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1 Úvod 

 

 

Vzhledem k rozvoji netradičních aktivit, vzrostla poptávka po nových 

moţnostech trávení volného času. Především mladí lidé hledají sportovní vyţití, které je 

pro ně něčím zvláštní, dobrodruţné, nové a zábavné. Snaţí se zaţít co nejvíc záţitků 

v co nejkratším čase a pokud moţno za co nejpřijatelnější cenu.  

Rozhodl jsem se připravit a zorganizovat projekt Erzgebirge Trophy, který 

kombinací několika na sobě nezávislých outdoorových aktivit nabídl mladým lidem 

všechny tyto věci v jednom. Během studia na katedře tělesné výchovy jsem získal 

potřebné znalosti, abych mohl  projekt uspořádat. Sám jsem se podobných závodů 

v minulosti jiţ několikrát zúčastnil a přesvědčil jsem se, ţe je o outdoorové soutěţe 

velký zájem.  

Závod se uskutečnil 23.4. – 25.4 2010 v Jáchymově a jeho okolí. Trať byla 

velmi členitá, měřila 65km a přihlásilo se 22 dvoučlenných hlídek. Do samotného 

závodu pak nastoupilo 18 dvojic z celé České republiky. Jednalo se o 1. ročník s vizí 

pořádat závod kaţdoročně a postupem času a nabytých zkušeností projekt rozšiřovat a 

zkvalitňovat.
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2 Cíle a úkoly 

Hlavním cílem bakalářské práce byla teoretická příprava a následné 

zorganizování projektu Erzgebirge Trophy extrémního outdoorového závodu dvojic pro 

veřejnost v Krušných horách.  

 

Po určení cíle bakalářské práce jsem si stanovil následující dílčí úkoly: 

 

1. Příprava projektu 

o Získání teoretických znalostí  

o Výběr termínu a oblasti konání závodu 

o Výběr aktivit 

o Časový harmonogram příprav 

o Zajištění financování projektu (sponzoři a partneři) 

o Personální obsazení (instruktoři, organizátoři) 

o Reklama a propagace projektu 

 

2. Realizace a organizace projektu 

 

3. Zhodnocení projektu 
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3 Přehled dosavadních poznatků 

3.1 Význam volného času 

Trávení volného času realizované aktivitami sportovního charakteru má 

významný vliv na socializaci člověka a jeho integraci do společnosti. Je to zejména 

z toho důvodu, ţe pohyb je základním způsobem existence člověka. Pohyb se stal 

předmětem zvláštního zájmu společnosti, a tak vznikly sportovní organizace a masová 

hnutí, která dokumentují ţivotní potřebu pohybu, tak i zájem lidí provozovat pohybové 

činnosti.
1
  

 

3.2 Aktivity v přírodě 

 

V současné době jsou aktivity v přírodě nejdynamičtější sloţkou tělesné výchovy 

a sportu. Lze to doloţit vznikem mnoha nových sportů i nejrůznějších organizací, které 

nové aktivity rozvíjí a vyuţívají ve výchově nebo ke komerčním účelům. Jde o bohatě 

strukturovanou oblast, která svými vazbami zasahuje do školní tělesné výchovy, 

mimoškolní činnosti, do oblasti turistiky, sportu pro všechny, rekreace, aktivit pro volný 

čas i do programů výchovných institucí.  

Pojem aktivity v přírodě je okruh činností, které v sobě zahrnují turistiku, sporty 

v přírodě, hry a různá cvičení. K nim řadíme především činnosti, které konáme vlastní 

silou (eventuálně za pomoci speciálního vybavení) a které jsou spjaty se šetrným 

vyuţíváním přírodního prostředí nebo s překonáváním přírodních překáţek. Tyto 

aktivity nejsou samoúčelné, jsou vyuţívány jako prostředek k výchově a výzva pro 

jednotlivce a malé skupiny. Při aplikaci odpovídajících metod a přístupů skrývají 

výchovný potenciál vyuţitelný k rozvoji osobnosti.
2
 

                                                

1 HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav . Základy ekonomie sportu. Praha : EKOPRESS, 2006. 

Význam volného času, s. 18. ISBN 80-86929-04-3. 

2 NEUMAN, Jan, a kol. Turistika a sporty v přírodě. Vyd.1. Praha : Portál, 2000. Aktivity v 

přírodě, s. 25. ISBN 80-7178-391-9. 



9 

 

 

3.3 Sporty v přírodě  

 

Zahrnujeme sem sportovní disciplíny, které se odehrávají (nebo se dříve 

odehrávaly) převáţně v přírodním prostředí a jsou charakterizovány specifickou formou 

soutěţe se zřejmou snahou o dosaţení nejvyššího výkonu. Provádění sportů v relativně 

málo narušeném přírodním prostředí zůstává pro nás stále tou nejvyšší kvalitou. Vedle 

zvyšování kondice a zlepšování pohybových funkcí klademe důraz na zapojení všech 

smyslů, podporujeme neobyčejnost záţitků a zkušenosti, aktivaci celé osobnosti 

v bezprostředním jednání, moţnosti spolupráce s ostatními a porozumění sobě 

samému.
3
 

 

3.4 Aktivity typu Survival  

 

Jedná se o hraniční výkony spojené s překonáváním přírodních překáţek, 

vyţadující i určité riziko. Dochází zde často k bezprostřednímu kontaktu s divokou 

přírodou. Oblast „přeţití“ (survival) 
4
byla dříve záleţitostí specialistů, průzkumníků a 

speciálních armádních skupin. Od konce 70. let dvacátého století začíná být tento pojem 

velmi populární a stává se určitou módou. Tato vlna přišla do Evropy z USA a 

probíhala podobně, jako by šlo o nový druh sportu. Objevily se speciální časopisy, 

učebnice, vytvářely se odborné prodejny a prezentovali se více či méně erudovaní 

specialisté. Nová vlna „survivalismu“ není jednotná. Jedná se o různé směry a zájmová 

seskupení. Přeneseně je survival také výrazem určitého vztahu k ţivotu, přitahuje lidi, 

kteří nechtějí jen spoléhat na vymoţenosti civilizace, ale za pomoci různých technik a 

sebedisciplíny schopni jsou ţít velmi skromně a v náročných situacích jsou schopni se 

postarat o sebe i druhé lidi. „Survival“ znamená pro mnoho lidí také moţnost otestovat 

se v přírodě. V řešení náročných situací znamená nalézt sama sebe i přírodu, je to jedna 

z cest k formování charakteru.  

                                                

3 NEUMAN, Jan, a kol. Turistika a sporty v přírodě. Vyd.1. Praha : Portál, 2000. Sporty v přírodě, 

s. 26. ISBN 80-7178-391-9. 

4 Survival – anglické slovo překlad do českého jazyka přeţít, přeţití  
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V českých zemích byly jiţ od začátku 20. Století populární různé druhy tábornických 

vícebojů, v nichţ se často objevovaly různé druhy aktivit a sportů v přírodě. Zaslouţily 

se o to mnohé trampské osady, potom junácké oddíly a sokolské oddíly. Typy 

uspořádání soutěţí s mnoha disciplínami, jeţ vyuţívají aktivity v přírodě, najdeme také 

v publikacích Jaroslava Foglara ještě před 2. světovou válkou. Později propagovaly 

různé typy závodů organizace Pionýr, Svazarm i Svaz turistiky. Objevily se soutěţe 

„Ţelezný muţ“, začala éra triatlonu a později duatlonu. Koncem 80. let dvacátého 

století také díky televizním závodům nazvaným „Survival of Fitttest“ odstartoval trend 

vícebojů s přívlastkem „Survival“.
5
Takové závody se v letním období skládaly z těchto 

disciplín: 

Zlézání skal, slaňování, běh do kopce se zátěţí, běhy do vrchu, překonávání 

lanových drah nad propastí nebo kaňonem řek, překonávání lanových ţebříků, sítí nebo 

pohyblivých klád nad vodou, skoky do vody z velké výšky, proplavání peřejemi, 

sjíţdění divokých řek na plavidlech, jízda na horských kolech aj. Postupem času se 

paleta závodů rozšířila. Dnes mezi největší  závody Survival patří Mada Raid, Bobr cup, 

Jesenický tvrďák. Snaha po koordinaci těchto závodů vedla k zaloţení České asociace 

extrémních sportů (1997) se sídlem v Opavě
6
.  

 

3.5 Česká asociace extrémních sportů (ČAES) 

Česká asociace extrémních sportů (ČAES) je sdruţení, které organizuje a řídí 

outdoor extrémní sportovní soutěţe a činnost odvětví Outdoor extreme Adventure Sport 

v ČR. Je řádným členem ČSTV a jiţ 15 let zabezpečuje státní reprezentaci ČR. ČAES 

pořádá 15 let mistrovství České republiky štafet, jednotlivců, adventure race i 

v přírodním víceboji. Členy ČAES se mohou stát všichni příznivci outdoorového 

extremního sportu bez omezení. Registrace je zdarma a mohou se registrovat jednotlivci 

i týmy (kluby, oddíly). Právní subjektivita týmů není podmínkou.
7
 

                                                

5 NEUMAN, Jan, a kol. Turistika a sporty v přírodě. Vyd.1. Praha : Portál, 2000. Aktivity typu 

survival, s. 26. ISBN 80-7178-391-9. 

6 NEUMAN, Jan, a kol. Turistika a sporty v přírodě. Vyd.1. Praha : Portál, 2000. Přírodní 

víceboje, s. 182. ISBN 80-7178-391-9. 

7 www.caes.cz [online]. © 2009 [cit. 2011-04-06]. Česká asociace extrémních sportů. Dostupné 

z WWW: <http://www.caes.cz/index.php?lang=cz&page=info>. 

http://www.cstv.cz/
http://www.caes.cz/reprezentace.html
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3.6 Vybrané SURVIVAL aktivity  

 

Pěší turistika 

Pěší turistika je nejrozšířenější druh turistiky, vyuţívá chůze jako 

nejpřirozenějšího pohybu převáţně v přírodním prostředí, je nenáročná z hlediska 

speciálních dovedností a vybavení. Všechny formy pěší turistiky lze vyuţívat ve 

školních a všech dalších organizacích mládeţe. K základním formám řadíme, vycházky, 

výlety, túry, delší turistické pochody a vícedenní putování spojené s nosením vybavení 

pro přenocování a stravování. Pěší turistika je neodmyslitelnou součástí všech survival 

aktivit, jelikoţ se při závodech překonávají dlouhé vzdálenosti s těţkými batohy na 

zádech. Při těchto pochodech dochází k extrémnímu zatíţení organismu a k velké 

fyzické zátěţi.
8
 

 

Orientační běh 

Orientační běh je sportovní disciplína, která spojuje běh a orientaci v lesním 

terénu. Čtením mapy a za pomoci buzoly uskutečňujeme postup od jednoho kontrolního 

bodu ke druhému od startu aţ do cíle závodu. Orientační běh poskytuje volný a 

svobodný běh po dlouhou dobu v zajímavém lesním prostředí. Je veden na základě 

vlastního myšlení, úvahy a rozhodování. Základní informace čteme z mapy a za pohybu 

je srovnáváme se skutečností. Volíme nejen svůj vlastní postup, ale i tempo a intenzitu 

běhu. Činnost je kladně motivována vyhledáváním a s dosahováním relativně 

neznámých cílů. Pro dobrou orientaci v terénu v neznámém terénu není třeba být 

obdařen zvláštním orientačním smyslem. Umět se orientovat se dá naučit, stejně jako 

cizímu jazyku, řízení auta nebo práci s počítačovým programem. Při orientaci se 

projevuje přirozená inteligence, schopnost abstrakce, reprodukční fantazie, postřeh, 

dedukce. Velkou míru také sehrává zkušenost. Umět se orientovat znamená dokonale 

číst v mapě, znát precizně mapový klíč, pamatovat si a mít oči otevřené.
9
 

                                                

8 NEUMAN, Jan, a kol. Turistika a sporty v přírodě. Vyd.1. Praha : Portál, 2000. Pěší turistika, s. 

95. ISBN 80-7178-391-9. 

9 SÝKORA, Bohuslav, a kol. Turistika a sporty v přírodě. Vyd.1. Praha : SPN, 1986. Orientační 

běh, s. 153-155. ISBN 14-466-86. 
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Horolezení 

Horolezectví je pohybová činnost ve stále se měnících podmínkách, kde lezec 

neustále překonává gravitaci i pocit strachu. Překonáváním překáţek a těţkostí dosahuje 

lezec svého cíle. Z hlediska fyziologického je horolezectví silově vytrvalostní 

disciplína. Je to sport mimořádně náročný na celkovou fyzickou a psychickou zdatnost 

člověka. Technická a fyzická náročnost vyţadují důkladnou všesportovní přípravu, 

organizovaný metodický výcvik specializaci a systematický přístup. V dnešní době 

slouţí hory lidem jako místo aktivního odpočinku a také jako místo seberealizace. 

Lezení a slaňování se stalo téměř stálou součástí vybraných kurzů výchovy v přírodě a 

různých dobrodruţných akcí.  Disciplíny, které zahrnují lezení, prošly během let 

zajímavým vývojem. Dříve se všechny vešly bez problému pod jeden pojem – 

horolezectví.
10

 

 

3.7 Rozpočet a financování 

Financování tělesné kultury je zabezpečováno ze dvou zdrojů – z veřejných a 

soukromých. Kaţdá oblast zdrojů má svoje ekonomické opodstatnění, v mnohých 

případech dochází k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, často je v této 

souvislosti připomínáno více dotacemi z veřejných rozpočtů, největším zdrojem 

financování tělesné kultury jsou domácnosti. zdrojové financování sportu. Přesto, ţe 

všechny sloţky tělesné kultury jsou financované  

Výdaje domácností budou hrát v budoucnu významnou roli. Tento aspekt má jiţ 

v současné době značný vliv na financování tělesné kultury a je to aspekt výrazně trţní. 

Banky velmi nerady poskytují úvěry na projekty sportovního charakteru, či 

podnikatelské záměry z oblasti sportu a volného času. Příčin je několik, hlavní z nich 

bývá malá nebo nízká připravenost sportovních manaţerů na skutečné trţní prostředí, 

                                                

10 NEUMAN, Jan, a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Vyd.1. Praha : 

Portál, 1999. Nízká a vysoká lana, s. 46. ISBN 80-4876-309-9. 
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ekonomicky neodborný přístup k řešení problémů. Základními finančními prameny jsou 

proto dotace a sponzoring, tedy pasivní pozice získávání zdrojů.
11

 

 

Obrázek 1 schéma financování tělesné kultury 

 

3.8 Sponzoring 

 

Sponzoring je podpora převáţně neziskové akce, osoby nebo organizace formou 

finančního nebo materiálního daru.  Sponzorství klade v současnosti velký důraz 

na marketingový přínos pro sponzora, především pokud jde o jeho zviditelnění. 

Sponzorovány jsou nejvíce 

oblasti sportu, vědy, výzkumu a vzdělávání, kultury, charitativní a jiné společenské 

aktivity. Sport přitom v současnosti vede. Významné sportovní události nesou často 

jméno sponzora přímo ve svém názvu, nebo mají více či méně partnerů. Sponzoring 

není jedinou formou podpory značky či zboţí. Na rozdíl od reklamy, která slouţí hlavně 

k prezentaci vlastností výrobků či sluţeb, se hodí spíš na posilování známosti značky. 

Při prezentaci sponzora hrají roli média, která zvyšují dopad. Proto jsou často 

                                                

11 HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav . Základy ekonomie sportu. Praha : EKOPRESS, 2006. 

Financování tělesné kultury, s. 52-53. ISBN 80-86929-04-3. 
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sponzorovány přímo televizní pořady. Pravidla pro sponzoring v televizi určuje v České 

republice zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). 

Zakazuje mj. sponzorování zpravodajství a publicistiky nebo hodnocení vlastností 

výrobku ve sponzorském vzkazu. Sponzorské dary je moţné uţívat jako prostředek k 

sniţování daní. V České republice jsou odpočitatelnou poloţkou ze základu daně.
12

 

3.9 Reklama a propagace 

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ (znovu křičeti), coţ odpovídalo 

obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo internet. 

Znění zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje 

nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné 

známky.  

Reklama je jakákoliv placená forma propagace výrobku, sluţby, společnosti, 

obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama 

můţe být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Reklama 

především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí 

podporovat chování poškozující zdraví nebo ohroţující bezpečnost osob nebo majetku, 

jakoţ i jednání poškozující zájmy na ochranu ţivotního prostředí. Nesmí propagovat 

výrobky či sluţby, které jsou zakázané. Propagace je cílené oslovení kupujícího, ke 

kterému je směřované určité sdělení. Je nedílnou součástí marketingového mixu tzv. 5P 

place (místo), product (výrobek), price (cena), placement (distribuce), promotion 

(propagace). Propagace se dále rozděluje na 8 druhů: obchodní, výrobní, zdravotní, 

politickou, sportovní, kulturní, ekologickou, společenskou.
13

 

                                                

12
 Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. c2002, poslední revize 12. 9. 2010 [cit. 4. dubna 2011]. 

Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Sponzoring>  

 

13 Wikipedia, otevřená encyklopedie [online]. c2001, poslední revize 29. 3. 2011 [cit. 4. dubna 2011]. 

Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama> 
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3.10 Harmonogram 

Harmonogram je zvláštní plán nebo seznam, který harmonizuje postup určité 

lidské činnosti z časového hlediska. Je to časový rozpis (rozvrh) nebo časový plán 

praktických kroků, který je potřeba provést při realizaci většího či rozsáhlejšího díla či 

společenské události. Harmonogramy se běţně pouţívají všude, kde je potřeba 

v dlouhém časovém úseku přesně a podrobně zkoordinovat a harmonizovat činnost 

většího mnoţství subjektů. Harmonogramy mohou být vhodně doplněny dalšími 

technickými a organizačními pomůckami, kupříkladu síťovými grafy, které postup 

všech prací a činností znázorňují přehledným způsobem v grafické podobě, kde mohou 

být zobrazeny vazby apod. Harmonogram je jedním z důleţitých prvků, jak začít 

s přípravou celého závodu. Včasné naplánování činnosti vede k ucelenému pohledu, jak 

by organizační příprava měla vypadat. Harmonogram činností se připravuje na začátku 

přípravného období. Postupem času se body v harmonogramu mohou měnit podle 

důleţitosti daných úkolů nebo podle vývoje příprav.
14

 

                                                

14 Wikipedia, otevřená encyklopedie [online]. c2001, poslední revize 26. 9. 2009 [cit. 4. dubna 2011]. 

Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Harmonogram> 
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4 Popis příprav  

Závod se začal plánovat 9 měsíců před jeho uskutečněním. Jako jedna z prvních 

věcí se musela navrhnout trať závodu. Trasa se navrhla tak, aby se mohlo na stanoviště 

dopravit i materiálové vybavení pro plnění úkolů. Trať jsme procházeli před závodem 

dvakrát. Poprvé jsme pouze mapovali cestu, procházeli jsme místa, na kterých měla být 

umístěna jednotlivá stanoviště a zjišťovala se celková vzdálenost závodu. Toto 

mapování proběhlo na začátku listopadu 2009. Druhá kontrola tratě se uskutečnila 

měsíc před závodem (konec března 2010). Během mapování trasy se rozhodlo o počtu 

stanovišť a druzích aktivit, jeţ se budou na stanovištích plnit. Mezi aktivity na 

stanoviště jsme zařadili: vysoká lana, jízda v kajaku v bazénu, slaňování, sjezd na 

horských koloběţkách a stavba stanu. Start závodu byl umístěn do Základní školy 

v Jáchymově, jelikoţ vysoká dopravní dostupnost umoţnila závodníkům přijet do 

Jáchymova bez větších problémů. S ředitelem místní základní školy jsme se domluvili 

na bezplatném pronájmu školní tělocvičny, ve které měli závodníci přespat první noc.  

Druhý den bylo domluveno pro závodníky ubytování na penzionu Hydroprojekt na 

Mariánské u Jáchymova. K tomuto ubytování byla objednána strava formou polopenze 

(večeře, snídaně). V prosinci a lednu jsme oslovovali partnery, se kterými jsme uzavírali 

smlouvy (viz příloha č. 4,5) a vytvořili jsme internetové stránky. Pro uskutečnění všech 

aktivit se musel zajistit potřebný materiál (viz tabulka 1). V únoru byla příprava na 

závod jiţ hotová. Soustředili jsme se zejména na komunikaci se závodníky, tištění 

propagačních letáků, samolepek a informačních cedulí závodu. Registrace závodníků 

byla ukončena v březnu. V dubnu se za pomoci novinových deníků (Karlovarský deník, 

Plzeňský deník, MF Dnes) a rádiových stanic (Hitrádio Dragon, Český rozhlas) spustila 

reklamní kampaň propagující závody, která informovala případné diváky. 

Horolezecký materiál Jízda na kajaku Sjezd na koloběţkách Stavba stanu 

3 x lano 50m 

3 x lano 25m 

15 x karabin HMS 

4 x jistící prostředky 

10 x sedací úvazek 

10 x helma 

3 x kajak 

3 x pádlo 

6 x vesta 

6 x helma 

3 x stopky 

 

10 x koloběţka 

10 x cyklistická helma 

4 x stopky 

4 x vysílačka 

 

 

3 x stan 

1 x stopky 

 

 

 

 

Tabulka 1 materiálové vybavení 
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  září  říjen  listopad   prosinec leden  únor  březen  duben  

1.1                  

1.2                  

1.3.                  

1.4.                  

2.1.                  

2.2.                  

2.3.                  

2.4                  

2.5.                  

2.6.                  

2.7.                  

2.8.                  

2.9.                  

2.10.                 

3.1.                  

3.2                  

3.3.                  

3.4.                  

3.5.                  

3.6.                  

3.7.                  

3.8.                  

3.9                  

3.10.                  

1.1. Sestavení plánu 2.9. Zajištění letáků 

1.2. Zajištění prostor 2.10. Zajištění materiálů k promítání 

1.3. Monitoring a sestavení trati 3.1. Sestavení programu na jednotlivé dny 

1.4. Příprava a uzavření smluv 3.2. Zajištění instruktorů 

2.1. Zajištění promítacího plátna 3.3. Tvorba internetové stránky 

2.2. Zajištění aparatury 3.4. Zajištění organizátorů 

2.3. Zajištění výstroje 3.5. Zajištění reklamy v médiích 

2.4. Zajištění materiálu na stanoviště 3.6. Zajištění zdravotníka 

2.5. Zajištění občerstvení 3.7. Smlouvy s instruktory a organizátory 

2.6. Zajištění cen pro vítěze 3.8. Komunikace se závodníky 

2.7. Zajištění dopravy materiálu 3.9. Ohlášení závodu  na  úřadech 

2.8. Zajištění propagace 3.10. Zajištění partnerů 

Tabulka 2 přehled činností 
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4.1 Rozpočet a financování závodu 

Projekt Erzgebirge Trophy byl od počátku připravován tak, aby se ho mohlo 

zúčastnit co nejvíce mladých lidí. Finanční dostupnost byla jedním z důleţitých 

elementů. K tomu, aby se finanční náklady minimalizovaly jen na nejdůleţitější 

poloţky, znamenala pro organizátory sehnat co nejvíce partnerů a sponzorů, kteří 

pomohou s materiálovým a technickým zabezpečením.  

Nejlepší partner pro náš závod byl ten, který nám nabídl materiální pomoc, 

nikoliv finanční. Pokud bychom museli do všeho vybavení investovat ze základního 

kapitálu závodu, okamţitě by stouplo startovné o 50%
15

 Navýšené startovné by tak 

mohlo vést k poklesu zájmu mezi potencionálními závodníky. Startovné se určovalo 

jednak podle předběţného rozpočtu závodu a také podle srovnávání s ostatními 

finančními zápisy na podobných závodech. Částka startovného činila pro dvoučlennou 

hlídku 900 Kč, tj. 450 Kč/osoba. Startovné zahrnovalo pouze ubytování se sobotní 

večeří a nedělní snídaní v penzionu Hydroprojekt na Mariánské u Jáchymova. Páteční 

ubytování bylo bezplatné v tělocvičně Základní školy v Jáchymově. Všechen materiál 

vyuţívaný během závodu byl bezplatně zapůjčen od Sportovního centra Klínovec. Část 

startovného byla vyuţita pro tisk reklamních a propagačních materiálů. Ve startovném 

nebylo zahrnuto pojištění. Dopravu do místa konání závodů si závodníci zajišťovali 

sami na vlastní náklady.  

Projekt Erzgebirge Trophy byl neziskový a všechny náklady se pokryly výnosy ze 

startovného.  

                                                

15 50% je jen odhadované číslo nepodloţené ţádným výpočtem 
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Náklady Částka na jednotku Jednotka Celkem jednotek Celkem částka 

Ubytování 190,- osoba/noc 45 8550,- 

Strava 54,- osoba/polopenze 45 2430,- 

Tisk banneru 2500,- ks 1 2500,- 

Tisk letáků 1,-  ks 120 120,- 

Tisk samolepek 13,8 ks 100 1380,- 

Tvorba webové stránky 1 500,- kus 1 1 500,- 

Tvorba videodokumentu 1 500,- kus  1 1 500,- 

Pohonné hmoty 32,- litr 62,5 2 000,- 

Nákup drobného 

materiálu (kancelářské 

potřeby) 

700,- 
Celkový drobný 

materiál 
1 700,- 

Náklady CELKEM 20 700,- x x 20 700,- 

Výnosy Částka na jednotku Jednotka Celkem jednotek Celkem částka 

Startovné 450,- osoba 36 20 700,- 

VÝNOSY CELKEM 20 700,- x x 20 700,- 

ZISK - ZTRÁTA 0,- x x 0,- 

Tabulka 3 rozpočet závodu 
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4.2 Organizační zabezpečení 

 

Obrázek 2 organizační schéma 

 

Z grafu můţeme vyčíst rozvrţení organizačních sloţek. Na celém projektu jsem od 

začátku spolupracoval s Ondřejem Kozúbkem – studentem Fakulty ekonomické v Plzni. 

Rozvrţení úkolů probíhalo ve dvou liniích. Řízení příprav v úzkém sloţení 

organizačního týmu je časově náročnější, ale kvalitativně na stejné úrovni jako řízení 

příprav v početnějším týmu. 

 

1. linie – závodní  

Tuto sloţku měl na starost ředitel závodu. Spočívala hlavně v realizaci teoretických 

myšlenek do praktické podoby a celkové organizační zabezpečení akce. Úkoly, které 

jsem měl dále na starosti se pohybovaly také okolo personalistiky a výběru tratě. Tzn. 

vymyšlení stanovišť, vytvoření trati, oslovení potencionálních organizátorů, jejich 
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následná koordinace a vedení agendy přihlášených závodníků. Zkušenosti jsem čerpal 

z praxe získané při studiu a z pořádání podobných menších akcí. 

 

 

2. linie – management a marketing 

Ekonomickou sloţkou se zabýval Ondřej Kozúbek. Jeho zkušenosti, které získává 

studiem ekonomiky se uplatňovaly hlavně ve sféře managementu. Oslovování partnerů, 

komunikace se sponzory a tvorba webových stránek tak byla kvalitní a na úrovni. Při 

komunikaci s partnery díky profesionální prezentaci tak nedocházelo k negativním 

reakcím. 

 

Oba dva jsme měli pevně dané úlohy a vytyčené úkoly, které jsme museli splnit. 

Nevyhýbali jsme se však i vzájemné spolupráci a výpomoci. Zejména sponzoring (viz 

graf) byla záleţitost společná. Zaloţením internetové databáze se práce značně urychlila 

a zlehčila vzájemnou komunikaci, jelikoţ jsme bez problémů mohli sledovat průběh 

celkových příprav nebo případně operativně měnit důleţitost projednávání jednotlivých 

úkolů. 

4.3 Pomocní instruktoři a organizátoři 

Aktivity vybrané do závodu vyţadovaly, aby nad jejich plněním dohlíţel 

instruktor s licenčním osvědčením. Správné zacházení s vybavením, materiálem a 

technikou bylo zásadní podmínkou pro bezpečnost závodníků. V některých případech 

totiţ závodníci plnili úkoly poprvé v ţivotě a museli být poučeni nejen o bezpečném 

zacházení. I kdyţ závodníci startovali na vlastní nebezpečí, musela se moţnost zranění 

minimalizovat a ještě lépe se jí muselo úplně předejít. Pocit, ţe nad závodníkem dohlíţí 

specialista v oboru, byla pro soutěţící značnou výhodou. Výběr instruktorů byl proto 

pečlivý. Zejména se jednalo o instruktory s praxí, které jsem znal z předchozí 

spolupráce. Všichni instruktoři vypomáhali v závodě ve svém volném čase        a 

nepoţadovali za odvedenou práci ţádný honorář. Tím se značně zmenšily náklady na 

realizaci závodu. Dalšími organizátory pak byli 2 fotografové a jeden profesionální 

kameraman, který dokumentoval celý průběh závodu a následně z natočeného materiálu 

vytvořil videodokument. Na kaţdém stanovišti se tak vyskytovali minimálně tři lidé, 
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z toho jeden odborník - instruktor, jeden pomocný organizátor a dokumentarista závodu. 

Celkově se na projektu Erzgebirge Trophy podílelo 17 organizátorů.  

 

Jméno a Příjmení funkce licence 

Adéla Dvořáčková instruktor vysokých lan instruktorka lanových překáţek II. kategorie 

Jan Stücl instruktor vysokých lan instruktor lanových překáţek II. kategorie 

Jaroslav Sauer instruktor vysokých lan instruktor lanových překáţek II. kategorie 

Petr Elster instruktor horolezení instruktor lezení na umělé stěně 

Veronika 

Wohlmuthová plavčík licence Červeného kříţe - plavčík 

Lucie Samcová pomocný organizátor x 

Veronika Pánková pomocný organizátor x 

Pavlína Šnoblová pomocný organizátor x 

Josef Dvořák pomocný organizátor x 

Eva Marečková pomocný organizátor x 

Jaroslav Kubín pomocný organizátor x 

Pavel Pihera pomocný organizátor x 

Tomáš Lněnička fotograf x 

Tomáš Barth fotograf x 

Kamil Pešťák kameraman x 

Stanislav Kabeš zdravotník metodik Horské sluţby ČR 

Jaroslav Kulhavý řidič řidičský průkaz sk. B 

Tabulka 4 organizační tým 

4.4 Partneři závodu 

Oslovení partnerů byl pro uskutečnění závodu jednou ze sloţek, bez kterých se 

závod nemohl obejít. Systém zajišťování jednotlivých partnerů pro závod byl sloţitý a 

musel se naplánovat s předstihem (viz tabulka harmonogram příprav). Komunikace 

s partnery měla jasnou posloupnost od nejdůleţitějších partnerů pro závod po méně 

důleţité. Potenciální partnery jsme oslovovali osobně na základě templateu
16

 (viz 

                                                

16 Template – z anglického slova – česky šablona 
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příloha č.3), který obsahoval hlavní sponzorské prvky. Celkově se na závodu partnersky 

podílelo 13 firem a organizací. Hlavními partnery závodu byly firmy: 

 Hannah a.s. - Výrobce sportovního oblečení a doplňků do závodu poskytl  pro nejlepší 

závodníky 6 dárkových poukázek. Kaţdá z poukázek měla hodnotu 500 Kč 

Respiro spol s.r.o. – výrobce sportovního oblečení poskytl pro organizátory a pro 

nejlepší závodníky trička s krátkým rukávem v hodnotě 6235 Kč.  

Moab.cz – internetová televize zaměřená na cyklistiku a outdoorové videa poskytla 

techniku pro natočení videodokumentu a svojí internetovou stránku www.moab.cz pro 

umístění natočeného videa na internet.   

Penco spol. s.r.o. – výrobce doplňkové výţivy poskytla do závodu energetické tyčinky 

a energetické nápoje v hodnotě 1500 Kč.  

Léčebné lázně Jáchymov a.s. – po ukončení závodu tato firma zajistila pro závodníky 

bezplatný odvoz autobusem z Mariánské do Jáchymova. Dále pro nejlepší závodníky 

poskytla VIP poukázky do bazénu. 

Sportcentrum Klínovec – bezplatně poskytlo 10 horských koloběţek a lezecký 

materiál pro aktivity vysoká lana a slaňování (viz tabulka materiál) 

město Jáchymov – poskytlo pro závodníky reklamní a propagační materiály Krušných 

hor (mapy, tuţky, vstupenky do muzea) v hodnotě 2783 Kč  

Horská sluţba ČR – zajistila zdravotní dohled nad závody 

Auto-Return servis Jáchymov – bezplatně zapůjčil terénní čtyřkolku   

Hitrádio Dragon, Český rozhlas – bezplatné poskytnutí mediální podporu závodu   

ZŠ Jáchymov – poskytla pro závodníky bezplatné ubytování v tělocvičně školy 

1.ZŠ Ostrov – bezplatně poskytla pronájem bazénu  

 Horní Hrad – Hauenštejn – bezplatný pronájem hradní věţe 

Všechny firmy a partneři se mohli prezentovat na všech stanovištích reklamními 

billboardy, vlajkami a transparenty. Dále byli partneři uváděni na všech závodních 

propozicích, letácích a na internetových stránkách závodu. Partneři byli uvedeni i ve 

videodokumentu, který se následně vysílal dle programu Mezinárodního outdoorového 

http://www.moab.cz/
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filmového festivalu. Se všemi partnery byla sepsána darovací smlouva, ve které byly 

sepsány všechny právní podmínky. 

 

 

4.5 Reklama a propagace závodu 

 

Hlavní cílová skupina, na kterou se projekt Erzgebirge Trophy zaměřil, byli 

studenti a mladí lidé ve věku 18 aţ 30 let. Z tohoto důvodu se zvolila propagace závodu, 

tak aby byla této skupině co nejvíce dostupná. 

Internet – tvorbou webových stránek jsme závodníkům zajistili přísun informací, které 

potřebovali k rozhodnutí přihlásit se do závodu. Webové stránky 

(www.erzgebirgetrophy.cz) nemohli však být z finančních důvodů stále aktualizovány. 

Z tohoto důvodu se zaloţil profil na sociální síti facebook. Zde závodníci mohli 

pohodlně sledovat novinky z průběhu příprav. Sociální síť zároveň slouţila jako další 

místo, kterým jsme získávali nové zájemce a závodníky do závodu. Na základě těchto 

dvou sloţek propagace se do závodu přihlásilo nejvíce závodníků. (cca 70%).  

Internetová televize – partner závodu internetová televize moab.cz umístila na své 

stránky krátký videoklip propagující závod. Následně měsíc po skončení závodu zde byl 

umístěn videodokument o průběhu celého závodu.  

Tištěné letáky – dva měsíce před uskutečněním závodu byly rozmístěny po městech 

Jáchymov, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Plzeň letáky informující o akci. Letáky byly 

umisťovány na veřejné reklamní plochy byly rozdávány po školách a sportovních 

klubech. 

Novinové deníky – týden před závody západočeské deníky Karlovarský deník, 

Plzeňský deník, MF DNES a Jáchymovský zpravodaj informovaly veřejnost o projektu 

Erzgebirge Trophy. Tato reklama informovala o akci hlavně potencionální diváky a 

fanoušky outdoorových sportů.  

Rádio – v den závodu v západočeském kraji byl kaţdou hodinu na Českém rozhlasu a 

Hitrádiu Dragon pouštěn natočený rozhovor s ředitelem závodu, který informoval o 

aktuálním průběhu závodu. 

http://www.erzgebirgetrophy.cz/
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Mezinárodní filmový festival outdoorových filmů – celý závod byl natáčen. Následně 

po skončení závodu byl sestříhán krátký videodokument, který organizátoři přihlásili do 

MFOF. Během podzimu 2010 a zimy 2011 byl film vysílán na 20 místech po celé ČR. 

 

4.6 Závodníci 

Hlavní cílová skupina, na kterou se závod zaměřil, byli studenti a lidé ve věku 18 

– 30 let. V tomto věku lidé hledají alternativy jak aktivně vyuţívat svůj volný čas. Na 

trávení volného času mají poměrně vysoké nároky. Prvotní podmínkou účasti na tomto 

projektu bylo dosaţení plnoletosti tzn. 18 let. Zpočátku byl závod navrţen pro smíšené 

hlídky. Po konzultaci se spoluorganizátory jsme umoţnili start i hlídkám nesmíšeným. 

Závodníci se do závodu přihlašovali formou e-mailu, ve kterém uvedli své iniciály, 

kontakt a po zaslání startovného na účet závodu byli oficiálně přihlášeni. Vypsaly se tak 

dvě kategorie, pro které byl závod určen – kategorie muţi a kategorie smíšených dvojic. 

V kategorii muţi startovalo 12 hlídek a v kategorii smíšených dvojic hlídek 6. 

Závodníci při prezentaci podepisovali prohlášení o startu na vlastní nebezpečí. Kapacita 

závodu byla nastavena na 22 hlídek. Kapacita byla omezena hlavně z důvodu malé 

ubytovací kapacity a snazšího organizačního zabezpečení závodu. Těsně před závodem 

se čtyři hlídky omluvily ze zdravotních nebo osobních důvodů. 
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č. 1 Lucie Hájková, Richard Novotný USK OUTDOOR PLZEŇ 

č. 2 Kamil Nádvorník, Anna Rusňáková Ostrov, Merklín 

č. 3 Zdeněk Slavík,  Petr Popelka Litvínov, Litvínov 

č. 4 Markéta Macečková, Petr Pospíšek Plzeň, Plzeň 

č.5 Ing.Pavel Schroter, Michal Černý Liberec, Raspenava 

č. 6 Petr Molnár, Martin Elis Chomutov, Chomutov 

DNS
17

 – zdravotní důvody 

č. 7 Jaroslav Vyčichlo, Michael Kuneš Karlovy Vary, Ostrov 

č. 8 Petr Mecner, Ivan martin USK OUTDOOR PLZEŇ 

č. 9 Zdeněk Mašek, Josef Muller Horská sluţba BOŢÍ DAR 

DNS – zdravotní důvody 

č. 10 Pavel Hron, Petr Bohuslav Praha, Praha 

č. 11 Milan Ţiţka, Míša Vodičková USK OUTDOOR PLZEŇ 

č. 12 Fanda Jandl, Zlata Ulahelová USK OUTDOOR PLZEŇ 

DNS – zdravotní důvody 

č. 13 Martin Schneider, Libor Závorka Teplice, Tachov 

č. 14 Lukáš Brašna, Jitka Moudrá USK OUTDOOR PLZEŇ 

DNS – zdravotní problémy 

č. 15 Kateřina Fadljevičová, Šimon Kubelík Praha 

č. 16 Milan Klojda, Daniel Hroch Karlovy Vary, KarlovyVary 

č. 17 Michal Šimoník, Daniel Cejnar ŠPINKAS OUTDOOR TEAM 

č. 18 Libor Melišík, Luděk Kučva Kadaň, Jirkov 

č. 19 Martin Černý, Zbyněk Šimek Praha, Praha 

č. 20 Martin Černý, Jakub Urban Roztoklaty, Roztoklaty 

č. 21 Jan Kupr, Jaroslav Kupr Poděbrady, Praha 

č. 22 Jirka Pek, Tárik Saleh Salem Plzeň, Stod 

Tabulka 5 seznam závodníků 

                                                

17 DNS – zkratka anglických slov DID NOT START  
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5 Průběh závodu 

5.1 Pohyb na trati 

Závod se uskutečnil 23. – 25.4. 2010 v Jáchymově a jeho okolí. Termín byl 

navrţen tak, aby se nekryl s ţádnými podobnými sportovními nebo kulturními akcemi. 

Tím se zvětšila moţnost účasti zájemců a diváků. 

V pátek 23.4. 2010 od 18:00 se závodníci registrovali v jáchymovské základní 

škole. V prostorách základní školy po prezentaci závodníků proběhla informativní 

schůzka k závodům. Organizátoři zde podrobně vysvětlili pravidla a zkontrolovali 

povinnou výbavu hlídek. Následně poté závodníci mohli zhlédnout krátké dokumenty 

Dolomitenmann 2009 a Adrenalin cup 2009.  

V sobotu 24.4. 2010 v 5:00 závodníci hromadně startovali od základní školy. 

Stanoviště   č. 1 bylo umístěno po dvou kilometrech závodu na vrcholu sjezdové trati 

Jáchymov - střed. Zde měli závodníci za úkol vyluštit logický úkol, který skrýval název 

dalšího stanoviště. Na desátém kilometru bylo umístěno druhé stanoviště. Na 

Popovském kříţi závodníci zdolávali tři vysoké lanové překáţky. Kaţdá hlídka si 

vylosovala pouze jednu z nich a musela ji úspěšně překonat. Po zdolání lanové 

překáţky byl závodníkům sdělen další postupový bod závodu.  

Třetí stanoviště bylo umístěno na dvacátém kilometru v prostorách bazénu 1.ZŠ 

Ostrov. Závodníci měli za úkol štafetově přejet na kajaku vytyčenou trasu v bazénu. 

Odtud dále pokračovali na Horní hrad – Hauenštejn. Zde slaňovali z devatenáctimetrové 

věţe. V tomto místě se závod z organizačních důvodů na 60 minut přerušil. 

Organizátoři se nestačili přesunovat ze stanoviště na stanoviště a tímto jediným 

způsobem se dal nastalý problém vyřešit.  

Po uplynulé hodině se závod opět odstartoval. Závodníci vybíhali k dalšímu 

stanovišti tzv. Gundersenovou metodou
18

. Stanoviště č. 5 bylo umístěno na čtyřicátém 

pátém kilometru na nejvyšším bodě závodu - Klínovci. Závodníci z Klínovce sjíţděli na 

horských koloběţkách vytyčenou trasu. Celý sjezd se stopoval a následně se 

připočítával do celkového času hlídky. Poslední, šesté stanoviště bylo umístěno na 

                                                

18 Gundersenova metoda – závodníci startují do závodu s časovými rozestupy, ve kterých přiběhli na 

stanoviště 
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padesátém pátém kilometru na Jeţíškově cestě u Boţího Daru. U rozcestníku Pod 

Boţídarským Špičákem závodníci stavěli stan. Cíl byl umístěn na šedesátém pátém 

kilometru na Mariánské u Jáchymova v penzionu Hydroprojekt.  
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Obrázek 4 výškový profil závodu 

Obrázek 3 trasa závodu 
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5.2 Pravidla závodu 

o závodí se ve dvojících  

o veškeré vybavení potřebné při závodě si dvojice nese sama 

o jakákoli plánovaná pomoc třetí osobou je přísně zakázána 

o kaţdá dvojice musí být vybavena minimálně jedním mobilním telefonem pro 

případ komunikace s organizátory závodu. V případě ztráty spojení je dvojice 

diskvalifikována 

o  závodníci vyráţejí na trať s vlastní mapou. Na kaţdém stanovišti je závodníkům 

k dispozici mapa s vyznačeným následujícím stanovištěm a stručný popis jeho 

polohy 

o závodní dvojice musí být vybavena lékárničkou pro poskytnutí první pomoci 

o závodníci se pohybují po postupně zadaných stanovištích.  

o trasu mezi stanovišti si závodníci volí sami 

o závodníci se smí pohybovat pouze pomocí svých končetin. Jakékoli podpůrné 

mechanizmy nebo prostředky jsou zakázány. 

o všichni účastníci jsou povinni plně respektovat zákony nebo vyhlášky vydané 

příslušnými správními orgány. Především pravidla pohybu po NP či CHKO, 

soukromém pozemku, apod. 

o na stanovištích se plní zadaný úkol. Úkol je nedílnou součástí závodu. Pokud 

některý člen dvojice odmítne zadaný úkol plnit, je hlídka diskvalifikována. 

o na stanovištích jsou závodníci povinni plně respektovat pokyny organizátorů. 

o závodníci musí dodrţovat základní pravidla bezpečnosti. Pokud to plnění úkolu 

vyţaduje, jsou povinni pouţít veškeré dostupné ochranné pomůcky. 

o závodníci, jeţ nestihnou přijít na stanoviště do 3 hodin od příchodu první hlídky, 

jsou ze závodu diskvalifikováni 

o  vítězem závodu se stává dvojice, která projde všechna stanoviště a dosáhne 

nejrychlejšího času 

o proti konečným výsledkům se lze do 24 hodin po zveřejnění odvolat. Při 

odvolání je nutné sloţit kauci 100Kč, která při uznání odvolání bude vrácena 
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5.3 Harmonogram závodu 

 

Pátek 23.4. 2010 

16
00

 – příchod organizátorů do ZŠ Jáchymov 

16
00

 – 18
00

 – příprava prostor – registrace 

18
00 

– 20
00 

– příjezd závodníků a jejich registrace 

20
30

 – 21
00

 - prezentace a výklad pravidel 

21
00

 – 22
30

 – promítání filmů 

23
00

 – večerka 

 

Sobota 

4
00

 – budíček 

5
00

 – start závodu od ZŠ Jáchymov 

5
30 

– 8
00

 – otevřené 1. stanoviště - sjezdová trať Jáchymov - střed 

8
00

  - 11
00 

– otevřené 2. stanoviště – Popovský kříţ 

10
00 

– 13
00

 – otevřené 3. stanoviště – bazén 1.ZŠ Ostrov 

12
30

 – 15
00

 – otevřené 4. stanoviště – Horní hrad - Hauenštejn 

15
30 

– 18
30

 – otevřené 5. stanoviště – Klínovec  

17
00

 – 20
00

 – otevřené 6. stanoviště – Jeţíškova cesta rozcestník Pod Boţídarským 

Špičákem 

16
00 

– otevření stanoviště cíl na Mariánské u Jáchymova 

22
00

 – neoficiální vyhlášení nejlepších hlídek 

24
00

 – ukončení závodu 

 

Neděle 

7:
30

 – 9
00

 – snídaně 

9
30

 – oficiální vyhlášení nejlepších hlídek na penzionu Hydroprojekt 

10
00

 – ukončení závodu odjezd z Mariánské do Jáchymova  
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5.4 Stanoviště 

 

Start závodu 

Start závodu proběhl 25.4. 2010 v 5:00 od hlavního vchodu do základní školy 

v Jáchymově. Závodníci na pokyn startéra hromadně vyběhli ke startovnímu úkolu. Po 

vyluštění indicií se dozvěděli další postupový bod závodu. 

 

Charakteristika startovního úkolu 

Kaţdá závodní hlídka měla v obálce předtištěný text, ve kterém bylo stručně 

popsáno devět českých či zahraničních filmů. Jednotlivé filmy měly ve svém názvu 

uvedenou číslici např. 6 medvědů s Cibulkou, 3 veteráni atd. Po vyluštění všech filmů 

vznikla závodníkům číselná kombinace. Tuto kombinaci čísel závodníci vytočili na 

svém mobilním telefonu a odesláním krátké textové zprávy jim v zápětí přišla odpověď 

s bodem dalšího postupu. 

 

Účel startovního úkolu 

Kombinace vyluštěných čísel byla ve skutečnosti telefonní číslo hlavního 

organizátora závodu. Po odeslání SMS se ověřilo telefonní spojení mezi závodníkem a 

hlavním organizátorem. V sms, kterou obdrţeli závodníci byl sdělen první bod, kde je 

umístěno další stanoviště a navíc informace, aby si závodníci toto telefonní číslo uloţili 

do paměti telefonu. Tímto se zamezilo moţným problémům se ztrátou kontaktního 

telefonního čísla na organizátory v případě problému či nouze. 

 

Osobní indikátory závodníků 

Závodník zapojí do plnění úkolu ze 70% svou inteligenci a aktuální znalost 

kulturního dění v oblasti kinematografie a ze 30% spolupráci se svým partnerem 

v závodě. 

 

Stanoviště č.1 

Vzdálenost od startu - 2km 

Místo - Stříbrný vrch – konečná stanice vleku Jáchymov – Střed 

Stanoviště otevřené od 5:30 
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Charakteristika 1. soutěžní aktivity 

Desková hra Člověče, nezlob se! Závodníci měli za úkol podle předloţené 

šablony obkreslit herní plán deskové hry Člověče, nezlob se! Herní plán byl od klasické 

hry modifikován tím, ţe herní políčka obsahovala písmena. Po obkreslení herního plánu 

obdrţeli závodníci od organizátorů vytištěný papír s textem. Tento text obsahoval 

podrobný popis všech uskutečněných tahů čtyř hráčů této hry. Pro úspěšné dokončení 

hry se závodníci museli předepsanými tahy dostat na určitá políčka s písmeny. Jakmile 

se ve správném pořadí přečetla písmena pod figurkami, závodníci se dozvěděli další 

postupový bod závodu. 

 

Účel 1. úkolu 

Tato aktivita slouţila k časovým rozestupům mezi jednotlivými hlídkami. Tím 

se zamezilo časovým prodlevám na jednotlivých stanovištích a plynulosti závodu. 

Hlídky tak na stanovištích plnily aktivity individuálně popřípadě ve skupinkách, na 

které bylo stanoviště předem připraveno. 

 

Osobní indikátory závodníků 

Aktivita Člověče, nezlob se! měla prověřit závodníka z několika hledisek. 

Zejména pak na soustředěnost, komunikační dovednost mezi spoluzávodníky, trpělivost 

a zachování klidné hlavy ve stresových podmínkách. Vzájemná spolupráce obou členů 

hlídky zde byla velmi důleţitá, jelikoţ špatná kooperace závodníků mohla vést k velké 

časové ztrátě. 

 

 

Stanoviště č.2 

Vzdálenost od startu - 10km 

Místo – Popovský kříţ  

Stanoviště otevřené od 8:00 

   

Charakteristika 2. soutěžní aktivity 

Poblíţ Popovské rozhledny byly postaveny na stromech tři vysoké lanové 

překáţky (viz obrázek). Závodníci si vylosovali jednu ze tří variant vysokých lan. Tuto 

aktivitu měli bez pádu přejít z jedné strany na druhou. V případě pádu (pád byl jištěn 
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lanovým instruktorem) musel závodník lanovou překáţku znovu zopakovat. Kaţdý 

závodník měl nárok pouze na jeden pád a jednu opravu. V opačném případě byla hlídka 

diskvalifikována. 

 

Obrázek 5 lanové aktivity 

 

 

Účel 2. sportovní aktivity 

Lanové překáţky byly sestaveny tak, aby byly 100% bezpečné a v závodnících 

vzbuzovaly respekt a přiměřenou míru strachu. Všechny překáţky byly typově 

podobné.  

 

Osobní indikátory závodníka 

Závodníci zdolávající vysoké lanové aktivity překonávají subjektivní pocit 

nebezpečí. V těle se závodníkovi uvolňuje hormon adrenalin. Po překonání překáţky 

má závodník pocit lehkosti a radosti. Tímto se v závodníkovi prohlubuje proţitek 

z aktivity. 

 

Stanoviště č. 3 

Aktivita – Kajaky v bazénu 

Vzdálenost od startu - 20km 

Místo - bazén 1. ZŠ Ostrov, ul. Masarykova 

Stanoviště otevřené od 10:00 
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Charakteristika 3. sportovní aktivity 

 Stanoviště bylo umístěno na bazénu v budově 1.ZŠ Ostrov. Hlídka 

měla za úkol projet na čas předem určenou trať v bazénu. Závodníci prováděli aktivitu 

štafetově. Na povel startujícího první z hlídky nasedl do kajaku a druhým byl vstrčen do 

bazénu. Pádlováním zdolal stanovenou trať, vysedl a předal štafetu druhému z hlídky. 

Ten opět nasedl do kajaku, objel stanovenou trať a na rozdíl od prvního závodníka 

musel povinně udělat eskymácký půlobrat (cvaknout se). Následně se vyprostil z kajaku 

a nakonec pod vodou vylovil puk s indicií a dalším bodem postupu. Čas se zastavil po 

vytaţení kajaku z bazénu druhým závodníkem. 

 

Účel 3. sportovní aktivity 

 Outdoorová aktivita v indoorovém prostředí byla zvolena hlavně 

z důvodu, ţe mnozí ze závodníků seděli v kajaku poprvé. Malý bazén s teplejší vodou 

byl bezpečnější alternativou, neţ kdyby se aktivita prováděla ve venkovním prostředí.  

 

Osobní indikátory závodníka 

 Závodníci během aktivity musí projevit svoji sportovní 

univerzálnost. V této aktivitě se musela vyuţít závodníkova schopnost koordinace, 

silové schopnosti a pohyb ve vodním prostředí. 

 

Stanoviště č. 4 

Aktivita – slaňování z věţe hradu 

Vzdálenost od startu - 35km 

Místo – Horní hrad  - Hauenštejn 

Stanoviště otevřené od 12:30 

 

 

Charakteristika 4. sportovní aktivity 

 Na stanovišti měli závodníci za úkol slanit z devatenáctimetrové věţe hradu. 

Tento úkol nebyl bodově ani časově hodnocen do celkového pořadí. Závodník se musel 

sám uvázat k sedacímu úvazku a připravit se na slanění. Před samotným slaněním 
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z věţe byl závodník zkontrolován instruktorem. Pokud by se závodníci nedokázali sami 

připravit ke slanění, byli ze závodu diskvalifikováni.  

 

 

Účel 4. sportovní aktivity 

 Tato disciplína měla ukázat všestrannost závodníků a pak zejména manipulaci 

s lanem a horolezeckým vybavením. Prověřila taktéţ znalost základních horolezeckých 

uzlů.  

 

Osobní indikátory závodníka 

 Hrozba z moţné diskvalifikace měla působit na závodníka jako stresový 

moment a chování ve vypjatých situacích. K tomu, aby závodník dokázal slanit z věţe, 

musel prokázat zručnost při uvazování na horolezecký sedák. Při samotném slanění 

překonával závodník individuální pocit nebezpečí. 

 

Stanoviště č. 5 

Aktivita – sjezd na horských koloběţkách 

Vzdálenost od startu - 45km 

Místo – Klínovec – parkoviště u stanice horské sluţby 

Stanoviště otevřené od 13:30 

 

 U stanice horské sluţby pro závodníky byly připraveny horské koloběţky. 

Závodníci měli za úkol sjet předem vyznačenou trasu za co nejkratší dobu. Čas byl 

měřen od startu na Klínovci aţ do cíle sjezdu u rozcestníku na červenou turistickou 

značku, cca 1km pod Boţím Darem (viz obrázek). 

 

1. Parkoviště u stanice horské sluţby – start sjezdu 

2. křiţovatka směr Karlovy Vary 

3. větrná elektrárna po pravé ruce 

4. kruhový objezd – druhou odbočkou do města 

5. kostel  

6. odbočka na Potůčky 

7. rozcestník na červenou turistickou značku – cíl sjezdu 
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Osobní indikátory závodníka 

 V nejvyšším bodě závodu se závodník musel přeorientovat z chůze na zcela 

odlišný pohyb. Při sjezdu se projevila závodníkova orientace v terénu a hlavně 

koordinační schopnosti.  

 

 

Stanoviště č. 6 

Aktivita – Stavba stanu poslepu 

Vzdálenost od startu - 55km 

Místo – Jeţíškova cesta – rozcestník Pod Boţídarským Špičákem 

Stanoviště otevřené od 14:00 

 

Charakteristika 6. soutěžní aktivity 

 Závodní hlídka měla za úkol postavit stan v co nejkratším čase. Činnost byla 

ztíţena tím, ţe závodník, který stavěl stan, měl zavázané oči šátkem. Druhý, vidící 

závodník, stál 3 metry ve vyznačeném kruhu od „slepého“ závodníka a pouze verbálně 

pomáhal svému kolegovi. Měřený čas se stopoval od pokynu startujícího organizátora 

po úspěšné sloţení stanu. 

 

 

 

Obrázek 6 mapa sjezdu na horských koloběţkách 
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Osobní indikátory závodníků 

 Závodník, který měl zavázané oči, musel prokázat manuální zručnost, 

pečlivost a soustředění při poslechu pokynů od svého závodního partnera. Závodník, 

který viděl, musel prokázat schopnost organizovat a vést druhé lidi, dále pak musel 

formulovat své myšlenky, aby mu jeho partner rozuměl. 

 

 

5.5 Cíl závodu 

Vzdálenost od startu - 65km 

Místo – Mariánská u Jáchymova– penzion Hydroprojekt 

Stanoviště otevřené od 14:30 

 

 Cíl závodu byl umístěn na Mariánské u Jáchymova cca šest kilometrů od místa 

startu. Celkově se do cíle dostalo 15 hlídek. Dvě hlídky byly diskvalifikovány z důvodu 

nedodrţení tříhodinové časové rezervy od první hlídky. Jedna hlídka byla 

diskvalifikována po nedodrţení závodních pravidel (pomoc třetí osobou).  

 Nejrychleji závod zdolala hlídky č. 5 Pavel Schroter a Michal Černý. 

Závodníci překonali trať za 8 hodin a 23 minut. Nejrychlejší smíšenou hlídkou se pak 

stala hlídka č. 1 Lucie Hájková a Richard Novotný, kteří trať zdolali za 11hodin a 53 

minut. V cíli závodu se závodníci ubytovali na pokojích. Na penzionu byla k dispozici 

sprcha a sociální zařízení. Po příchodu do cíle závodníci měli připravenou večeři. Ve 

22:00 proběhlo na penzionu neoficiální vyhlášení vítězů. Samotné předání cen vítězům 

proběhl aţ v neděli ráno před odjezdem z Mariánské do Jáchymova. 

 

Ceny pro vítěze 

 

  Kategorie muži Kategorie smíšená dvojice 

1. místo 

Dárkový poukaz v hodnotě 500Kč, funkční 
triko, VIP poukázka do bazénu ve Fr. Lázních, 
VIP vstupenka do muzea karlovarské 
Becherovky 

Dárkový poukaz v hodnotě 500Kč, funkční 
triko, VIP poukázka do bazénu ve Fr. Lázních, 
VIP vstupenka do muzea karlovarské 
Becherovky 

2. místo Dárkový poukaz v hodnotě 500Kč, funkční 
triko, VIP poukázka do bazénu ve Fr. Lázních 

Dárkový poukaz v hodnotě 500Kč, funkční 
triko, VIP poukázka do bazénu ve Fr. Lázních 

3. místo Dárkový poukaz v hodnotě 500Kč Dárkový poukaz v hodnotě 500Kč 
Tabulka 6 ceny pro nejlepší hlídky 



Výsledková listina 

Pořadí Jméno a příjmení město, název týmu start cíl čas celkem  Celkové pořadí 

1 Pavel Schroter, Michal Černý Liberec, Raspenava 5:00 14:43 8:23 1 

2 Martin Schneider, Libor Závorka Teplice, Tachov 5:00 15:14 9:48 2 

3 Jan Kupr, Jaroslav Kupr Poděbrady, Praha 5:00 15:34 9:52 3 

4 Pavel Hron, Petr Bohuslav Praha 5:00 15:40 10:15 4 

5 Libor Melišík, Luděk Kučva Kadaň, Jirkov 5:00 15:43 10:21 5 

6 Jirka Pek, Tárik Saleh Salem Plzeň 5:00 16:41 11:21 6 

7 Martin Černý, Jakub Urban Roztoklaty 5:00 16:53 11:31 7 

8 Zdeněk Slavík, Petr Popelka Litvínov 5:00 17:45 12:27 9 

9 Milan Klojda, Daniel Hroch Karlovy Vary 5:00 18:00 12:44 11 

10 Jaroslav Vyčichlo, Michael Kuneš Karlovy Vary, Ostrov 5:00 18:03 12:47 12 

11 Petr Mecner, Ivan Martin USK OUTDOOR PLZEŇ 5:00 18:19 13:03 13 

x Petr Molnár, Martin Elis Chomutov DNS DNS DNS DNS 

x Zdeněk Mašek, Josef Muller HS BOŢÍ DAR DNS DNS DNS DNS 

x Michal Šimoník, Daniel Cejnar Špinkas outdoor team DNF
19

 DNF DNF DNF 

x Martin Černý, Zbyněk Šimek Praha DNF DNF DNF DNF 

Tabulka 7 výsledková listina kategorie muţi 

                                                

19 DNF – anglická zkratka DID NOT FINISH – český překlad - NEDOKONČILI 
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Pořadí Jméno a příjmení město, název týmu start cíl čas celkem  Celkové pořadí 

1 Lucie Hájková, Richard Novotný USK OUTDOOR PLZEŇ 5:00 17:44 11:53 8 

2 Milan Ţiţka, Míša Vodičková USK OUTDOOR PLZEŇ 5:00 18:46 12:34 10 

3 Kateřina Fadljevičová, Šimon Kubelík Praha 5:00 18:53 13:36 13 

x Markéta Macečková, Petr Pospíšek Plzeň DNF DNF DNF DNF 

x Kamil Nádvorník, Anna Rusňáková Ostrov, Merklín DIS
20

 DIS DIS DIS 

x František Jandl, Zlata Ulahelová USK OUTDOOR PLZEŇ DNS DNS DNS DNS 

Tabulka 8 výsledková listina kategorie smíšené páry 

 

                                                

20 DIS – zkratka anglického slova DISQUALIFICATION – český překlad - DISKVALIFIKACE 



6 Diskuze  

V diskuzi se poohlédnu za celou přípravou projektu, průběhem závodu a celkovým 

zhodnocením vytyčených cílů a jednotlivých úkolů. Základním prvkem pro úspěšné 

uspořádání projektu tohoto typu bylo bezesporu nabytí informací studiem na Katedře 

tělesné výchovy v Plzni. Dalším předpokladem byla praxe z pořádání z jiných soutěţí a 

turnajů. V minulosti jsem pomáhal například organizovat fotbalový turnaj O pohár 

starosty Ostrova a skautský outdoorový závod - Závod 3 vrchů. Zkušenosti jsem taktéţ 

získával aktivní účastí na jiných extrémních závodech např. Přeţití, Císař a Beskydská 

sedmička. Podobné závody se organizují po celé České republice. V Krušných horách 

se však takové závody nikdy nepořádaly. Tento fakt se projevil při registraci závodníků, 

kdy byla po měsíci a půl kapacita závodu jiţ naplněna.  

Projekt Erzgebirge Trophy byl velmi náročný na organizaci. Kladl velké nároky 

na počet organizátorů. Na stanovištích museli být z bezpečnostních důvodů instruktoři 

s licenčním osvědčením pro danou aktivitu. Jelikoţ projekt Erzgebirge Torphy se snaţil 

sníţit finanční náklady na minimum, všichni instruktoři a organizátoři se závodu 

účastnili v době svého volna bez nároku na finanční odměnu.  Pokud se v následujících 

letech budou pořádat další ročníky, počet organizátorů se musí navýšit a také se musí 

vyřešit finanční odměna pro organizátory.  

Samotný průběh akce poukázal na fakt, ţe organizátorů bylo na stanovištích 

nedostatek a finanční odměna by pozitivně oslovila další potencionální organizátory a 

instruktory. Právě z důvodu malého počtu organizátorů se závod v půlce konání musel 

pozastavit. Hodinová přestávka byla nutná k přesunu organizátorů ze stanoviště na 

stanoviště. Po přerušení byl závod opět odstartován a tzv. Gundersenovou metodou. 

Hodinové pozastavení poukázalo na značnou neprofesionalitu a nezkušenost při 

pořádání závodu. V praxi se mi tak ukázalo, jak je důleţité mít všechny organizační 

věci bezchybně promyšlené. I malá nedostatečnost se můţe v průběhu projevit a značně 

ovlivnit průběh závodu.  

Aţ na tento problém organizační přípravy i samotný závod proběhl podle plánu. 

Během příprav jsem se snaţil metodicky řídit nabytými zkušenostmi ze studia na střední 

i vysoké škole. Do budoucnosti plánuji tento projekt rozšířit a konat závody vţdy v létě 

a v zimě. Rozšířením závodu si slibuji zkvalitnění přípravné fáze závodu, zvýšený 

zájem účastníků a zapsání závodu do seznamu extrémních outdoorových závodů, které 

zaštiťuje Česká asociace extrémních sportů. 
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7 Závěr 

Projekt extrémního outdoorového závodu dvojic pro veřejnost Erzgebirge Trophy 

bych v komplexním měřítku zhodnotil za zdařilý. V průběhu příprav nenastaly ţádné 

zásadní komplikace. Samotné závody poukázaly na mírné organizační nedostatky, 

nicméně pozitivní ohlasy závodníků a diváků naznačily, ţe se závod líbil a zanechal 

v závodnících uspokojivé záţitky. 

Příprava a organizace takového projektu mi přinesla nové zkušenosti, které mohu 

příště uplatňovat v dalších ročnících závodu. Během příprav jsem navázal kontakty 

s partnery, kteří mohou mít přínos pro rozvoj mojí osoby v organizování dalších 

projektů.  

Věřím, ţe tento projekt nebyl mým jediným a posledním organizačním počinem, 

jelikoţ mě tato práce baví a naplňuje.  
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Souhrn 

Cílem projektu Erzgebirge Trophy bylo připravit a zorganizovat extrémní 

outdoorový závod dvojic pro veřejnost. Zaměřil jsem se hlavně na získání teoretických 

a praktických zkušeností. Pro splnění hlavního cíle jsem si musel určit několik dílčích 

úkolů. 

Teoretické a praktické zkušenosti získané studiem na vysoké škole jsem 

následně uplatňoval v praxi. Dlouhodobou přípravou a pečlivou organizací se povedlo 

zorganizovat akci, která úspěšně naplnila očekávání závodníků i organizátorů. 

Projekt Erzgebirge Trophy se bude pořádat i v následujících letech, jak 

v zimním, tak i v letním období. 
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Resume 

 

The aim of project Erzgebirge Trophy was preparing and organizing of extreme 

outdoor race for cuples for public. I  focused manly on  practice and theoretic 

experiences. For passing main point I had to devided this work in a few parts. 

Theoretic and practical experiences which I had learnt on the universtity of sport 

and I used in thesis and practice. Because I was preparing this project long time it 

passed all points which were expecting. The Project Erzgebirge Trophy will continue in 

next years, in summer and winter season as well.  
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Propozice k závodu 

 

Místo základny: ZŠ Jáchymov – ul. Husova 992 GPS Loc: 50°21'48.425"N, 

12°55'50.962"E 

Prezence závodníků: 23. 4. 2010 18
00

 – 20
00

 v budově ZŠ Jáchymov 

Start závodu: 24. 4. 2010 v 5
00  

  hromadně před budovou ZŠ Jáchymov 

Cíl závodu: je utajen 

Ukončení závodu: 25.4. 2010 cca v 10
00

 

První noc je ubytování zajištěno v tělocvičně místní školy. Proto je nutností mít svůj 

vlastní spacák a karimatku. Musíme upozornit, ţe zde není moţnost vaření ani 

sprchování (pouze toalety). 

Den závodu – závodníci vyráţí na trať nalehko jen s povinnou výbavou nutnou 

k závodu. Všechny věci zanechané na základně budou převezeny do cíle závodu. Proto 

je zapotřebí všechny nepotřebné věci řádně sbalit a do 4
45

 je odevzdat na označené 

místo organizátory. 

Cíl závodu – je umístěn v penzionu se sociálním zařízením. Závodníci po dokončení 

závodu budou mít hned přístup ke svým věcem zanechaným na základně a budou 

ubytováni. V ceně závodu je snídaně. Z důvodu moţného velkého časového rozmezí 

mezi hlídkami večeře není zajištěna.  

Povinná výbava – mapa 4 Krušné hory-Klínovec a Karlovarsko, 2 nabité mobilní 

telefony, tuţka, propiska, poznámkový blok, lékárnička (dle vlastní potřeby např.: 

náplast, ibalgin, elastické obinadlo, trojcípí šátek, magnesium), čelovka, občanský 

průkaz, kartička pojištěnce, plavky a ručník 

 

!!! BEZ KOMPLETNÍ POVINNÉ VÝBAVY NEBUDE DRUŢSTVO 

PŘIPUŠTĚNO KE STARTU!!! 

 

 

  

 

 

Mediální partneři 

 

     Příloha č.6
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