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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu na pořádání velké 

sportovní akce - plaveckých závodů. Analyzuje konkurenci v regionu a současně 

probíhající sportovní akci organizovanou Plaveckým klubem Zlín. Obsahuje návrh na 

pořádání nové sportovní akce – Velké ceny města Zlína, včetně ekonomického 

zhodnocení. 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on creating a business plan for the organization of major sporting 

events - swimming competitions. It analyzes the competition in the region and 

simultaneous sports event organized by the swimming club Zlín. It includes a proposal 

to organize a new sporting event - the Grand Prix of the city of Zlín, including 

economic evaluation. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na pořádání velké 

sportovní akce. 

Plavecké sportovní kluby v České republice fungují jako neziskové organizace. Jejich 

příjmy plynou z členských příspěvků, sponzorských darů a dotací města či Českého 

svazu plaveckých sportů. O plavecké sporty není velký divácký zájem, jako například o 

hokej nebo fotbal. Jeden z důvodů, proč jsou plavecké závody málo navštěvované je, že 

lidé vůbec nevědí o jejich konání. Dalším důvodem je neatraktivní pojetí samotných 

soutěží, kde si každý chce „odbýt“ co nejdřív to své a vzhůru domů. Plavecké sporty 

nejsou doceněny ani z hlediska jejich fyzické náročnosti, která by měla být naopak 

vyzdvihována a plavci by měli být jakousi inspirací pro „obyčejné“ lidi. 

Dlouhé působení v Plaveckém klubu Zlín na pozici vrcholového sportovce a pomocníka 

při organizaci velkých sportovních akcí bylo inspirací pro tvorbu této práce. Vnímaní 

stále se zhoršující finanční situace v této neziskové oblasti, obzvlášť ve Zlíně, nutí celou 

řadu sportovců, právě z finančních důvodů, ukončit předčasně plaveckou kariéru. 
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je na základě provedených analýz a šetření sestavit konkrétní podnikatelský 

plán na pořádání velké sportovní akce - plaveckých závodů, včetně ekonomického 

zhodnocení. 

Práce obsahuje část teoretickou, praktickou a návrhy vlastního řešení. Teoretická část 

práce je čerpána z odborné literatury, která je uvedena ve zdrojích a citovaná podle 

platných norem ČNS ISO 690. Zde jsou definovány základní pojmy a metody 

k dosažení cíle práce. V praktické části jsou zahrnuty analýzy současné situace, na 

jejichž základě je v další části vytvořen vlastní návrh řešení. K dosažení cíle jsou 

využity metody SWOT analýzy, pro určení silných stránek, slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb, SLEPT analýza externích faktorů a marketingový mix. Vlastním návrhem 

řešení je konkrétní podnikatelský plán, včetně ekonomického zhodnocení.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1. Podnikatelský plán 

1.1.1. Proč psát podnikatelský plán 

„Tedy podstatné důvody, proč je žádoucí, aby třeba i zdánlivě jednodušší podnikatelské 

záměry byly vtěleny do podoby psaného podnikatelského plánu“: [1] 

 Všichni externí uživatelé jeho existenci očekávají 

 Plán je seriózností podnikatelského záměru 

 Usnadňuje a zjednodušuje jakoukoliv komunikaci týkající se přípravy a 

realizace zachyceného podnikatelského plánu 

 Plán je potřebnou dokumentací pro efektivní konzultace 

 Plánování je aktivním učícím se prostředkem 

 Pomáhá získat správné lidi a dotace [1] 

 

1.1.2. Struktura podnikatelského plánu 

Podle knihy Podnikatelský plán autorů V. Korába, J. Peterky a M. Rezňákové obsahuje 

podnikatelský plán tyto části: [1] 

 

a) Titulní strana 

Titulní strana obsahuje stručný náhled obsahu podnikatelského plánu. Měly by zde být 

uvedeny základní údaje: [1] 

 Název a sídlo společnosti 

 Jména podnikatelů 

 Kontakty (telefonní číslo, e-mail) 

 Povaha podnikání a popis společnosti 

 Struktura organizace, způsob financování [1] 
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b) Exekutivní souhrn 

Zpracovává se zpravidla až po sestavení kompletního podnikatelského plánu řádově na 

několik stránek. Obsahuje stručné shrnutí celého projektu a jeho cílem je zaujmout 

investory, kteří se na jeho základě rozhodují, zda pro ně má smysl podnikatelský plán 

projít detailně: [1] 

 Hlavní myšlenka  

 Očekávání 

 Silné stránky 

 Stručný finanční plán – výhled na několik let dopředu [1] 

 

c) Analýza trhu 

Důležitá část podnikatelského plánu obsahující analýzu současného konkurenčního 

prostředí. Jsou zde zahrnuti všichni velcí a významní konkurenti, zejména jejich silné i 

slabé stránky doplněné o jejich negativní vlivy na tržní úspěch společnosti. Analyzují se 

historické výsledky a rovněž odvětví z hlediska vývojových trendů. Vhodné je 

obsáhnout v této kapitole politickou situaci, přírodní faktory či legislativní podmínky. 

Na základě provedení segmentace trhu zde nalezneme analýzu potencionálních 

zákazníků. [1] 

 

d) Popis podniku 

Zde se uvádí podrobný popis podniku. Měl by obsahovat pouze fakta, která jsou 

doložitelná. Týkají se jeho založení, úspěchů, definují se strategie, cíle a postupy 

k jejich dosažení. V této části podnikatelského plánu jsou klíčové prvky: [1] 

 Služby nebo výrobky 

 Informace o podniku (velikost, lokalita, umístění) 

 Organizační schéma, personál 

 Technické vybavení, kancelářské zařízeni 

 Znalostní vybavení podnikatele, jeho předchozí praxe či reference [1] 
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e) Výrobní plán 

Tato část zachycuje výrobní proces. V případě realizace formou subdodávek, měl by 

zde být obsažen jejich výčet včetně jejich výhod spolupráce. Důležité je uvést 

informace o již existujících kontraktech. Když si bude podnikatel zajišťovat výrobu 

sám, musí zde být popsány potřebné stroje a zařízení, používané materiály a jejich 

dodavatelé. V Oblasti poskytování služeb se tato část bude věnovat popisu procesu 

poskytování služeb. [1] 

 

f) Marketingový plán 

Významným bodem podnikatelského plánu je způsob propagace služby nebo výrobku, 

cenová politika a distribuce zákazníkům. Jsou zde uvedeny hrubé odhady objemu 

produkce či služeb, z nichž lze odvodit následnou rentabilitu podniku. Marketing je 

investory často považován za nejdůležitější bod pro dosažení úspěchu. [1] 

 

g) Organizační plán 

Obsahuje informace o formě vlastnictví nového podniku, managementu, obchodních 

podílech, vzdělání a praktické zkušenosti klíčových vedoucích i určení vztahu 

podřízenosti a nadřízenosti pracovníků. [1] 

 

h) Hodnocení rizik 

Zde jsou uvedena největší rizika, která mohou vyvstat z reakcí konkurence. Zejména jde 

o slabé stránky marketingového plánu, manažerského týmu nebo samotné výroby či 

technologického vývoje. Důležité je tato rizika identifikovat a vytvořit optimální 

strategii pro jejich potlačení. Pokud je podnikatel schopný tato rizika nalézt a čelit jim, 

je to pro investora jistá forma záruky. [1] 
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i) Finanční plán 

Tvoří důležitou část podnikatelského plánu. Stanovuje potřebný objem investic a 

ukazuje, zda je podnikatelský plán ekonomicky reálný jako celek. [1] 

 

j) Přílohy 

Materiály zde uvedené, nelze začlenit do samotného textu podnikatelského plánu. 

Většinou jde o informativní záležitosti. [1] 

 

1.1.3. Požadavky na podnikatelský plán 

Každý podnikatelský plán by měl splňovat jisté náležitosti: [2] 

 přehledný a stručný (počet stran textu plánu maximálně padesát), 

 jednoduchý a bez technologických a technických detailů (měl by ho pochopit i 

laik), 

 poukázat na výhody služby či produktu pro zákazníka (tržní zacílení), 

 zaměřit se na budoucnost (čeho chceme dosáhnout), 

 realistický a věrohodný, 

 reálný či lehce optimistický pohled na potenciál trhu (vysoce optimistický 

pohled snižuje důvěryhodnost), 

 pesimismus snižuje atraktivitu plánu, 

 rizika a slabá místa netajit před investory (objevení slabých míst či rizik 

potencionálním investorem snižuje jeho důvěryhodnost, naopak jejich analýzou 

a přípravou opatření proti nim poukazuje na připravenost manažerského týmu 

čelit hrozbám a jejich úspěšnému řešení ze získaných zkušeností), 

 vyzdvihnout silné stránky firmy, konkurenční výhody a schopnosti 

manažerského týmu pracovat efektivně v kolektivu, 

 prokázat platební schopnost firmy (hrazení splátek, úroků a v případě potřeby 

využití k financování plánu bankovní úvěr, 
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 ukázat způsob, jak poskytovatel kapitálu dostane své prostředky zpět i 

s patřičným zhodnocením, 

 kvalitní zpracování i po stránce formální. [2] 

Kvalitně připravený projekt snižuje riziko finanční nestability a razantně zvyšuje naději 

na úspěch. Podnikatelské prostředí se stále mění a je potřeba plán postupem času 

upravovat a přizpůsobit novým podmínkám trhu. [2] 

 

1.2. Kvalita života 

Současná preference konzumního stylu života odsunula důležitost fyzické, psychické a 

duševní vyrovnanosti na spodní příčky priorit. Společnost si význam těchto nedostatků 

uvědomuje a snaží se vyzvednout význam zdravého životního stylu, jak vzhledem ke 

zdravé stravě tak i k zapojení pohybových aktivit do běžného života. [3] 

Dobrý zdravotní stav je základem pro spokojený život. U více jak poloviny populace 

dominuje sedavé zaměstnání, které zvyšuje riziko vážných onemocnění jako například 

obezita, cukrovka nebo rakovina různých forem. Místo aktivního přesunu do 

zaměstnání a ze zaměstnání domů jsou hojně využívány veřejné dopravní prostředky 

nebo automobily. [3] 

Tyto negativní vlivy se přenáší na děti a mládež. Moderní technologie hrají roli 

oponenta k pohybovým aktivitám a pro tyto skupiny je pohodlnější hraní her a 

sledování různých typů televizních seriálů či filmů, než aktivní účast ve sportovních 

aktivitách. Nadbytečný příjem energie spojený s nedostatečným objemem pohybu vede 

k obezitě již v útlém věku. [3] 

 

1.3. Pohybová aktivita 

„Druh pohybu člověka, který je výsledkem svalové práce doprovázené zvýšením 

energetického výdeje a jeho provádění může mít různé příčiny a důvody.“ [3] 
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Aktivní způsob života 

Životní styl, jehož nedílnou součást tvoří pohybové aktivity, kde jejich objem je 

stanoven doporučením zdravotnických zařízení. [3] 

 

Význam pohybové aktivity 

Pohybové aktivity mají velký význam v oblasti zdraví populace. Pravidelně 

provozovávaná pohybová aktivita působí jako prevence vzniku vážných civilizačních 

chorob jako například cukrovka, rakovina tlustého střeva, vysoký krevní tlak, 

osteoporóza, mrtvice a má pozitivní vliv na zpomalování metabolických procesů. 

Prostřednictvím pohybové aktivity lze efektivně kontrolovat tělesnou hmotnost. 

Zkracuje se doba léčení úrazů a nemocí, zmenšuje se počet návštěv lékaře a množství 

potřebných léků. Její nedostatek se projevuje na kvalitě života z hlediska jeho délky, 

špatným držením těla v důsledku ochablého svalstva opěrného aparátu, nízkých 

energetických zdrojů. [3] 

 

Sportovní pohybová aktivita 

Aktivity strukturované a specifické, provozované dle stanovených pravidel s cílem 

dosáhnout maximálního individuálního výkonu ve zvolené sportovní disciplíně při 

účasti na organizovaných soutěžích. [3] 

 

Pohybová aktivita dětí a mládeže 

Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a mládež. Ve státních školách ubývá počet 

vyučovaných hodin tělesné výchovy, děti nejsou dostatečně motivovány k provozování 

jakékoli pohybové aktivity. Faktory ovlivňující tuto skutečnost jsou v první řadě rodiče, 

kteří neprovozují žádnou sportovní aktivitu, a tudíž k tomu nevedou ani své vlastní děti. 

Druhým významným faktorem je rozvoj moderních technologií, které nabízí velké 

množství nepohybových aktivit dostupných bez fyzické náročnosti. [3] 
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„Pohybová aktivita (PA) dětí je nezastupitelnou složkou životního způsobu dětské 

populace. Paradoxně je možné jednoduše konstatovat, že čím nižší věk, o to větší 

význam má PA pro celoživotní zdraví a dlouhodoběji chápanou kvalitu života a životní 

způsob.“ [3] 

 

Zdravotní výhody PA 

Pravidelné provozování pohybových aktivit je zdraví velmi prospěšné a má pozitivní 

vliv na celý organismus. Plní funkci prevence před různými typy neinfekčních 

onemocnění, jako jsou mrtvice, rakovina tlustého střeva, infarkt, cukrovka typu 2 nebo 

kardiovaskulární choroby. Rovněž napomáhají kontrolovat a udržovat tělesnou 

hmotnost, zvyšují odolnost, funkčnost i pohyblivost svalů, kostí a kloubů. Potlačují 

depresivní a úzkostné stavy. [3] 

 

1.4. Plavání 

1.4.1. Historie plavání 

Historicky první zmínky o plavání lidí se datují již ve starém Egyptě, kde bylo plavání 

zábavou. Postupem času se stávalo populárnějším. Ve starém Řecku patřilo 

k základnímu výcviku vojáků. Při plavání pravděpodobně člověk napodoboval pohyby 

zvířete (psa). Anglie byla u vzniku sportovního plavání, kde v polovině dvacátého 

století vznikala první plavecká sdružení. [13] 

 

1.4.2. Plavání jako pohybová aktivita 

Plavání má oproti ostatní sportům jednu hlavní výhodu, mohou ho vykonávat všichni 

bez rozdílu věku, pohlaví a tělesné kondice. Velmi pozitivní efekt má na jedince 

s nadváhou. Vodní prostředí nadnáší tělo, nezatěžují se klouby. Vhodné je též pro 

těhotné ženy, nedochází zde k vůbec žádným otřesům, které by ublížily dítěti. Při 

plavání se efektivně posiluje celé tělo i svaly nepoužívané v běžném životě. Řadí se 



19 

 

mezi nejúčinnější metody rehabilitace zejména po zranění kloubů, svalů nebo i páteře. 

Cenově je dostupné pro každého ať už na otevřených vodních plochách, kde je zdarma, 

nebo v plaveckých bazénech za relativně malý obnos v porovnání se cvičením na 

různých strojích v rehabilitačním centru. [12] 

 

1.4.3. Sportovní plavání 

Závodními plaveckými styly jsou delfín, znak, prsa, kraul. Závodí se v disciplínách 

50m, 100m, 200m, 400m, 800m a 1500m volný způsob (libovolný plavecký styl). Dále 

pak 50m, 100m a 200m prsa, znak a delfín. Všechny plavecké styly postupně za sebou 

v pořadí znak, prsa, delfín, kraul, tvoří osobní polohový závod a tratě jsou dlouhé 100m, 

200m a 400m. [13] 

Ženy i muži se mohou účastnit štafetového závodu v týmu tvořeném čtyřmi plavci na 

tratích 4x100m a 4x200m jak volným způsobem, tak polohovým způsobem. Plavání je 

nedílnou součástí olympijských her a pravidelně se pořádají Mistrovství světa a 

Mistrovství Evropy. [13] 

 

1.5. Sportovní klub 

1.5.1. Občanské sdružení 

Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Do činností občanského 

sdružení mohou orgány státní správy zasáhnout pouze v mezích zákona. Členy mohou 

být jak právnické, tak fyzické osoby. Používají rozmanitých zdrojů při financování své 

činnosti. Často se setkáváme s faktem, že tato nezisková sdružení vykonávají 

podnikatelské aktivity (například tělovýchovné organizace). Zdrojem výnosu v tomto 

případě mohou být výnosy z vlastního majetku a vlastních činností, přestože zákon 

uvádí, že posláním není výdělečná činnost. [4] 
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1.5.2. Neziskový sektor 

Veřejný a neziskový sektor většinou nevyužívají marketingových nástrojů. Částečně 

proto, že zákazníci často hledají speciální služby a poptávka se vyřizuje na místě. 

Změny ve financování a zvýšení počtu konkurenčních firem znamená nástup nového 

trendu, kdy i veřejný a neziskový sektor se začal zajímat o marketingovou strategii, aby 

nalákali nové investory, nebo soutěžili efektivně o dary či granty. Hlavním cílem je tedy 

nyní spokojenost zákazníka. [5] 

 

1.5.3. Fond mládeže a sportu Zlínského kraje 

Tvorba fondu a jeho správa 

Zdroje fondu tvoří:  

 základní příděl, který je určen z rozpočtu Zlínského kraje usnesením 

Zastupitelstva Zlínského kraje, 

 zůstatek fondu vždy k 31. 12. předešlého roku, 

 jiné příspěvky, například dary od fyzických nebo právnických osob. 

Správu fondu zabezpečuje odbor školství, mládeže a sportu. Odbor ekonomický 

odpovídá za řádné účtování a převody finančních prostředků v souladu se směrnicí 

SM/02 – Organizační řád Krajského úřadu Zlínského kraje. 

Nevyčerpané finanční prostředky v běžném roce se převádějí do dalšího roku v rámci 

schvalování závěrečného účtu Zlínského kraje. Převody prostředků z fondu do jiných 

fondů kraje jsou nepřípustné. [16] 

 

Účel fondu  

Fond mládeže a sportu Zlínského kraje (dále jen „fond“) je zřízen za účelem 

poskytování veřejné podpory formou dotace na realizaci projektu nebo aktivit v oblasti 

mládeže, tělovýchovy a sportu. Fond slouží fyzickým a právnickým osobám, které 

vyvíjejí aktivity v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Dotace z fondu jsou 

poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní projekt nebo akci. [16] 
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Účel dotací 

Dotaci je možno použít pouze na realizaci projektu nebo jednotlivé akce v oblasti 

mládeže, tělovýchovy a sportu. Dotace může dosáhnout výše maximálně 75 % 

celkových nákladů na předmětný projekt či akci. Pro realizaci dotace je nutno podat 

žádost. [15] 

Dotace nemůže být použita na následující: 

 úhradu platu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce 

dotace; 

 úhradu výdajů za pohoštění a občerstvení, pokud se nejedná o stravování a pitný 

režim aktivních účastníků akce/projektu; 

 pořízení investičního majetku v celkové hodnotě vyšší než 100.000,- Kč včetně 

DPH; 

 dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám. [15] 

 

O poskytnutí dotace z fondu rozhodují orgány Zlínského kraje takto: 

 Rada Zlínského kraje – v případě, že součet všech podpor a dotací poskytnutých 

Zlínským krajem jednomu subjektu v jednom kalendářním roce nepřevýší 200 

000 Kč, 

 Zastupitelstvo Zlínského kraje – v případě, že součet všech podpor a dotací 

poskytnutých Zlínským krajem jednomu subjektu v jednom kalendářním roce 

převýší 200 000 Kč, 

 Zastupitelstvo Zlínského kraje – vždy, pokud je příjemcem podpory obec. [15] 

 

1.6. Analýzy potřebné při tvorbě podnikatelského plánu 

1.6.1. SWOT analýza 

SWOT je typ analýzy stavu z hlediska slabých a silných stránek, hrozeb a příležitostí. 

Poskytuje podklady pro utváření podnikových strategií a cílů. [6] 
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Na základě vnitřního auditu zjišťuje SWOT analýza klíčové silné (Strengths) a slabé 

stránky (Weaknesses), hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities). Velké množství 

dat, různého významu a spolehlivosti, zpracované auditem může být klíčové pro 

analýzu. Svou pozornost poté organizace upíná na ty položky, které mají zásadní vliv na 

chod podniku. [6]   

 

Silné a slabé stránky 

Jedná se o interní faktory působící na podnik. Určitým způsobem je lze dostatečně 

kontrolovat a ovlivňovat. Řadíme sem oblasti procesů, obchodu a marketingu, 

managementu, finanční stránku nebo informační technologie. [1] 

 

Příležitosti a hrozby  

Hrozby a příležitosti řadíme mezi externí faktory, které na rozdíl od interních faktorů 

nelze ovlivnit. Důležité je identifikovat tyto vlivy a připravit se na ně. Mezi 

neovlivnitelné oblasti patří trh, technologický rozvoj, legislativa, ekonomické trendy 

nebo politická situace. [1] 

Analýza se zpracovává do tabulky se čtyřmi kvadranty (S,W,O,T). V horní části 

uvádíme silné a slabé stránky jako interní ovlivnitelné faktory a ve spodní části 

příležitosti a hrozby jako externí neovlivnitelné vlivy. Výstupem je přehledná tabulka 

všech interních a externích vlivů. [1] 
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Obrázek 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.6.2. SLEPT analýza  

Zkrácená verze SLEPT analýzy je PEST, kde jde vynecháno písmeno L (Legislativní 

faktor). Jedná se o nástroj analýzy externích vlivů, kde zkoumané oblasti odpovídají 

názvu SLEPT. Zkratka má původ v anglických výrazech a skládá se z následujících 

částí: [1] 

 Social (sociální oblast) 

 Legislative (legislativní oblast) 

 Economic (ekonomická oblast) 

 Political (politická oblast) 

 Technology (technologická oblast) [1] 

 

Sociální oblast 

Sociální oblast se zaměřuje například na aktuální počet obyvatel, demografické 

ukazatele, vliv odborů práce, vnímání korupce v okolí. [1] 

 

Legislativní oblast 
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(Threats) 
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24 

 

Obsahuje zákony a jejich použitelnost a interpretovatelnost, práce soudů včetně těch 

rejstříkových. [1] 

 

Ekonomická oblast 

Zde řadíme makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, důchody obyvatel, 

přímé a nepřímé daně, státní podporu, restrikce dovozu a vývozu. [1] 

 

Politická oblast 

Oblast zabývající se politickou situací ať už na úrovni státního zřízení, tak na úrovni 

kraje či města.  Změny aktuální nebo chystané, které mohou výrazně ovlivnit dotační 

systém nebo postoje k podnikání ve všech sektorech (společnosti ziskové i neziskové). 

[1] 

 

Technologická oblast 

Vývoj technologických trendů, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost, 

důsledky vývoje internetu. [1] 

 

 

Obrázek 2: SLEPT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Social 

Legislative 

Economic Political 

Technology 
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1.7. Marketing 

Marketing lze definovat mnoha způsoby. Philip Kotler definuje v knize MARKETING 

MANAGEMENT marketing následovně:  

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními“. [7] 

 Podle knihy Marketing autora Tomáše Urbánka: 

„Marketing je takový proces řízení, při kterém výrobci a prodejci dosahují svého zisku 

prostřednictvím spokojených zákazníků“. [8] 

Podstata marketingu je definovaná různými způsoby, které ovšem mají několik 

společných bodů: [9] 

 Integrovaný komplex činností, komplexní proces 

 Vychází z problémů zákazníků a nabízí jejich řešení 

 Jako proces odhadne potřeby, následuje utvoření představy o produktech, které 

by mohly potřeby uspokojit a končí samotným plným uspokojením těchto 

potřeb. 

 Na základě spokojenosti zákazníka je prodej ziskový 

 Marketing je úzce spojen se směnou [9] 

 

1.7.1. Marketingový mix 4P 

Podle Philipa Kotlera je marketingový mix: 

„Soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosahovala svých 

marketingových cílů na zvoleném trhu“. [7] 

Marketingový mix 4P vychází z anglických názvů jednotlivých marketingových 

nástrojů a to: [8] 

 Product (produkt nebo služba) 
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 Price (cena) 

 Place (místo prodeje) 

 Promotion (reklama, propagace) [8] 

 

Produkt/služba  

Jedná se o hmotný výrobek nebo nehmotnou službu, která je nositelem schopnosti 

uspokojit určitou lidskou potřebu, nebo ji lze směnit za jiný výrobek či službu. Mohou 

to být hmotné výstupy výroby, nebo nehmotné služby poskytované pro zákazníky. [8] 

 

Cena  

„Cena je suma peněz, množství výrobků nebo objem služeb, jež kupující poskytuje 

prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí určité služby“. 

[8] 

Z hlediska marketingového pojetí lze cenu chápat jako hodnotu nabízeného produktu 

nebo služby vyjádřenou finanční částkou. Tato finanční částka zohledňuje náklady 

spojené s výrobou daného výrobku, nebo služby. [8] 

 

Místo 

Zde se řeší otázka, jakým způsobem a kdy se budou produkty nebo služby dostávat 

k zákazníkům. Na jakém místě se budou prodávat produkty, kde se budou distribuovat 

služby tak, aby proces byl efektivní a ziskový. [8] 

 

Propagace  

V dnešní době se můžeme kromě výrazu propagace setkat s inovativním výrazem 

marketingová komunikace. V tomto pojmu je zahrnut způsob propagace produktu nebo 

služby, aby se zvýšilo povědomí a oslovila se široká veřejnost. [8] 



27 

 

Podle Kotlera je propagace: „tvorbou a veřejným šířením věrohodných informací, které 

mají za úkol přilákat zákazníky“. [7] 

Základní komunikační nástroje jsou: 

a) reklama (forma reklamy, kde bude umístěna), 

b) podpora prodeje (podpůrné akce, dny otevřených dveří), 

c) vztahy s veřejností (dobré vztahy s veřejností zvyšují šanci na úspěch), 

d) osobní prodej, 

e) přímý marketing. [7] 

 

Základní nástroje marketingového mixu mohou mít celou řadu ovlivnitelných dílčích 

proměnných, na jejich základě se dá marketingový plán vymyslet do posledního detailu: 

[8] 

Produkt: jakost, kvalita, design, značka, balení, záruka, služby. 

Cena: ceníkové ceny, slevy, obchodní přirážky/srážky, splatnost faktur, platební 

podmínky. 

Místo: distribuce, sortiment, zásoby, dosah, pokrytí, distribuční cesty. 

Propagace: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing, sponzoring 

(kulturní, sociální), product placement (zorné pole diváků). [8]   
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku Plaveckého klubu Zlín, 

analýzu konkurence v pořádání velkých plaveckých sportovních akcí v regionu 

Zlínského kraje, SWOT analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

sportovní akce pořádané každoročně Plaveckým klubem Zlín doplněná o PEST analýzu 

externích faktorů působících na pořádání velké sportovní akce ve Zlíně. Informace o 

plaveckém klubu Zlín, cenách za pronájmy a náklady spojené s pořádáním sportovních 

akci byly čerpány z veřejných klubových a svazových internetových stránek a 

z rozhovoru se zástupcem hlavního trenéra Plaveckého klubu. Výstupem z analýz je 

v následující kapitole navržení optimálního podnikatelského plánu pro pořádání velké 

sportovní akce – plaveckých závodů. 

 

2.1. Historie PK Zlín 

Jako nový člen učitelského sboru pokusné měšťanské školy v roce 1933 - 34 přišel do 

Zlína odborný učitel Jaroslav Černý. Stal se členem sekce tělesné výchovy, kde v rámci 

školské reformní praxe vytvářeli koncepci tělesné výchovy. Vznikaly sportovní 

kroužky, v neposlední řadě i plavání. Základem byla výuka neplavců, ale zákon jednoty 

vedl k vytvoření vyššího stupně výcvikových forem, které obsahovaly prvky přípravy 

sportovního plavání. K výcviku sloužil, dnes již neexistující, bazén na školní zahradě. 

Snaha o pokračování plánu soustředila plavce do krytých 12m dlouhých bazénů v 

Uherském Hradišti a v Přerově. V letech 1935 - 36 absolvovali v Přerově zlínští plavci 

několik výcvikových táborů. V roce 1935 byl na Januštici otevřen první 25m bazén. 

Rada města ho nabídla k plaveckému výcviku žactva bezplatně a to na dva půldny v 

týdnu. Využíván byl i dřevěný bazén na Zboženských rybnících. [11] 

15. července 1939 byl otevřen 50m bazén u továrny tzv. “Baťák“. Splnilo se tím 

dlouhodobé přání veřejnosti a zároveň byla otevřena cesta k základnímu, závodnímu i 

rekreačnímu plavání. Vznikl plavecký oddíl SK Baťa, který se ve stejném roce stal 

členem Českého amatérského plaveckého svazu. [11] 
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20. listopadu 1944 při bombardování Zlína byl poškozen bazén u továrny. Činnost 

plaveckého klubu byla rázem omezena. Všechny materiály uložené v klubovně oddílu 

byly zničeny. Z následujících let, až do r. 1960, se nedochovaly téměř žádné 

dokumenty, pravděpodobně byly ztraceny. Po celou dobu působení měl klub řadu 

úspěšných plavců, kteří se pravidelně účastnili vrcholových soutěží a několikrát se stali 

nejlepšími družstvy v republice. Významnou událostí bylo v roce 1952 otevření krytého 

25m bazénu Městských lázní v centru Zlína. Zde vznikla tradice sportovní akce 

„Vánoční ceny“. V roce 1984 byla dokončena stavba druhé části Městských lázní a to 

50m krytý bazén, splňující parametry pro pořádání národních soutěží, který výrazně 

přispěl ke zvýšení úrovně plavání ve Zlíně. [11] 

Sportovní koncepce soudobého klubu vychází z trenérských zkušeností PaedDr. Petra 

Přikryla. Pod jeho odborným vedením zlínský plavec Daniel Málek dosáhl historického 

úspěchu českého plavání – 2x 5. místo (100 a 200 m prsa) na olympijských hrách v 

Sydney r. 2000 a získal titul mistr Evropy téhož roku z ME ve Valencii (celkem 3x 

účast na OH, 4x mistrovství světa, 15x účast na mistrovství Evropy). Další úspěšní 

plavci pod jeho vedením: Marcela Kubalčíková, (6. a 2x 8. místa na mistrovství Evropy, 

1x účast na OH, 5x mistrovství světa, 13x účast na ME) a Ivo Benda (1x účast na MS, 

6x ME). [11] 

 

2.2. Současná situace Plaveckého klubu Zlín 

Plavecký klub Zlín sídlí v pronájmu v prostorách Městských lázní Zlín na adrese 

Hradská 854, nedaleko od centra města. Areál Městských lázní vlastní společnost 

STEZA Zlín, spol. s.r.o., která současně provozuje dvě venkovní koupaliště. 

V areálu se nachází dětský bazének, venkovní 25m dlouhý bazén, 25m a 50m dlouhé 

kryté bazény, parní kabina, sauna a masáže. Žáci základní školy trénují na 25m bazénu 

a vrcholoví sportovci na 50m bazénu. Areál využívá kromě plaveckého klubu ke svému 

tréninku klub sportovního ploutvového plavání Nemo. Areál Městských lázní Zlín je 

průběžně rekonstruován do moderní podoby včetně technologického vybavení, jako 
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například čipové hodinky na vstup a zamykání šatních skřínek místo původních 

klasických visacích zámků. 

 

Obrázek 3: Moderní vstupní hala (Zdroj: [14]) 

 

 

Obrázek 4: Vstup do šaten (Zdroj: [14]) 
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Obrázek 5: Šatny po rekonstrukci (Zdroj: [14]) 

 

Plavecký klub je z velké části financován městem Zlín a Zlínským krajem z fondů 

speciálně určených na podporu sportu a mládeže a také Českým svazem plaveckých 

sportů. Jako občanské sdružení klub nemá vlastní příjmy ze závislé činnosti a je zcela 

odkázán na dotační programy a sponzorské dary. Spolupracuje se základní školou, kde 

má svou speciální plaveckou třídu. Zároveň kooperuje s jedním ze dvou všeobecných 

gymnázií. Zde není přímo plavecká třída, ale funguje zde čtyřletá forma studia se 

zaměřením na sportovní přípravu. Studenti mají, mimo povinnou školní docházku, 

předepsaný ve školních osnovách plavecký trénink o rozsahu minimálně 16 hodin 

týdně. V rámci studia na gymnáziu jsou plavci dotováni částkou 10 000Kč za osobu na 

jeden školní rok. Gymnázium rovněž podporuje formou příspěvku i soustředění 

pořádané klubem. Ve svých řadách má klub celou řadu výborných sportovců, kteří se 

pravidelně umisťují mezi nejlepšími plavci v České republice. 

Velkou nevýhodou klubu je, že působí v pronájmu a nemůže prostory plaveckého 

bazénu využít zdarma k propagaci svých partnerů a sponzorů jako kdyby areál byl 

v jeho vlastnictví. Je zde možnosti využití reklamních ploch od společnosti STEZA 

Zlín, pro propagaci partnerů, ovšem za poměrně vysokou finanční částku a to by mohlo 

pro klub, jako neziskovou organizaci, znamenat finanční komplikace. Veškeré 
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prostředky získané od sponzorů by byly použity na jejich propagaci a pro klub by to 

ztratilo význam. V případě pronajmutí celého plaveckého bazénu pro soukromé účely, 

lze do jeho prostor umístit zdarma vlastní přenosné reklamní poutače. 

 

2.3. Sportovní akce pořádané PK Zlín 

V pořádání sportovních akcí mají členové i vedení klubu dlouholeté zkušenosti. 

Vzhledem k faktu, že Zlín je krajské město a má k dispozici plavecký bazén o 

parametrech splňující požadavky na soutěže všech úrovní, jsou zde pořádány akce 

financované Českým svazem plaveckých sportů jako například okresní přebory a 

krajské přebory všech věkových kategorií, nebo základní i semifinálové kolo soutěže 

družstev pro oblast Morava. Samotná organizace akce jako taková zůstává v režii 

Plaveckého klubu Zlín, který se jí pokaždé zhostí s velkým úspěchem. 

Na soutěžích tohoto typu nelze propagovat vlastní partnery, jen oficiální partnery 

stanovené iniciátorem akce, Českým svazem plaveckých sportů. K tomuto účelu lze 

využít hlavně akce vlastní, kde si v této oblasti rozhoduje každý klub za sebe. 

Propagace sponzorů v místě konání je výhodná pro obě strany, zvláště pokud je o 

pořádání akce informovaná veřejnost i media. To samé se týká propagace plavání jako 

aktivní formy trávení volného času, jak na amatérské či rekreační úrovni, tak na 

sportovní vrcholové úrovni. Díky velkým sportovním akcím se zvyšuje povědomí o 

zdravotních výhodách plavání, hlavně všestranný rozvoj těla v každém věku, zejména v 

dětství. Chybí zde jakákoli forma doprovodného programu ať už například den 

„otevřených dveří“, prezentace plaveckého klubu veřejnosti nebo ukázky 

z tréninkových jednotek pro utvoření představy rodičů potenciálních budoucích 

sportovců. 

Plavecký klub Zlín pořádá každoročně v prosinci ve spolupráci se svými partnery, 

taktéž za podpory statutárního města Zlína a Zlínského kraje, velkou sportovní akci pro 

vrcholové sportovce s názvem „Vánoční cena města Zlína“, kterou organizuje již od 

roku 1969. Účastní se jí pravidelně každý rok přes 30 plaveckých klubů z celé republiky 

i ze zahraničí. Odhadem na této akci každoročně soutěží kolem 250 závodníků. Vše 
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probíhá v prostorách 25m krytého bazénu, kde není dostatek prostoru pro všechny 

účastníky, tudíž pro potřebu přípravy závodníků na závod i samotných závodů je 

potřeba využít prostorů sousedního 50m plaveckého bazénu.  

 

2.4. Konkurenční sportovní akce v regionu 

V regionu Zlínského kraje jsou pouze dva kluby, které pořádají z vlastní iniciativy větší 

sportovní akce a tím pádem jsou schopny určitým způsobem konkurovat Plaveckému 

klubu Zlín. Jsou to plavecké kluby Vsetín a Vyškov, jenž zdaleka nemají tak velkou 

klubovou základnu jako zlínský plavecký klub. Nemohou se mu vyrovnat z hlediska 

velikosti plaveckého bazénu, ani prostorem potřebným pro uskutečnění akce s větším 

počtem účastníků, přesto jich pořádají více než Plavecký klub Zlín. 

 Vyškov - Velká cena města Vyškova 

 Vyškov - Vyškovský vánoční kapr 

 Vsetín - Silvestrovská cena Vsetína 

 Vsetín - Vsetínský krpec 

Pro ukázku srovnání s jiným konkurenčním městem, například Brnem, kde probíhá 

kromě akcí stanovených Českým svazem plaveckých sportů dalších 6 sportovních akcí 

organizovanými místními plaveckými kluby.  

 

2.5. SWOT analýza existující sportovní akce 

SWOT analýza je důležitý zdroj informací pro vytvoření podnikatelského plánu. 

Zachycuje v přehledné formě silné a zároveň slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tato 

analýza byla vybrána na základě výše uvedených skutečností, protože přehledně a jasně 

podává obrázek o současné situaci a usnadňuje vytvoření návrhu na zlepšení.  

 

 



34 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Podpora města a kraje 

Silná klubová základna 

Vlastní materiální vybavení 

Lokalita areálu 

Ubytování 

 

Prostory  

Malý divácký zájem 

Pouze jednou ročně 

Propagace akce 

Stravování  

Areál vlastní jiná společnost 

Příležitosti Hrozby 

Noví partneři 

Přiblížení veřejnosti 

Propagace pohybových aktivit 

Oslovení potencionálních sportovců 

Dobrovolné vstupné 

Kvalitní sportovní manažer 

Studenti oboru Sportovní příprava 

Studenti univerzity obor Marketing 

Politická situace 

Sportovní akce konkurenčních klubů 

Nedostatek finančních zdrojů 

Areál vlastní jiná společnost 

 

Tabulka 1: SWOT analýza existující sportovní akce (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.1. Silné stránky 

Jako hlavní silná stránka této neziskové akce je považována podpora města Zlína ve 

spolupráci se Zlínským krajem. Bez této podpory by akce byly silně ztrátové, tím 

pádem pro klub nereálné. Podpora je formou dotace z veřejných fondů, vytvořených 

speciálně pro účely podporu sportu a tělovýchovy ve Zlínském kraji. Nevýhodou tohoto 

typu pomoci je, že zde nemůže být dosažen zisk jako například u jiných typů zejména 

ziskových organizací. Finance „navíc“ od sponzorů a partnerů, které klub nevyužil v 

průběhu akce, mimo finanční prostředky přísně účelově orientované, může investovat 

zpět do svého fungování například nakoupením nového materiálu, zaplacením pronájmu 

plaveckého bazénu. Nevyčerpané prostředky dotací musí navrátit na příslušný účet 

veřejného fondu.  
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Díky dlouhé historii plaveckého klubu, dobrému jménu a dlouhodobě úspěšným 

sportovcům, kteří zde působí, je ve Zlíně silná klubová základna. Na jejím základě lze 

akce tohoto typu pořádat takřka s plnou účastí. 

Další silnou stránkou je vlastní materiální vybavení vybudované za dlouhou dobu 

existence plaveckého klubu. Náklady na pořádání akcí se o tyto položky snižují a 

vytvoření takovéto akce je pro klub reálnější z finanční stránky, než kdyby si měli 

pokaždé materiál vypůjčovat. 

Lokalita Městských lázní Zlín je bezpochyby velmi silnou stránkou, jak z hlediska 

snadné dostupnosti od centra města, zastávek městské hromadné dopravy, tak 

dostupnost vlakovými či autobusovými spoji. Areál nabízí možnost pohodlného 

parkování v jeho těsné blízkosti díky velkému počtu parkovacích míst v jeho blízkém 

okolí.  

Mezi silné stránky lze, bez sebemenších pochybností, zařadit zkušenosti členů 

plaveckého klubu, včetně jeho vedení, s pořádáním velkých sportovních akcí. Odpadá 

zde částečně riziko krizových situací, a když nějaké takové situace nastanou, klub se 

s nimi bude umět vypořádat bez větších komplikací. Technická opora v provozu 

plaveckého bazénu je v režii společnosti STEZA Zlín, jelikož plavecký bazén 

pronajímá. Pravidelně zde probíhá údržba všech částí plaveckého areálu, aby se 

předešlo technickým problémům spojených například s nefunkčností filtrace vody, nebo 

dodávky elektrické energie. Všechny tyto položky včetně odborných techniků jsou 

v ceně pronájmu.  

Velmi silnou stránkou současně pořádané akce je možnost využití internátních zařízení 

a vysokoškolských kolejí, vzdálených pouhých několik desítek metrů od plaveckého 

areálu, pro ubytování účastníků plaveckých závodů, včetně jejich trenérů a jiného 

personálu. Cena za ubytování se pohybuje kolem 180Kč za osobu. O víkendech jezdí 

většina studentů, zde ubytovaných, domů. 
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2.5.2. Slabé stránky 

Mezi slabými stránkami současně probíhající sportovní akce jsou na prvním místě 

prostory, ve kterých soutěž probíhá. 25m bazén v Městských lázních odpovídá 

parametrům pro pořádání plaveckých soutěží na vysoké úrovni, ovšem z hlediska 

kapacity prostoru pro účastníky je nevyhovující. Vzhledem k tradici akce a stanoveným 

historickým rekordům, nechce plavecký klub měnit místo konání. Počet účastníků, 

včetně trenérů a organizátorů, se blíží k číslu 300, přitom na tribuny a kolem 

plaveckého bazénu se jich vejde pohodlně téměř polovina. Mnoho závodníků musí 

využít tribuny 50m metrového bazénu, ze kterých ovšem nemohou vůbec sledovat 

průběh závodů. Přesun z 25m plaveckého bazénu na 50m vyžaduje dřívější přípravu a 

neustálou kontrolu průběhu závodů, aby závodník nezmeškal svůj nástup na startovní 

plošinu. V průchodu mezi oběma bazény se kumulují velké počty závodníků na malém 

prostoru. Jsou zde zároveň umístěny rozpisy závodů a výsledkové listiny. Vzniká tím 

naprosto zbytečný zmatek, při němž se nelze dostatečně soustředit na přípravu na 

závod. 

S tímto problémem úzce souvisí i počty diváků, kteří se chtějí na soutěž přijít podívat. 

Malý balkón nad tribunou nemá dostatečně velkou kapacitu pro všechny fanoušky. 

Mnozí tak plavecký bazén opouští s tím, že na průběh závodů nemají šanci vidět. Mezi 

diváky se tyto informace šíří velice rychle. Mnozí svou účast na nich vzdají ještě před 

návštěvou, což ve výsledku může znamenat odpoutání akce od veřejnosti. 

Mezi velmi slabé stránky patří způsob a kvalita propagace akce mezi veřejností. Jednou, 

ze dvou forem propagace akce, je reklamní poutač nad hlavním vstupem do plaveckého 

areálu s nápisem obsahující název sportovní akce a datum konání. Druhou formou 

reklamy je umístění vytvořené pozvánky na stránkách Plaveckého klubu Zlín, kde si 

mohou návštěvníci těchto stránek zjistit potřebné informace o konání soutěže. Jiná 

forma propagace akce není. Většina obyvatel města Zlína nezná internetové stránky 

místního klubu, zároveň nenavštěvuje plavecký bazén. Následkem toho povědomí o 

průběhu této akce mezi širokou veřejností chybí.  

Slabou stránkou, ovlivňující výrazně plavecký klub z hlediska potencionálních nových i 

stávajících partnerů či sponzorů, je pořádání akce pouze jednou ročně. Partnerům tedy 
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vzniká určitá forma propagace svých činností pouze jednou za rok, což je pro většinu 

z nich málo atraktivní a tomu odpovídá jejich počet i výše finančních sponzorských 

darů, poskytnutých plaveckému klubu.  

Stravování v průběhu této akce si zajišťují kluby samostatně, ačkoli v okolí plaveckého 

areálu je dostatek míst, například školní jídelny, vysokoškolské menzy nebo restaurační 

zařízení, kde by se po domluvě dala tato věc zařídit. Pro účastníky akce i pro majitele 

těchto zařízení by tato domluva byla výhodná. Mnozí závodníci v důsledku odkázanosti 

sami na sebe ráno před závody nesnídají a nedoplněná energie jim následně zhoršuje 

sportovní výkony. 

 

2.5.3. Příležitosti 

Velkou příležitostí pro stávající akce je oslovení nových potenciálních sponzorů a 

partnerů prostřednictvím prezentace jejich reklamy v rámci akcí pořádaných klubem. 

Aktivita v této oblasti může přispět k lepší finanční situaci, hlavně odlehčení již tak 

velké finanční zatíženosti členů klubu, hlavně samotných sportovců. Plavání obecně 

není dostatečně podporované vzhledem k preferencím jiných sportů ze strany města, 

jako například hokej či fotbal, kde jde největší finanční podpora. Nabídnutím možnosti 

reklamy na větším počtu velkých sportovních akcí bude plavecký klub atraktivnější pro 

případné zájemce o dlouhodobější spolupráci. Současně se tímto způsobem zvýší 

povědomí o plaveckých sportech ve Zlíně a plavecký klub se bude moci více přiblížit 

veřejnosti. 

Další příležitostí je možnost propagace plavání jako volnočasové pohybové aktivity pro 

všechny věkové kategorie. Na soutěži lze rovněž prezentovat činnost klubu a oslovit 

potencionální sportovce, prioritně děti a mládež. 

Využít lze zavedení dobrovolného vstupného jako symbolická podpora činnosti klubu, 

jenž může být použito na pokrytí nákladů například papíru a toneru do tiskárny. Aby 

samotné vedení klubu nemuselo hledat a získávat nové sponzory a příležitosti, bylo by 

vhodné obsadit funkci sportovního manažera, který bude mít na starosti právě tyto 

záležitosti. 
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Studenti oboru Sportovní příprava, z Gymnázia a jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky Zlín, mohou být pozvání na pomoc při organizaci této akce jako 

dobrovolníci, aby si vyzkoušeli sportovní akci ne z pohledu soutěžících, ale z pohledu 

organizátorů a získali nové zkušenosti. 

Příležitostí je rovněž pro vytvoření dobrého marketingu oslovit studenty Univerzity 

Tomáše Baťi v oboru Marketing. Například vypsáním soutěže o nejlepší propagační 

plakát. Nejlepší návrh bude finančně odměněn. 

 

2.5.4. Hrozby 

Hrozeb, mající velký vliv na pořádání sportovních akcí, je několik. Politická situace je 

důležitý faktor, který může mít negativní vliv na finanční situaci klubu v důsledku 

změny systému přidělování dotací pro neziskový sektor. S touto hrozbou je třeba počítat 

a zajistit si dostatečný počet partnerů, pokud by k takové situaci došlo. Kombinace 

nedostatečného počtu partnerů a možného ukončení dotačního systému by pro klub 

znamenalo velkou katastrofu v podobě finanční krize a tedy konec pořádání velkých 

sportovních akcí.  

Za hrozbu lze též považovat sportovní akce pořádané sportovními kluby v blízkém 

okolí, kdy ve stejném termínu konání si budou závodníci muset vybrat, jaké soutěže se 

chtějí zúčastnit.  

Špatný dopad na finanční stabilitu klubu může mít i zdražení nájmů ze strany 

společnosti STEZA Zlín. 

 

2.6. SLEPT analýza 

SLEPT analýza byla vybrána pro zjištění externích faktorů působících na podnikatelský 

plán. Její název vychází z počátečních písmen faktorů v anglickém jazyce: Social, 

Legislative, Economic, Political, Technology. 
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Politické faktory 

Při změně stávající politické situace se může přetvořit i systém dotací neziskovým 

organizacím, na kterých v současné době závisí existence plaveckého klubu a jeho akce. 

Přesunutím priorit jiným směrem bude znamenat i konec těmto dotacím a tím pádem i 

neziskovým akcím. 

 

Legislativní faktory 

Změnou způsobu dotovaní neziskových organizací, jejich úplným zrušením nebo 

zpřísněním kritérií pro poskytování bude ohrožena činnost klubu a zároveň i pořádání 

sportovních akcí.  

 

Ekonomické faktory 

Státní podpora je v oblasti neziskové akce významným prvkem. Bez ní by se akce 

tohoto typu konaly jen velmi zřídka. S poklesem důchodů lidé začínají šetřit na věcech, 

jako je sport, za které se musí platit. Tento fakt se dotýká hlavně dětí, které jsou 

odkázány na finance od rodičů. 

 

Sociální faktory 

Dnešní způsob života je plný stresu a lidé nemají čas na nic víc než na práci. Děti a 

mládež naopak čas mají, ale tráví ho převážně pasivně. Mění se i věková struktura 

populace a vlivem těchto faktorů sportujících dětí a mládeže ubývá. Pokud bude tento 

trend pokračovat, může nastat situace, kdy sportovní akce nenaplní ani z poloviny svou 

kapacitu. 

 

Technologické faktory 

Technologický vývoj je velkou hrozbou jak pro pohybové aktivity, tak pro sport 

obecně. V dnešní době je pro spoustu lidí pohodlnější sedět doma u televizoru, nebo 
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podobného přístroje a nevyjít ani ven z domu. Na druhou stranu díky internetu se 

mohou velmi rychle šířit informace a dá se oslovit relativně velký počet lidí, které byste 

v normálním světě nepotkali.  
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3. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Na základě analýz, provedených v předchozí kapitole, je v této části bakalářské práce 

navržen podnikatelský plán na pořádání velké sportovní akce – plaveckých závodů. 

Informace o plaveckém klubu Zlín, cenách za pronájmy a náklady spojené s pořádáním 

sportovních akcí byly čerpány z veřejných klubových a svazových internetových 

stránek a z rozhovoru se zástupcem hlavního trenéra Plaveckého klubu. 

 

3.1. Titulní strana 

Název organizace: Plavecký klub Zlín 

Logo klubu:  

 

Sídlo: Hradská 854 

761 05 Zlín 

Právní forma: Občanské sdružení 

Hlavní trenér: PaedDr. Petr Přikryl 

Kontakt: e-mail:  info@zlinswim.cz  

vrcholaci@zlinswim.cz 

Předmět činnosti: Plavecký výcvik, vrcholové závodní plavání 

Způsob financování: Veřejné fondy,  

Český svaz plaveckých sportů,  

sponzorské dary, 

členské příspěvky. 

mailto:info@zlinswim.cz
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3.2. Popis projektu 

Název projektu: Velká cena města Zlína 

Partneři projektu:  Město Zlín a Zlínský kraj,  

Univerzita Tomáše Baťi, 

Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Městské lázně Zlín  

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:  Plavecký klub Zlín 

Datum konání: 8. – 9. 5. 2015 

Místo konání:  Areál Městských lázní Zlín, Hradská 854, Zlín 

Plavecký bazén: 50m, krytý, 8 drah 

Časomíra:  Elektronická časomíra OMEGA 

Přihlášky:  Elektronická forma, do 17. 4. 2014 

Registrace:  8. 5. 2014 od 10 hodin ve vstupní hale areálu 

Startovné:  60Kč za každý přijatý start, hrazené na místě při registraci 

Doprava:  Dopravu si zajišťují kluby samostatně 

Ubytování:  Vysokoškolské koleje Univerzity Tomáše Baťi 

Kolej U6, Antonínova 4379; Kolej U7, Štefánikova 150 

   Cena 180Kč za osobu  

zajišťuje pořadatel na přání klubů 

Stravování:  Menza Univerzity Tomáše Baťi 

   Menza U4, Štefánikova 2431 

   Cena (večeře, snídaně, oběd) 230Kč za osobu 

zajišťuje pořadatel na přání klubů 
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Pojištění:  Každý účastník odpovídá sám za sebe 

   Zajištěna přítomnost zdravotníka 

 

Technická ustanovení 

Počet účastníků: Maximální počet 250 + 50 trenéři a doprovod 

Kvalifikace:  50m tratě 40 nelepších přihlášených časů 

   100m a 200m tratě 32 nejlepších přihlášených časů 

   400m tratě 24 nejlepších přihlášených časů 

Starty:   Minimální počet startů je 3 na závodníka 

Kategorie:  Muži ročník narození 2002 a starší 

   Ženy ročník narození 2003 a starší 

Systém soutěže: Podle pravidel Českého svazu plaveckých sportů a stanov v tomto 

dokumentu 

Tratě 50m postupuje 8 nejlepších do finálového závodu 

   Ostatní tratě se plavou přímo na čas 

Ceny pro vítěze: 1. místo diplom, medaile, finanční odměna 300Kč 

   2. místo diplom, medaile, finanční odměna 200Kč 

   3. místo diplom, medaile, finanční odměna 100Kč 

 

Celkové hodnocení: Nejlepších 10 závodníků nehradí následující rok startovné 

Nejlepších 5 výkonů - finanční ohodnocení (muži a ženy zvlášť) 

   1. místo 2 500Kč 

   2. místo 2 000Kč 

   3. místo 1 500Kč 

   4. místo 1 000Kč 

   5. místo 500Kč 
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3.3. Cíle projektu 

Mezi cíle projektu patří přiblížení plaveckých sportů ve Zlíně veřejnosti, oslovení a 

navázání dlouhodobé spolupráce s novými partnery a pořádání této akce i v příštích 

letech. 

 

3.4. Marketingový plán 

3.4.1. Služba 

V tomto podnikatelském plánu je nabízeným artiklem služba v podobě nabídky účasti 

na velkých plaveckých závodech pořádané klubem s bohatou historií a úspěchy. Akce 

plná sportovního vyžití a soutěžení jak o medaile, tak o zajímavé finanční odměny. 

Cílovou skupinou jsou vrcholoví plavci z celé České republiky, popřípadě zájmu i ze 

zahraničí. Osloveno bude více než 40 plaveckých klubů. Náklady na akci musí být 

ekonomicky přijatelné pro všechny. 

V rámci navázání spolupráce s Univerzitou Tomáše Baťi budou moci účastníci získat 

informace pro své možné budoucí studium a o aktivitách této vysoké školy 

prostřednictvím informačního stánku ve vstupní hale plaveckého bazénu. Totéž platí pro 

Gymnázium a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín, kde studenti 

z oboru Sportovní příprava budou prezentovat své aktivity, pomáhat při organizaci a 

v případě zájmu provedou závodníky v jejich volnu centrem města po větších 

skupinách. Rovněž město Zlín zde bude mít svůj stánek s informacemi o dění a 

aktivitách města. Součástí této služby je zařízení ubytování a stravování pro zúčastněné 

sportovní kluby. 

 

3.4.2. Cena 

Cena za tuto službu se skládá z několika položek. Povinná položka je pouze startovné. 

Stravování a ubytování záleží na rozhodnutí klubů. 
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Startovné 

Startovné je součástí každých závodů jako příspěvek pořadateli a platí ho každý klub za 

své svěřence. Hradí se z něj například náklady na odměny rozhodčím a organizátorům, 

dále pak občerstvení pro ně a trenéry v průběhu závodů. Počet jednotlivých startů je 

celkem 736 a za každý přijatý start si klub bude vybírat 60Kč, což je standardní cena i u 

závodů pořádaných svazem. Celkový příjem ze startovného bude 44 160Kč. 

 

Ubytování 

Cena za ubytování vychází ze současně pořádané akce a to 180Kč na osobu. Ubytování 

bude zajištěno na vysokoškolských kolejích Univerzity Tomáše Baťi na přání 

jednotlivých klubů v přihláškách, kde zároveň uvedou počet. Ubytování si hradí 

účastníci na místě. 

 

Stravování 

Stravování bude zajištěno ve vysokoškolské menze Univerzity Tomáše Baťi. Cena je 

stanovena na základě cen pro prodej veřejnosti a to 80Kč za večeři s polévkou, 80Kč za 

oběd s polévkou a 70Kč za snídani. Strava není povinná a záleží na každém klubu, zda 

tuto možnost využije. V případě že ano, uvede do přihlášky počet. Stravu hradí 

účastníci na místě. 

 

Celkové náklady pro jednoho účastníka 180Kč ubytování + 230Kč strava = 410Kč 

 

3.4.3. Místo 

Plavecké závody se uskuteční v prostorách Městských lázní ve Zlíně. Areál je za svou 

historii průběžně rekonstruován a prostředí je moderní a atraktivní. Vzhledem 

k velkému počtu účastníků je 50m bazén podstatně prostornější než 25m. 
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Obrázek 6: Plavecký bazén (Zdroj: [14]) 

 

Obrázek 7: Plavecký bazén 2 (Zdroj: [14]) 

 

3.4.4. Reklama 

Reklama bude umístěna v městské hromadné dopravě formou plakátů na výlepových 

plochách v horní části dopravních prostředků. Reklama bude obsahovat všechny 
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podstatné informace o akci včetně log všech sponzorů a partnerů. Formát reklamy bude 

A4 a počet celkově vyrobených kusů bude 150. Z toho 100 kusů bude umístěno do 

vozidel hromadné dopravy na 3 týdny za částku 4 235Kč. Za vytvoření reklamního 

letáku dostane student Univerzity Tomáše Baťi oboru Marketing s nejlepším návrhem 

finanční odměnu 500Kč. Náklady na tisk 150ks budou 702Kč (při ceně 4,68Kč/kus u 

firmy CITY PRINT s.r.o.). 

Zbývající počet 50 kusů reklamních plakátů bude použit k reklamě v plaveckém areálu 

a na nástěnkách v blízkých školách v rámci propagace plavání jako aktivního životního 

stylu pro mládež. Zájemců o tento sport ubývá, a proto je třeba oslovit jak přímo 

mládež, tak i rodiče, kteří mají při výběru aktivit pro své ratolesti hlavní slovo, aby se 

přišli na průběh závodů podívat. 

Velmi efektivním způsobem zviditelnění velké sportovní akce je využití veřejných 

sociálních sítí, kde bude vytvořena oficiální stránka akce a zde v průběhu soutěže i po ni 

budou moci účastníci o akci diskutovat. Rovněž se zde budou zveřejňovat výsledky a 

aktuality. Všechny tyto informace budou taktéž na oficiálních stránkách klubu. 

 

3.5. Organizační plán 

Pozvánky na tuto akci budou rozeslány do všech klubů, zaregistrovaných u Českého 

svazu plaveckých sportů a to 6 měsíců před datem konání, aby měly kluby možnost 

dostatečně zvážit účast. 

Přihlášky, vytvořené online systémem Českého svazu plaveckých sportů, musí být 

odeslány nejpozději do nejpozději do 17. 4. 2015. Poté již nebude možné se na soutěž 

přihlásit. 

Registrace bude probíhat v prostorách vstupní haly plaveckého areálu a to 8. 5. 2015 od 

10 hodin dopoledne. Zde se bude hradit současně startovné. 

Program soutěže je rozdělen na 3 půldny o maximální délce jednoho půldne 4 hodiny. 

Každý půlden začíná rozplaváním závodníků. První půlden po rozplavání, které je od 14 

hodin, se v 15 hodin uskuteční slavnostní zahájení, kde bude mít proslov hlavní trenér 
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klubu a nejúspěšnější zlínský plavec Daniel Málek. Poté proběhne dobrovolný exhibiční 

závod trenérů, kteří stanoví první orientační časy pro úvodní disciplínu vzhledem 

k prvnímu ročníku těchto závodů. První den se plavou pouze 50m tratě a po doplavání 

poslední rozplavby začnou finálové boje o medaile. Vyhlašování vítězů a předání cen 

nejlépe umístěným následuje po skončení daného půldne. Účastníci poté mohou jít na 

večeři a ubytovat se, pokud již tak neučinili v průběhu programu.  

Druhý den bude od 7 hodin možnost jít na snídani. Dopolední program začíná v 8 hodin 

rozplaváním a následně od 9 hodin závody. Na oběd je možno chodit od 11 do 13:30 

hodin.  

Třetí půlden odstartuje ve 14 hodin rozplaváním a od 15 hodin závodníci vstupují do 

posledních bojů o medaile. 

V průběhu programu mohou nezávodící účastníci využít možnost prohlídky města 

s průvodcem, dobrovolníkem z oboru Sportovní příprava z místního Gymnázia a 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Dále mohou navštívit 

informační stánky ve vstupní hale plaveckého areálu. Po doplavání poslední disciplíny 

třetího půldne proběhne slavnostní ukončení a vyhodnocení celé soutěže. Přesná podoba 

hlavního programu disciplín je zobrazena v přílohách. 

 

3.6. Personální zabezpečení 

Rozhodčí 

Pro sportovní akci vysoké úrovně je důležité zajistit rozhodčí s odpovídající kvalifikací. 

Většina stávajících členů klubu odpovídající kvalifikaci má, jen je třeba doplnit vrchní 

pozice. Pro tyto účely budou pozvání externí rozhodčí. Rozhodčích je celkem 32, z toho 

2 musí mít nejvyšší kvalifikaci a to alespoň jeden ze dvou vrchních rozhodčích a vrchní 

cílový rozhodčí. Druhou nejvyšší kvalifikaci vyžaduje post druhého vrchního 

rozhodčího, vrchního časoměřiče a rozhodčí, který kontroluje správnost plaveckých 

způsobů. Ostatní pozice mohou být obsazeny rozhodčími se základní kvalifikací. Podle 

těchto kriterií odbornosti jsou následně finančně odměněni za svou činnost. Rozhodčí 

první třídy, tedy s nejvyšší kvalifikací, dostávají finanční odměnu 500Kč za každý 
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půlden, což jsou 4 hodiny. Rozhodčí druhé třídy jsou ohodnoceni částkou 350Kč za 

každý půlden a rozhodčí třetí, nejnižší třídy, částkou 200Kč za půlden. Hlasatel, 

vedoucí protokolu a hospodář mají finanční odměnu 200Kč za půlden a jsou započítání 

v rozhodčích s nejnižší kvalifikací, tyto funkce zastávají zlínští trenéři. 

1. třída – 2 rozhodčí – 2x(3x500Kč) = 3 000Kč 

2. třída – 3 rozhodčí – 3x(3x350Kč) = 3 150Kč 

3. třída – 27 rozhodčích – 27x(3x200) = 16 200Kč 

Celkem náklady na rozhodčí = 22 350Kč 

 

Organizační pokyny pro rozhodčí 

Půl hodiny před začátkem každého soutěžního půldne proběhne porada rozhodčích. 

Upřesní si podmínky pro nastávající disciplíny a mají možnost debatovat o sporných 

momentech, které se mohou opakovat. 

 

Další personál 

Pro zajištění kvalitní zdravotní péče bude přítomen po celý průběh závodů lékař a pro 

potřebu náhlé pomoci bude akce řádně ohlášena v místní nemocnici pro případ potřeby 

sanitního vozu. Náklady na lékaře jsou 1 000Kč na jeden půlden, v celkovém součtu 3 

000Kč za celou soutěž. 

Pro přípravu a úklid bazénu budou k dispozici nesoutěžící členové klubu, kteří v rámci 

klubových zájmů působí jako dobrovolníci a zároveň fanoušci. Pro přípravu a úklid je 

celkově potřeba 14 lidí. 10 lidí chystá rozdělující dráhy a zbytek rozmisťuje potřebný 

materiál na svá místa. Po nachystání bazénu budou vypomáhat při instalaci časomíry a 

dohmatových desek. V průběhu závodů obstarávají funkce jako sběr výsledků od 

rozhodčích, vylepování startovních listin a výsledkových listin na příslušná místa a 

roznášení občerstvení rozhodčím a trenérům. 
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Žáci sportovních tříd gymnázia zaujmou pozice organizátorů. Budou se starat o potřeby 

klubů a pomáhat jim lépe se na sportovní akci orientovat. V případě zájmu se ujmou 

role průvodce po centru města. Počet těchto dobrovolníků se může měnit v závislosti na 

velikosti zájmu ze strany jednotlivých klubů, minimální počet bude stanoven na 10 

studentů. 

 

3.7. Materiální zajištění 

Silnou stránkou Plaveckého klubu Zlín je vlastní materiální vybavení. Není třeba tento 

materiál na každé závody znovu opatřovat. Zejména jde o toto vybavení: rozdělovací 

dráhy, židle a stoly pro potřebu rozhodčích, koše na odložení oblečení před startem, 

koše na odpadky, kbelíky na vodu (start), praporky (15m), lavičky, tiskárny a PC. 

Ostatní materiál jako například toner do tiskárny, papíry, občerstvení, elektronická 

časomíra, medaile a diplomy pro vítěze je třeba zajistit samostatně. Časomíru OMEGA 

lze vypůjčit od Českého svazu plaveckých sportů za cenu 10 000Kč na den. Jelikož 

soutěž bude trvat 2 dny, náklady na vypůjčení elektronické časomíry budou 20 000Kč. 

Pořizovací cena jednoho nového toneru je 300Kč, na celý průběh závodů včetně 

následovného tištění výsledků budou potřeba odhadem 4 tonery a 4 balení papíru. 

Celkově za tonery klub zaplatí 1 200Kč a za papír 240Kč (60kč/balení 500kusů).  

Diplomy pro vítěze si klub nechá na zakázku vyrobit od firmy ABRUS. Celkem bude 

potřeba vyrobit 96 diplomů, plus se musí zohlednit případná dvě stejná místa v případě 

stejného času závodníků, to znamená alespoň 6 diplomů navíc. Při ceně 15Kč za jeden 

diplom jsou celkové náklady 1 530Kč. K diplomům obdrží vítězové i medaile. Jeden 

kus za cenu 27Kč a při stejném počtu jako u diplomů, 102 kusů, budou celkové náklady 

2 754Kč. 

Jako občerstvení se bude rozhodčím nabízet balená voda, litr a půl na jeden půlden a 

v sobotu budou mít zajištěný oběd zdarma společně se závodníky a trenéry. Kalkulace 

na pohoštění je 3x(32x10Kč) = 960Kč balená voda a 32x80Kč = 2560Kč oběd 

v sobotním programu. 
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3.8. Finanční plán 

Finanční plán je důležitý ukazatel reálnosti podnikatelského plánu z finančního 

hlediska. Jsou zde zachyceny a členěny náklady. 

Náklady 

Náklady na jednoho účastníka 

startovné  Hradí klub (60Kč start) 

ubytování  180Kč/osoba 

stravování 230Kč/osoba 

celkové náklady 410Kč/osoba 

Náklady na pořádání akce 

Pronájem bazénu 96 000 Kč 

Pronájem časomíry OMEGA 20 000 Kč 

Finanční odměny pro vítěze celkem 19 200 Kč 

Finanční odměny za nejlepší výkon celkem 15 000 Kč 

Propagace akce 5 437 Kč 

Odměny rozhodčím celkem 22 350 Kč 

Lékař  3 000 Kč 

Toner+Papír 1 440 Kč 

Odměny - ceny pro vítěze 4 284 Kč 

Balená voda pro rozhodčí 960 Kč 

Oběd pro rozhodčí 2 560 Kč 

Celkem 190 231 Kč 

Obrázek 8: Celkové náklady na akci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Fixní Variabilní 

Pronájem bazénu Odměny pro vítěze 

Pronájem časomíry Odměny za nejlepší výkon 

  Propagace akce 

  Odměny rozhodčím 

  Lékař  

  Toner+Papír 

  Odměny - ceny pro vítěze 

  Balená voda pro rozhodčí 

  Oběd pro rozhodčí 

Obrázek 9: Fixní a variabilní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příjmy 

Příjmy plynou pouze ze startovného a to ve výši 44 160Kč, které budou využity 

primárně na odměny rozhodčím a závodníkům. 

Dotace 

Na základě spolupráce s městem Zlín a Zlínským krajem a existujícím veřejným 

Fondem mládeže a sportu Zlínského kraje budeme žádat o maximální dotaci, která 

odpovídá 75% nákladů. Výše dotace bude maximálně 142 673Kč. 

Sponzoři 

Sponzoři, kteří budou osloveni, mimo stávající: SPUR, PSG, TESCOMA, SAMOHÝL 

AUTO, ZVONEK reality, ELEKTRA Zlín s.r.o., SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, 

MEGAT, CENTRO Zlín, TS BOHEMIA, ATELIÉRY BONTON ZLÍN, Restaurace u 

Johana, Amenity Wellness Spa, penzion Villa Slovenská. 

Nabídnuta jim bude reklama po celou dobu propagace akce. Vystaveno bude celkem 

150 reklamních letáků a na každém budou partneři a sponzoři vyobrazeni. Propagace 

v městské hromadné dopravě potrvá 3 týdny. Žádat budeme stávající a nové sponzory o 

finanční dar 10 000Kč na podporu akce. V případě poskytnutí vyššího daru možnost 

umístění reklamního stánku firmy do vstupní haly plaveckého areálu, nebo individuální 

domluva 

Celkový souhrn 

Celkové náklady pro klub = 190 231Kč 

Celková výše příjmů ze startovného = 44 160Kč 

Očekávané sponzorské dary = 50 000Kč 

Maximální možná výše dotace = 142 673Kč -> 75% ze 190 231Kč  

Minimální výše dotace, aby závody byly reálné je cena za pronájem 96  000Kč  

Přínos pro klub: vytvoření ekonomicky stabilních závodů, reálně možný zisk 

(pesimistická varianta – vyjde nula), oslovení nových partnerů. V případě velkého zisku 

se finance mohou rozdělit formou mimořádné odměny. 
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ZÁVĚR  

Cílem bakalářské práce bylo na základě provedených analýz vytvořit podnikatelský 

plán na pořádání velké sportovní akce – plaveckých závodů.  

K dosažení stanoveného cíle bylo potřeba se blíže seznámit s organizací velké sportovní 

akce, identifikovat náklady spojené s jejím pořádáním, nalézt slabé stránky a 

příležitosti, na základě kterých byl následně vytvořen inovativní návrh. 

Práce je rozdělena na část teoretickou, analýzu současného stavu a návrh vlastního 

řešení. V teoretické části je popsán efektivní podnikatelský plán, základní pojmy 

z oblasti pohybových aktivit a plavání, dotační veřejný Fond tělovýchovy a sportu, 

právní forma organizace Plaveckého klubu Zlín a metody, potřebné k dosažení cíle 

práce. 

V analýze současné situace je popsán Plavecký klub Zlín a jeho zázemí, následně byly 

provedeny analýzy konkurence v regionu, SWOT analýza silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb sportovní akce pořádané klubem a SLEPT analýza externích 

faktorů působících na pořádání velkých sportovních akcí ve Zlíně. 

V závěrečné části je navržen nový podnikatelský plán na pořádání velké sportovní akce 

– Velké ceny města Zlína, včetně ekonomického zhodnocení. 

Cíl práce byl splněn.  
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PŘÍLOHY 

 

Program VC Zlína 1. půlden 

Slavnostní zahájení 15:00 

Rozplavání 14:00 - 14:45  

1. 50m motýlek Ženy 5 rozplaveb 

2. 50m motýlek Muži 5 rozplaveb 

3. 50m znak Ženy 5 rozplaveb 

4. 50m znak Muži 5 rozplaveb 

5. 50m prsa Ženy 5 rozplaveb 

6. 50m prsa Muži 5 rozplaveb 

7. 50m volný způsob Ženy 5 rozplaveb 

8. 50m volný způsob Muži 5 rozplaveb 

9. 50m motýlek - finále Ženy 1 rozplavba 

10. 50m motýlek - finále Muži 1 rozplavba 

11. 50m znak - finále Ženy 1 rozplavba 

12. 50m znak - finále Muži 1 rozplavba 

13. 50m prsa - finále Ženy 1 rozplavba 

14. 50m prsa - finále Muži 1 rozplavba 

15. 50m volný způsob - finále Ženy 1 rozplavba 

16. 50m volný způsob - finále Muži 1 rozplavba 

Příloha 1: Program první půlden (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program VC Zlína 2. půlden 

 Začátek 9:00 

Rozplavání 8:00 - 8:50 

17. 200m volný způsob Ženy 4 rozplavby 

18. 200m volný způsob Muži 4 rozplavby 

19. 100m prsa Ženy 4 rozplavby 

20. 100m prsa Muži 4 rozplavby 

21. 400m polohový závod Ženy 3 rozplavby 

22. 400m polohový závod Muži 3 rozplavby 

23. 100m motýlek Ženy 4 rozplavby 

24. 100m motýlek Muži 4 rozplavby 

25. 200m znak Ženy 4 rozplavby 

26. 200m znak Muži 4 rozplavby 

27. 100m volný způsob Ženy 4 rozplavby 

28. 100m volný způsob Muži 4 rozplavby 

Příloha 2: Program druhý půlden (Zdroj: vlastní zpracování) 

Program VC Zlína 3. půlden 

Začátek 15:00 

Rozplavání 14:00 - 14:50 

29. 200m prsa Ženy 4 rozplavby 

30. 200m prsa Muži 4 rozplavby 

31. 400 volný způsob Ženy 3 rozplavby 

32. 400 volný způsob Muži 3 rozplavby 

33. 100m polohový závod Ženy 4 rozplavby 

34. 100m polohový závod Muži 4 rozplavby 

35. 200m motýlek Ženy 4 rozplavby 

36. 200m motýlek Muži 4 rozplavby 

37. 100m znak Ženy 4 rozplavby 

38. 100m znak Muži 4 rozplavby 

39. 200m polohový závod Ženy 4 rozplavby 

40. 200m polohový závod Muži 4 rozplavby 

Příloha 3: Program třetí půlden (Zdroj: vlastní zpracování) 


