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1. ÚVOD 

Existuje několik důvodů, které mě vedly ke zvolení tématu MANAGEMENT A 

MARKETING SILNIČNÍHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU GP BORGERS. 

Již více jak sedm let se věnuji silniční závodní cyklistice. Od roku 2004 také 

příležitostně působím v profesionálním cyklistickém týmu AC SPARTA PRAHA a 

díky této možnosti jsem mohl načerpat cenné zkušenosti z této oblasti. Měl jsem 

možnost seznámit se s vlastním organizačním fungováním v týmu, dále jsem viděl na 

vlastní oči špičkové profesionální závody po celé Evropě, ale hlavně jsem mohl být 

osobně přítomen při samotném závodě GP BORGERS, který Sparta pořádá. To vše mi 

bylo inspirací pro mojí diplomovou práci. 

Vlastní práce se pak dělí na teoretickou část, metodologickou, analytickou a 

syntetickou. Poslední částí je pak zhodnocení, závěry a doporučení. 

V teoretické části bylo nejprve nutné vymezit základní pojmy z oblasti managementu a 

marketingu a v jejich aplikaci na sportovní oblast. Dále jsem se věnoval oblasti 

cyklistiky. Považoval jsem za vhodné nastínit nejprve organizování tohoto sportu v ČR i 

ve světě. Dále jsem se zabýval výkladem cyklistických disciplín a druhům silničních 

závodů. 

V části metodologické popisuji dvě zvolené metody, které jsem použil pro získání cílů 

mé diplomové práce. Jedná se o SWOT analýzu a o interview. 

Analytická část se skládá ze šesti základních bodů. Nejprve je představena historie 

závodu a jeho charakteristika. Dále pak organizátor GP BORGERS, obchodní 

partnerství a marketing ve vztahu k akci, její příprava. Analytická část je také doplněna 

o statistiky, rozpis a propozice závodu. 

V syntetické části jsou pak uvedeny slabé a silné stránky GP BORGERS, její příležitosti 

a možné hrozby. Důležitou část této části práce pak tvoři interpretace interview 

s ředitelem závodu panem Zdeňkem Rubášem. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

Cílem této diplomové práce je zjištění a shrnutí organizačních náležitostí silničního 

cyklistického závodu GP BORGERS. A to se zaměřením na sportovně technickou 

stránku, ekonomickou stránku, personální zajištění a propagaci. 

Na základě SWOT analýzy, interview a všech získaných informací je cílem odhalit silné 

a slabé stránky závodu a jeho příležitosti a potencionální hrozby. To vše vyústí 

v závěrečná doporučení pro organizátora na zlepšení pro příští ročníky závodu. Do jisté 

míry je obecným cílem této práce také propagace silniční závodní cyklistiky. 

2.2 Úkoly 

1. Vymezení a definování základních pojmů z oblasti managementu a marketingu, 

2. nastínit organizování cyklistiky v ČR a sestavení přehledu druhů cyklistických 

závodů a disciplín. 

3. Dále je nutné zvolit odpovídající metody pro dosažení cílů práce, 

4. následně je zapotřebí aplikovat tyto metody na praktickou část práce, 

5. provést vyhodnocení 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Základní pojmy 

3 .1 .1 Marketing 

V souvislosti s tématem této diplomové práce je nezbytné se pojmem marketing 

zabývat. 

Nejprve stručná historie marketingu , kterou Otevřená encyklopedie WIKIPEDIE 

(http://cs.wikipedia.orglwiki/Historie_marketingu [Stav:5.3.2008]) rozděluje do tří 

základních etap: 

1. Etapa výrobně orientovaného marketingu 

Entita, jež je dnes nazvána marketing se začíná objevovat na konci 19. století v USA. 

Tehdy se jednalo o tzv. výrobně orientovaný marketing. Vycházelo se z toho, že výběr 

zboží nebyl široký, konkurence nebyla příliš velká a nabídka byla nižší než poptávka. 

Lidé tedy kupovali to co museli a distribuce a propagace byle velmi jednoduchá. Ovšem 

v desátých letech 20. století dochází k přesycení některých oblastí trhu (např. 

automobilového), tedy muselo dojít k řešení této situace. Za průkopníka je považován 

Henry Ford, který pomocí nových metod propagace a nové koncepce automobilu docílil 

velkých úspěchů 

2. Etapa marketingu orientovaného na prodej 

Ke komplexním změnám v ekonomice a v ekonomickém myšlení dochází v roce 1929 

po velké hospodářské krizi. Změny se nevyhnuly ani marketingu, který se začíná 

orientovat na prodej, která se také stává hlavním cílem. Nárůst konkurence si vyžádal 

vynakládat více prostředků na propagaci výrobků. Výrobci se začínají také zaměřovat 

na potřeby zákazníka. 

Za pomoci plánování se firmy snažily odhadnout trendy, a tudíž i vývoj poptávky. 

3. Etapa absolutního marketingu 

Tzv. absolutní marketing vzniká od konce druhé světové války a jeho cílem je zaměření 

se na potřeby zákazníka, který určuje strukturu celého trhu. 
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Chápání a vykládání pojmu marketing se liší úhly pohledu různých odborníků. 

BUREŠ (1990:3,s.6) uvádí, že "marketing je metoda, která v sobě v logické sekvenci 

soustřeďuje nezbytné kroky, které je potřeba uskutečnit, aby produkt vyšel na trh co 

nejpříznivěji, a aby všechny ostatní vlivy byly v co největší míře kompenzovány. Metoda 

se vyvinula z reálné podnikatelské činnosti a je průběžně obohacována novými 

poznatky. " 

SEKOT, CHARVÁT (2002: 18,s.13) se na marketing dívají jako na "typ ekonomického 

řízení, který trh (market) považuje za ústřední kategorii ekonomického cyklu. Pro 

marketingově orientovanou to znamená proces průběžné konfrontace vlastních 

rozhodnutí s potřebami trhu". 

Dle KOTLERA (2001: 13,s.20) je marketing chápán jako "vytváření propagování a 

poskytování zboží a služeb spotřebitelům a podnikům. Ve skutečnosti se marketingoví 

pracovníci zabývají deseti entitami: zbožím, službami, zkušenostmi, událostmi, osobami, 

místy, vlastnictvím, organizacemi, informacemi a idejemi. " 

Pro dané téma této diplomové práce je třeba rozepsat ,,marketing události". Popisuje se 

zde jako propagace "časově omezené události, jako jsou olympiády, firemní výročí, 

obchodní výstavy, sportovní události a umělecká vystoupení". (13, s.21) 

Důležité je rozlišovat rozdíl mezi sociálním a manažerským přístupem marketingu. 

Dle sociálního přístupu je marketing "sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny 

získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných produktů a služeb s ostatními." (13, s.24) 

Co se týče manažérského přístupu, tak zde bývá marketing chápán jako "umění 

prodávat produkty". Lidé bývají překvapeni, když se dozvědí, že nejdůležitější částí 

marketingu není prodej. KOTLER (2001:13,s.24,25) ve své knize: Marketing 

Management cituje teoretika managementu Petera DRUCKERA. Ten říká: ,,Lze 

předpokládat, že i v budoucnu bude existovat určitá potřeba prodeje. Cílem marketingu 

je však učinit prodej nadbytečným. Jeho cílem je poznat zákazníka a jeho potřeby tak 
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dokonale, aby výrobky pro něj určené prodávaly samy. Ideální marketing musí 

dosáhnout toho, aby zákazník byl plně připraven koupit si daný výrobek. Pak již stačí, 

aby byl tento výrobek k dispozici. " 

Pro příklad manažerského pojetí marketingu poslouží definice Americké marketingové 

asociace. Podle ní je marketing (management) ,,proces plánování a implementace 

koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které 

uspokojí cíle jednotlivců a organizací. " (13,s.25) 

Autor VEJDĚLEK (1999) uvádí slovníkovou definici marketingu jako zajišťování zboží 

a služeb, jež mají za úkol uspokojit potřeby spotřebitele. Marketing tedy zahrnuje 

vyhledávání toho, co si spotřebitel žádá a porovnávání produktu firmy s těmito 

potřebami v procesu vytváření zisku firmy. Pokud je správný produkt ve správný čas na 

správném místě, tak to znamená, že marketing je úspěšný. 

3 .1.2 Management 

S výkladem pojmu management se můžeme setkat v různých zdrojích a může 

rozpoznávat také různé úhly pohledu. 

Zcela jistě je dobré uvést pojem management tak, jak ho vidí VODÁČEK, 

VODÁČKOVÁ (1994). Dle autorů odpovídá anglickému pojmu "management" české 

slovo "řízení". Obvykle je tím míněno podnikové řízení. Hlavně ve smyslu cílově 

orientovaného zvládnutí celku i jednotlivých činností firmy. Může se jednat např. o 

prodejní, výrobní, finanční a jiné aktivity. 

ČÁSLA VOV Á (2000:5,9s.) vychází z angíického významu slova management, jež je 

přeložen do češtiny jako řízení. "Především řízení podnikové ve smyslu uceleného řízení 

všech podnikových činností (např. prodej, vědeckovýzkumná, výrobní, vývojová, 

finanční a další činnosti) ". Pojem management se tedy odlišuje od užšího pojmu ,,řízení 

dílčích procesů", jako jsou např. procesy výrobní, či technologické. V anglické 

literatuře je v tomto smyslu používán termín "control". 
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Dle mého názoru není od věci uvést i výklad tohoto pojmu z dnes tolik využívaného 

internetu. Zvolil jsem velice seriózní zdroj - Otevřenou encyklopedii WIKIPEDII 

(http://cs.wikipedia.orglwiki/Management [Stav:4.2.2008]). Ta popisuje tento pojem 

následovně: Management je umění řízení a působení na určitou soustavu (například na 

společnost) a ovládaní její činnosti. Tento název bývá také označován jako skupina 

vedoucích pracovníků. 

Obecně také dělí management do tří úrovní: 

Nejnižší stupeň je Management prvního stupně. Ten řeší vztahy přímo mezi 

zaměstnanci. Manažeři na této úrovni dohlížejí na plnění práce. Mohou to být naph'ldad 

mistři v dílnách a je nezbytné, aby byli vybaveni dostatečným množstvím odborných 

znalostí. 

Střední stupeň. Do druhé úrovně managementu patří rozličná skupina vedoucích 

pracovníků. A jsou z velmi různorodých odvětví, jako například z personalistiky, či 

zásobování. 

Nejvyšší stupeň managementu podniku usměrňuje chod celého systému a manažeři 

částečně přebírají odpovědnost za vlastníky podniku a mají na ně velmi úzké vazby. 

3.1.3 Manažer a sportovní manažer 

Osobu řídícího pracovníka - manažera popisují autoři VODÁČEK, VODÁČKOVÁ 

(1994) následovně. Uvádějí, že manažeři jsou lidé, kteří realizují poslání a 

instrumentárium managementu. V tradičním pojetí byli manažeři chápáni jako 

pracovníci, kteří za pomoci odpovídajících pravomocí, zodpovídají za práci ostatních. 

Autoři citují také autora P. F. Druckera, který zpřesnil vysvětlení tohoto pojmu. 
-

Zdůrazňuje, že manažer je hlavně profese. Její nositel zodpovídá za dosažení cílů 

organizačních jednotek, které mu byly svěřeny. 

ČÁSLA VOY Á (2000) vysvětluje pojem sportovní manažer ve třech úrovních. 

• První úroveň je vedení sportovní činnosti. Jedná se o vedoucí sportovních družstev, 

jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisty, jež jsou vyškoleni pro sportovní akce 
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(např. pro přípravu mistrovství světa, Evropy, Olympijských her atd.). Dále jde o 

specialisty pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, u 

zdravotně handicapovaných atd. 

• Druhou úrovní je řízení určitého sportovního celku, čí jeho organizace. Jedná se o 

členy výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáře svazů, či 

vedoucí sportovních středisek řízených armádou, policií atd. 

• Manažeři v podnikatelském sektoru tvoří třetí úroveň. Může se jednat o výrobu 

sportovního zboží, nářadí, nebo náčiní, provozování placených tělovýchovných 

služeb, vedoucí fitness center, pracovníky reklamních a marketingových agentur pro 

TVS apod. 

Autorka rovněž uvádí, že role manažera se stále výrazněji odvíjí od procesu vytváření a 

dalšího aktivního rozvíjení podnikatelsky orientovaného chování organizace. Aby 

organizace efektivně fungovala, musí manažer, jako profesionální odborník, zvládat 

komplex náročných úkolů. 

3.2 Management a marketing v aplikaci na sport 

ČÁSLAVOVÁ (2000:5,s.11,12) chápe pojem sportovní management (nebo též 

management sportu) jako ,,způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, 

spolků, klubu, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti akceptují 

podnikatelsky orientované chování". Dále také autorka uvádí, že jde také přímo o 

způsoby řízení v podnikatelském sektoru např. výroby sportovního zboží, či placených 

tělovýchovných, nebo sportovních služeb. 

Autoři MULLIN, HARDY SUTTON (2000) uvádějí, že sportovní marketing obsahuje 

všechny aktivity, které byly navrženy pro střet potřeb a přání sportovních spotřebitelů 

pomocí procesové výměny. Přičemž sportovní marketing vyvinul dvě hlavní části: 

marketing sportovních produktů a služeb přímo pro spotřebitele sportu a marketing 

ostatních spotřebních a průmyslových produktů, nebo služeb, prostřednictvím využívání 

sportovní propagace. 
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Doc. Ing. Přemysl VORÁČ Csc. (http://www.sportbusiness.cz/cl56.htm[Stav:3.1.2008]) 

vidí roli marketingu ve sportu jako dvojí. A to zejména v tom, že z klasického 

marketingového mixu vytvářejí sportovní organizace vlastní produktový, vlastní 

cenový a stejně tak distribuční a komunikační mix. Tedy marketing "an sich", nebo-li 

marketing pro sebe. 

Druhá role spočívá v tom, že sport jako takový je významným, snad i nejvýznamnějším 

marketingovým nosičem pro ostatní. Autor zde vyzdvihuje zejména důležitost 

komunikační fáze marketingového mixu ( promotion ). Ta se stává nosičem pro firmy, 

které nemají se sportem nic společného. 

3.3 Manažerské činnosti v souvislosti se sportovní akcí 

Činností sportovního manažera existuje jistě celá řada. Jejich základní přehledný výčet 

uvádí ČÁSLA VOV Á (2000). Jedná se o: plánování, organizování, vytváření 

organizačních struktur, výběr, rozmisťování a vedení lidí, kontrolu, marketing, finance 

právo a komunikaci. 

Ovšem v souvislosti se sportovní akcí (v mém případě se silničním cyklistickým 

závodem) by bylo dle mého názoru zbytečné rozebírat všechny výše uvedené činnosti. 

Zaměřím se tedy na dvě nejdůležitější (i když ostatní uvedené činnosti s problematikou 

také zcela jistě souvisí) : Plánování a strategické plánování a organizování. 

3.3.1 Plánování a strategické plánování 

Nejprve bych pozornost zaměřil na plánování, od něhož se ,dle mého názoru, vše 

následující v práci manažera odvíjí. 

Plánování dle VODÁČKA, VODÁČKOVÉ (1994:23,s.67 a dále) je jedním 

z podstatných východisek úspěšné podnikatelské činnosti, jejímž vyústěním je plán. Ten 

je definován jako" lidmi vypracované a pak realizované zaměření na účel (cíle, poslání) 

fízeného procesu nebo organizační jednotky (např. firmy jako celku, závodu, provozu, 
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dílny, odboru), a dále pak i stanovení cesty (postupů a prostředků), jak ho ve 

stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout". 

Strategické plánování by se obecně dalo označit jako jistý tvůrčí proces, v jehož 

průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje dané situace. Za pomoci 

stanovených cílů, strategií a postupů, dochází následně k realizaci navržených záměrů. 

Dle ČÁSLA VOVÉ (2000) má strategické plánování v podmínkách managementu TVS 

nezanedbatelnou funkci. A to proto, že sportovní manažer velice často řeší realizaci 

složitých kroků v dlouhodobém časovém horizontu z hlediska různých variant přístupů 

a řešení. 

Ve své prvotní fázi vychází strategické plánování z rozboru stávající situace. Tu je 

nutné analyzovat, jelikož nám pomůže při volbě prostředků k dosažení cíle. 

Smyslem strategického plánování je dosažení daných cílů v budoucnosti. 

Dále je nezbytné analyzovat budoucí prostředí, hlavně z důvodu předvídatelných rizik. 

Následně musí být zhodnoceny vlastní možnosti, přednosti a nedostatky daného 

subjektu. To napomůže stanovit cíle, jež je třeba dosáhnout. Strategické plánování pak 

autorka zachycuje pomocí následujícího schématu: 

Současná ~ Budoucí ~ Současné ~ Možné ~ Strategické 

situace prostředí možnosti směry cíle 

3.3.2 Organizování 

Jak jsem již zmiňoval v úvodu této kapitoly, druhou stěžejní činností manažera 

v souvislosti se sportovní akcí je organizování. 

VODÁČEK, VODÁČKOVÁ (1994:23,s.l04 a dále) uvádějí, že organizování patří 

k hlavním pilířům v moderním managementu a je považováno za samostatnou 

manažerskou funkci. Poslání organizování je" vymezit a hospodárně zajistit plánované i 

jiné nezbytné činnosti lidí (jednotlivců, kolektivú) při plnění cílů a dalších potřeb firmy, 
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nebo její části". Využívá se při tom dělby práce. Je zde zajištěna spolupráce a 

harmonizace potřebných činností a vztahů osob, kteří je vykonávají. 

Sdružování činností a lidí pro zajištění úkolů organizování jsou organizační struktury. 

ČÁSLA VOV Á (2000) uvádí, že pro samotný vývoj organizační struktury je potřeba 

vzít v úvahu jisté předpoklady (ekonomické, technologické, sociální a etické) a dle 

autorů Koontze a Weihricha má logika organizování v prostředí podniku 6 kroků: 

1. Stanovení podnikových cílů 

2. Formulace podpůrných cílů, plánů a taktik 

3. Identifikace a klasifikace činností, kterých je zapotřebí pro jejich dosažení 

4. Seskupování těchto činností, aby bylo možné, za daných okolností, jejich co 

nejlepší vykonávání. 

5. Delegování potřebných pravomocí pro řídící pracovníky skupin 

6. A poslední krokem je horizontální i vertikální propojení těchto skupin za pomoci 

vztahů podřízenosti a nadřízenosti 

3.4 Organizování cyklistiky v ČR 

3.4.1 Český svaz cyklistiky (ČSC) 

Český svaz cyklistiky je nejstarším sportovním svazem v České republice. Byl založen 

v listopadu roku 1883 na pražském Smíchově. Roku 1900 nebyla Česká ústřední 

jednota velocipedistů přijata v Paříži mezi zakládající členy UCl - Union Cycliste 

Intemationale, neměla totiž dle některých funkcionářů nárok na samostatnost v systému 

Rakousko-Uherska. Za člena UCl byla přijata až v roce 1920 v Antverpách. Dříve, než 

Český svaz cyklistiky bylo zaregistrováno pouze sedm členů. A to v pořadí: Velká 

Británie, USA, Francie, Dánsko, Belgie, Kanada a Švýcarsko. V roce 2003 oslavil 

Český svaz cyklistiky 120 let své existence. Za tuto dlouhou dobu bylo dosaženo 

našimi cyklisty mnoha úspěchů. Za zmínku stojí 6 olympijských medailí, 255 medailí 

dráhových ze světových šampionátů (z toho bylo 78 zlatých, 75 stií.bmých a 102 
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bronzových), 234 medailí z evropských šampionátů (z toho bylo 48 zlatých, 77 

střtbmých, 109 bronzových) a mnoho dalších. 

Český svaz cyklistiky organizuje jednotlivé cyklistické disciplíny a každoročně v nich 

pořádá mistrovství republiky. Jedná se o silniční cyklistiku, dráhovou cyklistiku, horská 

kola {MTB), BM:X, cyklokros a sálovou cyklistiku. Od roku 2006 jsou na základě 

usnesení UCl součástí ČSC také handicapovaní cyklisté, kteří byli přijati na úrovni 

komise jako rovnoprávná součást svazu. ČSC sdružuje a zastřešuje cyklistické týmy v 

ČR (jak amatérské, tak profesionální), které se musí řídit danými pravidly. 

Organizační struktura svazu vypadá takto: 

• Prezídium ČSC 

• Výkonný výbor ČSC 

• Kontrolní a revizní komise ČSC 

• Předsedové krajských svazů 

• Předsedové disciplín 

• Komise disciplín: 

o Komise silniční cyklistiky 

o Komise dráhové cyklistiky 

o KomiseMTB 

o KomiseBMX 

o Komise cyklokrosu 

o Komise sálové cyklistiky 

• Disciplinární komise 

• Lékařská komise 

• Sekretariát ČSC - Sportovní úsek 

Prezídium řídí svaz cyklistiky v mezidobí valných hromad, za podpory sekretariátu 

připravuje a schvaluje rozpočty, složení komisí, složení reprezentačních družstev a 

mnoho dalších provozních záležitostí. 

Výkonný výbor schvaluje zejména konečný rozpočet svazu, umístění středisek mládeže 

včetně rozpočtů, změny a úpravy směrnic svazu. 

Kontrolní a revizní komise ČSC plní hlavně funkci kontrolora 
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Komise disciplín řídí dané odvětví cyklistiky. Připravují a řídí České pohár, mistrovství 

ČR, shánějí peníze na tyto závody, připravují rozpisy jednotlivých závodů, organizují 

školení rozhodčích, trenérů, sestavují kalendář závodů. 

Předsedové krajských svazů stojí v jejich čele a hlavním úkolem je zajištění jejich 

správného chodu a celého organizovaného dění v kraji. Jde například o okamžité 

zajišťování informací pro krajské oddíly, dostatečně včas předkládat klubům podklady z 

Krajského úřadu (grantová a dotační politika Kraje) atd. 

Disciplinární komise ČSC je v současné době čtyřčlenná. Jejím úkolem je řešení všech 

případů porušení discipliny. Případů však není mnoho. Jeden až dva ročně a téměř vždy 

to jsou pozitivní nálezy při antidopingových kontrolách. Ty jsou také důvodem, aby 

byla komise svolána. Mimo to komise nezasedá. 

Sekretariát ČSC - Sportovní úsek má na starosti hlavně administrativní záležitosti. 

Jedná se o vyřizování domácí a zahraniční korespondence a komunikace s UCl, UEC a 

dalšími institucemi, registrace závodníků na Světové poháry, MS a ME, přihlašování 

závodů do mezinárodního kalendáře atd. 

3.4.2 Mezinárodní cyklistická unie (UCl) 

Mezinárodní cyklistická unie UCl (Union cycliste internationale), je mezinárodní 

nezisková organizace, jež zastřešuje cyklistické svazy členských zemí. V současné době 

jich je více jak 170. Tato organizace vznikla v roce 1900 a hlavní sídlo má ve 

Švýcarsku ve městě Aigle. 

Hlavní cíle UCl jsou následující: 

• řízení cyklistiky na mezinárodní rovni 

• propagace cyklistiky ve všech zemích světa a na všech jejích úrovních 

• organizování světových šampionátů ve všech disciplínách 

• podpora přátelských vztahů mezi členy UCl 

• propagace sportovní etiky a fair-play 

• reprezentovat cyklistiku a hájit její zájmy 

• spolupráce s Mezinárodním olympijským výborem (IOC) 
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Posláním UCl je propagovat svými prostředky všechny aspekty cyklistiky, jelikož ta je 

více, než jen sportem. Je to také i ekologický způsob dopravy. Dále věnuje UCl zvláštní 

pozornost následujícím oblastem: 

• Trénink a vývoj 

Základna UCl, která se nachází v Aigle ve Švýcarsku, se nazývá Světové cyklistické 

prezidium (The World Cycling Center- WCC). 

WCC je tréninkové a trenérské centrum, které je uznávané Mezinárodním 

olympijským výborem. 

• Boj proti dopingu 

Zdraví závodníků a propagace sportovní etiky se stala jedním z hlavních poslání 

UCL Na tuto závažnou tématiku se UCl zaměřuje po více než čtyřicet let, čímž se 

stala jedním z průkopníků této problematiky. 

• Vývoj cyklistického vybavení a materiálu 

UCl si je vědoma možných nebezpečích a problémů, které představuje ztráta 

kontroly nad technickými aspekty cyklistického vybavení (jako jsou např. druhy 

používaných materiálů k výrobě jednotlivých dílů bicyklu, či rozměry a váhové 

limity daných komponent). 8. října 1996 v Luganu schválilo vedení UCl řadu dnes 

používaných norem. Jejich vytvoření zajišťuje bezpečnost cyklistů 

• Etika 

Etický kodex UCl uceluje hlavní principy, kterými by se měli jednotliví členové 

Mezinárodní cyklistické unie řídit. 

• Solidarita 

Ve výjimečných případech se může stát, že závodník, tým, klub, organizátor, 

národní federace, nebo nějaký další člen cyklistické rodiny, se ocitne v obtížné 

situaci. Jelikož UCl ctí zásady přátelství, bere jako svou povinnost pomáhat těm, 

kteří to potřebují. 

• Zodpovědné vedení 

Pravidla zodpovědného vedení znamená, míněno termíny struktury a procedury, že 

UCl zajišťuje realizaci etického kodexu v praxi. 

• Ochrana životru'ho prostředí 
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Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji je základní 

povinností všech lidí ve společnosti. UCl, jakožto mezinárodní federace, se zavazuje 

k dodržování těchto ekologickým principům. 

• Propagace ženské cyklistiky 

Světový pohár žen zahrnuje každou další sezonu více pořádaných akcí. Oblast 

ženské cyklistiky se stále rozrůstá. To je jeden z příkladů, kdy UCl napomáhá 

propagaci ženské cyklistiky 

• Zapojení handicapovaných lidí 

UCl a IPC za všech okolností dávají každému příležitost ukázat svůj potenciál. 

Snaha těchto dvou organizací nabyla konkrétní podoby v roce 2002, kdy UCl, 

zastoupená jejím prezidentem Heinem Verbruggenem, podepsala smlouvu s lPC, již 

zastupoval prezident Philip Craven. 

Dělení profesionálních cyklistických stájí dle UCl: 

1. UCl Pro teams 

2. UCl Profesionální kontinentální týmy 

3. UCl kontinentální týmy 

4. UCl ženské týmy 

Jedná se o hierarchické dělení týmů. Přičemž UCl Pro teams představují nejvyšší 

úroveň a UCl kontinentální týmy nejnižší. Pro příslušnost týmů v jednotlivých 

úrovní existuje řada podmínek (hlavně se jedná o finanční stránku věci, kdy jsou 

např. dány minimální hranice platů jezdců, které musí tým garantovat). Dle úrovně 

týmu je také povoleno startovat na jednotlivých závodech, které se třídí dle kvality 

(je zde podobné hierarchické dělení jako v případě cyklistických stájí). Např. stáje 

UCl Pro teams nesmějí startovat na závodech nejnižší úrovně. Naopak stáje UCl 

kontinentální týmy zase nesmějí startovat na závodech nejvyšší úrovně. 
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3.5 Cyklistické disciplíny 

3.5.1 Silniční cyklistika 

Silniční cyklistika je "klasická disciplína, která stojí na samém počátku zájmu o jízdu 

na kole." KRÁL, MAKEŠ (2002:14,s.7). 

Počátky vzniku silniční cyklistiky je velice těžké přesně určit. Avšak velice dobře 

zachycují její zrod autoři BAKALÁŘ, CIHLÁŘ a ČERNÝ (1984). Ve své závodní 

podobě se silniční cyklistika začíná rozvíjet zhruba v polovině 19. století. Vždyť již 17. 

února roku 1869 byl v Anglii uspořádán první závod. Šlo zatím ještě o neveřejnou 

záležitost a trasa vedla z Londýna do Brightonu. 7. listopadu tohoto roku se jel také 

první závod ve Francii na trase Paříž - Rouen. Ten je oficiálně považován za první 

silniční závod vůbec. (I přesto, že závod na silnici se jel již 25. srpna. Měřil 34, 5 km, 

ale nevzbudil pozornost jak u závodníků, tak i u diváků). Závodu Paříž - Rouen se 

zúčastnilo 198 závodníků (dokonce bylo mezi nimi i pět žen) a přišlo se podívat 

neuvěřitelných sto tisíc diváků. V roce 1870 založili také Italové svůj první závod na 

trase Florencie- Pistoia. V témže roce se jel první silniční závod i v Mnichově. 

Koncem století se silniční cyklistika rozvíjela stále intenzivněji a začaly vznikat závody, 

které se dnes nazývají klasické a tvoří jeden ze základů systému profesionální 

cyklistiky. Mezi ty nejvýznamnější patří např. dnes již legendární závod Paříž -

Roubaix. Postupem času se vytvářejí v jednotlivých zemích různé bodovací systémy, 

které měly určovat pořadí nejlepších jezdců. Jelikož se nejednalo o objektivní hlediska, 

vzniká roku 1947 celoroční objektivní soutěž. Desgrange - Colombo (pojmenováno 

podle dvou významných novinářích, kteří se zasloužili o rozvoj cyklistiky). V roce 1959 

dochází k přejmenování soutěže na Super Prestige Pernod. Do bodování se zahrnovaly 

nejvýznamnější závody sezóny, jako např. mistrovství světa. 

Při uspořádání prvních novodobých olympijských her v roce 1896 se cyklistika také 

podílela na jejich programu. Mimo soutěží na dráze se jel i silniční závod na 87 km. 

Roku 1921 uspořádala Mezinárodní cyklistická unie první mistrovství světa amatérů 

v silničním závodě s hromadným startem. Profesionálové bojují o titul mistra světa až 
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od roku 1927. Na tomto mistrovství se poprvé, a také naposledy, utkávají amatéři a 

profesionálové v jednom závodě. 

Roku 1960 se také poprvé závodilo v nové disciplíně. Bylo to na Olympijských hrách 

v Římě a šlo o závod družstev na 100 km. O dva roky později družstva bojovala poprvé 

o titul také při mistrovství světa. V současnosti se tato disciplína již nejezdí. O medaile 

na olympijských hrách a na mistrovství světa se bojuje jen v závodě s hromadným 

startem a v časovce jednotlivců. 

Mezi cyklistické legendy patří např. Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy 

Merckx, a Óscar Freire. Všichni tito závodníci dokázali získat tři tituly mistra světa. Ze 

současnosti stojí jistě za zmínku Paolo Bettini, jež dokázal v letech 2006 a 2007 obhájit 

titul mistra světa. Němec Jan Ulrich Je vítězem Tour de France z roku 1997, kromě toho 

v tomto závodě skončil pětkrát druhý a jednou třetí. Vyhrál i etapový závod Vuelta a 

Espruía. Pyšní se i zlatou a stříbrnou olympijskou medailí a dvěma tituly mistra světa. 

Z českých závodníků v silniční cyklistice zatím žádný nedosáhl v seniorské kategorii na 

nejvyšší stupeň Gak při OH, tak při mistrovství světa). 

3.5.2 Dráhová cyklistika 

Podle odborníků BAKALÁŘE, CIHLÁŘE a ČERNÉHO (1984) dráhová cyklistika 

bývá označována jako prapůvodní závodní cyklistika. Prvním skutečným závodem je 

považován závod na 1200 metrů na okruhu, který byl uspořádán 31. května roku 1868 

v pařížském parku St. Cloud. Tento závod byl nejvíce podobný disciplíně, která se dnes 

nazývá sprint. Následně se v tomto roce konalo ještě několik závodů, které měly různé 

délky. Závodilo se především na dostihových drahách. Následně v roce 1969 bylo 

uspořádáno dalších devět závodů. Po otištění prvních pravidel se v témže roce jelo 

dalších sto dvacet sedm závodů. Následně po Francii, uspořádala dráhové závody také 

Anglie. V letech 1870 - 1872 jich bylo celkem osm. Třetí zemí pak byla Belgie, kde se 

v roce 1869 konalo celkem sedm dráhových soutěží. N a území Rakouska- Uherska byl 

první závod dne 15. srpna 1869 v Brně v parku za Lužánkami u příležitosti otevření 

nového sirotčince. 
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Neoficiálně první mistrovství světa (ještě před vznikem jakékoliv mezinárodní 

cyklistické federace) bylo utkáním tehdy dvou nejlepších cyklistů. Jamese Moora a 

Johna Keena .. Závod se konal na hliněné dráze v Londýně roku 1874 a závodilo se na 

jednu míli. Tehdy zvítězil James Moore. Roku 1892 vznikla Mezinárodní cyklistická 

asociace (I CA), jež o rok později uspořádala první oficiální mistrovství světa. Konalo se 

v Chicagu a doprovázel ho nebývalý zájem diváků a veřejnosti. 

Popis dělení a druhů disciplín dle PRAVIDEL ČSC (http://www.ceskysvazcyklistiky. 

cz/uploadladministrativa/Pravidla%20cyklistiky%Pravidlacyklistiky2007Dráha.doc 

[Stav: 20.12.2007]) je následující. Dráhová cyklistika se skládá z mnoha disciplín. 

Základní dělení je dvojí. Sprintérské disciplíny a vytrvalostní disciplíny. Mezi 

sprinterské disciplíny patří: Sprint, keirin, sprint družstev, 1 km s pevným startem a 

závod tandemů. 

Sprint je nejstarší cyklistickou disciplínou vůbec. Původně se závodilo na jednu míli. 

Původní princip sprintu fungoval na způsob dnešního profesionálního boxu. Mistr byl 

vyzván k obhajobě titulu. V dnešní době sprintérské závody začínají kvalifikací na 200 

metrů s letmým startem. Tím dochází k eliminaci slabších závodníků, jelikož 

z kvalifikace postupuje vždy šestnáct závodru'ků. Ty se dále utkávají ve dvou až třech 

kolech ve dvojicích systémem K.O. Finále a semifinále se jede na dvě vítězné 

rozjížďky. 

Disciplína Keirin bývá často označována za vůbec nejatraktivnější. Vznikla v Japonsku 

roku 1948. V roce 1980 se stal Keirin i součástí profesionálního mistrovství světa. A od 

roku 2000 se v této disciplíně bojuje i o olympijské medaile. Keirin se jezdí systémem 

rozjížděk. Délka rozjížďky je zhruba 2000m a jede v ní 6- 9 jezdců. Avšak prvních 

1400m jedou závodníci za vodícím moto kolem, které odstoupí teprve 600m před cílem. 

Sprint družstev se řadí mezi novější disciplíny. Součástí světového poháru je od roku 

1993, na mistrovství světa je od roku 1995 a součástí Olympijských her je až od roku 

2000. Princip závodu je takový, že tři závodníci jednoho družstva jedou na čas tři 

okruhy. Každé kolo odstoupí jeden závodník a do cíle dojíždí jen jeden, podle kterého 

se stanovuje dosažený čas. 

1 km s pevným startem je tradiční disciplína, která je součástí Olympijských her již od 

roku 1928. Součástí mistrovství světa je ale až v roce 1966. Jednotlivec odstartuje 
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z místa Při startu je držen buďto člověkem, či speciálním startovacím boxem. A to 

z toho důvodu, aby po startu neztrácel závodník čas nandáváním nohy do pedálu. 

Princip závodu je velice jednoduchý. Za co nejkratší dobu ujet jednokilometrovou 

vzdálenost. Hodnota současného světového rekordu je pouze 58,8 sekund. 

Závod tandemů je již disciplínou, která patří do minulosti. V současnosti ji jezdí pouze 

nevidomí cyklisté. Od roku 1908 byl závod tandemů součástí Olympijských her, odkud 

již v roce 1972 byl vyřazen. V programu mistrovství světa byly tandemy v letech 1966 

- 1994. Princip závodu byl jako u sprintu na 2000m, akorát že na jednom (speciálně 

upraveném) kole seděli dva závodníci. 

První vytrvalostní disciplína je závod na jednu hodinu, tzv. hodinovka. Tato disciplína 

nebyla nikdy součástí Olympijských her a ani mistrovství světa. Nicméně jde o velice 

prestižní záležitost. Jde o to, ujet za jednu hodinu co nejdelší vzdálenost. V současnosti 

je držitelem světového rekordu český cyklista Ondřej Sosenka, jež tohoto úspěchu 

dosáhl19. 7. 2005 na moskevském velodromu Krylatskoye. Hodnota rekordu je 49,700 

km. 

Stt'hací závod je v současné podobě součástí mistrovství světa od roku 1962. Jezdí se na 

vzdálenost 4000m. Startují vždy dvě dvojice proti sobě a při samotném startu stojí na 

protilehlých rovinách dráhy. Která dvojice urazí tuto vzdálenost rychleji, vyhrává. 

3.5.3 MTB 

Pod zkratkou MTB se skrývá anglické dvousloví mountain bike, přeloženo do češtiny 

jako horské kolo. Počátky tohoto velice populárního sportu dle KRÁLE A MAKEŠE 

(2002) sahají do roku 1973 do Kalifornie, kdy se společně vydali dva Američané na 

starých kolech opatřenými silnými pneumatikami k jisté hoře Tamalpais nedaleko San 

Francisca. Po náročném výjezdu byli oba odměněni nebezpečným a vzrušujícím 

sjezdem. Oba tito Američané jsou považováni za legendy a duchovní otce horských 

kol. Jde o o Geryho Fishera (ten dodnes patří mezi přední výrobce rámů pro horská kola 

a jako první použil při jejich označení zkratku MTB) a Joa Breeze. V průběhu let 

doznává toto sportovní odvětví obrovských změn. Především po technické stránce. Je to 

právě Gary Fisher, který se zasloužil o několik převratných vymožeností, jako je 
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například vylepšení brzdového systému, použití vícestupňového řazení, či umístění 

ovládání řazení na řídítka. V roce 1976 také Fisher a Breeze uspořádali první závody. 

Pod kategorii MTB se řadí čtyři disciplíny: XC ( cross country), marathon, downhill 

(sjezd) 4X (fourcross). Všechny jsou zastřešeny Českým svazem cyklistiky, resp. 

Mezinárodní cyklistickou unií. 

Disciplína XC ( cross country) je ,,jednorázový terénní závod se skupinovým startem, 

který zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede několikrát na okruhu 

dlouhém minimálně 5- 8 km. Délka trvání závodu je různá podle kategorií." 

PRAVIDLA ČSC (http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/uploadladministratival 

Pravidla%20cyklistikyG/oPravidlacyklistiky2007MTB.pdf [Stav:20.12.2007]). Trať 

závodu musí být stoprocentně sjízdná. A to bez ohledu na počasí a terén. V roce 1976 se 

jel v Marin County v USA první oficiální závod. Od roku 2000 jsou XC závody i 

součástí letních Olympijských her. V této populární disciplíně se také každoročně jezdí 

série závodů českého a světového poháru a pořádá se mistrovství světa. Mezi 

nejvýznamnější závodm'ky světové scény patří např. norka Gunn-Rita Dahle, Italka 

Paola Pezzo, Španěl José Antonio Hermida Ramos, či taktéž Španěl Miguel Martinez. 

Marathon je ,,jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní 

rysy soutěže horského kola. Závod se jede na okruhu dlouhém minimálně 80 km." 

PRAVIDLA ČSC (http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/upload/administrativa/ Pravidla 

%20cyklistikyG/oPravidlacyklistiky2007MTB.pdf [Stav: 20.12.2007]) 

Rovněž i marathón je součástí mistrovství světa a od roku 2004 českého poháru. Tato 

disciplína je velice populární u veřejnosti, jelikož se pořádají závody i pro 

neprofesionály. Asi nejznámějším MTB marathónem je u nás legendární Král Šumavy. 

Ten poprvé odstartoval již v roce 1995. 

Další disciplíny velice dobře popisuje uznávaný odborník DRESLER (2003). 

Sjezd, neboli downhill se řadí mezi technické disciplíny MTB. Jak název napovídá, jde 

o jízdu z kopce. Jezdí se v přírodním terénu. Tratě jsou vedeny po sjezdovkách, po 

rozbitých cestách atp. Jsou doplňovány i umělými překážkami, především různými 

skokanskými rampami. Tratě závodu měří většinou okolo pěti kilometrů. Vítěz je ten 

závodník, který projede stanovenou trasu za nejkratší čas. Nejrychlejšího času lze 

ovšem dosáhnout za předpokladu, že závodník dokonale zvládá techniku jízdy. Startuje 
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se vždy jednotlivě v časových odstupech. Downhill je velice spravedlivá disciplína. 

Jakékoliv taktizování či jiné podobné záležitosti zde nemají smysl. V počátcích této 

disciplíny byly tratě mnohem jednodušší než nyní a jízdní kolo bylo prakticky stejné 

jako pro klasický XC závod. I závodníci nebili tehdy specialisty a byli schopni startovat 

v obou disciplínách. To v dnešní době není možné. Rozdíly v cíli jsou někdy i setiny 

vteřiny, což nyní vyžaduje jasnou specializaci jak v tréninku, tak ve vybavení 

závodníků. Důraz se klade hlavně na kondici závodníka. Není dnes výjimkou v rámci 

přípravy najíždění kilometrů na silničním kole. I přesto, že se dnes tratě staví velice 

těžké a technicky náročné, mohou závodníci dosahovat průměrné rychlosti nad hranicí 

60km/h. 

Druhou technickou disciplínou MTB je 4X, neboli fourcross. Na speciálních kolech 

překonávají závodníci trať dlouhou v rozmezí 300 až 400 metrů. Ta je vytýčena 

v poměrně malém prostoru na kopci. Jde o rozmanitou disciplínu, protože jednotlivé 

tratě se od sebe hodně liší. A však vždy je na trati větší množství skoků a klopených 

zatáček. Závod se skládá zjednotlivých rozjížděk. Vždy najednou startují čtyři 

závodníci, jež jsou na start vpuštěni speciální startovací padací rampou. Ten nejrychlejší 

postupuje do dalšího kola, kde se opět utká s vítězi ostatních rozjížděk. Tímto způsobem 

se dospěje až k finálové jízdě, po níž je znám absolutní vítěz. Tratě závodu jsou 

poměrně dosti z kopce a nejsou příliš upravené (např. uválcované). Historie této 

disciplíny sahá hlouběji do minulosti, než by se mohlo zdát. Jakým si prvopočátkem 

byla disciplína s názvem paralelní slalom na přelomu 80. a 90. let. Dva jezdci na 

zrcadlově shodných tratích startují najednou, ale během jízdy zatím nedochází k jejich 

vzájemnému kontaktu. Zde opět vítěz rozjížďky postupuje do dalších bojů. Paralelní 

slalom přechází pomalu koncem 90. let do disciplíny dual. Zde už dva závodníci soutěží 

na společné trati, tudíž dochází již k vzájemnému kontaktu. Začátkem nového tisíciletí 

již začínají společně závodit čtyři jezdci a definitivně tak vzniká fourcross. Dnes je 

velice populární a divácky atraktivní a vyhledávanou disciplínou. Zvláště pak, pokud se 

jedná o závody světového poháru, či mistrovství světa. Také v České republice se 

fourcross těší stále větší a větší oblibě. Je to hlavně zásluhou našeho reprezentanta 

Michala Prokopa, který je dvojnásobný mistr světa, dvojnásobný celkový vítěz 

světového poháru, dvojnásobný celkový vítěz evropského poháru a mnohonásobný 

mistr republiky. 
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3.5.4 Cyklokros 

"Cyklokros je v podstatě odvozen od cykloturistiky. Jeho vynálezcem byl vlastně turista, 

který sestoupil z kola, aby jej vystrkal do pfíliš strmého kopce, nebo aby pfešel 

nesjízdné místo. Od tohoto okamžiku až po vlastní závod probíhal pouze technický vývoj 

této disciplíny." BAKALÁŘ, CIHLÁŘ, ČERNÝ (1984:1,s.27) 

Velice přehledně pojednává o historii cyklokrosu server BIKEBASE 

(http://www.bikebase.cz/article.php?ARTICLE&ARTICLEID=2192 [3.2.2008]). 

Je všeobecně známo, že za rodiště cyklokrosu je považována Francie. Jeho vznik se 

datuje do začátku 20. století. Z počátku se však tomuto odvětví cyklistiky nevěnovala 

velká pozornost. V době kolem roku 1920 se považovala tato disciplín jen za 

doplňkovou aktivitu pro silniční cyklisty. Za duchovního otce této disciplíny je 

považován sekretář francouzského cyklistického svazu Daniel Gousseau. Jeho záměr 

byl položit základ nové disciplíně, která by byla přitažlivá pro diváky, jelikož by 

probíhala na poměrně malém prostoru a v přírodě. Jezdci by překonávali různé 

překážky a tím by prokazovali svou obratnost, technickou vyspělost, ale i sílu. první 

oficiální mistrovství světa se konalo až roku 1950 v Paříži. Existuje ovšem několik 

verzí, jak vlastně cyklokros vznikl. Podle jedné se Gousseau jednou v zimě 1901 

procházel po pařížském parku Vincennes, když v tom se kolem něj přehnal mladík 

kličkující zledovatělým terénem po louce a lesních cestách. Daniel Gousseau kvůli 

němu upadl. Na mladíka se nezlobil, jelikož ho inspiroval. Druhá verze je ta, že Daniel 

Gousseau jako mladý voják používal pro jízdu lesem svůj bicykl, zatímco jeho generál 

se proháněl na koni. 

První národní šampionát uspořádal Gusseau v roce 1902. V roce 1910 zorganizovala 

národní mistroYství také Belgie. Následovalo Švýcarsko v roce 1912, dále pak 

Lucembursko v roce 1923 a Itálie v roce 1930. První oficiální mistrovství světa se 

konalo v roce 1950 v Paříži. Toto mistrovství, mělo být zlatým hřebem oslav 

padesátého výročí Mezinárodní cyklistické unie. Před bouřlivou diváckou kulisou si 

dojel pro první titul mistra světa domácí cyklista a vítěz závodu Tour de France Jeana 

Robica. 
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V průběhu let, došlo v cyklokrosu k vývoji a k různým změnám. Pokroku doznalo 

hlavně vybavení závodníků. Vše je nyní technicky dokonalejší, lehčí atd. Měnil se ale i 

samotný styl závodění. To, co se za posledních šestnáct let změnilo nejvíce, vystihují 

slova juniorského mistra světa z roku 1991 Ondřeje Lukeše, který na konci loňského 

roku ukončil kariéru. "Rychlost, jednoznačně. V době, kdy jsme začínal, tak bývala 

průměrná rychlost vítěze někde okolo 21 kilometrů za hodinu. Teď je o deset kilometrů 

vyšší. Je to fofr. Změnila se taktika. Dřív se jely dva okruhy naplno, pak přišel 

odpočinek. Nyní se jede totální podlaha od startu do cíle, pořád naplno. Je to jako ve 

formuli, jezdci se před zatáčkou dojedou, na výjezdu hned naplno zaberou, a tak to jde 

celý závod. Rozhodne malá chybička. K rychlosti přispěla technika, kola jsou lehčí, 

galusky lépe drží v zatáčkách. Jiné je oblečení, strava, různé gely. Novinkou jsou třeba 

teď kozí sýry." (http://www.bikebase.cz/article.php?ARTICLE&ARTICLEID=2192 

[3.2.2008]). Co se týče jednotlivých kategorií, tak zde došlo v průběhu času také k 

vývoji. V roce 1967 dochází k rozdělení amatérů a profesionálů do dvou samostatných 

závodů a až v roce 1994 dochází k jejich sloučení (jednotná kategorie open). V roce 

1996 vznikla kategorie U23.0d roku 1979 si medaile rozdělují také junioři, ženy až od 

roku2000. 

Do naší země se dostal cyklokros již po první světové válce. Ovšem mistrovství světa se 

čeští závodníci zúčastnili až v roce 1956 a to bez výrazného úspěchu. Postupem času se 

cyklokros stal u nás poměrně populárním sportem a čeští reprezentanti dosáhli na 

evropské i světové scéně mnohých úspěchů. Mezi naše nejvýznamnější reprezentanty 

patří Miloš Fišera, Radomír Šimůnek senior, Roman Kreuziger, Petr Dlask, Kamil 

Ausbuher, či letošní novopečený vicemistr světa Zdeněk Štybar. 

podle medailí z MS je Historické pořadí zemí následující: Belgie (43 zlatých, 30 

střl'bmých, 18 bronzových), 2. Švýcarsko, 3. ČR (16-17-19). Nejúspěšnější jednotlivci: 

Eric De Vlaeminck (7-0-1), Albert Zweifel (5-3-2) a André Dufraisse (5-2-4). 

PRAVIDLA ČSC (http:/ /www.ceskysvazcyklistiky.cz/upload/administrativa /Pravidla 

%20cyklistikyO/oPravidlacyklistiky2007 cyklokros.doc [Stav:20.12.2007]) 

popisují cyklokrosové závody ve stručnosti takto: V cyklokrosu musí být trať 

vyznačena na okruhu jehož délka je minimálně 2,5 km a maximálně 3,5 km. Minimálně 

90% tratě musí být sjízdné na kole a sestává se ze silnic, polních cest a luk. Oraniště a 
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zaplavené terény jsou zakázány, je žádoucí vyloučit terény jílovité. Trať musí být 

bezpečná, bez ostrých kamenů, pařezů, kořenů a větví stromů o které by mohli 

závodníci zachytit. Trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit třiceti minutám pro 

závody kadetů, čtyřiceti minutám pro závody juniorů, žen a juniorek, padesáti minutám 

pro závody pořádané samostatně pro kategorii pod 23 let a šedesáti až sedmdesáti 

minutám pro kategorii elite. Počet kol se stanoví na základě dosaženého času 

vedoucího závodníka na 2 kompletní. Počínaje 3. okruhem je rozhodčími ukazován 

na úrovni cílové čáry počet okruhů, které zbývají do konce závodu. 

3.5.5 BMX 

Tuto disciplínu popisuje DRESLER (2003) ve své publikaci velice přehledně. Zkratka 

BMX znamená Bicycle Moto Cross a jde o označení disciplíny s názvem bikros. Na 

speciálních tratích proti sobě bojuje osm jezdců. Trať se rozkládá ne nevelkém prostoru 

a měří zpravidla v rozmezí 300 až 500 metrů. Povrch trati se skládá z hlíny, šotoliny a 

asfaltu a je peďektně uválcován (na rozdíl od fourcrossu). Překážky jsou tvořeny 

převážně z různých mnohaskoků, tzv. lavic, či tzv. vyskakováků (zde je odrazová 

plocha položena níže než dopadová). O úspěchu jezdce rozhoduje spolu s výbušností a 

rychlostí také technická vyspělost a cit pro kolo při překonávání překážek. Startuje se na 

tzv. startovacím pahorku. Na něm je speciální rampa, která vpustí závodníky na trať. 

Vždy startuje najednou osm závodníků. Z jednotlivých rozjížděk postupují čtyři nejlepší 

do dalších bojů. Tímto způsobem se dospěje až k finálové jízdě, po které je znám 

absolutní vítěz. Bicykly jsou opatřeny jedním převodem, pevnou přední vidlicí a 

24palcovými koly (poměrně moderní se v současnosti stává použití bicyklu 

s 26palcovými koly. Jde o závody MTB na BMX trati). Závodm'kje vybaven ochrannou 

přilbou, rukavicemi, dresem s dlouhým rukávem a dlouhými kalhotami. Někdy také i 

chrániči loktů, kolen a páteře. 

Počátky bikrosu sahají do konce šedesátých let minulého století do Kalifornie. 

Začínávalo se jezdit na tratích pro motokros a až později začaly vznikat speciální pro 

kola. Tratě byly z počátku hlavně z kopců a bez velkých skoků. Časem se trasy začaly 

narovnávat a přibyly dvojité a trojité přeskoky. První jednoduše ovládané startovací 
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rampy byly časem zdokonaleny natolik, že dnes se již nepoužívá tzv. startéra (osoby, 

které ukazovaly zbývající sekundy do startu a poté odjistila rampu), ale rampy jsou 

ovládány počítačem a startuje se na signál semaforu. Po té, co se bikros rozšířil z USA 

do světa, se konalo roku 1982 v Holandsku první oficiální mistrovství světa. 

V osmdesátých letech dochází také k profesionalizaci bikrosu. To znamená, že ti 

nejlepší si ježděním začali vydělávat peníze. Tento trend odstartoval v USA a 

v Austrálii. Do tehdejšího Československa se bikros dostal již v roce 1984. Bylo to také 

díky výrobci kol BMX Velamos Sobotín. Za pomocí ČSTV a Svazarmu dochází 

k organizovárú prvních závodů. Postupem času se bikros u nás vyvinul natolik, že 

někteří čeští závodníci patří dnes do světové špičky, jako např. Michal Prokop (ten jako 

jeden z mála dokáže jezdit na špičkové úrovni jak fourcross, tak i bicross), Lukáš 

Tamme, Jana Horáková či Aneta Hladíková. 

Jezdí se například i tzv. BMX Downhill. Oficiálně se nazývá BMX Supercross. Od 

klasického bicrossu se liší tím, že celá trať prudce z kopce a je doplněna obrovskými 

skoky. Jedná se o jakousi drsnější verzi bicrossu. 

3.5.6 Sálová cyklistika 

Do sálové cyklistiky se řadí krasojízda a kolová. Pojednávají o ní jednak PRAVIDLA 

ČSC (http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/upload/administrativa/Pravidla%20cyklistiky 

%Pravidlacyklistiky2007salova.doc [Stav:22.12.2007]) a jednak server WIKIPEDIE 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolov%C3%Al [Stav:22.12.2007]) a (http://cs.wikipedia 

.org/wiki!Krasoj%C3%ADzda [Stav:22.12.2007]). 

Krasojízda je sport, při kterém atleti předvádějí jistý druh gymnastiky či akrobacie 

prováděné na bicyklech. Ty jsou zcela speciálními a jejich hlavní specifikum spočívá v 

převodu 1:1 a tzv. pevném převodu, díky kterému se může jezdec na tomto stroji 

pohybovat dopředu i dozadu a nepotřebuje brzdy. 

Za prvního, kdo se zapsal do historie krasojízdy, je považován Američan Nicolas 

Kaufinan, jenž už v 2.polovině 19. stol. předváděl na tehdejších vysokých kolech 
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nevídané kousky. Je také považován za prvního mistra světa v krasojízdě. Mistrovství 

Evropy se oficiálně koná od roku 1928 a mistrovství světa od roku 1956. 

Jezdí se krasojízda jednotlivců, dvojic a čtveřic. Jezdci si vyberou prvky, které se 

rozhodli předvést ze seznamu cviků. Zde je provedení každé figury přesně popsáno, 

vykresleno a také podle obtížnosti oceněno. Tento seznam čítá pro jednotlivce 290, pro 

dvojice 395 a čtveřice 431 cviků. Závodníkova sestava jich má 28 (dvojice 22 a čtveřice 

25), musí být zajety v přesném pořadí do časového limitu 6 minut. Součet prvků v 

sestavě, ke kterému se přičte 200 bodů udává napsanou bodovou hodnotu. Šestičlenný 

rozhodčí sbor pracující ve dvojicích závodníkovi odečítá z celkové sumy přesně 

definované ztráty. Mohou být uděleny za tzv. provedení to jsou pády za 2 nebo 1 bod 

podle druhu kontaktu se zemí, nebo prohřešky proti estetice jako například pohyby 

rukou, držení těla apod. za 0,5 nebo 0,2 bodu. Dále za tzv. nesnadnost, kdy se strhává 

100, 50 nebo 1 0% cviku při nepředvedení, nedokončení nebo špatném provedení. 

Odečtením této ztráty a zprůměrováním rozhodčích sborů získáme konečný výsledek. 

Dvojice zahajují svoji jízdu na dvou kolech. Během jízdy se navzájem domluví, čí stroj 

je v lepším technickém stavu a v polovině sestavy na toto kolo přesednou a své 

vystoupení dokončí. . Krasojízdu dvojic se prozatím nepodařilo prosadit jako jízdu 

smíšených párů, takže vždy jezdí jen dvojice mužů nebo žen. Hudba je v krasojízdě 

pouze doprovodná podkreslující vystoupení a nemusí přesně navazovat na provádění 

cviků. 

Druhou disciplínou sálové cyklistiky je kolová. Poprvé byla tato hra představena roku 

1893 němco-američanem Nicholasem Edwardem Kaufmannem. První mistrovství světa 

se pak konalo v roce 1929. Jde o sport, který je podobný fotbalu s tím, že hráči se 

pohybují po hřišti a kontrolují míč na speciálních kolech s tzv. pevným převodem. 

Cílem hry je za pomocí bicyklu dostat míč do soupeřovi branky. V každém týmu hrají 

vždy dva hráči. Hřiště pro oficiální mezinárodní soutěže musí mít rozměry 14 x ll 

metrů a branky mají rozměr 2 x 2 metry. Hraje se se speciálním míčem, který je 

zhotoven z látky o hmotnosti cca 0,5 kg. Zápas se hraje na dva poločasy. V dospělé 

kategorii měří jeden poločas 7 minut. Nejvýznamnějšími postavami kolové jsou 

jednoznačně bratři Pospíšilové, kteří dokázali získat dvacet titulů mistrů světa. 
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3.6 Druhy silničních závodů 

Druhy silničních závodů se dělí na: jednorázové s hromadným startem, jednorázové 

s intervalovým startem a na etapové. 

3.6.1 Jednorázové závody s hromadným startem. 

Ty lze dále rozčlenit na distanční a okruhové. "Distanční se zásadně pořádají v jediném 

dni, v jediné etapě. Vedou z jednoho místa (startovního) do jiného místa (cílového). 

Mohou se také pořádat na stejné trati tam a zpět - s obrátkou". PRAVIDLA ČSC 

(http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/upload/administrativa/Pravidla%20cyklistiky 

%Pravidlacyklistiky2007silnice.doc [Stav:22.12.2007]). Přičemž jejich délka Je 

stanovena pravidly. V mužské kategorii při mezinárodních závodech je maximální délka 

200 km, při mistrovství světa 280 km a při mistrovství republiky 250 km. Maximální 

počet závodníků, kteří mohou startovat v mezinárodním závodě na silnici s hromadným 

startem je limitován na 200. Distanční závody jsou nazývány klasikami. Mezi 

nejznámější klasiky patří např. 259 km dlouhý závod Paříš- Roubaix, jež se jel prvně 

roku 1896 a po prakticky nezměněné trase se jezdí doposud. Přezdívku Peklo Severu si 

tato nejslavnější klasika vysloužila na konci 1. světové války, kdy trať vedla po 

frontových liniích, které byly svědky těch nejhroznějších válečných bitev a 

nejhrůznějších utrpení. Typické pro tento závod jsou různě dlouhé úseky, jejichž povrch 

je tvořen velikými kostkami z bretaňské žuly, kde dochází k mnoha pádům a zničeného 

materiálu. 

U nás je jednoznačně nejpopulárnější závod Praha - Karlovy Vary - Praha. Patří k 

nejstarším a nejdelším závodům cyklistické silničářské klasiky. Po vzoru francouzské a 

italské cyklistiky založili roku 1921 cyklističtí nadšenci K. Tocl, F. Šubrt, J. Parrus, 

Vála a Nerad tento cyklistický maratón. V roce 2007 se konal jeho 62. ročník. 

"Okruhové závody jsou takové, které mají start a cíl na stejném místě. Jsou buď hladké 

nebo bodovací (okruhy městem) s dobrým povrchem vozovek". PRAVIDLA ČSC 

(http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/upload/administrativa/Pravidla%20cyklistiky 

%Pravidlacyklistiky2007silnice.doc [Stav: 22.12.2007]). Závody hladké jsou takové, při 
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kterých jsou závodníci odstartováni na určitý počet okruhů a po jejich projetí jsou 

klasifikováni podle pořadí, ve kterém projedou cílovou páskou. Sem patří např. závod 

mistrovství republiky, mistrovství světa, či olympijský závod. 

Mezi bodovací závody patří tzv. kritéria, na které si pořadatel závodníky vybírá a sám 

zve. Maximální délka závodu je stanovena viz. tabulka č.1 

Tabulka č.l 
Délka ok'TUhu Ma'\.imální délka závodu 
800-1599 m 80km 
1600-2999 m llOkm 
3000-3999 m 132km 
4000- 10 000 m 150km 

Přičemž je určitý počet kol ohodnocen bodově (např. každé páté). Absolutní vítěz 

závodu tedy není první závodník v cíli, nýbrž ten, který v průběhu závodu získá nejvíce 

bodů. Ty může vybojovat jednak ziskem v bodovacích kolech, a jednak předjetím 

pelotonu (hlavní skupina závodníků) o jedno kolo. Kritéria často mívají exhibiční 

charakter, jsou pořádány na ke konci sezóny a jsou díky účasti vynikajících závodníků 

velice atraktivní záležitostí. 

3.6.2 Jednorázové závody s intervalovým startem 

Též nazývaný časovka, ,,je závod, při kterém startují závodníci jednotlivě ve 

stanovených intervalech a rozhodující je docílený čas". PRAVIDLA ČSC 

(http:/ /www .ceskysvazcyklistiky.cz/upload/ administrativa/Pravidla%20cyklistiky%Prav 

idlacyklistiky2007silnice.doc [Stav: 22.12.2007]). Jezdí se jednak závod jednotlivců a 

jednak závod družstev. 

U jednotlivců je délka závodu v rozmezí 40 - 80 km. Jezdí se jak rovinaté, tak 

kopcovité. Tato disciplína je součástí mistrovství světa, olympijských her i mistrovství 

republiky. Bývají často i součástí etapových závodů. Časovka je velice specifická 

záležitost a od závodů s hromadným startem se podstatně odlišuje. Jak ve stylu jízdy, 

přípravy, tak i ve vybavení závodníků. Jezdec celou trasu absolvuje zcela sám, tudíž zde 

nepřipadá v úvahu jakékoliv taktizování. Jede se celou dobu v aerodynamickém posedu 
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a styl šlapání je také specifický. Časovka je velice náročná po fyzické i psychické 

stránce. Vyžaduje po celou dobu jízdy stoprocentní koncentraci. Používají se jízdní 

kola, tzv. časovkové speciály. Ty mají zvláštní geometrií a spoustu aerodynamických 

prvků, jako jsou speciální řídítka, nebo plná zadní disková kola .. I samotný oděv a 

helma závodníka jsou zcela podřízeny aerodynamice. Proto v současnosti dosahují 

profesionální cyklisté při časovkách průměrných rychlosti za hranici 50 kmih. 

Při časovkách družstev startují minimálně dvou a maximálně desetičlenná družstva. 

Přičemž počet členů v družstvu je dán rozpisem konkrétního závodu. Při mistrovství 

republiky se jezdí časovka dvou a čtyřčlenných družstev. Při časovce dvojic se délka 

závodu pohybuje v intervalu 50 - 60 km. Při časovce vícečlenných družstev je tento 

interval 80- lOOkm. Na mistrovství světa a na olympijských hrách se tato disciplína již 

nejezdí. Ovšem velice často se tato disciplína zařazuje do etapových závodů a bývá 

jednou z nejatraktivnějších etap. Princip závodu a vybavení jezdců jsou shodné jako u 

časovky jednotlivců. Ovšem jsou zde jistá specifika. Vždy je stanoven minimální počet 

závodníků z družstva, který musí dojet do cíle, aby mohl být tým klasifikován (např. u 

čtyřčlenných družstev je minimální počet tři závodníci). Během samotného závodu musí 

mezí sebou jezdci perfektně spolupracovat. Vzájemně se střídají na vedoucí pozicí. 

(první závodník odstupuje z vedoucí pozice na stranu, přenechá místo jezdci za ním, a 

zařadí se na konec družstva. Takto se cyklus stále opakuje) Zde totiž dochází k 

největšímu úbytku sil, jelikož první jezdec proráží vitr. Ostatní jsou v závětří (tzv. v 

háku) a vydávají mnohem méně energie. Jelikož závodníci jezdí velkou rychlostí a 

mnohdy jen v několika centimetrových odstupech, vyžaduje závod jejich maximální 

koncentraci, aby nedošlo k vzájemné kolizi. V roce 2004 při etapovém závodu Tour de 

France projel nejrychlejší tým při časovce trasu dlouhou cca 67 km rychlostním 

průměrem překračující hranicí 70 kmih. 

3.6.3 Etapové závody 

Ty tvoří několik závodů jednorázových s hromadným startem a časovek jednotlivců 

nebo družstev s celkovou délkou trvání závodu minimálně 2 dny. 

Maximální délka etapových závodů na silnici je stanovena viz. tabulka č.2. 
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Tabulka č.2 

Denní průměr Etapa s hromadn)m Etapa Etapa 
startem časovka jednotlivců časovka družstev 

180km 260km 80km 80km 

V jednom dni se mohou pořádat nejvýše dvě tzv. půl-etapy. (jde o etapu o poloviční 

délce etapy obvyklé) Každá půl-etapa musí být samostatně hodnocena. Trvá-li etapový 

závod nejméně ll závodních dnů, musí být zařazen alespoň jeden den odpočinku. 

Jezdci se mohou zúčastnit etapových závodů výhradně jako členové příslušných 

družstev. Celkový počet družstev a jejich členů určí pořadatel závodu. Družstvo tvoří 

minimálně 4 a maximálně 1 O závodníků. Pokud je počet členů družstva stanoven na 4, 5 

nebo 6, družstvo nesmí startovat s méně než 4 závodníky. Je li počet stanoven na 7 

nebo 8 jezdců, družstvo nesmí startovat s méně než 5 členy. A pokud je počet 

závodníků stanoven na 9, nebo 10, družstvo nesmí startovat s méně než se šesti. Klesne

li počet členů družstva během závodu na méně než 3 závodníky, je družstvo ze soutěže 

vyřazeno. Zbývající jezdci mohou pokračovat, ale jsou již hodnocerů jen v soutěži 

jednotlivců. Nedílnou součástí každého etapového závodu musí být celkové 

hodnocení jednotlivců podle dosažených časů a hodnocení družstev. Obvykle se také 

vypisují soutěže bodovací a vrchařské. Body do těchto soutěží získávají závodníci v 

průběhu etap při rychlostních, resp. vrchařských prémiích a na konci celého závodu jsou 

vyhlášeni jezdci s největším počtem bodů. Při etapových závodech jsou také nošeny tzv. 

trikoty. Jedná se o barevně odlišené dresy, které mají na sobě jezdci, jenž průběžně 

vedou v jednotlivých soutěžích. PRAVIDLA ČSC (http://www.ceskysvazcyklistiky 

.cz/uploadladministrativa/Pravidla%20cyklistiky<'/o Pravidlacyklistiky2007silrůce.doc 

[Stav: 22.12.2007]) 

Nejznámější etapový závody jsou francouzská Tour de France, jež je v současnosti 

jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí vůbec. Zpravidla na ní startuje 20 týmů, 

kdy každý má devět jezdců. Na závodníky čeká 20 etap a celkem přibližně 3600 km. Ty 

absolvují jezdci ve 22 dnech. Do historie Tour de France se nejvýrazněji zapsal 

Američan Lance Armstrong, jež dokázal nasbírat sedm celkových vítězství v řadě. 

Dalšími slavnými etapovými závody jsou italské Giro ďltalia a španělská Vuelta. Dnes 

již neexistující Závod míru býval slavným v tehdejším východním bloku. 
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4. METODOLOGIE 

4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza (SWOT je zkratka počátečních písmen čtyř výrazů. S - Strengths, 

neboli silné stránky, W- Weaknesses, jsou slabé stránky, O - Opportunities, 

představuje příležitosti a T - Threats, neboli hrozby) je klíčovou metodou, která se 

používá při situační analýze. Má za úkol charakterizovat síly a slabiny ve vztahu 

k příležitostem subjektu a dále také ohrožení trhu. Přednosti a slabiny se vztahují 

k samotnému subjektu, zatímco hrozby a příležitosti jsou považovány za vnější faktory, 

které nemá subjekt v moci je ovlivnit. SWOT analýza také klade otázky, které umožní 

subjektu rozhodnout, zda on, či jeho produkty budou skutečně schopni splnit daný plán 

a jakým překážkám bude nutno čelit. Takto SWOT analýzu stručně definuje autor 

VEJDĚLEK (1999:21, s.32,33) 

KOTLER (2001: 13, s 20 a dále) se dívá na tuto problematiku následovně. SWOT 

analýza je komplexní hodnocení silných a slabých stránek, hodnocení příležitostí a 

služeb firmy, či jiného subjektu. Analýza se rozděluje do dvou etap. 

Tou první je analýza vnějšího prostředí, tedy příležitostí a hrozeb. Zde se sledují síly 

makroprostředí (demografické, ekonomické atd.) jež ovlivňují zisky a dále pak 

sledování a vyhodnocování důležitých vývojových trendů. Marketingová příležitost je 

oblastí potřeb zákazníka, při jejichž uspokojování může firma profitovat. Příležitosti 

mohou být klasifikovány z hlediska jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. 

Přičemž pravděpodobnost dosažení úspěchu bude záviset nejen na tom, zda její 

obchodní síla bude odpovídat klíčovým požadavkům trhu, ale také na tom, zda bude 

větší než síla konkurence. 

Druhou etapou je analýza vnitřního prostředí, neboli silných a slabých stránek. 

Stejně důležité, jako rozpoznání atraktivních příležitostí, je také jejich následné 

pozitivní využití. Z toho vyplývá, že je nezbytné pravidelně vyhodnocovat silné a slabé 

stránky dané jednotky. Ale není možné, aby všechny podnikatelské aktivity měly pouze 

silné a slabé stránky. Zde se tedy nabízí zásadní otázka, zda by se firma měla věnovat 
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výhradně těm příležitostem, u kterých by docházelo k uplatnění silných stránek, nebo 

daleko lepším příležitostem, které by ovšem vyžadovaly veliké úsilí a snahu pro získání 

potřebných silných stránek. 

Nezbytné je samozřejmě také dokonalá spolupráce jednotlivých útvarů ve firmě. 

4.2 Interview 

Pro teoretické vymezení metody interview jsem použil souhrn od HENDLA (1999), 

(2005) a HAUGA (2003). 

Jde o metodu rozhovoru, kdy je shromažďování dat založeno na přímém dotazování a 

jedná se o kvalitativní metodu. Interview je charakteristické přímou sociální interakcí 

mezi tazatelem a respondentem. Navázáním přímého osobního kontaktu se hlouběji 

pronikne do postojů a motivů respondenta. Jedná se zároveň o metodu pružnou, neboť 

se dá přizpůsobit zvláštnostem různých situací. Slouží tak k hlubšímu objasnění 

kontextu odpovědí. Je dobré, že rozhovor se dá i v průběhu nasměrovat i pomocí 

vnějších reakcí dotazovaného. Prostřednictvím interview lze získat informaci o 

jakékoliv skutečnosti, nicméně výpověď dotazované osoby se často nevyhne mnoha 

zkreslením. To může vzniknout na základě chyb ze strany tazatele, ale i respondenta. Je 

žádoucí interview předem pečlivě připravit, aby mohl přinést žádoucí informace. Tím se 

hodně zabrání jeho zkreslení. 

Dělení interview podle počtu osob: 

• Individuální (kdy rozhovor probíhá jen s jednou osobou) 

• Skupinové (současně se pracuje s několika respondenty) 

Dělení podle struktury otázek: 

• Standardizované - Zde je seznam a struktura otázek předem připravená. Je 

snadnější pro zpracování, ale hloubka zjištěných informací se snižuje. Takovéto 

interview se užívá nejvíce,když je zapotřebí zjistit určité tendence zkoumaných 

jevů. 
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• Nestandardizované - Zde si tazatel připraví základní otázky, ovšem jejich 

pořadí, obsah a formulaci určuje on sám. Tím se ale ztěžuje zpracovávání 

získaných dat. Optimální forma rozhovoru je polostandardizovaný. 

Pro svou diplomovou práci jsem použil interview individuální a polostandardizované. 

Bylo vedeno s ředitelem závodu panem Zdeňkem Rubášem. 
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5. ANALYTICKA CAST 

5.1 Historie a popis závodu GP BORGERS 

5 .1.1 Popis závodu 

Mezinárodní trofej Rokycan GP BORGERS je tradiční cyklistický závod profesionálů, 

který se koná vždy ke konci závodní sezóny a je součástí programu oficiálních oslav 

města Rokycan (viz. příloha č.1). Trať je vedena přes hlavní náměstí okolními ulicemi. 

Má tvar obdélníku a měří 800m a jede se 100 okruhů, z nichž každý druhý je prémiový. 

GP BORGERS je doplněna také třemi doprovodnými závody: Dětským závodem, 

závodem pro amatéry (tzv. pro příchozí) a vylučovacím závodem profesionálů. V roce 

2007 se z historického hlediska uskutečnil již 38. ročník cyklistického klání 

v Rokycanech. Ovšem pod názvem GP BORGERS se konal v tomto roce 5. ročník. 

Jeho novodobou historii začal psát jeho ředitel a současně sportovní ředitel týmu AC 

SPARTA PRAHA CYCLING pan Zdeněk Rubáš. 

5 .1.2 Historie závodu 

Cyklistické závody mají v Rokycanech dlouholetou tradici. Vždyť první klání se zde 

konalo již v roce 1959. A až do roku 1966 se zde uskutečnilo celkem osm ročníků 

Závodu míru mládeže. Další část cyklistické historie v Rokycanech tvořilo v letech 

1967 - 1993 celkem 25 ročníků Mezinárodní trofeje Favorit. Pak se cyklistika 

z Rokycan na dlouhých deset let vytrácí. Až konečně v roce 2003 se začíná psát 

novodobá historie cyklistických klání v Rokycanech. Startuje éra Mezinárodní trofeje 

Rokycan GP BORGERS, kdy se organizátorem stává AC Sparta Praha v čele 

s ředitelem panem Zdeňkem Rubášem. 
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5.1.3 38. ročník 

Dne 21. září 2007 se v Rokycanech konal již 38. ročník cyklistického silničního závodu 

Mezinárodrú trofej Rokycan - GP BORGERS. A to opět za účasti profesionálních 

cyklistů světového formátu. Program byl vskutku velice bohatý a atraktivní jak pro 

závodníky, tak i pro diváky. 

Již od 17. hodiny bojovaly děti a mládež a o hodinu později se na startu seřadili 

amatéři. V 18.30 vyjelo na trať 15 vybraných elitních zástupců z kontinentálních týmů 

AC SPARTA Praha, PSK Whirpool, HCH Cube Liberec, CK BEl Příbram, Swiag 

Rakousko, Spuik Frankfurt am Main a poprali se o vítězství ve vylučovacím závodě. 

Poslední zbylá trojice pak bojovala o první až třetí místo. V 19:00 se pak na start 

postavili profesionálové, kteří jeli celkem 100 osmisetmetrových okruhů na 

Rokycanském náměstí. A to systémem na celkové vítězství. 

Největší hvězdou 38. ročníku byl bez pochyb jeden z nejlepších španělských závodníků 

a špičkový vrchař Francisco Perez Mancebo hájící barvy týmu Relax-GAM. Na svém 

kontě má celkem 8 profesionálních vítězství a dokonce i španělský silniční titul. 

Nejlepším rokem v jeho kariéře byla~óna 2005, kdy vybojoval celkově 4. místo na 

Tour de France a 3. místo na Vueltě. Vedle Manceba se na start postavili např. Manuel 

Quinziato (tým Liquigas), jež vyhrál 37. ročník GP BORGERS a byl nositelem žlutého 

trikotu v závodě Okolo Beneluxu z loňského roku a úspěšným účastníkem Tour de 

France, dále pak sprinterská legenda Andreas Kappes (tým Spuik), či Andre Schulz 

(tým Wiesenhof- Felt). 

Z českých hvězd se představili např. Pavel Padrnos (tým Discovery Channel), který 

pomohl Lanci Armstrongovi k jeho pěti triumfům na Tour de France, dále František 

Raboň (tým T- Mobile) nebo Stanislav Kozubek (tým PSK Whirlpool), či světový 

rekordman v hodinovce Ondřej Sosenka. 

5.2 Organizátor 

Organizátorem Mezinárodrú trofeje Rokycan GP BORGERS je profesionální 

cyklistický tým AC SPARTA PRAHA CYCLING s ředitelem Zdeňkem Rubášem 
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Historie cyklistiky ve Spartě se začíná psát 16.11. 1893, kdy nespokojení atleti a 

velocipedisté, kteří opustili Athletic Club Praha, zakládají Athletic Club Královské 

Vinohrady, z nějž pak valná hromada definitivně ustavuje Athletic Club Sparta (v 

restauraci Demínka 9.7. 1894). O rok později, na bubenské hliněné dráze, AC Sparta 

pořádá dvanáctihodinovku cyklistů. Sparťanští závodníci se začínají se soupeři utkávat 

také na mezinárodním poli a začínají sbírat první vítězství pro klub. Zlatá éra nastává v 

80. letech, kdy se klub hemží tehdejšími hvězdami (jako byl např. Jan Žaloudek

reprezentant v cyklokrosu a výborný silničář, Jiří Fojt- vynikající v časovkách a 

medailista ze silničních šampionátů, ale především Martin Penc - mistr světa v 

bodovačce 1985, medailista z OH a profesionálního MS a mnohonásobný mistr 

republiky. 

Přelom v historii nastává v únoru roku 2002, kdy bývalý závodník a současný sportovní 

ředitel týmu, zakládá profesionální kontinentální stáj AC SPARTA PRAHA CYCLING. 

Od této doby se píše nová kapitola sparťanské cyklistiky. 

Sídlo: 

AC SPARTA PRAHA CYCLING 

Nad Královskou oborou 51 

170 00 PRAHA 7 Letná 

Doručovací a fakturační adresa: 

AC SPARTA PRAHA CYCLING 

Pražská 1001/2 

33701 Rokycany 

Současný realizační tým: 

• Zdeněk Rubáš - sportovní ředitel a jednatel 

• Jiří Sivák- marketingový ředitel 

• Mgr. Marek Tajbl- marketing, média, PR 

• MuDr. Přemysl Šváb - lékař 

• Tomáš Hrubý - webmaster a deisghnér 
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• Petr Pučelík - fyzioterapeut 

• Luboš Holub -masér 

• Jan Cuřín- masér 

• Martin Pečenka - mechanik 

• Vladimír Červíček - mechanik 

Závodníci: 

• Martin Hebík 

• Zdeněk Křížek 

• Jifí Nesvede 

• Ondřej Zelinka 

• Tomáš Hrubý 

• Josef Soukup 

• Ondřej Lukeš 

• Michal Kesl 

• Rostislav Krotký 

• Ondřej Pávek 

• Tomáš Okrouhlický 

• Ondřej V obora 

• Martin Prázdnovský 

5.3 Obchodní partnerství a sponzoring ve vztahu k závodu 

V případě pořádání takovéto akce je stěžejní záležitostí pro organizátora navázat 

obchodní partnerství se sponzory. Bez jejich dostatečného množství by tak byl celý 

závod ohrožen, protože by nebylo dostačující množství finančních (ale i hmotných) 

prostředků. 

Při vyjednávání obchodních partnerství se v případě GP BORGERS jednalo z velké 

části (až na několik drobných změn) o prodlužování vzájemné spolupráce z předchozích 

let. Ovšem jednání s prvnúni partnery začíná přibližně již devět měsíců před závodem. 
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Sponzorům se muselo nabídnout jasné znění vzájemné spolupráce. Obchodní partneři 

obdrželi konkrétní nabídku od organizátora. V té bylo přesně stanoveno, v jakém 

postavení bude sponzor vystupovat a jaká reklamní plnění získá za poskytnutou 

finanční částku. Postavení sponzora a nabízená reklamní plnění pak byly odstupňovány 

dle finanční částky. 

Obchodní partner se tedy mohl stát: 

• garantem akce, 

• hlavním partnerem akce, 

• partnerem akce, 

• účastníkem akce, 

• partnerem prémiového okruhu, 

• patronem profesionálm'ho závodm'ka, či týmu, 

• titulárním partnerem, 

• patronem doprovodných závodů. 

Garant akce 

Garant akce byl nejexkluzivnější obchodní partner a byla mu poskytnuta nejvýhodnější 

reklamní plnění. Aby se jím sponzor mohl stát, musel poskytnout částku 50 000 Kč. Za 

tento obnos mu organizátor zajistil následující: 

• zobrazování jeho loga v tisku v souvislosti s akcí, 

• dále pak logo na akci v prostoru startu/cíle a na reklamní tabuli za stupni vítězů, 

• logo partnera na plakátech akce a inzerce na startovní listině, 

• možnost expozice svých produktů na akci, 

• distribuce reklamních materiálů všem účastníkům, pokud je partner dodal, 

• garant akce se také stal partnerem rychlostní prémie v průběhu závodu, kterou 

vyhlašuje komentátor, 

• jeho logo bylo také zobrazeno na pozvánkách na raut do VIP prostoru, 

• šest pozvánek do VIP prostoru. 
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Hlavní partner akce 

Do role hlavního partnera akce se mohl sponzor dostat za poskytnutou finanční částku 

35 000 Kč, za kterou obdržel následující protislužby ze strany organizátora závodu: 

• název partnera byl uveden v tisku v souvislosti s akcí a v propozicích závodu, 

• logo partnera bylo umístěno v prostoru startu/cíle a na reklamní tabuli za stupni 

vítězů, 

• dále bylo logo vyobrazeno na plakátech akce, 

• hlavní partner byl také představen komentátorem, 

• bylo také zajištěna distribuce reklamních materiálů všem účastníkům závodu, 

• hlavní partner se rovněž stal oficiálním partnerem rychlostní prémie, kterou 

vyhlašoval komentátor, 

• název hlavního partnera byl uveden na pozvánkách na raut do VIP prostoru 

• a obdržel čtyři pozvánky. 

Partner akce 

Třetí možností pro sponzory bylo stát se partnerem akce. A to za finanční částku 

v hodnotě 20 000 Kč. 

Za to mu bylo zajištěno: 

• zobrazení jeho loga na akci a inzerce v propozicích závodu, 

• uvedení názvu partnera na plakátech akce, 

• uvedení názvu v tisku v souvislosti s akcí, 

• představení partnera moderátorem akce, 

• rovněž také distribuce reklamních materiálů všem účastníkům akce, 

• dále také oficiální partnerství rychlostní prémie, kterou opět vyhlašoval 

moderátor, 

• zobrazení názvu partnera na VIP pozvánkách, 

• tři vstupenky na raut ve VIP prostoru. 

Účastník akce 

Sponzor se také mohl stát účastníkem akce. Za poskytnutí finanční částky 1 O 000 Kč 

obdržel tyto protislužby: 
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• bylo vyobrazeno jeho logo na akci a jeho inzerce v propozicích závodu, 

• název účastníka byl rovněž uveden i na plakátech, 

• účastník se také stal oficiálním partnerem rychlostní prémie vyhlašované 

komentátorem, 

• předposlední plnění představovalo uvedení názvu účastníka na VIP pozvánkách, 

• dvě vstupenky na raut ve VIP prostoru. 

Partner prémiového okruhu 

Další možností bylo stát se partnerem prémiového okruhu. Těch bylo celkem 50, což 

představovalo dostatečný prostor pro navázání více obchodních spoluprácí. Tato 

varianta byla zároveň nejekonomičtější. Za poskytnutou částku 3 000 Kč byla 

poskytnuta ze strany organizátora tři následující plnění: 

• bylo vyobrazeno logo partnera na akci, 

• oficiální partnerství rychlostní prémie vyhlašované moderátorem, 

• posledním plněním byla jedna vstupenka na raut do VIP prostoru. 

Patron profesionálního závodníka, či týmu 

V souvislosti s akcí zde byla také možnost stát se tzv. patronem profesionálního 

závodníka, či celého týmu (přehled viz. příloha č.3). I zde bylo několik možností 

spolupráce. 

Za poskytnutou částku ze strany sponzora vezl konkrétní závodník, či tým jeho logo na 

dresu během závodu. Jednotliví jezdci jsou rozdílně ohodnoceni (čím lepší a 

atraktivnější závodník, tím vyšší byla finanční částka). Pro představu uvádím některé 

závodníky a jejich ceny. 

• Erik Zabel Geden z nejlepších spurterů na světě)- za patronát tohoto závodníka 

bylo nutné poskytnout částku 300 000 Kč. Sponzor se zároveň stal i hlavním 

partnerem akce a byla mu poskytnuta všechna plnění s tímto spojena (viz. bod 

5.3.2) 

• Stuart o Grady (vítěz zeleného trikotu na Tour de France) - Za tohoto závodru'ka 

byla požadována částka 150 000 Kč. I v této ceně bylo rovněž zahrnuta role 

hlavního partnera (viz. bod 5.3.2) 
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• Ondřej Sosenka (několikanásobný mistr ČR) - Za něj bylo potřeba zaplatit 

30 OOOKč. Za tuto cenu sponzor obdržel plnění pro účastníka akce (viz. bod 

5.3.4) 

• Český profesionální tým - Sponzoři také měli možnost stát se patronem celého 

profesionálního týmu z ČR. A to za částku 15 000 Kč s tím, že zároveň obdrží 

plnění jako účastník akce (viz. bod 5.3.4) 

Titulární partner 

Velkou výhodou pro organizátora bylo to, že nemusel shánět nového titulárního 

partnera závodu. S firmou BORGERS již spolupracuje pět let a již před sezónou 2007 

bylo jisté, že kooperace bude pokračovat i na 38. ročníku závodu. S rolí titulárního 

partnera jsou spojeny nejexkluzivnější plnění ze strany organizátora: 

• název závodu nese jméno sponzora, to samozřejmě znamená nejlepší propagaci 

ze všech zúčastněných obchodních partnerů, 

• dále pak logo a název partnera v tisku v souvislosti s akcí, 

• propagace v rozhlasu (jelikož v rámci mediální kampaně byly zajištěny spoty na 

rádiu Kiss Proton, jméno titulárru'ho partnera se objevuje také zde), 

• firmě Borgers bylo zajištěno také zobrazení loga a názvu na akci v prostoru 

startu/cíle a n reklamní tabuli za stupni vítězů, 

• logo a název byl také na plakátech, letácích a startovní listině, 

• byla zajištěna i distribuce reklamních předmětů všem účastníkům, 

• firma Borgers se také stala partnerem rychlostní prémie, jež vyhlašoval 

komentátor, a největší závodnické hvězdy Francesca Manceba, 

• pro titulárního partnera byly také zajištěny pozvánky na raut ve VIP prostoru v 

množství deseti kusů . 

Patron doprovodných závodů 

I v případě garantů doprovodných závodů (vylučovacího pro profesionály, dětského a 

pro amatéry) byla spolupráce prodloužena z předchozího ročníku GP BORGERS. 

Kromě toho, že názvy těchto závodů nesly jména sponzorů, byly ze strany organizátora 

poskytnutyprotislužby v podstatě shodné jako u hlavního partnera akce (viz bod 5.3.2). 
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Obchodní partneři 38. ročník GP BORGERS 

V tomto bodě uvádím seznam všech partnerů, kteří se na tomto ročníku GP 

BORGERS podíleli a uzavřeli spolupráci s organizátorem. Jednalo se o firmy: 

BORGERS CS, Gammisch Transport, Alkal Invest, Wintter - Znojmo, HT PLASTIK, 

Axes computer, Grotz Beckert, Hochtief VSB, EBA Pr EBA Praha, HVB Bank, Alkal 

baterie, Olbrich, HOCH reklama, PENCO, Porsche Plzen, Agrocentrum, CHODOV AR, 

Gluetec, Hagemeyer, A-Z EURO INTERIER, Rumpold - R, Geis, INKOS Rokycany, 

V alcwerk, Giinther Spedition, Sielaff Bohemia, Schwarzmiiller, KS Klima servis, 

Noteza, Coca Cola, Still ČR, Kovo klima, Kiss Proton, Konfektion MT, Duvenbeck, 

Nowotex GmbH, Electroworld, Suroflex GmbH, Elektro Bedřich, Kletr nakladatelství, 

Rokycanský deník, Marcinčák vinařství, Progress cycle, IV A bezp. služba, Agro .Bio 

5.4 Příprava 

5.4.1 Sportovně technické zajištění 

Tato část zahrnovala: 

• zajištění sportoviště, 

• technické zabezpečení tratě, 

• zajištění závodníků pro hlavní závod profesionálů, 

• šatny a sprchy, 

• administrativní prostory závodu, 

• parkování, 

• VIP prostor 1.. 

• komentátorské stanoviště a cílový prostor, 

• velkoplošnou projekci, aparaturu a osvětlení, 

• doprovodný automobil, 

• Fanouška Dieter "Didi" Senfta 
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Zajištěni sportoviště 

Místo konání: Rokycany 

Trať závodu: Trať závodu byla vedena centrem města. Okruh vedl přes Masarykovo 

náměstí, dále pak ulicemi Palackého, Josefa Knihy, Sladovnickou a zpět na Masarykovo 

náměstí. Délka okruhu je cca 800m a jeho povrch tvoří asfalt. 

Start a cil: Prostor startu a cíle se nacházel na stejném místě, a to před budovou 

městského úřadu města Rokycan. 

Jelikož se závod konal na veřejných komunikacích, bylo potřeba zajistit jejich zábor. A 

to na základě obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 o místrúch poplatcích. Tato vyhláška 

jasně stanovuje podmínky a poplatky za užívání veřejného prostranství. Na městský 

úřad se podá žádost o užívání veřejného prostranství. Následně se uvědomí městská 

policie. Ta pak má na starosti týden před akcí dát vědět veřejnosti formou informačních 

cedulí, kdy a kde přesně k záboru dojde. V daný termín je pak trasa organizátorovi plně 

k dispozici. 

Technické zabezpečeni tratě 

Od začátku až do skončení GP BORGERS byla tato trať úplně uzavřena pro silniční 

provoz. Pro bezpečnost závodníků (ale i diváků) je to věc zcela nezbytná. Důležité také 

bylo trasu řádně vyznačit a nainstalovat ochranné bariéry a jiné ochranné prvky. Bariéry 

byly za úplatu organizátorovi zapůjčeny od Českého svazu cyklistiky (počet bariér byl 

300 ks.). Ten má sídlo v Praze a tudíž bylo nutné zajistit jejich nakládku transport a 

vykládku. Bariéry byly nainstalovány hlavně v úseku tratě na Masarykově náměstí 

(jelikož zde byl start a cíl a shromažďovalo se tu nejvíce lidí). Tady z nich byly 

vytvořeny pásy po obou stranách vozovky. Bylo tím zabráněno přebíhání osob přes 

trasu a tím i nebezpečí střetu diváka s jezdcem. Zbytek tratě byl zabezpečen kombinací 

ochranných bariér, varovných červeno-bílých pásek a hlavně personálu. 

Zajištění závodníků pro hlavní závod profesionálů 

Aby byl hlavní závod profesionálů dostatečně atraktivní, bylo nutné jezdce pečlivě 

vybírat (startovní pole je při hlavním závodě omezeno organizátorem na 50 závodníků). 

S jejich oslovováním se začíná přibližně s půlročním předstihem. To je plně v režii 

hlavního organizátora a sportovního ředitele AC SPARTY PRAHA. Jeho snahou je 
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sehnat vždy co možná nejlepší jezdce. Díky svým kontaktům a svému jménu zajistí 

vždy prakticky kompletní českou špičku. Se zahraničními jezdci pak jedná při 

mezinárodních závodech, kterých se Sparta zúčastňuje. 

Jelikož pořadatel poskytuje závodníkům startovné (tedy peněžní částku za jejich účast 

na GP BORGERS), musí být hodnota startovného uvedena v písemné smlouvě 

uzavřené mezi pořadatelem a každým závodníkem. Jedná-li se o závodníka, který 

přísluší k týmu registrovanému UCl, musí být smlouva potvrzena zástupcem jeho 

týmu. Hodnota startovného se pak pohybuje v rozmezí 25 - 1000 EUR dle domluvy a 

kvalit jezdce a organizátor je povinen zaplatit jej závodníkovi i v případě zrušení, či 

nedokončení závodu. 

N a doprovodné otevřené závody (dětský a pro příchozí) se účastníci hlásí sami bez 

nároku na startovné. 

Šatny a sprchy 

Dále ,co se týče technického zabezpečení, bylo nutné zajistit pro závodníky prostor 

šaten a sprch. Tyto věci byly k dispozici v prostorách zimního stadionu, který se 

nachází přibližně 500m od místa cíle. 

Administrativní prostory závodu 

Kancelář závodu byla přímo v městském úřadě a byla otevřena od 15:30 hodin. Zde se 

závodníci přihlašovali (kromě profesionálů, ti se za doprovodu komentátora a 

velkoplošné projekce slavnostně podepisovali přímo na náměstí před zraky diváků) a 

vydávaly se startovní čísla. Byl zde k dispozici také veškerý informační servis. 

Dále se využívala zasedací síň Triana, která sloužila pro setkání všech startujících 

jezdců v hlavním závodě profesionálů. 

Parkování 

Jelikož se počítalo s velikým počtem účastníků akce, bylo nezbytné zajistit dostatečný 

počet míst pro parkování. Pro diváky a veřejnost byla k dispozici hlavně veřejná 

parkoviště v blízkosti zimního stadionu, u kruhového objezdu v ulici Josefa Růžičky a 

na Malém náměstí. Pro závodníky a VIP osoby pak bylo k dispozici parkování na 
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Masarykově náměstí a dále pak parkovací prostor před hotelem Bílý lev v ulici 

Sladovnická. 

VIP prostor 

V místě startu a cíle se také nacházel VIP prostor. A ten bylo nutné náležitě označit a 

vybavit. Jeho plocha měla rozměr přibližně 10 x 20m. Z čelní strany (ta měřila 20m) 

tvořily ohraničení ochranné bariéry, jež zároveň vymezovali trať závodu v prostoru 

startu a cíle. Byl zde tudíž nejlepší výhled na trasu. Z protilehlé strany tvořil ohraničení 

VIP prostoru zastřešený návěs kamiónu, jež zajišťoval jeden z partnerů (autodopravce 

Schwazmilller) a sloužil jako tribuna. Boční strany byly pak zajištěny jednak týmovým 

vozem AC SPARTY PRAHA, jednak dvěma stánky s občerstvením, které zajišťovali 

hned dva partneři závodu (nápoje v podobě piva a nealkoholických nápojů obstarával 

rodinný pivovar Chodovar a jídlo pak Myslivecké sdružení z Hrádku u Rokycan). VIP 

prostor byl také vybaven třemi stoly s deštníky o rozměru 1 x 5 m, šesti lavicemi a pěti 

kulatými stolky ke stání. Vchod do VIP prostoru zajišťovali dva zaměstnanci 

bezpečnostní firmy. Ti měli k dispozici předem sestavený seznam VIP hostů 

(organizátor uvádí cca 1 00 lidí) a podle něho pak vpouštěli návštěvníky dovnitř. Každý 

host byl pak označen náramkem. To mu umožňovalo kdykoliv VIP prostor opustit a 

zase se vrátit zpět. 

Komentátorské stanoviště a cílový prostor 

Bylo nezbytné zajistit pódium se stupni vítězů, měření času pomocí optické časomíry, 

okamžité zpracování výsledků pomocí výpočetní techniky a pro zatraktivnění závodu 

komentátorské stanoviště. To vše obstarala firma Z+K Kaňka servis s.r.o .. 

Komentátorské stanoviště tvořil speciální autobus, který má vysouvací kabinu. V té pak 

sedí komentátor a rozhodčí měřící čas. Jsou zde také prostory pro novináře a hosty. 

Velkoplošná projekce, aparatura a osvětleni 

V cílovém prostoru byla zajištěna velkoplošná projekce. Tu obstaralo filmové studio 

Film pro z Klatov. Jednalo se o velkoplošné plátno a tři kamery. Ty pak na něj 

přenášely průběh závodu, slavnostní představování profesionálních jezdců, vyhlašování 

výsledků a upoutávky na sponzory a obchodní partnery. 
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Aparatura byla také nezbytná ke komentování a představování závodníků. Tu zajistil 

sám organizátor, který je také jejím vlastníkem. 

Jelikož se hlavní závod jel od 18 hodin, bylo potřeba zajistit osvětlení kvůli snížené 

viditelnosti. Podél trati závodu je dostatek lamp veřejného osvětlení, tudíž bylo potřeba 

zajistit osvětlení jen ve VIP prostoru a v prostoru startu/cíle a stupně vítězů. Zde byly 

použity reflektory, které zajišťoval sám organizátor. 

Doprovodný automobil 

K silničnímu závodu tohoto charakteru (tedy ke kritériu) je zapotřebí doprovodného 

automobilu. Ten má za úkol jet vždy před závodním polem. Jednak kvůli přehlednosti 

závodu, jednak kvůli bezpečnosti. Upozorňuje na projíždějící závodníky. A v případě 

závodu pro příchozí - Ceny Chodovaru - má i za úkol odstavit závodníky, kteří byli 

předjeti hlavním polem o jeden okruh. Tento automobil zajistil partner Porsche Plzeň. 

Fanoušek Dieter "Didi" Senft 

Jakousi nadstandardní záležitostí ve sportovně technickém zajištění bylo objednání 

nejznámějšího cyklistického fanouška Dietera "Didi" Senft zvaného EL Diablo. Ten 

měl při GP BORGERS roli baviče a "showmana" a napomáhal k vytvoření bouřlivé 

atmosféry svým výrazným fanděním a byl jistě zpestřením závodu. Za úplatu byl 

objednán organizátorem. 

5.4.2 Ekonomické zajištění 

Bez dostatku finančních prostředků by jistě takovýto závod nemohl vůbec vzniknout. 

Podle ředitele závodu se GP BORGERS bezpečně podařilo ekonomicky zajistit. 

Vycházelo to hlavně z dobré spolupráce s obchodními partnery a ze zkušeností 

organizátora. Ten již na základě předchozích ročníků GP BORGERS věděl, jak budou 

finanční náklady přibližně veliké a veškeré náklady tak byly pokryty. 

Částky uvedené u jednotlivých druhů nákladů nejsou úplně přesné, jelikož jde o 

důvěrné informace ze strany organizátora. Ovšem pro získání představy o nákladech na 

takovouto akci jsou dostačující. 
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Rozdělení finančních nákladů: 

• Náklady na sportovně technické zajištění 

o náklady spojené se zajištěním a zabezpečením tratě závodu- cca 

150 000 Kč 

o startovné pro závodníky- cca 150 000 Kč 

o pronájem potřebných prostorů (šatny, sprchy, kancelář závodu) 

o komentátorské stanoviště včetně komentátora- cca 25 000 Kč 

o velkoplošná projekce - cca 1 O 000 Kč 

o fanoušek Dieter "Didi" Senft - cca 25 000 Kč 

• Náklady spojené s personálním zajištěním 

o celková výše platů personálu- cca 30 000 Kč 

• Náklady na propagaci a mediální kampaň 

o rozhlas- cca 30 000 Kč 

o tisk- cca 15 000 Kč 

o náklady na tisk letáků a plakátů- cca 20 000 Kč 

• Celková výše nákladů byla přibližně 465 000 Kč 

5.4.3 Personální zajištění 

Z hlediska personálního zajištění bylo zapotřebí následujících skupin. Každá skupina 

měla na starosti dané úkoly. Jednalo se o: 

• management - 2 osoby 

• pořadatelé- 35 osob 

• Policie ČR- 6 osob 

• Městská policie Rokycany - 1 O osob 

• rozhodčí - 4 osoby 

• komentátor 

• koordinátoři VIP prostoru- 5 osob 

• bezpečnostní služba - 4 osoby 

• hostesky- 2 osoby. 
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Management 

Tým managementu tvořili dvě osoby: 

• ředitel závodu, 

• marketingový ředitel. 

Ředitel závodu měl na starosti zajištění závodu jako celku. Celý proces začíná prakticky 

již rok před konáním závodu. 

Prvním krokem je nahlášení termínu závodu u Českého svazu cyklistiky (ČSC). Jelikož 

je GP BORGERS národní silniční závod s účastí profesionálních závodníků, řídí se jeho 

směrnicemi. Svaz jej zapíše do kalendáře závodů (v případě GP BORGERS oficielně 

jako kritérium s účastí závodníků týmů registrovaných UCl) na příslušnou sezónu. 

Souhrnný kalendář ČSC pro závody ve všech disciplínách (kromě cyklokrosu) musí být 

ukončen do 20. prosince. 

Dalším krokem, jež má na starosti ředitel závodu, je zajistit dostatečné množství 

finančních prostředků. To přímo souvisí s jednáním s obchodními partnery a sponzory. 

To začíná přibližně již devět měsíců před závodem. 

Ředitel také zajišťuje účast jezdců. Osobně s nimi jedná a následně domlouvá výši 

startovného (tedy peníze, které jezdci obdrží od organizátora za účast na GP 

BORGERS) a sepisuje s nimi smlouvy o účasti. První jednání začínají probíhat 

přibližně půl roku před závodem. Sportovní ředitel s větší části komunikuje s médii a 

věnuje se mediální kampani (to dělá i marketingoví ředitel). Domlouvá také podmínky 

s proslulým fanouškem Dieterem "Didi" Senftem zvaným EL Diablo o němž je 

zmiňováno v kapitole 5.2.1. 

Jelikož ředitel vykonává spoustu činností spojených se závodem, není možné zcela 

všechny zmonitorovat a tedy i uvést. A tak kromě výše uvedených se dále jedná 

například o administrativní činnost (např. činnost spojenou s uzavřením ulic během 

závodu, zajištění ochranných bariér u Českého svazu cyklistiky, pořadatelů atd.) 

Marketingoví ředitel má v případě GP BORGERS na starosti také více věcí. Je 

například osobně přítomen při nakládce ochranných bariér v sídle ČSC v Praze (den 

před závodem). Řídí pracovníky, kteří je nakládají na kamión a je zodpovědný za 

naložení dostačujícího počtu a jejich bezpečné přepravení až na místo určení (tedy do 

Rokycan). V den závodu (přibližně od 13 hod) má na starosti vykládku a rozmístění 

bariér a dalších ochranných prvků (jak podél trati, tak i ve VIP prostoru). Dohlíží také 
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na správné umístění komentátorského autobusu, stupně vítězů, reklamních banerů atd. 

Během celé akce se pak pohybuje převážně ve VIP prostoru a věnuje se hlavně 

obchodním partnerům. 

Pořadatelé 

Zcela nezbytné bylo zajistit dostatečný počet pořadatelů. Těch bylo celkem 35. 15 z 

nich zajistil po dohodě městský úřad a zbylých 20 tvořili studenti ( Ti se nahlásili 

dobrovolně na základě inzerce na jejich školách. Inzerce se umisťovala do všech 

rokycanských středoškolských instituci. A to do dvou gymnázii a třech odborných 

učilišť). 

Jejich činnost spočívala hlavně v samotném rozmisťováni ochranných bariér, značení 

tratě, instalaci reklamních banerů atd. 

Během samotného závodu byli pak rozmístěni podél trasy a každý měl na starosti část 

úseku, který zabezpečoval. Po závodu nastupují pořadatelé na demontážní práce. 

Policie ČR 

Na realizaci závodu se podílela také Policie ČR, konkrétně 8 příslušníků. Vzhledem k 

uzavřeni ulic, kde se závod konal, došlo k dopravnímu omezení. Policisté hlavně 

korigovali dopravu na velkých městských křižovatkách (a to nejen v těsné blízkosti 

závodu, ale i v širším okolí). V průběhu akce pak dohlíží na veřejný pořádek. 

Městská policie 

Kromě policie ČR byla přítomna i městská. Celkem to bylo 1 O příslušníků. Ti týden 

před závodem uvědomí veřejnost o dopravním omezení. Zajišťují rozmístění 

informačních a omezujících dopravních značek. V den závodu pak provádějí případný 

odtah vozidel. Během závodu pak hlídají přechody pro chodce na trati a usměrňuji 

přecházející osoby. Dále řídí parkující vozidla na Masarykově a Malém náměstí a spolu 

s policisty ČR dohlížejí na veřejný pořádek. 

Rozhodčí 

Aby byl závod naprosto regulérní, byli přítomní 4 rozhodčí. Ty nominoval Český svaz 

cyklistiky, aby byla zaručena nestrannost. 1 hlavni a tři pomocní. Hlavní rozhodčí 
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zodpovídá za dodržování všech pravidel ČSC a ručí za správnost výsledků. Pomocní 

rozhodčí pak např. kontrolují jízdní kola a vybavení závodníků, což podléhá také 

pravidlům. Při samotném závodu pak pomáhají dohlížet na jeho průběh. 

Komentátor 

Ten má samozřejmě na starosti představit divákům závodníky před startem a svým 

komentářem doprovázet průběh závodu a napomáhat k jeho přehlednosti a atraktivitě a 

představovat obchodní partnery. 

Koordinátoři VIP prostoru 

Těchto koordinátorů bylo celkem 5. Jeden byl umístěn u vchodu do VIP prostoru. Měl 

zde k dispozici seznam osob, které sem měly přístup, a označoval je speciálním 

náramkem. Ostatní koordinátoři se pak pohybovali přímo v prostoru. Měli za úkol 

podávat VIP osobám informace o závodu a organizačních věcech a napomáhat tak k 

jejich úplné spokojenosti. 

Bezpečnostní služba 

Z bezpečnostní služby byli objednáni čtyři její členové. Dva byli umístěni ke vchodu do 

VIP prostoru. Jejich úkolem bylo zamezit vniku nepovolaných osob do tohoto prostoru, 

popřípadě řešit nějaké nenadálé potíže (k žádným takovým během akce naštěstí 

nedošlo).Další dva členové bezpečnostní služby pak zajišťovali prostor okolo stupně 

vítězů a komentátorského autobusu. Jejich úkol byl shodný jako u kolegů u VIP 

prostoru. Tedy zabránit vstupu nepovolaných osob, poškození aparatury, či velkoplošné 

projekce atp. 

Hostesky 

Na závod byly také objednány dvě hostesky. Ty asistovaly při vyhlašovacích 

ceremoniálech a představování jezdců. Vytvářely tak zpestření hlavně pro část mužské 

populace. 
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5.4.4 Mediální zajištění a propagace GP BORGERS 

Nedílnou součástí pořádání takovéto sportovní akce je její dostatečné mediální zajištění 

a propagace. To obnáší vhodný výběr médií, jejich oslovení a následné navázání 

spolupráce. To měl na starosti především ředitel závodu. 

Televizní stanice 

Vzhledem k současným finančním možnostem, a k tomu, že je GP BORGERS zatím 

spíše akcí regionálního charakteru, nebyl kladen důraz na propagování závodu 

v televizi. N ebyla tudíž navázána žádná spolupráce. Ovšem informace o závodu se 

objevila dvakrát ve zpravodajské relaci západočeské regionální stanice TV ZAK. Došlo 

tak z iniciativy televizní stanice, nikoliv organizátora závodu. 

Rozhlas 

Propagaci GP BORGERS v rozhlase již byla věnována plná pozornost. Spolupráce byla 

navázána se západočeským rádiem KISS PROTON. Jelikož je tato stanice oficiálním 

mediálním partnerem týmu AC SPARTA PRAHA CYCLING (která GP BORGERS 

pořádá) byla její volba logická. Propagace závodu byla smluvena ve formě spotů. Ty se 

vysílaly v časovém rozmezí čtrnácti dní před závodem. Během jednoho vysílacího dne 

byly uvedeny vždy tři spoty. Ty obsahovaly informace o názvu, druhu akce a o termínu 

konání. 

Tisk 

Propagace v tisku proběhla v regionálních novinách Plzeňský deník a v měsíčníku 

Rokycanské noviny. 

S Plzeňskými novinami byl dohodnut otisk upoutávky na závod o velikosti 15 x 1 0,5 

cm. Ta se začala v novinách objevovat tři týdny před závodem. Během tohoto časového 

úseku se upoutávka vytiskla celkem desetkrát. 

V Rokycanských novinách byla zmíněna informace o závodě v čísle 9/2007. A to 

v rámci článku o chystaných oslavách města. Konkrétní upoutávka zde vytisknuta 

nebyla. 
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Plakáty a letáky 

Propagace GP BORGERS probíhala také pomocí dalších tištěných materiálů. A to 

plakátů a letáků (viz příloha č.2). 

Letáky měly podobu pohlednice (cca 15 x 1 O, 5 cm). Jejich náklad byl celkem 5000 ks a 

vytisknuty byly měsíc před akcí. Po tuto dobu tedy docházelo k jejich distribuci. 

Přibližně 3000 ks bylo rozdáno přímo v Rokycanech. Letáky byly umístěny do 

městského informačního střediska, do stánků s tiskem, čerpacích stanic, nákupních 

obchodů atd. 

Část (cca 1000 ks) byla také zaslána, jako direct mail, vybraným osobám (především 

z řad sponzorů a VIP hostů). 

Mimo Rokycan byly letáky (cca 1000 ks) distribuovány na všech závodech a akcích 

(např. na tiskové konferenci závodu Praha - Karlovy Vary - Praha), kterých se Sparta 

zúčastnila. 

Druhá tištěná forma propagace GP BORGERS byla plakáty (500 ks). Ty měly shodnou 

podobu jako letáky. Lišily se pouze rozměrem (plakát měřil přibližně 30 x 50cm). 

Vylepovány byl na místech k tomu určených v Rokycanech a v Plzni přibližně měsíc 

před akcí. 

Internet 

V dnešní době si lze jen těžko představit propagaci bez využití internetu. Nejinak tomu 

bylo i v případě GP BORGERS. Upoutávka a informace o závodu byly umístěny na 

oficiální webové stránky organizátora přibližně dva měsíce předem. 

Dále se internetu využilo při rozesílání pozvánek sponzorům, VIP osobám a médiím. 

Tisková konference 

Úplně první oficiální zveřejnění informací o závodu proběhlo v březnu 2007 na tiskové 

konferenci při představení týmu a organizátora GP BORGERS AC SPARTY PRAHA 

CYCLING. Zde byl ohlášen termín závodu a jeho stručná charakteristika. 
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5.5 Rozpis a propozice závodu 

K velké ceně Rokycan GP BORGERS jsou přiřazeny i tři doprovodné závody: 

1. Dětský závod Nadace ČEZ (pro děti ve věku od 7 do 14let) 

2. Závod pro příchozí - Cena Chodovaru (pro kadety, juniory, muže a veterány) 

3. Vylučovací závod profesionálů - Cena firmy Olbrich 

Ke každému závodu je nezbytné sestavit jeho propozice a pokyny, jimiž se závodnici 

řídí a v kterých jsou všechny důležité informace. 

5.5.1 Propozice platné pro všechny vypsané závody 

Pořadatel: AC SPARTA PRAHA CYCLING 

Termín konání: pátek 2l.září 2007 od 17,00 hodin 

Místo konání: Rokycany, Masarykovo náměstí 

Ředitel závodu: Zdeněk Rubáš 

Hlavní rozhodčí: Karel Brandner 

Přihlášky: nejpozději do ll. 9. 2006 na adresu ředitele nebo e-mail: 

sparta.praha@seznam.cz 

Informace na: www.sparta-cycling.com 

Prezentace: Městský úřad, náměstí TGM od 15,30 hodin. 

Podmínka startu: Platná licence pro rok 2006. 

Startovné: 0,-

Startuji: 

17, 00 hodin - náborové závody dětí N adace ČEZ 

kategorie předškolní 1 okruh hladký závod 

kategorie 7 - 1 O let 2 okruhy hladký závod, 

kategorie ll- 12 let 4 okruhy hladký závod, 

kategorie 13 -15let 6 okruhů hladký závod. 
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18, 00 hodin Chodovar Cup - příchozí muži, junioři, hobby, příchozí a 

VIP hladký závod na 20 okruhů 

18,30 hodin VC Olbrich vylučovací závod. pro 15 vybraných závodníků 

na 12 okruhů, 

19,00 hodin GP Borgers hladký závod na 100 okruhů s klasifikací v cíli 

posledního okruhu. 

Trat' závodu: Městský okruh v centru Rokycan. Start a cíl - Masarykovo náměstí, 

Palackého, Josefa Knihy, Sladovnická, Malé náměstí, délka okruhu je 

800m. 

Předpis: Závod se koná podle platných pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto 

rozpisu. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel 

neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Pořadatel si 

vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu 

nepředvídaných okolností. 

Ceny: Příchozí mají 3 ceny: 1000, 500, 300,- Kč, 

Kategorie mužů vylučovací závod má 15 cen: 1500, 1400, 1300, . .. - 100,- Kč, 

Kategorie mužů hladký závod v celkové výši 25 000,-Kč. 

Šatny a sprchy: Zimní stadion v Rokycanech. 

Zdravotní zajištění: FN Plzeň. 

Různé: Podpisové archy pro hlavní závod mužů budou vystaveny v prostoru startu od 

18,30 hodin. 

Startovní čísla pro mládeže a sparťanskou jízdu se vydávají nejpozději do 

16, 30 hodin, pro hlavní závod mužů do 18.00 hodin. 

V 18.00 hodin je setkání všech startujících závodníků hlavního závodu na 

Městském úřadě v Rokycanech- zasedací síň Triana. 

Pro hlavní závod mužů je uzavřené startovní pole na 50 závodníků, účast 

závodníka bude potvrzena pořadatelem 15.9.2007. 
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5.6 Statistiky závodu 

Ke komplexnosti přehlednosti závodu je jistě potřebné uvést související statistické 

údaje. Jedná se o: 

• výsledky, 

• počet závodníků, 

• počet diváků, 

• dobu trvání akce. 

Výsledky 

Výsledkový přehled je kompletní, tedy z hlavního závodu profesionálů - GP 

BORGERS, vylučovacího závodu profesionálů - Cena firmy OLBRICH, závodu pro 

příchozí - Cena CHODOV ARU a z dětského závodu - Nadace ČEZ. (viz příloha č.4) 

Počet závodníků 

Účast závodníků byla vskutku hojná, což potvrzují následující čísla: 

• Hlavního závodu profesionálů GP BORGERS se nakonec zúčastnilo 38 jezdců. 

• Při vylučovacím závodu profesionálů Ceny firmy OLBRICH jich bylo 12. 

• O Cenu CHODOV ARU bojovalo celkem 35 amatérských cyklistů. 

• A počet dětí ze všech věkových kategorií při závodu Nadace ČEZ byl jednoznačně 

největší. Malých závodníků bylo rovných 40. 

• Celkový počet všech zúčastněných se rovnal číslu 125. 

Počet diváků 

Co se týče počtu přihlížejících diváků, tak zde se vycházelo pouze z odhadů 

organizátora, protože je prakticky nemožné stanovit přesné číslo. Závod se konal na 

veřejném místě a ještě byl součástí slavností města Rokycan. Tudíž nešlo diváky 

rozlišovat na ty, kteří přišli na závod a na ty, kteří přišli na oslavy města. Nicméně 

organizátor uvádí počet okolo 1 O 000 osob. 
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Doba trvání akce 

Celá akce pak přibližně trvala v časovém rozmezí od 17 do 21 :45 hodin. Tedy necelých 

5 hodin. 
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6. SYNTETICKÁ ČÁST 

6.1 SWOT analýza závodu 

6.1.1 Silné stránky 

• Tradice 

• Málo takových závodů v ČR 

• Účast špičkových jezdců 

• Atraktivita pro diváky a divácká kulisa 

• Spojení akce s oslavami města a termín konání 

• Závod pro děti a příchozí 

• Jméno organizátora 

• Atraktivita závodu pro jezdce 

• VIP prostor, komentátor, velkoplošná projekce 

• Nulové vstupné 

Tradice 

Jednou z nejvýraznějších silných stránek závodu je jeho dlouholetá tradice. V roce 2007 

se konal jeho 38. ročník. Díky této letité existenci se již závod dostal do podvědomí 

závodníků, sponzorů, ale i veřejnosti, a vybudoval si silnou a v současnosti 

neotřesitelnou pozici. 

Málo takových závodů u nás 

GP BORGERS je silná i tím, že závodů tohoto druhu je v ČR pořádáno velice málo 

(těmi dalšími jsou Velká cena Hradce Králové, Velká cena Prahy). Tím se závod stává 

nezaměnitelnou záležitostí, z čehož vyplývá její snadná zapamatovatelnost a 

identifikace. To hraje velice důležitou roli v obchodním partnerství a sponzoringu ve 

vztahu k závodu. Ten je pro sponzory a partnery možností zajímavé a lákavé 

spolupráce. 
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.. 

Účast špičkových jezdců 

Účast skvělých profesionálních závodníků patří neodmyslitelně ke GP BORGERS. 

Takr"ka vždy se na startu sejde kompletní česká špička (jako je např. Pavel Padrnos, 

nebo Ján Svorada.),což už samo o sobě zaručuje skvělý zážitek. Navíc je startovní pole 

ozdobeno i přítomností některých špičkových profesionálů ze zahraničí (v minulosti to 

byl např. legendární australský spurter Stuart O'Grady, či poslední vítěz GP BORGERS 

Španěl Francisco Mancebo, jež se může pyšnit celkovým 4. místem na Tour de France 

z roku 2005). Takto vždy skvěle obsazený závod se na české poměry stává vždy 

výjimečným a exkluzivním. 

Atraktivita pro diváky a divácká kulisa 

Bez divácké kulisy si již GP BORGERS nelze představit. Každý ročník se jich při této 

akci sejde několik tisíc. Vzhledem k místu konání (Rokycany jsou přeci jen menší obec) 

je to obdivuhodný jev. Celý závod doprovází obrovský divácký zájem a bouřlivé 

fandění. Kdejaká známější sportovní akce by mohla jen závidět. Pro diváky je atraktivní 

především účast špičkových zahraničních závodru'ků. Právě oni jsou tím hlavním 

lákadlem. Diváci pak vytvářejí závodníkům skvělé prostředí. 

Spojení akce se slavnostmi města a termín konání 

Velkým plus závodu je termín konání. Ten je jednak stanoven až na konec nabité 

závodní sezóny, jednak je vždy shodný s termínem oslav města Rokycan, jejichž 

nedílnou součástí se stal. Tím se posiluje pozice závodu. Od města má plnou podporu a 

organizátorovi vychází město maximálně vstříc. Spojení obou akcí zaručuje větší 

divácký a veřejnostní zájem, než kdyby se tak dělo odděleně (Je velice pravděpodobné, 

že např. fanoušek, který se přijde podívat na závod, využije v jeho průběhu občerstvení 

či jiných služeb spojených s oslavami a přispěje tak finančně ve prospěch akce). 

Závod pro děti a příchozí 

Velmi dobrou "reklamu" GP BORGERS dělá i ta skutečnost, že v jejím rámci se pořádá 

závod pro děti a příchozí (kadeti, junioři, veteráni a amatéři). Co se týče dětského 

závodu, tak zde lze nalézt více pozitiv. Vyzdvihnut je třeba především podporu dětí ve 

sportování (V dnešní přetechnizované době fakt velice důležité.). Dále je zde prostor 
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pro navázání obchodního partnerství, neboť samotný dětský závod vždy nese název 

nějakého sponzora. V letošním roce se tak dělo pod záštitou Nadace ČEZ. Obdobně je 

tomu i při závodě pro příchozí. Zde byl titulární partner rodinný pivovar Chodovar 

z Chodové Plané. Díky těmto doprovodným závodům se diváci nemusí stát pouze 

pasivními účastníky, ale mohou se aktivně zapojit do programu. 

Jméno organizátora 

To, že je organizátorem závodu AC SPARTA PRAHA CYCLING, hovoří jednoznačně 

ve prospěch pořádaného závodu. Tento klub je v České republice prakticky nejznámější 

a nejpopulárnější. Své jméno si vydobyl také na mezinárodním poli. Jméno organizátora 

jednak usnadňuje a napomáhá navázat obchodní partnerství (pro partnery je velmi 

lákavé spojit jméno své firmy se jménem takto známého klubu), jednak přilákat 

špičkové závodníky na GP BORGERS. 

Atraktivita pro jezdce 

Pro samotné závodm'ky je GP BORGERS příjemným zakončením závodní sezóny, a to 

nejen díky skvělé atmosféře závodu, ale hlavně i po finanční stránce. Pozvaní závodníci 

obdrží totiž od organizátora tzv. startovné (na základě sepsaných smluv mezí jezdci a 

organizátorem dostanou jezdci za účast na závodě finanční částku v hodnotě až 1000 

Eur). Kromě toho mohou účastníci závodu získat ceny v celkové hodnotě 25 000 Kč. 

VIP prostor, komentátor, velkoplošná projekce 

Během závodu je v místě cílové pásky vyhrazen speciální VIP prostor. Sem mají přístup 

pouze osoby k tomu kompetentní. Jde hlavně o zástupce z řad sponzorů a obchodních 

partnerů, rodinných příslušníků ze strany realizačního týmu či závodníků atd. Zde je 

ideální prostor pro udržování či nové navazování vzájemných vztahů. Ve VIP prostoru 

mají diváci nejlepší výhled na cílový prostor. Je zde také připraveno bohaté občerstvení. 

Za tyto statky VIP osoby samozřejmě neplatí a mohou je konzumovat v neomezeném 

množství. K dispozici jsou také stoly a lavice. VIP osobám je také usnadněno osobní 

setkání se slavnými jezdci. 

Celý závod je doprovázen komentářem Jindřicha Pulmana (ten patří k nejlepším a 

nejuznávanějším znalcům a komentátorům v oblasti cyklistiky). Svým komentářem 
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jednoznačně přispívá pozitivně k průběhu závodu. Dokáže navodit napínavou atmosféru 

a přispívá rovněž k přehlednosti a orientaci diváků při závodě. 

Průběh GP BORGERS je také přenášen prostřednictvím tří kamer na velkoplošnou 

obrazovku v cílovém prostoru. Závod tak mohou sledovat i diváci, kteří nestojí přímo u 

tratě. 

Nulové vstupné 

Diváci na závod neplatí žádné vstupné, tudíž je nemůže odradit jeho výše. Tím pádem 

je vstup umožněn opravdu každému bez jakéhokoli omezení. 

6.1.2 Slabé stránky 

Slabých stránek GP BORGERS je rozhodně méně než těch silných a jsou níže popsány. 

Regionální rozměr akce 

I když jde o sportovní akci vskutku skvělou, její rozměr je zatím bohužel jen 

regionálního charakteru. To zapříčiňuje její poměrně malou popularitu u širší veřejnosti. 

Samozřejmě to souvisí také s propagací, která nemá velkoplošný rozsah. 

Zviditelnit tuto akci za hranice regionu by zcela jistě prospělo. Otevřely by se tím nové 

možnosti, a to hlavně z hlediska obchodního partnerství. To je závislé na současných 

finančních možnostech organizátora. 

Nízká popularita závodní cyklistiky 

Závodní cyklistika jako taková patří v České republice k méně populárním sportům. 

Zájem není velký jak u veřejnosti, tak u médií, tak ani u sponzorů. Je to hlavně díky 

velkým -dopingovým skandálům ve světě (např. z Tour de France). To vše dopadá 

samozřejmě i na samotnou GP BORGERS. 
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6.1.3 Příležitosti 

Z poznatků, které byly načerpány v průběhu mé práce je jednoznačnou příležitostí pro 

organizátora využít 40. ročník závodu, který se bude konat v roce 2009 ve svůj 

prospěch. Jelikož je to kulaté výročí, bylo by příhodné pojmout tento ročník 

slavnostněji a trochu ho odlišit od všech předchozích. Pozvat například více 

cyklistických hvězd. Samozřejmě to je závislé na finanční stránce věci. Jubileum GP 

BORGERS bude určitě atraktivní i pro sponzory. Jednak pro stávající, kteří by tak 

mohli poskytnout více prostředků, a jednak pro potencionální. Ti, kteří např. doposud 

váhali s podporou závodu a se spoluprácí s organizátorem, by se nyní mohli kladně 

rozhodnout. 

S větším rozpočtem, jak jsem již zmiňoval, by se dalo pozvat více světových 

profesionálů, posunout propagaci za hranice regionu a případně i navázat spolupráci 

s některou televizní stanicí. 

6.1.4 Hrozby 

Součástí této SWOT analýzy jsou samozřejmě hrozby spojená se závodem GP 

BORGERS. Existuje jich několik. 

Nedostatek finančních prostředků 

Jednoznačně největší hrozbou je pro budoucnost nedostatek finančních prostředků na 

uspořádání GP BORGERS. Existuje několik faktorů, které by to mohly zapříčinit. 

Je poměrně reálné, že se opět mohou objevit nějaké dopingové aféry ve světové 

cyklistice. To by dále zapříčinilo zhoršení pověsti tohoto sportovního odvětví. Následně 

by klesl zájem u veřejnosti, ale hlavně u sponzorů. Ti by ztratili zájem pokračovat 

v podporování týmů a závodů, protože by nechtěli, aby bylo jejich jméno spojováno 

s dopingem. Je to fakt reálný, jelikož v poslední době např. ukončil své působení ve 

světové cyklistice německý telekomunikační gigant T -mobile. Tato globální hrozba pro 

cyklistiku by se mohla samozřejmě negativně dotknout i GP BORGERS a ovlivnit tak 

negativně její financování v budoucnu. 
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Vznik nové akce 

Druhou eventuální hrozbu by mohl představovat vznik nové sportovní, či společenské 

akce v budoucnu ve stejný termín. To by mohlo odlákat všeobecnou pozornost od GP 

BORGERS. Ovšem v současnosti není známo, že by k něčemu podobnému mělo dojít. 

Vyřazení z programu oslav města Rokycan 

Jak již v této práci bylo zmíněno, GP BORGERS je součástí programu oslav města 

Rokycan. Teoretickou hrozbou by mohlo být vyřazení tohoto závodu z programu. 

Ovšem bylo by to ke škodě obou akcí. Dle organizátora jsou vztahy s městem natolik 

dobré, že nic podobného nehrozí. 

Neúčast závodníků 

Mohlo by se také stát, že by se závodu nezúčastnily hlavní cyklistické hvězdy. I když 

jejich účast je vždy ztvrzena podpisem ve smlouvě, nedá se např. niky vyloučit případné 

zranění závodníka těsně před GP BORGERS. To by určitě zkomplikovalo 

organizátorovi situaci. Bylo by velice těžké shánět na poslední chvíli nějakou adekvátní 

náhradu. Tato hrozba může klidně nabýt reálné podoby, jelikož se nedá zcela vyloučit a 

navíc není v moci organizátora tomuto nějakým způsobem předejít. 

Počasí 

Další reálná hrozba, kterou organizátor nemůže jakkoliv ovlivnit, je špatné počasí. 

Ovšem toto riziko k cyklistice vždy patří. Znepříjemnilo by to určitě divákům zážitek, 

ale také by se mohlo zúčastnit méně jezdců v doprovodných závodech (v dětském a pro 

amatéry). Ovšem např. na obchodní partnerství to v žádném případě vliv mít nemůže. 

6.2 Interpretace interview 

Velkým přínosem pro vypracování praktické části této diplomové práce bylo interview 

s ředitelem závodu a sportovním ředitelem profesionální cyklistické stáje AC SPARTA 

PRAHA CYCLING panem Zdeňkem Rubášem. Ten mi po celou dobu tvorby práce 
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poskytoval velice cenné informace a vycházel mi vždy vstříc. N ejinak tomu bylo i 

v případě následujícího rozhovoru. 

Pane Rubáš, proč jste se před lety rozhodl, že začnete pořádat GP BORGERS? 

Po té, co jsem v únoru 2002 zakládal profesionální cyklistický tým Sparty, tak jsme 

začali (míněno tým) jezdit na závody hlavně do zahraničí, nejčastěji do Německa, 

Belgie a do Švýcarska. Otevíral se tak před námi opravdový svět profesionální 

cyklistiky. Závody v zahraničí se vůbec nedaly srovnávat s těmi českými. Bylo to úplně 

něco jiného. Skvělá atmosféra, mediální zájem, zájem diváků. Tyto zážitky byly 

takovým prvotním impulsem k myšlence uspořádat nějaký podobný závod také u nás. 

Do té doby se tady nic takového nekonalo. A navíc Rokycany byly naprosto ideální 

místo. Já sám odtud pocházím a bydlím zde. Také většina jezdců Sparty jsou 

z plzeňského kraje. Ale hlavně firma Borgers zde má hlavní sídlo. Další věc, která tuto 

myšlenku podpořila, byla velká vstřícnost ze strany firmy Borgers. S tou vlastně 

spolupracujeme od samého vzniku týmu, tedy od roku 2002, a myšlenka udělat závod se 

jim velice líbila. No a v roce 2003 se to již stalo realitou. Jel se první ročník GP 

BORGERS. Byla to obrovská zkušenost a velká škola, i takový krok do neznáma. Stálo 

nás to velké úsilí a hodně nervů. Avšak podařilo se a první ročník GP BORGERS měl 

velký úspěch. U jezdců, u sponzorů, ale i u diváků. Dokonce byla přítomna Česká 

televize a Nova! Povedlo se také pozvat legendárního spurtera Stuarta o Gradyho a to 

už je nějaký cyklista. No a prvním ročníkem se to všechno rozběhlo a závod se stal již 

tradicí. Od té doby to zatím vše klape. 

Pojďme k dosavadnímu poslednímu ročníku závodu. Jak jste s ním byl spokojen? 

Myslím, že vše proběhlo velice hladce. Dalo by se říci, že rok od roku je to lepší. Je to 

dáno i našimi zkušenostmi, které jsme za ty předchozí-ročníky načerpali. Už víme, co 

od toho můžeme očekávat a na co se máme připravit. Při přípravě posledního ročníku 

jsme nemuseli řešit nějaké zásadní a nenadálé problémy. Myslím že akce se velice 

vydařila. Byli skvělí jezdci, diváci, spolupráce s obchodními partnery, počasí. Co více 

jsme si mohli přát? 
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Nyní bych se rád zaměřil na sportovně technické zajištění závodu. Nejprve co se 

týče závodníků. Podařilo se Vám dostat na závod všechny profesionály co jste 

chtěl, nebo nastaly nějaké komplikace? Bylo jejich oslovování včasné? 

Jednání s jezdci probíhalo velice dobře. Závod už má nějakou pověst a závodníci o něm 

už vědí. Tudíž pozvání odmítnou jen málokdy. Má své pevné místo také v závodním 

kalendáři a netluče se s nějakým jiným, takže i to je dobré. Navíc v tuto dobu už je 

v podstatě po sezóně a jezdci mají volněji. Je to pro ně i jakési zpestření konce náročné 

závodní sezóny. A navíc si mohou vydělat nějakou tu korunu. S prvními závodníky 

začínám jednat už třeba půl roku před GP BOGERS. Je to lepší takhle dříve. Máme pak 

klid a nemusíme se nervovat, že někdo nepřijede a tak podobně. V klidu se pak sepíšou 

smlouvy a je to bez problémů. Jednání probíhají na závodech, kterých se Sparta 

zúčastňuje. Zde je to ideální příležitost. Dobré také je, že za ta léta, co se pohybuji 

v cyklistice se už s klukama znám (míněno se závodníky). Cyklisti jsou taková jedna 

velká rodina. 

Letošní největší hvězdou byl Francesco Mancebo. Proč právě on? 

Tak Francesco je skvělý profesionál. Výborný vrchař, který je vidět na Tour de France, 

na Giru di Italia a už ve světě něco dokázal. V loňské sezóně mě zaujal svými výkony. 

Tak jsem si řekl, že bych ho mohl dostat na GP BORGERS a podařilo se. Také bylo 

dobré, že den před naším závodem jel Francesco Velkou cenu Hradce Králové. 

Nemusel tak na dvakrát cestovat do ČR a tudíž i výše startovného byla o trochu nižší, 

než kdyby přijel jen na jeden závod. 

Zaměřil bych se ted' na samotnou přípravu tratě. I zde se zeptám, zda se řešily 

nějaké komplikace. At' už administrativní, nebo technické. Začalo se napři'klad 

stavět včas? 

Z toho administrativního hlediska jsme opět těžili z předchozích zkušeností. Tyto 

záležitosti jsou prakticky každý rok stejný a je to už taková rutina. Navíc město nám 

vychází opravdu maximálně vstříc se všemi povoleními a dalšími náležitostmi. Po této 

stránce to opravdu proběhlo hladce a tak, jak jsme počítali. 

K těm technickým věcem. Trať jsme začali stavět o něco dříve než loni. Také jsme 

zajistili i více pracovníků. A ochranné bariéry byly přivezeny do Rokycan ze sídla 
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Českého svazu cyklistiky z Prahy už den předem. V prvních ročnících GP BORGERS 

byly přiváženy až v den závodu a pak nastával zbytečný stres. Jednodenní předstih je 

ideální. Stavět se tak může již dopoledne v den závodu. Navíc pracovníci k tomu 

pověření odvedli skvělou práci. Většina již měla zkušenosti s podobnými akcemi a tak 

věděli, oč jde ,a co se jak musí udělat. 

A jak si hosté pochvalovali VIP prostor? Jeho občerstvení a kapacitu? 

VIP prostor je vlastně přímo u cílové čáry. Takže na nejlepším místě, co se týče výhledu 

na trať. Navíc byl letos přistaven speciální návěs, který plnil funkci tribuny. Z něj to 

bylo opravdu nejlepší. Hosté také viděli na velkoplošnou projekci, takže měli opravdu 

maximální přehled o průběhu závodu. Dobře o ně bylo postaráno i co se týče 

občerstvení. O jídlo se staral myslivecký spolek z Hrádku. A vskutku znamenitě. 

Připravili steaky, klobásy a mnoho dalšího. Rozhodně bylo z čeho vybírat. No a o 

nápoje se staral náš dlouholetý partner rodinný pivovar Chodovar. Ten dodal 

samozřejmě hlavně své skvělé pivo v podobě různých druhů. Ale nezapomněl ani na 

abstinenty. Těm nabízel několik druhů limonád a sodovek. Celkem vzato bylo 

občerstvení dostatek. Dostalo se tak na všechny VIP hosty. Ke konzumaci využívali 

také příjemného sezení v podobě lavic se stoly a deštníky pro případ špatného počasí. 

Myslím, že i prostorově byla VIP zóna dostačující. 

Chvíli bych se věnoval také personálnímu zajištění. Už jste hovořil o pracovnících, 

co stavěli trat'. Ale jak to probíhalo během samotného závodění? Hlídání tratě je 

nepochybně velice důležité, aby se zamezilo nějakým kolizím jezdců s diváky, či 

doprovodného vozidla s chodci atd. 

Tak určitě je to nezbytné, aby trať byla zajištěna během závodu. Podél tratě byli jednak 

rozmístěni pořadatelé oblečeni do reflexních vest, a jednak i příslušníci Městské policie. 

Odvedli zodpovědnou práci. Nenastal žádný problém například s neukázněnými diváky, 

či chodci a nedošlo ani k žádné kolizi. To je vždy velice důležité. Bylo by hodně 

nepříjemné řešit nějaký takový problém. Mohlo by to narušit průběh celé akce. 
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Velice chytrý marketingový tah bylo pozvání proslulého "El diabla" 

Ano souhlasím. I když není úplně zadarmo, rozhodně ho chceme pozvat i na příště. Je 

to prostě showman. Skvěle burcuje jezdce a to i v doprovodných závodech. Takže i 

příchozí, či děti mohou jeho povzbuzování pocítit na vlastní kůži. Dokáže rozpumpovat 

i publikum a atmosféra je pak opravdu úžasná. Musí se to zažít na vlastní kůži. Kdo 

také chce, může se s ním vyfotit, získat autogram. On je prostě legenda. Doprovází 

všechny nejprestižnější závody jako je Tour de France, nebo Giro d Italia. Zná se už i se 

závodníky. Prostě k takovýmto závodům patří. Je jakousi třešní na dortu. 

Stejně tak komentátor Pullman. 

Jindra Pullman je opravdový profesionál. U nás je určitě nejlepší ve svém oboru. Za ta 

léta, co v cyklistice působí, nasbíral spoustu znalostí a poznatků. Má obrovský přehled o 

dění na domácí a světové cyklistické scéně. Zná snad každého jezdce. Je to muž na 

svém místě. Tím, že komentuje i náš závod, je pro velký přínos. Jednak představuje 

profesionály před startem, vyhlašuje prémiová kola, představuje sponzory, ale hlavně 

doprovází svým komentářem samotný závod. Dokáže navodit napínavou atmosféru a 

umí ji přenést i na diváky. To si myslím, že je skvělé. Taky jim hlavně pomáhá 

v orientaci v závodě. Říká, kdo je zrovna ve vedení, kdo je na jaké pozici, kolik je 

odjeto kol atd .. Pro GP BORGERS je již nepostradatelnou součástí. 

Co práce managementu? Přeci jen v něm není moc osob. 

My už jsme na to tak nějak zvyklí. Už víme, co kdo bude dělat. Zde také těžíme ze 

zkušeností. Ono něco jiného je, když se začínalo. To nikdo nevěděl, kam dříve skočit. 

Samozřejmě i teď máme při přípravě závodu hodně práce, ale to k tomu prostě patří. 

Samo se to zkrátka neudělá. 

Přesuňme se ke stránce ekonomické. Podařilo se závod bezpečně finančně 

zabezpečit? 

Musím říci, že ano. Vše to vychází z velice dobrých vztahů s partnery a ze spolupráce 

z předchozích let. Většina partnerů totiž zůstává stejná. Samozřejmě občas dojde 

k drobným změnám. Někdo spolupráci ukončí a někdo nový se naopak objeví .. Ovšem 

ti hlavní partneři zůstávají. Myslím tím především firmu Borgers. Bez její spolupráce by 
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to bylo velice těžké. Dále také Chodovar, Porsche Plzeň, nebo firmu Olbrich. Pár 

drobných partnerů se objevilo na poslední chvíli, ale i to jsme celkem hladce vyřešili. 

Lišil se nějak rozpočet od předchozích ročníků? 

Vždycky je to přibližně stejné. Nějaké velké rozdíly mezi jednotlivými ročníky nejsou. 

Další velice důležitou věcí je určitě mediální kampaň a propagace závodu. 

Zcela určitě. Hlavně když v dnešní době hrají média obrovsky důležitou roli. Bez nich 

by to prostě nešlo a propagace by se neměla podceňovat. 

Myslíte, že právě propagace byla dostatečná? 

Ono trochu záleží na úhlu pohledu. Zde hrají velkou roli různé faktory. Vše se vlastně 

odvíjí od rozsahu samotného závodu. I když se GP BORGERS zúčastňují špičkoví 

závodníci, je to pořád akce regionálního charakteru. Takže tomu byla přizpůsobena i 

propagace a mediální kampaň. Nemělo tudíž smysl to nějakým způsobem přehánět. 

Podařilo se nám dostat závod do rozhlasu, novin, byly tisknuty letáky, plakáty, 

rozesílány pozvánky, informace byly také na internetu. Chyběla jen konkrétní 

spolupráce s nějakou televizní stanicí. To jsme nakonec neuskutečnili. 

No a další fakt jsou peníze. Dnes je to všechno bohužel hlavně o nich. A na celoplošnou 

propagaci by jich bylo potřeba hodně. 

Neslušela by upoutávka na závod v časopisech Peloton a Velo, které jsou jedinými 

u nás, co se věnují právě cyklistice? 

Ano, to zcela určitě. V některých předchozích letech jsme s nimi spolupracovali, ale 

před loňským ročru'kem k tomu nedošlo. Do budoucna to máme opět v plánu. 

Byla kampaň odstartována včas? 

Řekl bych, že ano, vždyť první zmínka o závodu se objevuje již na tiskové konferenci 

při představování našeho týmu na sezónu. A ta je už v dubnu. Pak kdybych to vzal 

postupně po médiích. Co se týče rozhlasu, tak zde se spolupracuje s mediálním 

partnerem týmu rádiem KISS PROTON. Spoty jsou vysílány čtrnáct dní před závodem. 

Ze zkušeností se nám tento časový úsek jeví jako ideální. Do tisku jdeme zhruba tři 
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týdny předem. Nejdelší působnost mají letáky a plakáty. Ty je potřeba mít tak ten měsíc 

před závodem, aby se stihly distribuovat. Jejich množství hodnotím jako dostatečné. 

Ovšem nejdříve se dá upoutávka na naše webové stránky. Zhruba dva měsíce dopředu. 

Jste si vědom nějakých slabých stránek závodu? Mohl by to být právě jen 

regionální rozsah akce? 

Asi by se to dalo tak označit. Do jisté míry to může být omezující. Třeba při obchodním 

partnerství. Ale víte, ono je těžké v dnešní době pozvednout takovýto závod na něco 

víc. Je to spojeno i s popularitou závodní cyklistiky u nás. Ta není nijak valná. To zase 

zapříčiňuje malý zájem médií, sponzorů. Je to takový začarovaný kruh. Do jisté míry by 

mohla být i slabina pověst cyklistiky. Myslím tím hlavně dopingové aféry. I když je to 

fakt globální, dotýká se přímo i GP BORGERS. 

Naopak silných stránek má GP BORGERS hodně. Hlavně to, že je to závod 

největší a nejvelkolepější svého druhu u nás. Vždyť celkem jsou tři takovéto akce. 

Velká cena Hradce Králové a Kritérium na Staroměstském náměstí v Praze. 

Ovšem ty nedosahují takových rozměrů. Nemají doprovodné závody a zdaleka je 

nedoprovází takový veřejnostní zájem. 

Asi by se to tak dalo říct. A velice nás to těší. Ovšem závody v Hradci a v Praze jsou 

rovněž dobře obsazené, ale nedoprovází je taková atmosféra a navíc nemají přidružené 

závody pro příchozí a pro děti. V náš prospěch rozhodně hovoří i to, že GP BORGERS 

je součástí oslav Rokycan. Sejde se vždy tak okolo deseti tisíc diváků a to je přeci 

fantastické. Je dobré, že si i s těmi ostatními závody nelezeme termínově do zelí. 

A to že závod pořádá Sparta je rozhodně dobrá vizitka. 

Hlavně lidi na to slyší. Diváci, závodníci a sponzoři. To nám hodně pomáhá, protože 

oslovovat firmy ohledně spolupráce se nám tak nějak daří. Lépe se s námi ztotožní. 

Je něco, co závod může v budoucnu ohrozit? Myslím odliv sponzorů, vyřazení 

z programu oslav, vznik nějaké jiné akce ve stejný termín, nedostatek jezdců. 

Tak samozřejmě odchod sponzorů by byl velice zlý. Na tom to všechno stojí. Cyklistika 

nemá zrovna na růžích ustláno, takže to máme těžké. Stačí v budoucnu nové aféry 
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s dopingem a bude ještě hůř. A rozhodně některé přijdou. Je to pak škoda, že se hází 

další špína na tento krásný sport. My můžeme přispívat k dobré pověsti tím, že se nám 

bude dále dařit pořádat v takovém stylu náš závod. To bych si určitě přál. 

Jinak, co se týče eventuelního vyřazení závodu z oslav, tak to naštěstí nemá nějakou 

reálnou podobu. Naše vztahy s městem jsou více než dobré a obě akce už k sobě prostě 

neodmyslitelně patří. Jedna napomáhá té druhé. Je to moc fajn. 

No a nějaká nová sportovní nebo i společenská akce by teoreticky vzniknout mohla, ale 

zatím mi o tom není nic známo. Ovšem jistá hrozba to teoreticky je. 

Ještě k tomu nedostatku závodníků. Toho bych se zatím taky příliš nebál. Těch bude 

vždycky dost. A nějakou tu světovou hvězdu se nám sem snad podaří vždycky dostat. 

Tedy samozřejmě pokud budou peníze. Pak jde všechno. 

Přejdu k poslední otázce. V roce 2009 se pojede jubilejní 40. ročník cyklistického 

klání v Rokycanech. To je hozená rukavice a při1ežitost pro něco nadstandardního. 

Tak nejprve nás ale čeká 39. ročník. Ten je teď prioritní. No a na ten 40. bychom se 

určitě rádi ještě více připravili. Je to rozhodně příležitost udělat to trošku slavnostní. 

Sezvat třeba více hvězd, oslovit více sponzorů, mít větší rozpočet. Prostě tak, aby se to 

trošku odlišilo. I když toto nás čeká až za dva roky, rozhodně na tom začneme dělat 

hodně dopředu. N esmíme to podcenit. 
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7. DOPORUČENÍ 

Z poznatků a informací, které byli načerpány během vypracování této diplomové práce 

jsem dospěl k následujícím návrhům pro organizátora na zlepšení GP BORGERS. 

Ovšem jsem si zároveň vědom, že jejich naplnění se jednoznačně odvíjí od dostatku 

finančních prostředků. 

Rozšířit spolupráci s obchodními partnery 

Obchodní partnerství ve vztahu k závodu je nejdůležitějším článkem při organizaci GP 

BORGERS (jakož i jiné podobné akce). Od úspěšnosti partnerství a dostatku sponzorů 

se odvíjí její finanční zajištění. Proto bych doporučoval organizátorovi jednak udržovat 

spolupráci se stávající partnery a jednak pokusit se navázat nové vztahy. Došlo by tím 

k posílení partnerské a finanční základny a k jistému oživení, které by mohli noví 

partneři přinést. 

Propagace závodu v TV 

I když v současnosti není kardinální věcí propagovat závod v televizi, jako 

v nejúčinnějším médiu, do budoucna by to určitě mohlo GP BORGERS pomoci a 

prospět. Došlo by tak k dalšímu posunu směrem kupředu a akce by dostala větší rozměr. 

Sezvat více profesionálů 

Pro ještě větší atraktivitu závodu by bylo dobré pokusit se pozvat ještě více 

cyklistických hvězd. Hlavně pak na jubilejní 40. ročník GP BORGERS, který se bude 

konat v roce 2009. 

Pokračovat v propagaci cyklistiky a sportu 

Jelikož se prokázalo, že jde o úspěšnou sportovní akci, doporučuji organizátorovi, aby 

pokračoval v takto úspěšném pořádání této akce a aby dále propagoval sport jako 

takový. Především však ale cyklistiku a pomohl jí vrátit dávno zašlou slávu. 
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S. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na management a marketing silničního cyklistického 

závodu GP BORGERS. V teoretické části jsem vymezil základní pojmy z oblasti 

managementu a marketingu a dále pak jejich zaměření na sportovní oblast. Nezbytné 

bylo také popsat nejdůležitější manažerské činnosti při organizování sportovní akce. 

Dále jsem se v teoretické části zabýval oblastí cyklistiky, konkrétně jejím 

organizováním prostřednictvím Českého svazu cyklistiky a Mezinárodní cyklistické 

unie, jednotlivými cyklistickými disciplínami a jejich stručnou charakteristikou. 

Metodologická část popisuje zvolené postupy, které jsem použil ve své diplomové 

práci. Konkrétně se jednalo o analýzu SWOT a interview. 

V analytické části jsem v úvodu představil závod GP BORGERS, jeho historii a 38. 

ročru1c Dalším bodem bylo představení organizátora závodu. 

Obchodnímu partnerství a sponzoringu ve vztahu k závodu byla věnována další kapitola 

této diplomové práce. Zde jsem podrobně popsal, jakým způsobem funguje spolupráce 

mezi organizátorem akce a jeho obchodními partnery. Soustředil jsem se na vymezení 

"rolí" a specifikaci podmínek, za jakých může obchodní partner vystupovat vůči 

organizátorovi akce. V závěru této čási jsou pro úplnost vyjmenováni všichni sponzoři 

závodu GP BORGERS .. 

Při samotném rozboru přípravy závodu jsem postupoval následně. Nejprve jsem 

se soustředil na zajištění celé akce po sportovně-technické stránce. Tím se rozumí 

především zajištění sportoviště, technického zabezpečení tratě, zajištění závodníků pro 

hlavní závod profesionálů, dále pak obstarání šaten, sprch a administrativních prostor, 

zajištění parkování, VIP prostoru, komentátorského stanoviště a cílového prostoru, 

velkoplošné projekce, aparatury a osvětlení a v neposlední řadě doprovodného 

automobilu a fanouška Dieter "Didi" Senfta. 

Analýzu ekonomického zajištění závodu jsem založil na kategorizaci nákladů 

celé akce a stanovení jejich celkové výše. 

V personálním zajištění jsem podrobně popsal jednotlivé pracovní skupiny, 

jejich činnosti a uvedl jejich počet. Jednalo se o management, pořadatele, Policii ČR, 
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Městskou policii obce Rokycan, rozhodčí, komentátora, koordinátory VIP prostoru, 

pracovníky bezpečnostní služby a hostesky. 

V poslední části rozboru přípravy této sportovní akce- mediálním zajištění a propagaci 

GP BORGERS - jsem se zaměřil a detailně popsal jednotlivé druhy marketingové 

propagace v médiích (televize, rozhlas, tisk, plakáty a letáky, internet apod.). 

Závěr analytické části byl věnován rozpisu, propozicím a statistikám závodu. 

V syntetické části jsem se zabýval silnými a slabými stránkami závodu, jeho 

příležitostem a hrozbám. Bylo zjištěno, že silných stránek bylo jednoznačně nejvíce. 

Rád bych vyzdvihl především dlouholetou tradici akce, ojedinělost obdobných závodů 

v České republice s účastí špičkových jezdců a s tím spojenou přitažlivost pro diváky, 

zakomponování závodu do oslav města Rokycan, bohatou nabídku doprovodných akcí 

(závod dětí a příchozích), jméno organizátora a v neposlední řadě atraktivitu závodu pro 

jezdce. Za zmínku stojí jistě i skutečnost, že celá akce byla pro diváky zdarma. 

Slabými stránkami závodu nadále zůstává především jeho regionální rozměr. Dílčí 

problém je dozajista i klesající popularita cyklistiky spojená s dopingovými skandály 

posledních let. 

Velkou příležitostí pro organizátora akce bude jubilejní 40. ročník závodu, který se 

pojede v roce 2009. 

Jako hrozbu do budoucna jsem označil nedostatek finančních prostředků, možnost 

vzniku nového konkurenčního závodu, či jiné akce a nedostatečnou účast závodníků. 

Celé akci by jistě také neprospělo, kdyby nebyla do budoucna spojena s oslavami města. 

Závěr syntetické části pak tvoří interpretace interview s ředitelem závodu panem 

Zdeňkem Rubášem. Teze vyplývající z tohoto rozhovoru byly pro práci bezpochyby 

značným přínosem a doplňují strukturu mé diplomové práce. Vše pak vyústilo 

v závěrečná doporučení pro organizátora. 
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Město Rokycany 
Vás zve na kulturní slavnosti 

"Setkání pod rokycanskou věží" 
21.- 22. 9. 2007 

Program: 

Pátek 21. 9. 2007 hlavní scéna na Masarvkově náměstí: 
15.30 Slavnostní zahájeni 
15.50 Spojené orchestry ZUŠ Rokycany a KD Hrádek+ mažoretky 
16.45 Pěvecký sbor ZŠ T. G. Masaryka 
17.05 Tanečni skupina T. C. O. Dance 
17.25 Pěvecký sbor ZŠ ul. Míru 
17.45 Pěvecký sbor ZŠ Čechova 
18.10 Katr 
19.00 Cyklistický závod Mezinárodni trofej Rokycan GP Borgers s účastí profesionálnich závodníků 
19.10 Semtex 
20.20 Barbus 
21.30 Torzo 
21.50 Vyhlášeni výsledků cyklistického závodu Mezinárodni trofej Rokycan GP Borgers s účastí prof. závodníků 
22.00 Ohňostroj z ochozu věže kostela 
22.15 Zvlášňý škola 

Sobota 22. 9. 2007 hlavní scéna na Masarykově náměstí: 
9.45 Fanfáry žesťového kvintetu z ochozu věže kostela 
9.50 Rokytka 

10.25 Pěvecký sbor DA CAPO 
10.45 Pěvecký sbor Gymnázia 
11.05 Cimbálová muzika J. Gini 
11.50 Cantate 
12.15 Tanečni skupina Greiz 
13.10 Disco Klub Team 
13.30 Módni přehlídka 
14.00 ŠvejkBand 
15.10 Romanos Chor 
15.40 Pěttet 

16.30 Lucie revival 
17.30 The Spiders 
19.00 Příprava pódia (No Name) 
20.00 NO NAME 

Sobota 22. 9. 2007 vedlejší scéna Klub komorní kultury: 
10.00 Rokytka- tanečni soubor 
11.00 Antidivadlo -představení "Exekuce" 
13.00 Cheznovanka- dechová hudba 
14.00 Módni přehlídka 
15.00 S.A.R.S; -
16.00 Divadlo J. K. Tyla 

V sobotu od 10.00 do 17.00 hodin bude 
zpřístupněna veřejnosti věž kostela. 

Součástí doprovodného programu bude volejbalový 
turnaj kadetek v hale gymnázia 15.-16. 9. 2007, 
fotbalový turnaj přípravek na hřišti FC Rokycany 
15. 9. 2007 a běh Terryho Foxe 22. 9. 2007 od 14.00 hod. 

Po oba dva dny slavností jsou zajištěny 
atrakce a občerstvení. 

Památky Rokycan -soutěž 

Moderátor akce: Michal Jančařík 

Změna programu vyhrazena 





STARTOVNÍ LISTINA nat. 

GP BORGERS 21.9.2007 
Rokycany 

Mezinárodní trofej 

1 Mancebo Francisco PROTour Team RELAX - GAM Španělsko ESP BORGERSCS 
2 Qulnziato Manuel PRO Tour Liquigas Itálie Gammisch Transport. 
3 Padrnos Pavel PROTour Discovery Channel USA CZE Alkallnvest 
4 Raboň František PROTour T- Mobile CZE Wlntter, Znojmo 
5 Kappes Andreas Continental Spuik Frankfurt am Main GER HTPLASTIK 
6 Sosenka Ondřej Continental CK Pffbram BEl CZE Axes computer 
7 Schulze Andreas PRO Cont. Wiesenhof Akud GER Grotz Beckert 
8 Hruška Jan PROTour Team RELAX - GAM Španělsko CZE Hochtief VSB 
9 Smutny Nlkola Continental NERAC Pro Cycling USA CZE EBA Praha 

1 o Soukup Josef Contlnental AC SPARTA PRAHA CZE HVB Bank 
11 Lukeš Ondřej st Contlnental AC SPARTA PRAHA CZE Alkal baterie 
12 Pučelík Petr Continental AC SPARTA PRAHA CZE Olbrich 
13 Pečenka Martin Continental AC SPARTA PRAHA CZE HOCH reklama 
14 Pávek Ondřej Continental AC SPARTA PRAHA CZE PENCO 
15 Nesveda Jiří Continental AC SPARTA PRAHA CZE Porsche Plzen 
16 Kesl Michal Continental AC SPARTA PRAHA CZE Agrocentrum 
17 Křivánek Jiří Continental AC SPARTA PRAHA CZE CHODOV AR 
18 Hrubý Tomáš Continental AC SPARTA PRAHA CZE Gluetec 
19 Lukeš Ondřej Contlnental AC SPARTA PRAHA CZE Hagemeyer 
20 Křfžek Zdeněk Continental AC SPARTA PRAHA CZE A-Z EURO INTERIER 
21 Krotký Rostislav Continental AC SPARTA PRAHA CZE Rumpold- R 
22 Zelinka Ondřej Continental Team Schumacher Švýcarsko CZE Geis 
23 Andrle René Continental PSK Whirpool Hradec Králové CZE INKOS Rokycany 
24 Bečka Radek Contlnental PSK Whirpool Hradec Králové CZE Valcwerk 
25 Klouček Frnatišek Contlnental PSK Whirpool Hradec Králové CZE Gunther Spedltlon 
26 Danačík Jakub Continental PSK Whirpool Hradec Králové CZE Sielaff Bohemia 
27 Kubias Petr Continental PSK Whirpool Hradec Králové CZE KS Klima servis 
28 Dlouhý Vojtěch Continental PSK Whirpool Hradec Králové CZE Noteza 
29 Kozubek Stanislav Contlnental PSK Whirpool Hradec Králové CZE Coca Cola 
30 Homolka Adam Contlnental Team Sviag Rakousko CZE Stili ČR 
31 Němeček Martin Continental Radland Kornten Rakousko CZE Kovo klima 
32 Krummer Martin Continental NCH Cube Team CZE Kiss Proton 
33 Šimek Jlřf NCH Cube Team CZE Konfektion MT 
34 Šibl Jiří NCH Cube team CZE Duvenbeck 
35 Martínek Pavel KHS cenytisku CZE Nowotex GmbH 
36 Čermák Petr Nacesty.cz CZE Electroworld 
37 Ptáčník Filip Slavia Praha CZE Suroflex GmbH 
38 Kopr Karel Slavia Praha CZE Elektro Bedřich 
39 Jelinek Pavel Slavia Praha CZE Kletr nakladatelství 
40 Staněk Aleš Slavia Praha CZE Rokycanský deník 
41 Běhounek Michal Veloservis CZE Marcinčák vinařství 

42 Uher Martin SK Kaznějov CZE Progress cycle 
43 Píša Václav Xstream Racing Team CZE IVA bezp. služba 

44 Vokrouhlík Tomáš Specialized CZE Agro .Bio 



Mezinárodní trofej Rokycan 

GP BORGERS 
závod s mezinárodní účastí s účastí profesionálních závodníků 

hladký závod na 85 km čas 2:03.11 

poř. st.č. Příjmení Jméno Team 
1 1 MANCEBO Francisco RELAXGAM ProConti. 
2 15 NESVEDA Jiří AC SPARTA PRAHA Conti. 
3 4 RABOŇ František T- MOBILE ProTour 
4 5 KAPPES Andreas Spuik Conti. 
5 27 KUBIAS Petr PSK Whirlpool Co nt i. 
6 18 HRUBÝ Tomáš AC SPARTA PRAHA Co nt i. 

pole 3 PADRNOS Pavel DISCOVERY Channel ProTour 
pole 8 HRUŠKA Jan RELAXGAM ProConti. 
pole 9 SMUTNÝ Nicola Nerac Co nt i. 
pole 10 SOUKUP Josef AC SPARTA PRAHA Conti. 
pole 11 LUKEŠ Ondřej st. AC SPARTA PRAHA Conti. 
pole 12 PUČELÍK Petr AC SPARTA PRAHA Co nt i. 
pole 13 PEČENKA Martin AC SPARTA PRAHA Conti. 
pole 14 PÁ VEK Ondřej AC SPARTA PRAHA Conti. 
pole 16 KESL Michal AC SPARTA PRAHA Conti. 
pole 17 KŘIVÁNEK Jiří AC SPARTA PRAHA Conti. 
pole 19 LUKEŠ Ondřej AC SPARTA PRAHA Conti. 
pole 20 KŘÍŽEK Zdeněk AC SPARTA PRAHA Co nt i. 
pole 21 KROTKÝ Rostislav AC SPARTA PRAHA Co nt i. 
pole 22 ZELINKA Ondřej Team Schumacher Conti. 
pole 24 BEČKA Radek PSK Whirlpool Co nt i. 
pole 28 DLOUHÝ Vojtěch PSK Whirlpool Co nt i. 
pole 30 HOMOLKA Adam Team Swiag Conti. 
pole 31 NĚMEČEK Martin Radland Kornten Co nt i. 
pole 33 ŠIMEK Jan NCH Cube Team Conti. 
pole 34 BĚLOHOUBEK Ondřej NCH Cube Team Conti. 
pole 35 MARTINEK Pavel NCH Cube Team Conti. 
pole 36 BAUER Tomáš CK Kramolín Team 
pole 37 PT ÁČNÍK Filip KC Slavia Praha Team 
pole 38 KOPR Karel KC Slavia Praha Team 
pole 39 JELÍNEK Pavel KC Slavia Praha Team 
pole 40 STANĚKAieš KC Slavia Praha Team 
pole 41 HORÁK Lukáš VELOSERVIS Team Team 
pole 42 UHER Martin SK Kaznějov Team 
pole 72 OKROUHLICKÝ Tomaš CK Královice Team 
pole 73 NOVÁK Petr KC Nové Strašecí Team 
DNF 6 SOSENKA Ondřej CK Příbram B.E.I. Conti. 
DNF 43 PfšA Václav Xstream Racing Team 



Mezinárodní trofej Rokycan 

GP BORGERS 
závod s mezinárodní účastí s účastí profesionálních závodníků 

vylučovací závod profesionálů 

pař. st.č. Příjmení Jméno Team 
1. 12 PUČELIK Petr AC SPARTA PRAHA CZE Conti. 
2. 8 HRU$KAJan Team RELAX GAM CZE ProConti 
3. 13 PEČENKA Martin AC SPARTA PRAHA CZE Co nt i. 
4. 30 HOMOLKA Adam Team Swiag CZE Conti. 
5. 35 MARTfNEK Pavel KHS Cenytisku.cz CZE Team 
6. 24 BEČKA Radek PSK Whirlpool CZE Conti. 
7. 9 SMUTNÝ Nikola NERAC Pro Cycling CZE Conti. 
8. 33 SIMEK Jan NCH Cube Team CZE Conti. 
9 38 KOPR Karel KC Slavia Praha CZE Team 

10. 31 NĚMEČEK Martin Radland Kornten CZE Conti. 
11. 22 ZELINKA Ondřej Team Schumacher CZE Conti. 
12 6 SOSENKA Ondřej CK PŘ[BRAM B.E.I. CZE Co nt i. 

Mezinárodní trofej Rokycan 

GP BORGERS 
závod s mezinárodní účastí s účastí profesionálních závodníků 

vložený závod příchozí 

pař. st.č. Příjmení Jméno rok nar. 
1. 63 BAUER Tomáš 1979 
2. 64 PAUR Ondřej 1991 
3. 61 HANZELfN Roman 1974 
4. 51 BAUMRUK Aleš 1990 
5. 28 PROCHÁZKA Radek 1982 
6. 65 SUCHÝ František 1975 
7. 46 HOLUB Tomáš 1990 
8. 59 CINK Ondřej 1990 
9. 76 TOBRMAN Jiří 1967 
10. 62 ZVONAŘ Václav 1973 
11. 35 VIKTORIN Tomáš 1965 

-1 kolo 4 JAGER Jindřich 1986 
-1 kolo 17 RAJZR Radek 1989 
-1 kolo 45 SOUKUP Jan 1976 
-1 kolo 47 LORENZ Tomáš 1964 



-1 kolo 48 LORENZOVÁ Markéta 1990 
-1 kolo 49 LORENZ Jan 1987 
-1 kolo 50 WEIS Michal 1986 
-1 kolo 52 RAJCHART Josef 1991 
-1 kolo 53 KOPRNICKÝ Kamil 1966 
-1 kolo 54 NOVÝ Petr 1989 
-1 kolo 55 ŠVÁB Přemysl 1965 
-1 kolo 56 ZBUZEK Miroslav 1974 
-1 kolo 57 CEPLECHA Jaroslav 1951 
-1 kolo 58 KRÁ TĚNA Jan 1957 
-1 kolo 60 BOHÁČEK Marek 1990 
-1 kolo 66 KLEPSA Tomáš 1978 
-1 kolo 68 JANÁČEK Radek 1982 
-1 kolo 69 ČERVIČEK Vladimír 1983 
-1 kolo 70 UŠEL Ondřej 1977 
-1 kolo 71 RUMAN Petr 1977 
-1 kolo 74 ŠATAVA Václav 1982 
-1 kolo 75 RÉDL Pavel 1966 
-1 kolo 77 ZACH Pavel 1965 

Mezinárodní trofej Rokycan 

GP BORGERS 
závod s mezinárodní útastí s účastí profesionálních závodníků 

vložený závod dětí 13 - 15 let 

poř. st.č. Příjmení Jméno rok nar. 
1. 42 JÁNSKÝ Tomáš 1993 
2. 73 MICHÁLEK Pavel 1993 
3. 45 PŠENIČKA Matěj 1993 
4. 67 LUKEŠ Daniel 1994 
5. 53 VIKTORIN Václav 1993 
6. 22 VILD Dominik 1994 
7. 50 VOKÁČ Robert 1993 
8. 49 PÁNKOVÁ Linda 1992 
9. 83 MAREŠOVÁ Nicole 1992 
10. 75 PECHÁČEK Michal 1993 

DNF 46 KOTAS Jaroslav 1993 
DNF 78 VRÁTNÝ Jaroslav 1992 



Mezinárodní trofej Rokycan 

GP BORGERS 
závod s mezinárodní účastí s účasti profesionálních závodníků 

vložený závod děti 11 -12 let 

poř. st.č. Příjmení Jméno rok nar. 
1. 74 KADLEC Lukáš Rokycany 1995 
2. 69 RAJCHART Jan Rokycany 1996 
3. 47 PÁ VEK Daniel Rokycany 1995 
4. 58 FIALA Petr Rokycany 1995 
5. 56 RYBA Jan Rokycany 1995 
6. 72 NEKULA Michal Rokycany 1995 
7. 54 VIKTORIN Tomáš Rokycany 1996 

DNF. 11 SOLČANSKÝ Adam Rokycany 1996 

Mezinárodní trofej Rokycan 

GP BORGERS 
závod s mezinárodní účasti s účastí profesionálních závodníků 

vložený závod děti 7 - 1 O let 

poř. st.č. Příjmení Jméno rok nar. 
1. 82 HOLUB Lukáš Rokycany 1997 
2. 60 ŠVERDÍK Daniel Rokycany 1998 
3. 70 LUKEŠOVÁ Denisa Rokycany 1998 
4. SMITKA Lukáš Rokycany 1998 
5. 48 POSPÍŠIL Lukáš Rokycany 1998 
6. 62 PEŠŤÁK Martin Rokycany 2000 
7. 71 KOLOUŠEK Jan Rokycany 1997 
8. 34 HOLEK Vladimír Rokycany 1998 
9. 68 KAICOVÁ Markéta Rokycany 2000 
10. 77 JAŠŠO Robin Rokycany 1999 
11. 79 NESNÍDALOVÁ Kristýna Rokycany 1999 
12. 81 CEPEK Michal Rokycany 1998 
13. 80 SCHÁFER Jiří Rokycany 1999 
14. 65 ČERNA Veronika Rokycany 1999 



Mezinárodní trofej Rokycan 

GP BORGERS 
závod s mezinárodní účastí s úěastí profesionálních závodnfků 

vložený závod dětí do 6 let 

pař. st.č. Pffjmení Jméno rok nar. 
1. 37 HANŽLOV A Barbora Rokycany 2001 
2. 55 POSPÍŠIL Jakub Rokycany 2002 
3. 23 HOLEK Dušan Rokycany 2001 
4. 36 MATĚJKOVA Klára Rokycany 2001 
5. 76 BOREČKOVATereza Rokycany 2002 
6. KAŠÁKTomáš Rokycany 2002 


