 

  Medaile a diplomy 

  Občerstvení pro rozhodčí a organizační tým 

  Observer- ubytování, strava, doprava, odměna 

  Kancelářské potřeby 

  Pohonné hmoty 

  Pronájem vlajek 

CELKEM 208 605 Kč CELKEM 225 800 Kč 

 

Zdroj: Interní materiály SK Neptun Praha 

 

5.2.3 Organizační struktura 

Na obrázku č. 5 je ve zjednodušené formě zobrazena organizační struktura 

závodu. Jedná o třístupňovou strukturu. Do třetího stupně spadají pouze členové 

protokolu a technická výpomoc, kterou zastávají ve většině případů dobrovolníci z řad 

rodičů, popřípadě závodnice, které se zrovna závodu nezúčastňují aktivně. 

Na závod je vytvořena jednorázová organizační struktura, která plní své úkoly 

pouze na tento závod. Hlavní organizační tým, do kterého patří ředitelka soutěţe, 

vedoucí protokolu, IT podpora, pracovníci bazénu a hlavní rozhodčí, je jiţ řadu let 

skoro neměnný. Poslední změna proběhla v roce 2005 a to na postu hlavní rozhodčí. 
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Obrázek č 5. Organizační struktura závodu Vánoční cena Prahy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní úprava z interních materiálů SK Neptun Praha 

 

5.3 Vyuţití návrhů na zlepšení závodu Vánoční cena z roku 2013 

5.3.1 Seznámení s návrhy z roku 2013 

V bakalářské práci – Ptáková (2013), kde na základě popisné analýzy, 

elektronického dotazování účastníků závodu a rozhovorem s paní Kateřinou 

Vostárkovou – ředitelkou závodu, bylo vytvořeno několik bodů pro zvýšení kvality 

tohoto závodu. Do tohoto výzkumu se formou elektronického dotazování zapojila 

většina výprav, které se tohoto ročníku účastnily. Dotazování v roce 2012 probíhalo 

bezprostředně po ukončení závodu, aby podněty od účastníků byly co nejčerstvější. 

 Sponzoři 

Jako hlavní nedostatek byla zjištěna absence sponzorů. V roce 2012 měl závod 

pouze jednoho sponzora, který přispěl věcnými cenami. Pro vyřešení toho problému 

byly navrhnuty tři typy sponzorských balíčků. 

1. Generální sponzor akce. 

2. Velký sponzorský balíček. 

3. Malý sponzorský balíček. 
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Balíčky se lišily jak svým obsahem, tak i cenou. Nejdraţší a nejobsáhlejší byl 

balíček označený jako Generální sponzor akce. 

 Změna lokality 

Dalším velkým problémem, který byl zjištěn na základě výzkumu, byla lokalita, 

kde se závod koná. Účastníci závodu by raději závod viděli na jiném, větším bazéně. 

Avšak z organizačního hlediska je bazén v Hloubětíně nenahraditelný. Pro 32. ročník 

v roce 2013 bylo vyjednáváno s Aquacentrem Šutka, zda by se závod mohl konat 

v tomto nově postaveném areálu. Tento areál je jedna ze dvou variant, kam by tento 

závod mohl být přesunut. Další varianta, která byla však méně pravděpodobná, byl 

přesun do plaveckého areálu v Podolí. 

 Rozhodčí 

Problém s rozhodčími, na který respondenti rovněţ poukázali, měl být vyřešen na 

základě LEN
5
 nebo FINA

6
 kvalifikací pro rozhodování. Rovněţ bylo navrhnuto 

zajištění umpirů pro lepší přehled rozhodčích. 

 Společenská akce 

Dalším návrhem bylo zorganizovat společenskou akci pro účastníky závodu. Opět 

bylo navrţeno několik variant závěrečného večírku a také prohlídka Prahy především 

pro zahraniční účastníky. 

 Závěrečný večírek na parníku. 1.

 Závěrečný večírek v klubu. 2.

 Závěrečný večírek v prostorách bazénu, s největší pravděpodobností 3.

v tělocvičně. 

Varianty se opět lišily dle finanční náročnosti a také dle toho, kolik by prostor 

musel pojmout účastníků. 

 Administrativa 

Poslední návrhy se týkaly především administrativních věcí. První z nich se týkaly 

samotného posílání pozvánek do klubů, které se koná ve dvou kolech. Ve druhém kole 

                                                 
5
 Evropská plavecká federace. 

 
6
 Světová plavecká federace 
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však nerozesílá klub pozvánky přímo, pouze prostřednictvím ČSPS, proto bylo 

doporučeno klubu rozesílat pozvánky i v kole druhém.  

Jelikoţ finance jsou největším problémem soutěţe, dalším návrhem bylo zvýšení 

startovného pro závodnice z České republiky, které v roce 2012 činilo pouze 350,- (tato 

částka je bohuţel nejvyšší moţná, kterou mohou pořadatelé vybírat od českých 

účastnic) a pro zahraniční závodnice 750,-. Tento rozdíl dorovnává příspěvek od ČSPS, 

který činil 10 000,-. Po porovnání s ostatními závody, které se konají na českém území 

a které mají startovné rovněţ 350,- a obdrţí i stejný příspěvek, je to neporovnatelné. Ani 

jedny závody nedosahují jak finanční, tak časové náročnosti na organizaci jako závod 

v Praze. Proto bylo navrţeno zvýšení startovného na 550,- nebo 750,- pro závodnice 

z České republiky a také o podání ţádosti o zvýšení příspěvku od ČSPS.  

Posledním bodem bylo rozdělení registrace do dvou dnů, aby se předešlo 

zbytečným frontám a chaosu u registrace v pátek v poledne. Většina zahraničních 

výprav je totiţ přítomna jiţ na čtvrtečním večerním tréninku. 

 

5.3.2 Hodnocení realizace návrhů do roku 2015 

V této kapitole bude zhodnoceno, jak se organizátorům závodu povedlo zavést 

návrhy na zlepšení, které byly vytvořeny v roce 2013. 

 Sponzoři 

V roce 2013 byla nabídka balíčků rozeslána rodičům, kteří mají nebo měli v klubu 

své dcery. Bohuţel i přes to, ţe se nabídka zaslala těm, kteří mají k tomuto sportu vztah, 

zůstala bez odezvy. Opět se potvrdil fakt, ţe pro tento sport a pro jakýkoli jiný, který 

není tolik divácky atraktivní a nevyskytuje se v televizi nebo pouze sporadicky, je velmi 

těţké získat sponzory, kteří by přispěli finanční částkou. V minulem ročníku závodu 

byla získána firma NIKON jako sponzor, který přispěl věcnými cenami.  

V průběhu roku klubu přispívá několik rodičů, ve všech případech se jedná o 

příspěvek formou daru a jde většinou o menší peněţní částku na nákup nějakého 

vybavení pro závodnice. 
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 Změna lokality 

Ačkoli po změně lokality volá skoro většina účastníků závodu, SK Neptun Praha 

se i přes velkou snahu najít lépe vyhovující bazén, rozhodl i pro další ročníky vyuţívat 

bazén v Hloubětíně a to především z finančního důvodu. Pro lepší přehlednost je 

uvedena tabulka č. 6, kde jsou uvedeny ceny pronájmů na bazénech, které by svojí 

velikostí mohly pojmout všechny závodnice. 

Tabulka č. 6: Ceny pronájmů. 

Bazén 

Hodinový 

pronájem v 

korunách 

Počet 

pronajatých 

hodin 

Celkem 

Plavecký areál 

v Hloubětíně 
2050,- 40 82 000,- 

Plavecký areál 

v Podolí 
4500,- 35 157 500,- 

Aquacentrum 

Šutka 
6000,- 35 210 000,- 

             

Zdroj: Interní materiály SK Neptun Praha 

 

Ačkoli by mohlo být pronajato méně hodin, cena by se vyšplhala na skoro 

dvojnásobek oproti bazénu v Hloubětíně. Rovněţ také na domovském bazéně 

pořádajícího klubu je moţnost uzavření celého bazénu pro veřejnost, coţ mnoho lidí 

vnímá jako nespornou výhodu. Při přesunutí do Podolí či na Šutku by nemohl být 

uzavřen celý areál a účastníci závodu by se mísili s ostatními návštěvníky. Bohuţel tyto 

důvody, proč nelze nebo není výhodné přesunout závody, vidí pouze organizátoři, ale 

uţ ne sekce synchronizovaného plavání. Ze sportovního hlediska by nejvíce vyhovoval 

bazén v Podolí. 

 Rozhodčí 

Poté, co mnoho respondentů označilo za problém kvalitu rozhodčích, bylo 

doporučeno sestavovat rozhodcovský tým pouze z těch, kteří mají udělenou kvalifikaci 

od plaveckých federací (FINA nebo LEN), se o to pořádající oddíl snaţí. Bohuţel ne 

všechny kluby mají někoho s touto kvalifikací a ne všechny kluby přijedou alespoň 
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s nějakými rozhodčími. Při obsazování rozhodčích se však na tento fakt přihlíţí a hlavní 

rozhodčí se nedříve snaţí na pozice dosazovat zkušené a kvalitní rozhodčí a aţ poté 

doplňovat dalšími, které ţádnou mezinárodní kvalifikaci nemají. Stále však není 

v propozicích k závodu ţádná nutná kvalifikace k rozhodování uvedena. Pořadatel má 

totiţ obavy, ţe poté by neměl dostatečný počet rozhodčích, který je nutný k uspořádání 

závodu. 

 Společenská akce 

Společenská akce je jeden z prvků, který závodu stále velmi chybí. V této době 

nejsou závody pouze o tom zjistit, kdo ze závodníků přijel nejlépe připravený, ale jde 

také o prohlubování sociálních vtahů mezi všemi účastníky, výměna tréninkových 

metod a názorů. Jelikoţ organizátoři a ostatní pomocníci vypomáhají bez nároků na 

jakoukoli finanční odměnu, je to také jedna z moţností odměny právě pro ně. Je tedy 

velkou chybou, ţe se nic podobného nekoná.  

Na obranu organizátorů je však nutno říci, ţe závody v neděli večer končí aţ ve 

večerních hodinách (v roce 2015 to bylo aţ v 19,40), a tak by akce mohla začínat aţ 

okolo 8 nebo 9 hodiny večerní. Přičemţ mnoho výprav, zejména těch, které nejsou 

odkázány na leteckou dopravu, vzhledem k finančnímu rozpočtu, odjíţdí ihned po 

skončení závodu. Pokud by zůstávali, většinou by muselo dojít k prodlouţení pobytu o 

jednu noc. Jediným moţným řešením, je tedy prodlouţení závodu jiţ od pátečního rána. 

Na tuto variantu však nechtějí přistoupit majitelé bazénu a také by muselo dojít 

k navýšení pronajatých hodin. 

 Administrativa 

Co se týká administrativních změn, pozvánky se rozesílají ve všech kolech jak 

z plaveckého svazu, tak také přímo z klubu. Registrace byla rozdělena na dvě části a to 

na čtvrteční večer – zejména pro zahraniční účastníky a na páteční poledne pro 

účastníky z České republiky. Ti se čtvrtečního tréninku neúčastní, protoţe přijíţdí aţ 

v pátek. 

Bohuţel se nepodařilo navýšit poplatek za start pro české závodnice. Ačkoli se 

jedná o třídenní závody a ostatní soutěţe v České republice jsou pouze jednodenní 

(výjimkami jsou mistrovství republiky, kde se však startovné naplatí), sekce 

synchronizovaného plavání, dle paní ředitelky závodu, stále není ochotna vydat 

povolení pro zvýšení startovného pro Vánoční cenu. Pouze se podařilo zajistit vyšší 
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příspěvek pro tento závod. Po minulém ročníku proběhla diskuze se sekcí a ta zvýšila 

příspěvek na 15 000,-. Původní návrh klubu na navýšení na 30 000,-, je ochotná sekce 

akceptovat pouze při přesunu závodu do plaveckého areálu v Podolí, ale to není ani 

s tímto příspěvkem financovatelné. Z výše uvedené tabulky č. 3 je patrné, ţe náklady na 

pronájem bazénu v Podolí by byly skoro dvojnásobné a zvýšení příspěvku by mělo 

opačný efekt. Náklady na závod by se rapidně zvedly a klub by na tento fakt musel 

reagovat zvýšením startovného pouze pro závodníky ze zahraničí, které je jiţ v této 

době na maximu (startovné je 850,-). Proto klub zvýšení příspěvku odmítl i 

s vysvětlením, proč přesun nelze. Sekce však ze svého poţadavku na přesun 

neustoupila. 

 

5.3.3 Shrnutí 

Po analýze, zda byly zavedeny navrţené změny z roku 2012, bylo zjištěno, ţe 

většina návrhů nemohla být z objektivních důvodů zavedena. Ve většině případů jako je 

získání více sponzorů, přesunutí na jiný bazén v Praze či zvýšení startovného, bohuţel 

nezáleţí pouze na organizátorovi. Jediné, co by však mělo být změněno a záleţí pouze 

na SK Neptun, je společenská akce, která je v tuto dobu více neţ ţádoucí. Ta stále 

v časovém rozpisu závodu chybí. 

 

5.4 Analýza rizik pro závod Vánoční cena Prahy 2016 

Na základě teoretických přínosů z literatury, poznatků a materiálů z MSLH 2016 

byla vytvořena analýza rizik pro závod Vánoční cena Praha 2016. Analýza rizik slouţí 

k vytvoření návrhu na konkrétní bezpečnostní opatření, které se bude týkat tohoto 

závodu. Hlavní body byly vytvořeny na základě diskuze s hlavními organizátory a s 

paní ředitelkou závodu. Opatření byla navrţena také s ohledem na rozpočet závodu, 

který je velmi omezený. 

Otázka bezpečnosti závodu se objevila jiţ pro ročník 2015 po teroristických 

listopadových útocích ve Francii a vzešla od paní ředitelky závodu. Jelikoţ se ale soutěţ 

koná na začátku prosince, nebyl zde časový prostor pro analýzu. I přesto, ţe závody 

v synchronizovaném plavání nejsou mediálně sledovány, organizační tým má obavy o 

bezpečnost závodnic a ostatních účastníků. 
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Při vytváření oblastí rizik se vycházelo zejména ze zkušeností organizátorů 

s tímto závodem, neboť hlavní tým organizátorů je více jak 15 let skoro neměnný. 

Dalším východiskem pro vytvoření analýzy byl fakt, ţe někteří účastníci, především 

z Ruska, Švédska a také z Izraele, projevili zájem o účast v dalším roce 2016 jiţ během 

loňského ročníku. V této době se také objevují dotazy, ze strany dalších zahraničních 

týmů, které se týkají dalšího jubilejního 35. ročníku Vánoční ceny Prahy. Vytváření 

bezpečnostních opatření probíhalo také na základě konzultací s bezpečnostní ředitelkou 

MSLH 2015, paní Fáberovou. 

Celková struktura analýzy rizik pro Vánoční cenu 2016 je přiloţena v příloze č. 1.  

 

5.4.1 Klasifikace rizik 

Pro závod Vánoční cena byla vytvořena, na základě konzultací s paní ředitelkou 

bezpečnosti, klasifikace rizik dle toho, jaká jednotlivá rizika mohou ohrozit závod. Jako 

východisko byly opět zvoleny tři hlavní indikátory, které jsou – pravděpodobnost 

výskytu problému, dopad na závod a míra rizika neboli zranitelnost. 

Pravděpodobnost výskytu problému: 

 Minimální. 1.

 Nízká. 2.

 Střední. 3.

 Vysoká. 4.

 Velmi vysoká. 5.

Dopad, neboli jak moc by byl závod při určitém problému ohroţen: 

 Zanedbatelný. 1.

 Nízký. 2.

 Střední. 3.

 Vysoký. 4.

 Katastrofální.  5.
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Celková míra rizika – zranitelnost: 

 Zanedbatelná. 1.

 Nízká. 2.

 Střední. 3.

 Značná. 4.

 Vysoká. 5.

U obou soutěţí je nutno posuzovat dopad určitého problému z hlediska počtu 

zraněných a mrtvých osob, z hlediska materiálních ztrát a také z hlediska moţnosti 

uskutečnění soutěţe. U MSLH by byly dopady pravděpodobně mnohem horší, jedná se 

o velkou, mediálně podporovanou soutěţ za účasti tisíců lidí. 

 

5.4.2 Hlavní oblasti rizik 

Hlavní oblasti rizik byly rozděleny do 9 různých kategorií. Hlavní kategorie se 

vţdy skládají z dalších podkategorií, které jsou uvedeny v bodě 5.4.3. 

I. Globální rizika. 

II. Rizika spojená s týmy. 

III. Rizika spojená s VIP. 

IV. Rizika spojená se specifiky bazénu v Hloubětíně. 

V. Rizika spojená s diváky a s místem, které je pro ně vyhrazeno. 

VI. Rizika spojená s organizátory. 

VII. Rizika, která souvisí s okolím bazénu. 

VIII. Dopravní rizika. 

IX. Zdravotní rizika. 
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5.4.3 Jednotlivé oblasti rizik 

Jednotlivá rizika byla ohodnocena na základě grafu č. 2, který je uveden výše. 

I. Globální rizika 

Do této skupiny rizik spadají globální problémy, které nelze ve větší míře ovlivnit. 

Patří sem například terorismus, globální oteplování, různé nemoci a další. Pro závod 

Vánoční cena existují tři typy rizik, které se dají zahrnout do této kategorie: 

 I. 1. – Hrozba teroristického útoku. 

Hrozba teroristického útoku můţe zdánlivě vypadat, ţe se závody nemá nic moc 

společného. V této době si bohuţel tímto faktem nemůţe být nikdo jistý, neboť útoky 

stále přibývají i na místech, kde by je málokdo čekal. Jako výsledná míra rizika bylo 

určeno jako značné (4). I kdyţ pravděpodobnost útoku není aţ tak velká (2), dopad je 

v tomto případě katastrofální (5), proto je výsledný index vysoký. 

Jako způsob řešení byla zvolena moţnost transferování na policii České 

republiky, která uţ bude postupovat dle svých pravidel. 

 I. 2. – Anonymní nahlášení nástraţného výbušného systému (dále jen NVS). 

Nahlášení NVS má obdobnou situace jako hrozba teroristického útoku. Opět je 

míra rizika značná (4) a to hlavně kvůli dopadu celé situace na závod, který by byl 

velmi váţný (4). 

Opět jako způsob řešení bylo určeno transferování na policii České republiky. 

 I. 3. – Problémy s uprchlíky. 

Problém s uprchlíky je v této chvíli pro Evropu jeden z nejstěţejnějších problémů. 

Organizátoři si však nemyslí, ţe by jimi mohl být ohroţen průběh a konání závodu. 

Jako největší hrozbu označili, pokud by se v Evropě uzavřely hranice. Pro mnoho týmů 

by to mohl být jeden z aspektů, který by je od praţských závodů odradil. Míra ohroţení 

je v tomto případě nízká (2). 

Organizátorům nezbývá nic jiného neţ tento problém akceptovat a doufat, ţe 

nedojde k uzavření hranic, popřípadě ho transferovat na policii České republiky. 
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II. Týmy 

 II. 1 – Slovní a fyzické napadení týmu z Ruska. 

Riziko napadení týmu z Ruska hrozí především mimo bazén a jeho okolí. Jako 

míra rizika byla určena střední (3). Samotné napadení by závod nejspíše neohrozilo, ale 

došlo by k poškození velmi dobré pověsti soutěţe a ruské týmy by nejspíše přestaly 

přijíţdět.  

Způsob řešení u tohoto případu by bylo transferování na policii České republiky, 

popřípadě by organizátoři mohli poţádat o spolupráci ruskou ambasádu, jako je to u 

týmu z Izraele. Mohlo by také dojít k najmutí ochranky od specializované firmy, na to 

však bohuţel nejsou v rozpočtu prostředky. Rovněţ si paní ředitelka závodu myslí, ţe 

v této době to není nutnost. 

 II. 2 – Slovní a fyzické napadení týmu z Izraele. 

Rizika napadení izraelského týmu si je také vědoma samotná skupina. Ve většině 

případů, kdy se Izrael účastnil závodu, měl k dispozici po celou dobu ochranku 

z izraelské ambasády. Vyhodnocení rizika napadení je střední (3). Opět zde jde spíše o 

napadení závodnic a dalších členů týmu mimo okolí bazénu. 

Jako způsob řešení bylo opět určeno transferování. Tentokrát na členy ochranky 

přímo z izraelské ambasády, popřípadě na policii České republiky. 

 II. 3 – Slovní a fyzické  napadení ostatních týmů. 

Napadení dalších týmů bylo vyhodnoceno jako zanedbatelné riziko (1). Proto se 

organizátoři rozhodli toto malé riziko akceptovat. 

III. VIP 

 III. 1 – Nezajištění observera. 

Nezajištění observera ze strany organizátorů by bylo velkým problémem. Výzkum 

v roce 2012 ukázal, ţe mnoho států si tento závod vybere také z tohoto důvodu. 

Observer zvyšuje prestiţ soutěţe, je to záruka kvalitněji obsazených závodů ze strany 

rozhodčích. I kdyţ z výzkumů víme, ţe to stále není ideální. Proto tento problém byl 

označen indexem 3, tedy střední riziko pro závod. 

Řešením tohoto problému je eliminace. Pořadatel se musí za kaţdou cenu 

observera pokusit sehnat. Například navýšením částky rozpočtu. 
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IV. Bazén 

 IV. 1 – Panika z úniku chlóru. 

Panika z úniku chlóru, který na bazéně však není přítomen (hloubětínský bazén 

nemá chlórovací zařízení na úpravu vody v bazénu a je upravován jinou technologií), 

můţe způsobit velké problémy a ohrozit celé závody. V loňském roce byl bazén 

okamţitě na 3 dny uzavřen, kvůli špatné informovanosti návštěvníků, takţe bylo třeba 

získat potřebná potvrzení od dodavatele technologie, hygieniků a hasičů. Proto je míra 

rizika v tomto případě vysoká (5), kdy dopad na závody je určen jako katastrofální (5) a 

míra pravděpodobnosti je střední (3). 

V tomto případě je jako způsob řešení eliminace. Organizátoři by měli do 

propozic uvést fakt, ţe na bazéně není přítomen chlór v plynném skupenství a tudíţ není 

moţné, aby unikl. 

 IV. 2 – Problémy s dodávkou elektrického proudu. 

Problém s dodávkou elektrického proudu bohuţel klub nemůţe nijak ovlivnit. Při 

výpadku by došlo k ovlivnění závodu a k časovému posunu, který by však většina 

účastníků nejspíše nebyla schopna akceptovat. Jako míra rizika byla v tomto případě 

určena střední (3). 

U tohoto problému je jako způsob řešení transferování na dodavatele, který by 

měl zajistit okamţité obnovení. Pořadatelé by měli dodavatele předem o akci 

informovat. 

 IV. 3 – Problémy s dodávkou vody. 

Tento problém je velmi obdobný problému s dodávkou elektrického proudu. I u 

tohoto problému bylo riziko určeno na střední (3). 

V tomto případě se jedná i o stejný postup řešení a to transferování na dodavatele. 

 IV. 4 – Proniknutí neţádoucí osoby do objektu. 

Proniknutí cizí osoby do objektu se velmi těţko kontroluje, neboť na závodě není 

zaveden jakýkoli systém akreditací. Registrované jsou pouze závodnice a rozhodčí, ale 

ani ti nemají ţádné akreditační karty. Kvůli této skutečnosti by měl pořadatel v příštích 

letech systém akreditací zavést. Problém však vţdy bude s diváky, neboť akce je 

veřejná a vstupné se neplatí. Proniknutí neţádoucí osoby ve většině případů neovlivní 
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závod jako celek (2). Závodnice se však pohybují po celém areálu a není příjemné, 

pokud by narazily na osobu z nejniţších společenských vrstev. Mohlo by také dojít 

k slovnímu či fyzickému napadení. 

Řešení problému v tomto případě je transferování na městskou či státní policii, 

která by na závodě měla být přítomna po celou dobu. V příštích ročnících při zavedení 

akreditací by došlo ke zmírnění rizika.  

V. Diváci/ Tribuna 

 V. 1 – Málo místa pro diváky. 

Problém s místem pro diváky bohuţel na tomto bazéně bude ve většině případů. 

Je zde však moţnost přesunout malé mnoţství (okolo 8 osob) starších a méně mobilních 

osob přímo na vyhrazené místo na bazéně. Index rizika je u tohoto problému nízké (2). 

Pořadatelům nezbývá nic jiného, neţ tento problém akceptovat. Řešením tohoto 

problému je pouze jedna moţnost a to přesunutí na jiný bazén, coţ v této době není 

z finančního hlediska moţné. 

 V. 2 – Špatný vzduch, vedro. 

Jelikoţ v jednu chvíli je na bazéně přítomno mnoho lidí, je zde vysoká (4) 

pravděpodobnost výskytu tohoto problému. Rovněţ dopad, především na diváky, je 

střední (3). Závody to ve větší míře neovlivní, ale zdraví pro všechny účastníky je na 

prvním místě. Proto by mělo být zajištěno správné a včasné odvětrávání pomocí 

technologie ze strany pracovníků bazénu. 

Organizátoři v tomto případě transferují problém na zaměstnance bazénu, kteří 

zodpovídají za technickou stránku provozu bazénu. 

VI. Organizátoři 

 VI. 1 – Nedostatečný počet organizátorů. 

Nedostatečný počet pomocníků je velkou obavou organizátorů. Bez pomocníků 

by závod nešlo zorganizovat, proto by jejich absence měla katastrofální (5) důsledky na 

závod. Rovněţ je i vysoká pravděpodobnost (4), ţe se tento problém vyskytne.  

Jako způsob řešení je eliminace a také mírnění problému, kdy bude docházet ke 

zdvojování funkcí u pořadatelů. 
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 VI. 2 – Jazyková bariéra mezi účastníky a organizátory. 

Jazyková bariéra by byla velkým problémem mezi účastníky. Pravděpodobnost 

tohoto problému je ale v této době velmi nízká (1), většina organizátorů i pomocníků je 

schopná se domluvit alespoň jedním cizím jazykem. Tento problém byl označen jako 

zanedbatelný (1). 

Organizátoři tento problém mohou mírnit, kdy na nejfrekventovanější místa 

budou dosazeni ti, kteří se domluví velmi dobře cizím jazykem. 

VII. Okolí 

 VII. 1 – Bezdomovci, drogově závislí a další. 

Bohuţel městská část Hloubětín, okolí bazénu a parku v Hloubětíně je hojně 

obsazováno právě bezdomovci, drogově závislými a dalšími. Je tedy ţádoucí, aby tyto 

osoby neměly umoţněn přístup na bazén. Můţeme se totiţ občas setkat, ţe někdo 

pronikne aţ do útrob bazénu, například na toalety. Závody by v tomto případě nebyly 

ohroţeny, na druhou stanu by mohlo dojít ke zničení dobré pověsti soutěţe. Závodnice 

by si ze závodu mohly přivézt velmi špatnou zkušenost a v příštích ročnících by klub 

nemusel znovu přijet. Míra rizika byla v tomto případě určena na střední (3). 

V tomto případě by řešením problému bylo transferování na policii České 

republiky. 

 VII. 2 – Nedostatečná moţnost parkování. 

U areálu je bohuţel nedostatečná moţnost parkování. Je vyhrazeno pouze několik 

míst, která jsou určena návštěvníkům bazénu. Proto není v silách organizátorů zajistit 

parkovací místa pro všechny. Za posledních několik ročníků se však organizátoři 

nesetkali s problémem, který by souvisel s nedostatečným počtem parkovacích míst. 

Způsob řešení je zmírnění nebo akceptace situace. Všichni účastníci jsou na tuto 

skutečnost upozorňováni dopředu. Většina má moţnost své klubové autobusy nechat 

přímo v hotelu, kde bydlí. 

VIII. Doprava 

 VIII. 1 – Dopravní kolaps v Praze a na příjezdových cestách kvůli počasí. 

Uţ mnohokrát byla v Praze zcela znemoţněna doprava kvůli počasí. Do této 

situace se nesčetněkrát dostaly také dálnice a to především na trase z Brna do Prahy a 
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také z Plzně. Ačkoli počasí v nejbliţších letech nenapovídá, ţe by se takováto situace 

měla vyskytnout na začátku prosince, je s ní nutné počítat. Index rizika se v tomto 

případě dostal na střední hranici (3). Pokud by většina výprav nestihla začátek závodu, 

byl by to velký problém, jelikoţ časový rozvrh je hodně natěsnaný a posuny nejsou 

moţné. 

Organizátorům nezbývá nic jiného neţ tento fakt přijmout a akceptovat jej. Na 

zmírnění situace účastníci dostávají upozornění, aby si naplánovali příjezd dostatečně 

předem. 

 VIII. 2 – Problémy na praţském letišti. 

Problémy s dopravou na praţském letišti bohuţel organizátoři rovněţ neovlivní. 

Stejně jako předchozí bod je index míry rizika střední (3). 

V tomto případě se opět jedná o akceptaci nebo mírnění situace na základě 

upozornění o včasném příjezdu. 

IX. Zdravotní problémy 

 IX. 1 – Zdravotní problémy organizátorů, závodníků a dalších návštěvníků 

závodu. 

Bohuţel jakákoli akce se neobejde bez lékařské pomoci. Jelikoţ se závod koná 

v prostorách bazénu, je vţdy přítomen plavčík. Do zdravotních problémů se mohou 

dostat všichni aktivní účastníci závodu, ale i diváci. Velmi důleţité je v tomto případě 

neopomenout bod V. 2. Jelikoţ je na závodu přítomno mnoho lidí, je tento problém 

označen jako střední (3). Rovněţ pravděpodobnost i dopad byly označeny indexem 3. 

V tomto bodě organizátoři transferují odpovědnost na plavčíka, který je přítomen 

po celou dobu závodu, ale také na zdravotníka, který na závody dohlíţí. 

 

5.5 Financování SK Neptun Praha a závodu Vánoční cena Prahy 

Z teoretické části vyplývá, ţe je několik moţností financování sportu a 

sportovních akcí v České republice. Dle ředitelky klubu a závodu, paní Kateřiny 

Vostárkové, v roce 2015 SK Neptun Praha čerpal finance z několika programů. Ve 

většině případů se jednalo o granty či dotace, které podporovaly celoroční fungování 

klubu. Ani jeden z grantů či dotací však nebyl přímo vyuţit na organizování závodu. Na 
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druhou stranu veškeré finanční prostředky, které pořádající oddíl obdrţí, nepřímo 

ovlivňují závod Vánoční cena Prahy. Z mé bakalářské práce (2013) i z rozpočtu závodu 

v minulém roce, který je uveden v bodě 5.1.2. je patrné, ţe výdaje jsou vyšší neţ 

samotné příjmy závodu. Klub proto musí vyuţít i vlastních zdrojů na pokrytí nákladů a 

uspořádání závodu.  

Pro rok 2015 klub čerpal finanční prostředky pomocí konkrétních čtyř grantů, 

dotací nebo příspěvků a to: 

 MŠMT – Program V. – Činnost sportovních svazů. 

Finanční prostředky z programu V. SK Neptun čerpal skrze příspěvky od ČSPS, 

který přerozděloval finance dle určitého klíče, který si určil výkonný výbor ČSPS a 

nebyl zveřejněn. V minulém roce bylo klubům dle smlouvy přispěno na organizaci 

sportu (například pronájmy sportovišť). 

 Praha 14 – Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity. 

Tento grant byl vypsán městskou částí Praha 14 na: 

o provoz a vybavení prostor pro činnost, 

o akce ve volném čase pro děti a mládeţ,  

o reprezentace, soutěţe, turnaje a přehlídky, 

o sportovní akce pro děti, mládeţ a další oblasti. 

Jako cílové skupiny byly označené mládeţ do 26 let, ohroţené a znevýhodněné 

skupiny nebo senioři, uvádí Praha 14 na internetových stránkách (2016). 

 Tento grant se povedl získat na základě organizování a zprostředkování akcí ve 

volném čase. Finanční prostředky byly získány na provozování sportovní činnosti. 

 Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěţní aktivity) 

Jak je uvedeno na stánkách hlavního města Prahy (2016), tento program je 

zaměřen na tělovýchovnou činnost organizovanou neziskovými organizacemi. Klub 

opět finanční prostředky získává prostřednictvím příspěvků od ČSPS, protoţe finanční 

prostředky z toho programu mohou čerpat pouze sportovní svazy či zastřešující 

organizace, které poté finance přerozdělují. Do roku 2014 byl tento program označen 

jako program VIII. Rozvojové a systémové projekty celopraţského významu. Od roku 

2015 jako I. a Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeţe. 
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Jako jeden z mála platí tento program od července do června následujícího roku, 

oproti většině, které platí na rok kalendářní. 

 Prostředky ČOV obdrţené ze strany loterijních společností. 

Přes ČSPS SK Neptun obdrţel příspěvek také příspěvek, který pochází od ČOV 

ze strany loterijních společností. Dle ČSPS ČOV přerozdělilo výnosy z loterií na 

základě neuveřejněných podmínek. 

Od městské části Praha 9 se v loňském roce bohuţel ţádnou finanční pomoc 

nepodařilo získat. 

 

5.5.1 Shrnutí 

Sportovní klub Neptun Praha byl v loňském roce podporován z několika 

programů. Od ČSPS získal příspěvky od MŠMT, od ČOV a také od Magistrátu 

hlavního města Prahy (dále jen MHMP). Dále byl podpořen dotací od městské části 

Praha 14. Ačkoli ČUS ve svých stanovách (2016) uvádí, ţe jeho úkolem je poskytovat 

finanční podporu svým členským subjektům, klub přímou dotaci od ČUS v posledních 

letech neobdrţel.  

 

5.6 SWOT analýza závodu 

Na základě analýzy dokumentů, z písemného dotazování (z roku 2012) a 

konzultací s organizátory závodu byla vytvořena SWOT analýza, která má objasnit silné 

a slabé stránky závodu a také příleţitosti, kterých by organizátoři měli vyuţít a hrozby, 

které závod ovlivňují. 

 Silné stránky 1.

 Velká konkurence – na závod jiţ tradičně přijíţdí velký počet závodnic a to 

především v kategorii starších ţákyň. Tento závod svým počtem převyšuje i 

neoficiální mistrovství světa v této kategorii (v této věkové kategorii 

neexistuje oficiální MS, to je aţ od vyšší věkové kategorie). 

 Mnoho zúčastněných zemí – tento závod má velmi dobrou pověst po celém 

světě. Na závodech se jiţ vystřídaly účastnící ze všech světových kontinentů. 
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Kaţdoročními hosty jsou výpravy z Japonska, Ruska nebo Kanady. 

V loňském roce se závodu účastnilo 16 států z celého světa.  

 Organizace závodu – z dotazování v roce 2012 vyplynulo, ţe organizace 

závodu je na velmi dobré aţ výborné úrovni (celková známka je 1,77). Jelikoţ 

je organizační tým jiţ několik let neměnný, dá se předpokládat, ţe tento trend 

vydrţí i do dalších ročníků. 

 Místo a dostupnost – Praha je pro mnohé účastníky velmi dobrou lokalitou, 

hlavně z finanční stránky. Je velmi dobře dostupná jak letecky – pro účastníky 

z druhého konce světa, tak i autobusovou dopravou, kterou vyuţívají 

především chorvatské, polské nebo švýcarské výpravy. 

 Termín závodu – termín závodu byl zvolen jiţ na jeho počátku, v roce 1981 a 

zdá se, ţe se organizátoři trefili velmi dobře. Vánoční Praha je velkým 

lákadlem pro všechny účastníky. Rovněţ se v této době nekoná ţádný jiný 

závod a pro závodnice je Vánoční cena vyvrcholením první části sezóny. 

 Slabé stránky 2.

 Nedostatečná kapacita bazénu – bohuţel kapacita prostorů bazénu není 

dostatečná a to ani pro diváky, ani pro samotné závodnice. Rovněţ samotný 

bazén není úplně vyhovující pro závody v synchronizovaném plavání. Na 

jedné straně je sice dostatečně hluboký, ale na mělké straně má maximální 

hloubku 1,40m.  

 Nedostatečné časové moţnosti – stále není v silách pořadatelů prodlouţit 

závod alespoň od pátečního rána. A to hlavně z důvodu neochoty majitele 

bazénu. Dalším důvodem je fakt, ţe nikdo, kdo se na organizaci závodu 

podílí, nemá nárok na finanční odměnu. Všichni vypomáhají ve svém volném 

čase a nemohou být na bazéně přítomni jiţ od pátečního rána. Tímto se však 

stává závod velmi uspěchaným. 

 Chybějící závěrečný večírek – o tom, ţe by se účastníci závodu velmi rádi 

zúčastnili závěrečného večírku, byli organizátoři upozorněni jiţ ve výzkumu 

z roku 2012. Stále však na programu do roku 2015 chybí. Závody jiţ nejsou 

pouze o tom, kdo zvítězí. V dnešní době se ze závodu stává společenská 
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událost, kde dochází k výměně informací, zkušeností a navazují se nová 

přátelství po celém světě. 

 Tréninkové podmínky – bohuţel před závodem je pouze jeden oficiální 

trénink a to ve čtvrtek večer, kdy jsou přítomné skoro všechny zahraniční 

výpravy. SK Neptun Praha jako organizátor akce bohuţel není schopen zajistit 

větší mnoţství tréninkových hodin a to opět z důvodu neochoty majitele 

bazénu. Bazén má pronajatý větší počet klubů a majitelé se nechtějí 

přizpůsobovat a měnit na jeden týden zaběhnuté rezervace. Také je zde otázka 

finanční, protoţe pokud by bylo pronajato více hodin, projevilo by se to 

v nákladové stránce rozpočtu, která uţ teď je velmi napjatá. 

 Příleţitosti 3.

 Spojení s Memoriálem Hany Cinkové – SK Neptun Praha pořádá kaţdý rok 

ještě jeden závod ve druhé polovině března. Mohlo by dojít k propojení obou 

dvou závodů, kdy by se výsledky ze závodů sčítaly. Došlo by k vytvoření 

praţského miniturnaje.  

 Workshopy – před nebo po závodě by mohl být uspořádán seminář k 

tréninkovým metodám, k výkladu pravidel nebo k rozhodování. Došlo by tak 

k výměně názorů a poznatků mezi všemi účastníky.  

 Synchronizované plavání pro muţe – světová plavecká federace v roce 2014 

povolila starty muţů v synchronizovaném plavání (FINA, 2016) a to 

v disciplíně MIX duo. Vánoční cena Prahy by mohla vyuţít této nové 

disciplíny, která se stále ještě vyvíjí, a na závod by se organizátoři měli 

pokusit přilákat závodníky této kategorie. 

 Hrozby 4.

 Absence sponzorů – absence sponzorů je jeden z největších problémů závodu, 

ale i celého fungování klubu. Bohuţel se stále nedaří sehnat sponzora, který 

by byl ochoten přispět nějakým finančním obnosem pro tento závod. Jak je jiţ 

uvedeno výše, sport, který není atraktivní pro televizní kamery, velmi těţko 

shání sponzory. 

 Závod Slovakia synchro – tento závod se koná v listopadu ve slovenském 

hlavním městě Bratislavě a závod je vypsán pro stejné věkové kategorie jako 
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Vánoční cena. Mohlo by tedy dojít ke sníţení počtu závodnic vzhledem k této 

soutěţi. Naštěstí Vánoční cena zatím těţí z velmi dobré pověsti a k úbytku 

závodnic nedochází. 

 Změna majitele bazénu – ačkoli vztahy s majiteli bazénu nejsou vţdy ideální, 

stále má domácí pořádající oddíl velmi slušné moţnosti, co se týká pronájmů 

hodin. Pokud by došlo ke změně provozovatele, má paní ředitelka obavy 

zejména z nárůstu ceny za pronájem prostorů. Mohlo by také dojít ke sníţení 

počtu pronajatých hodin, coţ by se projevilo zejména poklesem výkonnosti 

domácích závodnic. 

 Nedostatek organizátorů – jak jiţ bylo několikrát uvedeno, všichni 

organizátoři spolupracují bez nároku na jakýkoli honorář. V této době je velmi 

náročné sehnat kohokoli, kdo by se chtěl této aktivitě věnovat zdarma. SK 

Neptun jako pořádající oddíl má kaţdoročně problémy se zajištěním 

dostačujícího počtu pomocníků, bez kterých by závod nemohl být uspořádán. 

Pokud se trend klesajícího počtu trenérů a počtu ochotných rodičů vypomáhat 

nezastaví, organizátoři budou nuceni tento závod zrušit.
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6 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ ZÁVODU VÁNOČNÍ CENA 

PRAHY 

Východiska pro návrhy na zlepšení kvality závodu jsou především SWOT 

analýza, výzkum z roku 2012 a analýza interních dokumentů SK Neptun Praha. Návrhy 

byly rozděleny do několika kategorií a to na organizační, sportovní, společenskou a 

bezpečnostní stránku závodu. 

 

6.1 Organizační stránka závodu 

 Další moţnosti financování závodu 

Do příštích let nebo ještě tento rok by SK Neptun Praha mohl poţádat o získání 

několika dalších finančních prostředků, a to za prvé od hlavního města Prahy a za druhé 

od Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy.  

 Moţnosti vyuţití programů od hlavního města Prahy: 1.

 Program III. – Podpora sportovních akcí v Praze. 

o III. A – Sportovní akce mezinárodního významu 

Finanční prostředky z tohoto programu mohou ţádat právnické nebo fyzické 

osoby, které provozují sportovní nebo tělovýchovnou činnost více neţ jeden rok a které 

jsou označeny jako hlavní pořadatel akce. Finance z tohoto programu mohou být 

vyuţity například na pronájmy sportovišť, propagaci akce nebo na organizační zajištění 

akce. O tuto dotaci je moţno ţádat aţ do 29. 4. 2016, uvádí magistrát hlavního města 

Prahy na svých webových stránkách (2016). 

Výše dotace závisí na významu akce pro Prahu, na zapojení českého sportu do 

mezinárodního prostředí a na divácké atraktivitě. 

 Program II. – Krátkodobé akce s celopraţským významem, podporující zájem 

obyvatel Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý ţivotní styl a aktivní trávení 

volného času. 

Tento program vznikl na základě vyhlášení programů díky titulu města Prahy jako 

Evropské hlavní město sportu pro rok 2016 a je velmi podobným s programem III. 
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Tento grant však nelze podat, pokud jiţ ţadatel o podobný grant na stejnou akci 

poţádal. 

 Moţnosti vyuţití programů od MŠMT: 2.

 Program VI. – Významné sportovní akce  

MŠMT na stránkách uvádí (2016), ţe tento program je vyhlášen na zabezpečení 

významných sportovních akcí, které jsou: 

o mezinárodními sportovními akcemi s účastí reprezentantů ČR konané 

na území ČR, 

o sportovními akcemi olympijské přípravy před a v době konání 

olympijských her, včetně olympiády dětí a mládeţe v ČR 

o sportovními a tělovýchovnými akcemi pro oblast volnočasových 

aktivit v ČR. 

Ţadatelem financí z toho programu mohou být spolky s celostátní působností 

s charakterem svazu nebo sportovní organizace. SK Neptun by tedy musel nejdříve 

zaslat poţadavek na ČSPS a dále by o dotaci od MŠMT musel zaţádat svaz.  Pokud by 

ČSPS dostal finanční podporu na akci, formou příspěvku by byla převedena na SK 

Neptun Praha. 

Finanční příspěvek závisí na řadě kritérií, které například jsou – společenská 

významnost akce, údaj o spolufinancování sportovní akce nebo na mnoţství zapojených 

účastníků. 

 Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech. 

Dle MŠMT (2016) je tato dotace určena na podporu činnosti sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot a to na: 

o sportovní vybavení a výstroj, 

o personální zabezpečení práce trenérů, asistentů atd. při práci s dětmi a 

mládeţí ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.  

Z tohoto programu budou podporovány pouze ty kluby, které se starají o mládeţ 

do 18 let. Přesněji ti, kteří mají více neţ 20 členů v mládeţnických kategoriích. Z 

programu VIII. mohou na MŠMT ţádat samotné spolky, které splňují podmínky zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
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Výše finančního příspěvku závisí na rozpočtu klubu, poţadavku o dotaci a na 

počtu členů do 18 let. 

 Zpětné hodnocení závodu 

Zpětné hodnocení závodu naprosto chybí. Dle teoretických poznatků z kapitoly 2. 

1. 4 – Organizace sportovních akcí a z jejich podkapitol je jasné, ţe kaţdá akce by také 

měla mít zpětnou vazbu a to jak od organizátorů, kteří se podíleli na závodu, tak i od 

účastníků. 

Dle mého názoru i dle autorů by si po kaţdém ročníku závodu Vánoční ceny měl 

alespoň hlavní organizační tým sednout a zrekapitulovat si, jak závod probíhal. 

Zhodnoceny by měly být všechny fáze, jak přípravné tak realizační. Z vlastního 

pozorování je patrné, ţe organizátoři na kaţdém ročníku přijdou s nějakým nápadem, 

který by byl do dalších let vyuţitelný. Bohuţel velmi často byly nápady zapomenuty. 

Organizační tým by se měl zaměřit především na otázky financování, organizačního 

zabezpečení a bezpečnosti. 

Velmi uţitečná by byla také zpětná vazba od účastníků z jiných klubů nebo států. 

Ta proběhla v roce 2012 a bylo by dobré, aby byla opakována s určitou pravidelností, 

například po 3 aţ 5 letech. Minulý výzkum byl proveden aţ po ukončení závodu 

elektronickou formou a dotazník byl poměrně obsáhlý. Byl proto velký problém se 

zpětnou vazbou, dotazníky byly většinou vyplněny aţ po několikáté urgenci. Dle 

zkušeností by další výzkum měl proběhnout přímo na bazéně. Osloveni by měli být 

manaţeři jednotlivých týmů, popřípadě jiné pověřené osoby a měla by být snaha o 

získání informací od všech zúčastněných klubů. Dotazník by měl být pouze 

jednoduchého charakteru a mohl by se skládat z těchto otázek: 

 Jak jste byli celkově se závodem Vánoční cena Prahy spokojeni?  1.

o Odpověď: Oznámkujte 1 – 5 jako ve škole 

 Vyskytl se během soutěţe nějaký problém? 2.

o Odpověď: Ano X Ne 

2a. Jaký? 

 Co by dle vás mohlo být zlepšeno do příštího roku? 3.

o Otevřená odpověď 
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 Další připomínky. 4.

 

6.2 Sportovní stránka závodu 

 Propojení závodu s Memoriálem Hany Cinkové 

Závod Memoriál Hany Cinkové se koná kaţdoročně v březnu pro začínající 

děvčata, mladší a starší ţákyně. Oba závody, jak Vánoční cena, tak Memoriál Hany 

Cinkové, jsou vypsány pro kategorii starších ţákyň. Mohlo by dojít k propojení v této 

kategorii a to velmi jednoduše, pomocí sčítání bodů z obou dvou soutěţí. Body by se 

sčítaly ve školním roce, nikoli v kalendářním – prvním závodem by byla Vánoční cena, 

která je v prosinci a druhým by byl Memoriál, konaný v březnu. 

Především na březnovém závodě by mohlo dojít ke zvýšení počtu a kvality 

závodnic a to jak v kategorii starších ţákyň, tak i v ostatních věkových kategoriích. 

Pokud by druţstva, která byla na Vánoční ceně, přijela i na březnový závod, s největší 

pravděpodobností by přivezla i závodnice do jiných kategorií. Sice by muselo dojít 

k prodlouţení závodu alespoň na 1 a půl den, ale i přesto si organizační tým myslí, ţe 

můţe dojít k navýšení příjmů. Rovněţ by se zvýšila konkurence na březnové soutěţi, 

především díky soutěţícím ze zahraničí. Došlo by i ke zvýšení motivace, zejména 

v kategorii starších ţákyň – těm by se totiţ výsledky soutěţí sčítaly a na konci 

březnového závodu by byly vyhlašovány jak zvlášť, tak i dohromady s Vánoční cenou.  

Při propojení obou soutěţí by v České republice vzniklo něco unikátního, co zde 

do této doby neexistuje. 

 Prodlouţení závodu od pátku od rána 

Časový rozpis závodu je velmi napjatý. Dle ohlasů účastníků, především ze 

zahraničí a také z výzkumu z roku 2012 je patrné, ţe závodu škodí jeho uspěchanost.  

Závod začíná aţ v pátek odpoledne, a proto si myslím, ţe posunutí závodu od pátečního 

rána by mohlo pomoci a závod by si všichni mohli více uţít. Prodlouţení závodu 

v největší míře brzdí neochota ze strany provozovatele pronajmout klubu bazén jiţ od 

pátečního rána.  

Při prodlouţení závodu by byl navýšen počet pronajatých hodin a pro 

organizátory by byl navýšen čas, který musí trávit přímo na bazéně. I přes tento fakt si 

myslím, ţe by organizační tým prodlouţení ocenil. V průběhu závodu by byl čas 
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alespoň na malý odpočinek a je zde i moţnost ukončení závodu dříve neţ v neděli ve 

večerních hodinách.  

 

6.3 Společenská stránka závodu 

 Závěrečný večírek 

Závěrečný večírek je jeden z mála bodů, který závodu stále chybí, a to i přes 

upozornění účastníků závodu z roku 2012. Večírek by se musel konat v neděli aţ po 

skončení závodu, které končí ve večerních hodinách. Pokud by se však mohl konat 

přímo na bazéně, účastníci by ušetřili čas na přejezd a bylo by ho moţné uspořádat. 

Pokud by se závod podařil protáhnout jiţ od pátečního rána, mohl by být závod ukončen 

dříve a i večírek by nemusel končit aţ v pozdních hodinách.  Výpravy by stále měly 

moţnost odjet jiţ v neděli večer. 

Náklady na závěrečný večírek konaný v prostorách bazénu: 

 Pronájem prostorů – 300,-/h, při pronájmu 4 hodin 1 200,-. 

 Catering – neprofesionální catering by mohl být zajištěn ze strany rodičů 

praţského klubu a nealkoholické nápoje by byly zajištěny ze strany 

organizátorů do výše 5 000,-. 

Celkové náklady by se tedy byly mohly pohybovat v rozmezí od 6 do 7 tisíc 

korun. 

Pokud by se, z jakýchkoliv důvodů, nepodařilo uspořádat večírek pro všechny 

účastníky závodu, bylo by dobré uspořádat alespoň menší pro organizátory a 

pomocníky. Bylo by to pro ně odměnou za dobře odvedenou práci a také by večírek 

mohl poslouţit jako motivace do příštích ročníků. Akce by nemusela proběhnout 

okamţitě po ukončení závodu, ale například s týdenním zpoţděním. 

 Organizace workshopu 

Před nebo po ukončení soutěţe by bylo dobré zorganizovat workshop pro 

závodnice nebo rozhodčí, došlo by k výměně cenných informací a zkušeností z různých 

koutů světa. Myslím, ţe všichni, kteří se okolo synchronizovaného plavání pohybují, 

ocení kaţdou radu či nápad. Organizátoři by měli vyuţít situace, ţe se na závod sjede 
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mnoho lidí. Workshop by mohl být zpoplatněn alespoň nízkým poplatkem a mohlo by 

dojít k navýšení rozpočtu na straně příjmů. 

 

6.4 Bezpečnostní stránka závodu 

 Systém akreditací 

Pro závod Vánoční cena Prahy by měly být vytvořené akreditační karty pro 

samotný vstup do areálu. Karty by byly pro všechny lidi ze zúčastněných klubů – tzn. 

pro závodnice, trenéry, rozhodčí i další doprovod. Všichni účastníci závodu by byli 

ohlášeni ještě před příjezdem a samotným začátkem soutěţe.  Pro diváky, kteří by se na 

závod přišli pouze podívat, by postačily barevné identifikační náramky. Ty by dostali u 

vchodu do areálu. Tím by došlo k odstranění problému s proniknutím neţádoucí osoby 

do areálu. 

Náklady na vytvoření akreditací: 

 Identifikační náramky – při koupi 500ks – 720,- (Wristlebands, 2016). 

 Akreditační karty – odhadnuté náklady: 

o Celkově na 350 karet – 3000,- (při zapůjčení laminátoru, odhadnutá 

cena zahrnuje papír, barvu a papír do laminátoru), na jednu kartu by 

náklady byly okolo 9,- 

Odhadnuté celkové náklady na vytvoření akreditací by se pohybovaly okolo 3 

750,- při zapůjčení laminátoru. Pokud by se přístroj musel zakoupit, jednalo by se o 

jednorázovou investici, v rozmezí 3 aţ 5 tisíc korun, i do dalších ročníků závodu. 

Rozpočet by tímto tolik zatíţen nebyl, došlo by však k dalšímu zatíţení organizátorů a 

to především v době před samotným závodem, kdy by bylo nutné celé akreditační karty 

připravit.  

I přes vyšší zatíţení organizátorů si myslím, ţe by systém akreditací měl být do 

dalších let zaveden.  
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 Spolupráce s policií 

Na závod by měla být od příštích let domluvena spolupráce se státní i městskou 

policií a to kvůli bezpečnostní situaci, která panuje v Evropě. Policie by však měla 

zamezit i drobným problémům jako jsou krádeţe nebo proniknutí nechtěné osoby do 

areálu. 

Dle dostupných informací od policie, spolupráce s nimi nebude pro klub znamenat 

ţádné další výdaje. Akci stačí včas, cca tři měsíce předem, nahlásit na příslušný orgán 

policie a ten jiţ bude postupovat dle svých předpisů
7
. 

 

                                                 
7
 Informace získána od npor. Bc. Jana Bambouska, vedoucího Obvodního ředitelství Praha III, Místní 

oddělení policie Kyje 
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce měla dva hlavní cíle. Prvním bylo vytvoření návrhů na 

zlepšení závodu do dalších let. K těm patří hlavně vytvoření systému akreditací, které 

by zamezily proniknutí cizí osoby do objektu, efektivnější vyuţívání grantů a dotací a 

zavedení zpětně vazby, jak od účastníků, tak i organizátorů a pomocníků, kteří se na 

soutěţi podíleli. Druhým cílem bylo navrţení jednoduchých bezpečnostních opatření. 

V této době, kdy není bezpečnostní situace ve světě ideální, přemýšlí i organizátoři 

menších akcí, jak by bylo moţné akci zabezpečit. Proto na základě diskuzí 

s organizačním týmem vznikla opatření, která by měla zabezpečit závod. Především šlo 

o spolupráci Městské policie a Policie České republiky s organizátory. Dále by 

organizátoři měli více informovat účastníky, aby zbytečné nedocházelo ke 

komplikacím, které by závod mohly ohrozit. 

Závod v synchronizovaném plavání Vánoční cena Prahy, je dle výzkumu z roku 

2012, analýzy dokumentů i vlastního pozorování velmi dobře zorganizován a má velmi 

dobrou pověst. Tento fakt je také podpořen účastníky závodu, kteří do Prahy přijíţdí 

z celého světa. Ačkoli organizátoři a další pomocníci zajišťují závod ve své volném čase 

a bez nároku na finanční odměnu, je aţ podivuhodné, ţe z organizační stránky je soutěţ 

aţ na tak vysoké úrovni. Velmi dobré organizaci pomáhá to, ţe organizační tým je 

mnoho let skoro neměnný. 

Ke slabším stránkám závodu patří především místo konání, časová tíseň a stále 

absence závěrečného večírku. Mnoho účastníků bylo pro organizaci večírku na závěr 

soutěţe jiţ v roce 2012, kdy probíhalo elektronické dotazování. Organizátoři se však 

stále pro zorganizování závěrečné akce nerozhodli a to hlavně kvůli časové tísni, která 

závod doprovází. 

Rozebrána byla také část finanční podpory sportu v České republice. Pokud by 

klub nebyl podporován od MŠMT a také od hlavního města Prahy či Prahy 14, 

pravděpodobně by závod nemohl být zorganizován, protoţe klub musí na uskutečnění 

závodu doplácet sám ze svých zdrojů. Ačkoli ze stanov ČUS plyne, ţe hlavním úkolem 

je vytváření optimálních podmínek pro sportovní činnost a komplexní zabezpečení 

sportu po finanční stránce, SK Neptun Praha v posledních letech příspěvek od ČUS 

neobdrţel. Organizátoři se však mohou pokusit o získání dalších příjmů a to od 
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hlavního města Prahy nebo od MŠMT, které vypsaly programy přímo na podporu 

sportovních akcí. Jelikoţ se závod koná aţ koncem roku, mohl by klub z některých 

programů získat finance jiţ na rok 2016. 

Tato práce by měla slouţit především organizátorům závodu Vánoční cena Prahy 

do dalších let. Práce obsahuje analýzu slabých a silných stránek a také příleţitostí, které 

by soutěţ mohly posunout na vyšší úroveň. Jsou navrţeny změny, které mohou vést ke 

zlepšení a také jednoduchá bezpečnostní opatření, aby se sníţilo riziko ohroţení závodu 

z vnějšího prostředí. Práce také můţe poskytnout návod, jak zabezpečit akce podobného 

rozměru, neboť bezpečnostní situace v Evropě není dobrá. 
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