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1 ÚVOD 

Vybrané téma jsem si zvolil proto, že mě zajímá tréninkový proces dětí a mládeže, 

proto jsem se rozhodl zorganizovat fotbalový turnaj. Příprava a realizace turnaje je 

možnost, jak se podívat na fotbal z trochu jiného pohledu. Připravit a zrealizovat takový 

turnaj zahrnuje velké množství úkolů, které je třeba mít dopředu promyšlené. Takový 

turnaj musí mít zajištěnou ekonomickou, materiální a také organizační stránku. Bylo tedy 

potřeba ho předem naplánovat, připravit, zorganizovat, zrealizovat a na konec 

vyhodnotit. Velkou výpomocí v těchto činnostech mně byl klub SK RAPID PLZEŇ, ve 

kterém hraji a podle kterého byl tento turnaj také pojmenován.  

Bakalářská práce je projektového typu a zabývá se přípravou a realizací fotbalového 

turnaje v malém fotbalu kategorie U11-12. V teoretické části jsem se zaměřil na 

charakteristiku malého fotbalu, kde jsou informace o historii, pravidlech a také o tom, jak 

tento sport figuruje v ČR. Dále na aspekty věkové kategorie U11-12, kde je zmíněno o 

cílech tréninkové jednotky dané věkové kategorie. Další kapitolou jsou požadavky na 

ekonomické a materiální zajištění sportovní akce. V praktické části jsem konkrétně řešil 

organizační zajištění a samotnou realizaci turnaje RAPID CUP.   

Dále jsem chtěl, aby tento turnaj byl něčím výjimečný a to spočívalo v tom, že každý 

gól, který byl na tomto turnaji vstřelen, byl proměněn v 15 Kč. Tato skutečnost také 

znamenala velkou motivaci pro hráče předvádět co nejlepší výkony. Celkový výdělek 

z tohoto turnaje byl věnován občanskému sdružení ProCit, z.s. v Plzni, které se věnuje 

dětem s PAS. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je připravit, realizovat a vyhodnotit turnaj “RAPID CUP“ 

v malém fotbalu pro věkovou kategorii U11-U12 okresu Plzeň – město.  

2.2 ÚKOLY PRÁCE 

 Zpracování propozic a propagace turnaje 

 Organizační, ekonomické, materiální a personální zajištění 

 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků turnaje 

 Předání symbolického šeku  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části jsou řešené především teoretické informace o tom, jaký způsobem 

probíhá pořádání sportovní akce. Konkrétně jde o věci spojené s ekonomickým, 

materiálním, organizačním a personálním zajištěním při pořádání sportovní akce. Dále je 

zde popsána charakteristika malého fotbalu a věkové kategorie U11-12. Také zde popisuji 

souvislosti klubu SK RAPID Plzeň a občanským sdružením ProCit, z.s. s touto prací. 

3.1 CHARAKTERISTIKA MALÉHO FOTBALU 

Jedná se o sportovní kolektivní hru. Malá kopaná se hraje pouze venku, často 

s různě početnými družstvy a vyvinula se ze spontánní, neorganizované formy fotbalu. 

Mimo rámec fotbalového svazu má svá pravidla i své soutěže. Perspektivu má i v místech, 

kde chybějí velká hřiště nebo kde se nesejde větší počet zájemců. Pravidla malé kopané 

mohou být při pořádání turnajů modifikovaná. (Votík, 1998) 

3.1.1 HISTORIE MALÉHO FOTBALU 

Malá kopaná je jedním z nenáročných sportovních odvětví, je nejen vítanou náplní 

pro využití volného času, ale přispívá dnes už ve velkém měřítku k pravidelnému 

sportování. Malá kopaná přivedla na hřiště velké množství těch, komu se, ať 

z pohodlnosti, nebo z nedostatku příležitosti, jakémukoliv sportu vyhýbali. 

 Jak spontánně vznikla, tak se i spontánně rozšířila. Od roku 1970, kdy se hrály 

první turnaje malé kopané, zprvu neoficiální, pak na půdě SSM (socialistický svaz mládeže) 

i oficiální s možností postupu až do národního finále, nastal nevídaný rozmach. Ukázalo 

se, že menší počet hráčů a zmenšené hřiště vyřešily všechny nejožehavější problémy a 

zbouraly existující bariéry: začala se rodit družstva nejrůznějšího druhu, v závodech, 

svazáckých organizacích, tělovýchovných jednotách, ale i uliční party. Díky tomu se začaly 

vytvářet místní soutěže, které často překročily rozměry okresů a tak se staly soutěži 

krajskými.  
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 Nebylo vůbec zapotřebí řešit propagace, základem byl zájem o pravidelný pohyb, 

přirozená touha po kolektivu, který chce za něco bojovat. Takhle vznikala struktura 

soutěží, která byla řízená dobrovolnými štáby a díky tomu se lidé naučili organizace a 

řízení. Ve všech samostatných, pravidelných a dlouhodobých soutěžích je kladen důraz i 

na morálku, chování, pořádá se mnoho tradičních turnajů s celonárodní účastí při různých 

příležitostech, oslavách a výročích. Dochází k navazování družby. Malá kopaná sehrává 

tedy i důležitou politicky-společenskou roli. Rozmach přinesl také problémy. Stále více se 

ukazovala potřeba sjednocení základních pravidel, organizačních struktur, koordinace 

jednotlivých soutěží a tedy určitého centrálního řízení. Tohoto nelehkého úkolu se ujal 

v malé kopané, stejně jako při jejím zrodu, Socialistický svaz mládeže. Se snahou i po 

jednotnějším působení na hráče malé kopané, neboť tento sport musí splňovat i základní 

politickovýchovné aspekty. 

 Jedním ze základních faktorů bylo sjednocení pravidel, neboť základní pravidla pro 

malou kopanou vydaná ČÚV ČSTV v roce 1975 se v jednotlivých centrech měnila a stále 

více se vzájemně lišila. Proto byla zpracována ČÚV SSM novelizovaná pravidla, a to na 

základě čerstvě vydaných mezinárodních pravidel pro malou a halovou kopanou Světovou 

fotbalovou asociací FIFA. Tato pravidla jsou vytvořena na základě mnoha zkušeností se 

„zmenšeným“ fotbalem v mnoha zemích světa. Vystihují tendenci zvýšit dynamičnost 

tohoto sportu, jednoduchost, krásu a přitažlivost. Podařilo se tu spojit úspěšné formy hry 

na hřišti i v halách. (Fotbalový svaz ČÚV ČSTV, Sportpropag, Praha,1987)  
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3.1.2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MALÉHO FOTBALU 

 

Obrázek 1 - Nákres hrací plochy 

 Rozměry 

Hrací plocha musí být pravoúhlá, maximální délka je 50 m, minimální délka je 25 m, 

maximální šířka 25 m, minimální 15 m. Délka musí vždy převyšovat šířku. Pro oficiální 

soutěže a zápasy platí rozměry 40x20 m. 

 Vyznačení hrací plochy  

Hrací plocha musí být vyznačena dobře viditelnými čárami nejvýše 12 cm širokými. 

Delší ohraňující čáry jsou pomezní, kratší brankové. Hrací plochu dělí středová čára. 

Střed hrací plochy musí být označen vhodnou značkou a pro oficiální soutěže 

středovým kruhem o poloměru 3 m. 
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 Brankové území 

Na obou koncích hrací plochy se vyznačí brankové území. Vymezí ho dva oblouky o 

poloměru 6 m, které vycházejí do pole 6 m od každé brankové tyče kolmo na 

brankovou čáru. V poli je spojuje 3 m dlouhá přímá čára vodorovná s brankovou. 

Prostor uvnitř těchto čar nazýváme pokutovým územím. 

 Značka pokutového kopu 

Značka pokutového kopu musí být vhodně vyznačena ve vzdálenosti 6 m od branky na 

pomyslné kolmici vedené z jejího středu. 

 Branky 

Branky musí být umístěny ve středu každé brankové čáry. Tvoří je dvě svislé tyče 

vzdálené od sebe 3 m (měřeno uvnitř) a spojené břevnem, jehož spodní hrana je 2 m 

nad hrací plochou. Brankové tyče a břevno musí mít stejnou šířku a tloušťku, která 

nesmí být větší než 8 cm. 

 Povrch hrací plochy 

Povrch musí být rovný. Užití dřeva nebo umělé hmoty se doporučuje jen v případě 

překrytí betonu nebo asfaltu. Lze hrát i na umělém trávníku. 

 Míč 

Míč má být kulatý a jeho vnější obal musí být zhotoven z kůže nebo z jiného 

schváleného materiálu. Hraje se míčem č. 4. Míč se během utkání nesmí bez souhlasu 

rozhodčího měnit. Pro domácí soutěže lze použít i míč č. 5 (objemem i hmotností míč 

klasické kopané). 

 Počet hráčů 

Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé má nejvýše 5 hráčů, z nichž jeden je brankář. 

Maximální počet náhradníků je 6. Počet střídání se během hry neomezuje. 
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 Výstroj Hráčů 

Hráč na sobě nesmí mít nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče. Obvyklá 

výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek, ponožek a sportovní obuvi. Zakázáno je hrát 

v kopačkách s vyměnitelnými kolíky.  

 Rozhodčí 

Pro řízení každého utkání musí být určen rozhodčí. Jeho pravomoc začíná v okamžiku, 

kdy vstoupí na hrací plochu. Pro oficiální utkání se delegují dva pomezní rozhodčí, 

kteří se podřizují hlavnímu rozhodčímu a jsou povinni mu signalizovat, která strana je 

oprávněna provádět rohový kop, kop od branky, vhazování autu.  

 Doba hry 

Hraje se 2x25 minut.  

 Míč ve hře a míč ze hry 

Míč je ze hry, přejde-li po zemi nebo vzduchem pomezní nebo brankovou čáru, dále 

přeruší-li rozhodčí hru. Jinak je od začátku do konce hry míč ve hře, a to i tehdy, 

odrazí-li se od brankové tyče, břevna nebo rohového praporku zpět do hrací plochy, 

dále odrazí-li se do hrací plochy od hlavního nebo pomezního rozhodčího, který je na 

hrací ploše a také, vznikne-li domněnka, že pravidlo bylo porušeno, ale rozhodčí hru 

nepřerušil. 

 Dosažení branky 

Branky je dosaženo, přejde-li míč celým objemem brankovou čáru mezi oběma 

brankovými tyčemi a pod břevnem. 

 Postavení mimo hru 

V malé kopané toto pravidlo neplatí. 

 Volné kopy 

Dělí se na přímé a nepřímé. Z přímých kopů může být proti provinilému mužstvu 

dosaženo branky, z nepřímých kopů je tehdy, dotkne-li se míče nebo jím zahraje jiný 

hráč než ten, který volný kop prováděl, a sice dříve, než míč skončí v brance. 
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 Pokutový kop 

Provádí se z pokutové značky. Při jeho provedení musí být všichni hráči na hrací ploše, 

a s výjimkou hráče provádějícího pokutový kop a brankáře soupeřova mužstva, musejí 

být mimo pokutové území. 

 Vhazování míče 

Přejde-li míč po zemi nebo ve vzduchu úplně pomezní čáru, vhazuje jej na hrací plochu 

některý hráč z opačného družstva, než ze kterého se hráč dotkl míče jako poslední. 

Vhazující hráč musí být obrácen k hrací ploše a musí alespoň částí nohou stát bud za 

pomezní čárou mimo hrací plochu, nebo na pomezní čáře. Přímo z vhazování nemůže 

být dosaženo branky. 

 Rohový kop 

Přejde-li míč po zemi nebo vzduchem úplně brankovou čáru mimo její část a hrál-li při 

tom míčem naposledy hráč bránícího družstva, provádí se rohový kop. Kop z rohu se 

provádí kopnutím míče, který je položen přesně v bodě, kde se protínají pomezní a 

branková čára. Hráči z bránícího družstva se nesmějí přiblížit k míči na vzdálenost 

menší než 3 metry, dokud není míč ve hře. Přímo z rohového kopu může být dosaženo 

branky. (Fotbalový svaz ČÚV ČSTV, Sportpropag, Praha,1987) 

 

 Při pořádání turnaje v malém fotbalu mohou být pravidla hry pro daný turnaj 

modifikována podle pořadatele. Například, pokud je hřiště ohraničeno dřevěnými 

mantinely, může se pořadatel s účastníky turnaje domluvit, že se nebude hrát na klasické 

vhazování, ale na mantinely. Když se tedy míč dostane za pomezní čáru po stranách 

hřiště, tak je stále ve hře, protože si hráči mohou míčem narážet o mantinely. Dalším 

typickým příkladem je způsob střídání. Je možné se domluvit, že se bude střídat hokejově, 

to znamená, že každý hráč může jít vystřídat, kdy chce a zároveň se může do hry kdykoliv 

vrátit.   

 



 TEORETICKÁ ČÁST 

 11 

3.1.3 MALÝ FOTBAL V ČR 

Jde o týmový sport, který je hrán podle vlastních pravidel vycházejících 

z mezinárodních pravidel malého fotbalu. Začínal na vesnických loukách, později 

městských sídlištích, dále byl sjednocen Asociací malého fotbalu ČR (dále jen “AMF”), člen 

Evropské a Světové federace malého fotbalu. AMF je řídícím orgánem malého fotbalu v 

České republice. Je neziskovou organizací, která má za cíl organizovat, propagovat a 

rozvíjet tento sport na území České republiky a přispět tak k pozitivnímu rozvoji 

společnosti. Námi pořádané soutěže se zaměřují na osobní rozvoj amatérských hráčů, 

team building, fair - play a nové vztahy napříč desítkami tisíc hráčů, kteří jsou našimi 

registrovanými členy. Soutěže malého fotbalu v jednotlivých regionech jsou organizovány 

prostřednictvím tzv. regionálních oblastních svazů. Tyto svazy jsou AMF podporovány 

materiálně i finančně. Právě v těchto svazech je snaha vytvářet z amatérských hráčů hráče 

kvalitní a zvyšovat tak popularitu tohoto sportu u nás. Je však třeba si uvědomit, jak silnou 

pozici, s respektem k desítkám tisíc registrovaných hráčů, si tento sport vybudoval 

směrem k marketingovým agenturám a společnostem k propagaci a podpoře prodeje 

jejich produktů. Velkou výhodou malého fotbalu je, že oproti ostatním sportům je většina 

týmů založena na základu kamarádství a to i bez ohledu na výkonost hráčů. Díky tomu je 

malý fotbal nástrojem k eliminaci vybraných problematik v sociální oblasti. 

(Dostupné z: http://www.malyfotbal.cz/o-nas--2377.html [cit. 31.05.2018]) 

3.2 CHARAKTERISTIKA VĚKOVÉ KATEGORIE U11-12 

Řeč je o biologických a psychosociálních aspektech věkové kategorie 11-12 a také o 

cílech tréninkové jednotky v této kategorii. 

Období 10-14 let, které se týká hráčů účastněných na tomto turnaji, je etapou 

přechodu od dětství k dospělosti. V organizmu dítěte probíhají velké biologické změny, 

které se odrážejí i ve vývoji dětské psychiky.  

3.2.1 BIOLOGICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY VĚKOVÉ KATEGORIE U11-U12 

Věkové období přibližně od 10 do 12 let označujeme jako předpubertální etapu. 

Značného stupně rozvoje dosahuje pohybová koordinace, reakční doba je téměř stejná 

jako u dospělých, za významné je toto období považováno také v otázce rozvoje 

rychlostních schopností. Mezi 9. a 11. rokem, kdy může dojít k poměrně značnému 



 TEORETICKÁ ČÁST 

 12 

nárůstu svalové síly, preferujeme rozvoj dynamických a explozivních silových schopností. 

Po předpubertální etapě začíná u chlapců kolem 12 let puberta. Zvýrazňuje se úsilí po 

samostatnosti a dochází k nárůstu kritičnosti. Cítí se dospělými a požadují, aby s nimi také 

tak bylo jednáno. Přehnaná pochvala se může odrážet v neodpovídající sebedůvěru a 

záporné hodnocení může vyvolávat nedůvěru v sám sebe. V každém případě při jednání je 

třeba brát v úvahu rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem. (Votík, Zalabák, 2011) 

3.2.2 CÍLE TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY VE VĚKOVÉ KATEGORII U11-12 

Zde je psáno o cílech, které slouží k tomu, abychom věděli, k čemu hráče chceme při 

tréninkové jednotce dovést. 

Někdo bude více silový typ a bude ve hře používat jen základní typy kliček 

(stahovačka, zasekávačka, oběhnutí). Jiný hráč naopak bude vše naplňovat vrchovatě a 

třeba i předbíhat svou věkovou kategorii, ale herní vůle v těžkých momentech bude velmi 

upadat a hráč nebude schopen táhnout tým v těchto okamžicích.  

Jak jsou tedy zhruba cílové dovednosti v mladších žácích? 

 Hrát výhradně konstruktivně 

 Hrát na více místech ve více řadách – vlevo, vpravo, uprostřed, vzadu, 

vpředu 

 Po získání míče ihned zaujmout útočnou činnost a po ztrátě míče činnost 

obrannou se snahou získat míč zpět 

 Vnímat a rozlišovat důležitost podnětů kolem sebe a podle toho jednat 

 Cíleně kombinovat včetně používání narážeček a kolmých přihrávek, 

nabíhat ještě před přihráním a zavolat si o míč ve vhodný moment 

 Snahu a odvahu obcházet protihráče, po obejití protihráče zrychlit 

 Přihrávat míč levou i pravou nohou 

 Převzat a zpracovat míč 

 Střílet přímým nártem a vnitřní stranou nohy s pochopením kritických míst 

kopu 

 Používat tělo v obranných i útočných soubojích  
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 Tvořivě kombinovat, bez učení se přihrávkovým schématům v tréninku 

 Vědomě využívat prostor 

 V blízkosti soupeřovi branky k ní dobíhat po své střele i po střele spoluhráče 

 Měnit si místa jak při útočení, tak při ztrátě míče s dočasným přebíráním 

role za spoluhráče, má-li on do základního postavení daleko a nestihl by se 

vrátit 

 Nebát se hlavičkovat 

 Aktivní hra brankáře 

 Nevzdávat utkání při nepříznivém výsledku, nebo když se hra nedaří 

 Vnímat tým jako skupinu, které chci věnovat část svého já, a od které mohu 

očekávat to samé. Klukovská parta se stejným cílem – bavit se fotbalem i za 

cenu nějakého nepohodlí. (Plachý, Procházka, 2014) 

3.3 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ AKCE 

Než vůbec k takové sportovní akci dojde, je třeba si předem promyslet veškeré 

zajištění k přípravě. V případě ekonomické přípravy si pořadatel musí rozvrhnout finanční 

plán, který většinou zahrnuje také sponzorství. Dále je velmi důležité personální zajištění, 

protože jeden člověk se s takovou akcí jen těžko vypořádá. A z hlediska materiální 

přípravy jde především o to, aby měl organizátor potřebné zázemí a veškerý materiál 

k pořádání sportovní akce. Také sem spadá i propagace, která je důležitá především proto, 

aby se akce dostala do povědomí veřejnosti. V neposlední řadě je dobré, aby pořadatel 

byl seznámen s riziky, ke kterým může během plánování a následné realizace docházet.  

3.3.1 POŽADAVKY NA EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ, SPONZORING 

Z hlediska ekonomiky je velmi důležité mít představu o tom, jak finančně náročné 

je pořádání sportovní akce v podobě fotbalového turnaje. Zásadní věcí je vytvoření 

finančního plánu v podobě tabulky s náklady a výdaji. 

Sponzorování je významným prostředkem k zabezpečení dodatečných finančních 

zdrojů, které sloužící k realizaci kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit 

v různých sférách života naší společnosti. Výjimku nepředstavují ani tělovýchovné, 

sportovní a turistické organizace, spolky a kluby, avšak i jednotlivci, usilující o získání 
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finančních prostředků pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnost. A to je nepochybně 

hlavní důvod, že sponzorování přes řadu dočasných problémů, prochází dynamickým 

vývojem také ve vztahu k oblasti tělesné výchovy, sportu a turistiky. (Čáslavová, 2004) 

Druhy sponzoringu  

 Mecenášství – Mecenášství znamená, že sponzor opakovaně podporuje sport, 

vědu, kulturu nebo jiné oblasti a neočekává od nich žádnou protislužbu.  

 Dárcovství – jednorázová podpora, kdy dárce vkládá prostředky do sportovce, 

umělce či vědce, aby mohl vykonávat svou činnost. Tato podpora je tedy pouze z 

dobré vůle sponzora, kterému to přináší potěšení.  

 Nadační činnost – ta spočívá v podpoře nadačních cílů z vlastních 

nahospodařených zisků.  

 Sponzorství – marketingová aktivita, za kterou sponzor požaduje po 

sponzorovaném protislužbu ve formě reklamy a zviditelnění. (Dvořáková, 2005) 

 

Zajištění potřebných finančních prostředků je věcí naplánování finančního plánu, 

kde se porovnávají příjmy a výdaje spojené s konáním akce. Na základě předpokládaného 

zjištění, v jakých částkách se budou pohybovat náklady, se řeší sponzorské zajištění. 

Tabulka 1 – Návrh finančního plánu 

Příjmy Výdaje 

Startovné, Sponzoři 

Pronájem za prostory, 

ocenění, 

odměny, 

tisk diplomů. 

Celkem: XXX,- Kč Celkem: XXX,- Kč 

 

3.3.2 POŽADAVKY NA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Je jen těžko představitelné, že při pořádání sportovní akce v podobě fotbalového 

turnaje zvládne veškerou organizační činnost sám pořadatel. Právě pořadateli tedy potom 

spadá úkol promyslet a vytvořit si personální zajištění pro bezproblémový chod celé akce.  
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Členové personálního zajištění:  

 Pořadatel 

 Asistent pořadatele 

 Zapisovatel 

 Rozhodčí 

 Zdravotník 

 Další asistenti, kteří se starají o dokumentaci nebo například občerstvení. 

3.3.3 POŽADAVKY NA MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Základem materiálního zajištění je mít zajištěné a připravené místo konání (hřiště) 

a dále také veškeré prostory spojené s organizací (šatny, sprchy, restaurace). Další věcí, 

která se týká materiální přípravy, jsou míče (míče hrací a míče pro rozcvičení). S tím 

souvisí i sada rozlišovacích dresů pro případ, že dva týmy budou mít stejné barvy dresů. 

Dále je důležité připravit a zajistit občerstvení pro účastníky akce. Dále sem patří také 

zajištění veškerých cen pro vítěze.  

3.3.4 PROPAGACE SPORTOVNÍ AKCE 

Jakým způsobem je řešena propagace sportovní akce, je velmi důležitým krokem při 

pořádání sportovní akce. Díky propagaci se pořadateli jeho akce dostává do povědomí 

širší veřejnosti a dochází ke komunikaci s okolím. Kvalita propagace se následně odrazí do 

kvality průběhu akce. V dnešní době je na výběr z několika možností, jak sportovní akci 

propagovat. Základem takové propagace je rozhodně plakát s oficiální pozvánkou. 

Možnosti propagace dělíme na: 

 Internet – jde o zdroj dostupný téměř všem lidem. Dostupný, rychlý, efektivní. 

 Tisk – velmi rozšířený způsob, jde konkrétně o denní tisk, časopisy, katalogy. 

 TV, rádio – v případě pořádání vetší akce je možné zvolit i propagaci pomocí 

televize či rádia, jde ovšem o finančně náročnější způsob propagace. 

 Outdorová reklama – představuje výlep plakátů na veřejných místech.  

(Dostupné z: http://www.mira-vlach.cz/moznosti-reklamy-a-propagace [Citace dne 1.6.2018]) 
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3.3.5 RIZIKA PŘI POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍ AKCE 

Pořadatel musí být připravený na rizika, se kterými je možné se během plánování 

sportovní akce setkat. Tato rizika, která mohou ovlivnit průběh sportovní akce, dělíme na 

objektivní a subjektivní.  

Objektivní rizika jsou taková, která neumíme ovlivnit. Typickým příkladem je 

počasí. Pokud plánujeme sportovní akci ve venkovním prostředí, jen těžko dokážeme 

ovlivnit, zda se nám počasí v den akce podaří. Jde o rizika, která se řeší operativně až na 

místě a nelze se na ně ideálně připravit. 

Subjektivní rizika mohou vzniknout i díky špatné organizaci pořadatele sportovní 

akce. Jde o rizika, na která se pořadatel musí umět připravit a když na něj dojde, musí 

pohotově reagovat. Příkladem subjektivního rizika je například to, že se nám v případě 

pořádání turnaje na poslední chvíli odhlásí některý z týmů a my jako pořadatelé musíme 

mít v záloze tým, který je ochoten se ještě přihlásit. Zkrátka mít záložní řešení.    

(Kotrnoch, 2013) 

3.4 PŘEDSTAVENÍ SK RAPID PLZEŇ, SOUVISLOSTI S PROJEKTEM TURNAJE 

V této kapitole je sepsáno o tom, jak klub SK RAPID PLZEŇ s tímto turnaje souvisí. 

Jsou zde informace o tom, kdy byl klub založen, jaké názvy tento klub nesl, dále jaké jsou 

osobnosti, ale také největší úspěchy a zajímavosti tohoto klubu. 

 

Obrázek 2 - Logo SK RAPID Plzeň 

3.4.1 HISTORIE, ÚSPĚCHY 

Plzeňský fotbalový klub SK Rapid Plzeň byl založen v roce 1921 pod názvem AFK 

Stráž bezpečnosti. Jeho klubovými barvami jsou modrá a bílá, je patrné i z obrázku 2. 

Název stadionu tohoto týmu nese jméno “Na Lopatárně“. Historické názvy tohoto klubu 

jsou: AFKS Stráž bezpečnosti (1921), Rapid Plzeň (1933), Sokol SNB Plzeň (1949), Rudá 
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hvězda Plzeň (1952), Rapid Plzeň (1990), SKP Rapid Plzeň (1996). Osobnostmi tohoto 

klubu jsou: Ivan Bican, Josef Humeník, Pavel Baroch, Jaroslav Kovařík, Jaromír Mysliveček.  

Poslední zmiňovaný, tedy Jaromír Mysliveček, je rekordmanem mezi plzeňskými 

trenéry. Působil v šesti klubech v plzeňském kraji, v některých dokonce dvakrát. Sám 

Mysliveček byl výjimečný i v jeho hráčské kariéře. V roce 1963 se dostal do tehdejšího 

Spartaku Plzeň (dnešní FC Viktoria Plzeň), kdy v jednom ze zápasů nastoupili proti 

olympijskému výběru Československa a ačkoliv prohráli 1:4, tak on se zapsal jako jediný 

střelec tohoto utkání. Po tomto zápasu měl nabídky od jiných klubů, nakonec ale zůstal 

v Plzni. Nyní vede Jaromír Mysliveček “A“ tým Rapidu Plzeň, se kterým hraje krajský 

přebor. 

Historicky největším úspěchem tohoto klubu byl postup do divize, který se povedl 

v roce 1946 a 1995. V obou případech vydržel Rapid v tak kvalitní soutěži, jako je divize, 

jen jednu sezónu, po které hned sestoupil.  

Za zmínku stojí také, že na Rapidu se hrál i ženský fotbal dokonce na prvoligové 

úrovni. V sezóně 1996/97 vybojoval ženský tým Rapidu historický úspěch, kdy v lize 

skončil 3. za Spartou a Slavií. V 90. letech hrála za Rapid i Dagmar Damková, která se 

později stala mezinárodní rozhodčí a v současné době je funkcionářkou. V roce 2005 

přešly ženské týmy Rapidu pod plzeňskou Viktorii, kde hrají dosud. (Hochman & Novotný, 

2015) 

3.4.2 SOUVISLOSTI S PROJEKTEM TURNAJE 

Protože jsem sám aktivním hráčem SK Rapid Plzeň, chtěl jsem tuto práci s tímto 

klubem spojit. Organizace turnaje ve fotbalu je příležitost, jak se na fotbal podívat 

z trochu jiného pohledu. Jako hráč Rapidu tam znám veškeré zázemí, což mně velmi 

zjednodušilo přípravu na organizaci a realizaci turnaje. Hned jsem věděl, že jako místo 

konání turnaje zvolím areál Rapidu. Podle tohoto klubu je také spojen název tohoto 

turnaje.  
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3.5 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROCIT, SOUVISLOSTI S PROJEKTEM 

TURNAJE 

Jak je zmíněno v úvodu, tato práce má také charitativní úmysl. Chtěl jsem, aby tento 

turnaj byl něčím výjimečný. To spočívalo v tom, že tato akce finančně pomohla dětem, 

které to potřebují. O této informaci věděli účastníci od samého začátku, jakmile dostali 

pozvánky. Tudíž atmosféra turnaje byla příjemně naladěná s takovým vědomím hráčů, že 

mohou pomoci i ostatním. 

 

Obrázek 3 - Logo občanského sdružení ProCit, z.s 

3.5.1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PROCIT 

 ProCit je občanským sdružením pro přátele, rodiče a děti s PAS. Lidé, spojení 

s tímto sdružením, se zabývají poradenstvím, diagnostikou a terapií. Dále pořádají různé 

volnočasové aktivity, sportovně relaxační a vzdělávací víkendy a benefiční akce. Také 

poskytují různé formy vzdělávání, akreditované kurzy, přednášky, besedy a semináře.      

To všechno představují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

(Dostupné z: http://www.autismusprocit.cz/o_nas.html [cit. 2018-05-31]) 

 

3.5.2 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Autismus je porucha, kterou trpí deset až patnáct dětí z tisíce. První symptomy se 

obvykle objeví před třicátým měsícem věku dítěte, zřetelnými se stanou v době, kdy u 

dítěte dojde k výrazné poruše ve vývoji komunikačního jazyka. Autismus se vyskytuje asi 

třikrát více u chlapců než u dívek. Postižený autismem nemusí mít nutně všechny znaky a 

symptomy spojené s autismem. I když lidé s autismem vykazují podobné symptomy, 

neexistují dvě děti s autismem s úplně stejnými projevy. 
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Abychom mohli dítě diagnostikovat jako autistické, musí splňovat alespoň dvě 

kritéria z první kategorie, dvě kritéria z druhé kategorie a jedno kritérium ze třetí 

kategorie. Zde je přehled jednotlivých kategorií: 

1. Kategorie - sociální interakce – děti s autismem nerozumí neverbálnímu 

chování a neumí ho správně používat. Děti s autismem: 

 Nemohou se vyhýbat očnímu kontaktu; 

 Mohou mít problémy s porozuměním výrazům obličeje a s reakcí na 

sociální klíče a gesta jako mávání a ukazování; 

 Nejsou schopny navazovat a rozvíjet přiměřené sociální kontakty 

s vrstevníky; 

 Dávají přednost samotě a nemají zájem o jiné lidi; 

 Používají ruku jiné osoby, chtějí-li dosáhnout na nějakou věc; 

 Projevují minimální iniciativu, mají minimální nebo žádné herní 

odpovědnosti. 

2. Kategorie - komunikace – děti s autismem mají kvalitativní i kvantitativní 

postižení řeči. Jinými slovy, řeč je u dětí s autismem nejen zpožděná, ale vyvíjí 

se odlišným způsobem než u dětí zdravých. Postižení v komunikaci se může 

projevit: 

 Echolalií (opakování slov a vět); 

 Monotónní řečí bez intonace; 

 Nedostatky v napodobování, spontánnosti a variacích v použití jazyka; 

 Nesprávným používáním zájmen; 

 Neschopností chápat abstraktivní pojmy, například nebezpečí. 

Asi u čtyřiceti procent dětí s autismem se řeč nevyvine, aniž by se děti snažily 

kompenzovat tento nedostatek nějakým alternativním způsobem komunikace, jako jsou 

gesta nebo mimika. Ti, u kterých se řeč rozvine, nepoužívají ji běžným konverzačním 

způsobem. V raném věku se dítě může chovat nezvykle tiše, nepláče, nebrouká si.   
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Mohou se objevit náznaky gest či verbálních projevů, nedokáže však napodobit slova či 

zvuky. V batolecím věku může dítě dokonce přestat používat už naučená slova. 

3. Kategorie - aktivity a zájmy – děti s autismem si vytvářejí opakující se 

motorické manýry a stereotypní vzorce chování, které se projevují různým 

způsobem: 

 Stereotypními a opakujícími se vzorci chování, jako je plácání rukama, 

tleskání, pozorování třepetajících rukou, kolébání a otáčení těla, 

grimasování, poklepávání, verbální stereotypy; 

 Abnormálním zaměřením na určitý vzorec chování či rutinní činnost a 

snahou o jejich neměnnost; 

 Neobvyklým zacházením s hračkami, zaměřením se na části předmětu. 

 

V raném dětství se tyto zvláštnosti mohou projevit tím, že dítě odmítá jídlo určité 

barvy nebo konzistence. Dítě nemusí reagovat na lidské hlasy či okolní zvuky, nebo 

naopak může na běžný zvuk reagovat panicky. Batolata s autismem dávají často přednost 

svým sebestimulačním aktivitám nebo zírání do prázdna před hrou s hračkou. Mohou 

trávit mnoho času točením koleček u autíček, rovnáním předmětů do řady nebo 

skládáním zvířátek na okraj stolu.  

 Děti s autismem jsou si v mnohém podobné, mají podobné nedostatky v určitých 

oblastech vývoje a mají i své silné stránky. Každé dítě je však v rámci autistického spektra 

jiné. Aby dítě bylo diagnostikováno jako autistické, nemusí splňovat všechny uvedené 

symptomy. Každý symptom je součástí autistického syndromu, a je-li symptomů 

dostatečný počet, pak je diagnóza autismus na místě. Vzhledem k tomu, že autismus je 

velmi komplexní postižení, a vzhledem k tomu, že některé symptomy se objevují 

v pozdějším věku, je nutné pro správné stanovení diagnózy provádět vyšetření 

opakovaně. Důležité je i celkové lékařské vyšetření, aby se vyloučily jiné příčiny chování. 

(Richman, 2006) 
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3.5.3 SOUVISLOSTI S PROJEKTEM TURNAJE 

Princip tohoto charitativního záměru byl jasný a spočíval v tom, že každý vstřelený 

gól, který na tomto turnaji byl vstřelen, byl proměněn za 15 Kč. Částka, která byla sečtena 

z počtu branek po konci turnaje, byla darována veřejné sbírce občanského sdružení ProCit 

z Plzně, které se věnuje dětem s PAS. Z těchto peněz mohou být zprostředkovány 

například víkendové pobyty pro rodiny s dětmi, které postihla PAS. Z této zrealizované 

myšlenky měla velkou radost sama ředitelka tohoto občanské sdružení. S paní ředitelkou 

Irenou Vítovcovou a s vybranou částkou přikládám fotografii v přílohách. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsou řešené věci, které se týkají konkrétní přípravy a realizace 

fotbalového turnaje RAPID CUP. Tato část je dělena na organizační přípravu a vlastní 

realizaci turnaje. Závěrem této akce bylo vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Následovalo 

už jen sečtení všech branek, které na turnaji byly vstřeleny a předání symbolického šeku 

občanskému sdružení ProCit,z.s. 

4.1 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE 

Zde jsou popsané veškeré věci, které pořadatel turnaje musí dopředu promyslet a 

připravit ještě před tím, než se akce vůbec uskuteční. Konkrétně jde o věci, jako vybrat 

místo a termín turnaje takový, který bude vyhovovat všem účastníkům. Dále si promyslet 

finance, které jsou na takovou akci potřebné zajistit. Aby měl turnaj správnou atmosféru a 

úroveň, bylo také třeba vytvořit kvalitní propagaci. A v neposlední řadě bylo nutné, aby 

pořadatel nebyl na celou akci sám, tak si musel obstarat pomoc v podobě dalšího 

personálu. 

 

Obrázek 4 – Místo konání turnaje RAPID CUP v areálu SK Rapid Plzeň 
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4.1.1 VOLBA MÍSTA A TERMÍNU TURNAJE 

 Volba termínu byla první věc, kterou jsem jako pořadatel musel velmi dlouze 

plánovat a promýšlet. Šlo o turnaj, který byl určený pro věkovou kategorii U11-12. Týmy 

z těchto kategorií mohou mít zápasy jak přes týden, tak i přes víkend. To byl tedy první 

zásadní problém, abych turnaj naplánoval na termín, kdy budou mít všechny týmy volno 

pro takovou akci. Dále jsem chtěl, aby měl turnaj takovou diváckou kulisu, kvůli které 

vznikne správná atmosféra. Z toho plynulo, že jsem chtěl, aby se turnaj odehrál o víkendu. 

Samozřejmostí bylo přání, aby bylo pěkné počasí. To byla ale věc, kterou nikdo z účastníků 

tohoto turnaje nemohl ovlivnit.  

Další věcí byla volba místa. S tím už takový problém nebyl. Od začátku jsem věděl, 

že jsem chtěl pořádat turnaj v malém fotbale pro žákovské kategorie. A protože jsem sám 

hráčem týmu SK Rapid Plzeň, měl jsem o volbě místa postaráno. Turnaj se odehrál na 

malém hřišti s umělým povrchem – viz obrázek 4, takže jsem se ani nemusel strachovat o 

to, že by bylo zabrané hřiště na velký fotbal ostatními zápasy. Turnaj se mohl tedy 

uskutečnit v době, kdy se mohly odehrávat soutěžní zápasy ve velkém fotbale na velkém 

hřišti. 

Výsledek byl tedy takový, že turnaj RAPID CUP se odehrál v sobotu 14. 10. 2017 od 

9:00 za slunného počasí v areálu SK Rapid Plzeň na malém hřišti s umělým povrchem. 

4.1.2 SPONZORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ, FINANČNÍ PLÁN 

Finanční zajištění je jedním z nejsložitějších, ale zároveň zásadním bodem při 

přípravě sportovní akce. Už při plánování tohoto turnaje jsem si jako pořadatel musel 

udělat představu o tom, jaké budou potřeby financí na tento turnaj. Jako zdroje příjmů 

byly částky ze startovného od jednotlivých týmů a dále finance od sponzorů, které se mně 

podařilo oslovit. 

Tabulka 2 – Seznam sponzorů a jejich finančních příspěvků 

Oslovené firmy - sponzoři Příspěvky od sponzorů 

SUPTel – DISK s.r.o. 5 000,- Kč 

EMC Plug, s.r.o. 10 000,- Kč 

ACS Catering Plzeň 0,-Kč 
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Firma ACS Catering poskytla příspěvek v podobě občerstvení. Občerstvení bylo 

řešeno tak, že všichni účastníci jednotlivých týmů dostali párek v rohlíku a pití.  

Zde je uveden finanční plán, který odpovídá fotbalovému turnaji RAPID CUP. 

Tabulka 3 - Konkrétní finanční plán  

Příjmy Výdaje 

Startovné: 8 x 500 = 4 000,- Pronájem za prostory: 4 000,- 

Sponzoři: 15 000,- 

Ceny (poháry a medaile, diplomy): 

2 158 + 448 = 2 606,- 

Vstřelené góly: 3 840,- 

Vyplacení personálu: 3 x 1 000 = 3 000,- 

Celkem: 19 000,- Kč Celkem: 13 446,- Kč 
 

Tabulka 4 - Konečné vyúčtování 

Příjmy 19 000,- Kč 

Výdaje 13 446,- Kč 

Konečný výsledek +5 554,- Kč 

 

Účtenky a paragony z veškerých nákupů má pořadatel a jsou přiložené v přílohách. 

Konečný výsledek vyúčtování vyšel ziskem ve výši 5 554,- Kč. S těmito penězi bylo dále 

naloženo tak, že z těchto peněz byla pořízena sada rozlišovacích dresů pro mládež klubu 

Rapid Plzeň (paragon také v přílohách) a zbytek peněz byl darován tomuto klubu jako 

poděkování za skvělou spolupráci a za možnost pořádání turnaje. Smlouva o darování 

těchto peněz také přiložena v přílohách. 

4.1.3 PROPAGACE TURNAJE 

Propagaci turnaje jsem rozdělil na propagaci před turnajem a na propagaci po 

turnaji. Před turnajem jsem propagaci řešil tak, že po zajištění týmů jsem zástupcům 

jednotlivých týmů poslal oficiální pozvánky na email. Dále jsem zveřejnil pozvánku na 

facebookový profil občanského sdružení ProCit, kde byla pozvánka dále zveřejňována a 

sdílena pro ostatní. Především jsem chtěl, aby pozvánkou na tento turnaj byl také článek v 

Plzeňském deníku, který informoval o tom, že se tento turnaj bude konat. O tom, že tento 

článek vyjde, jsem v čas informoval zástupce všech týmů. Stejně tak byla řešena i 
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propagace po tomto turnaji, kdy také vyšel článek, že turnaj proběhl a měl charitativní 

záměr. Oba články přiložené v přílohách. 

4.1.4 ZAJIŠTĚNÍ TÝMŮ 

Zajistit takový počet týmů, aby se turnaj mohl odehrát, byl především komunikační 

problém. Protože jsem věděl, že se turnaje zúčastní tým mladších žáků domácího Rapidu 

Plzeň, oslovoval jsem tedy týmy z Plzně a okolí. S výběrem týmů, které jsem oslovoval, 

mně pomohl Tomáš Holík, který se stará o mládež na Rapidu a dal mně kontakty na 

zástupce týmů. Já jsem tedy pomocí emailu a telefonu kontaktoval zástupce a trenéry 

týmů z Plzně a okolí. Nejprve jsem je kontaktoval telefonicky o tom, že se akce bude konat 

a dále v případě zájmu jsem rozesílal emaily s propozicemi a pozvánkami.  

Chtěl jsem, aby se tohoto turnaje zúčastnilo 8 týmů, dále aby se hrálo na dvě 

skupiny systémem každý tým s každým v dané skupině a potom vítězové z obou skupin 

hráli o první místo a týmy z druhých pozic v tabulkách o místo třetí. Oslovené týmy měly 

týden čas na to, aby účast potvrdily. Prvním osmi týmům, které se mi ozvaly s tím, že mají 

zájem o účast na turnaji, jsem tedy poslal propozice a pozvánky.  

Šlo o týmy: Sokol Plzeň Letná, TJ Košutka Plzeň, SK Smíchov Plzeň, TJ Dobřany, TJ 

Přeštice, SK Horní Bříza. Zbylá dvě místa tvořily týmy Rapid Plzeň “A“ a “B“. 

 

4.1.5 MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Co se materiálního zajištění týká, tak to rozhodně souvisí s výběrem místa konání 

tohoto turnaje. Konkrétně tedy s výběrem daného hřiště. Protože jde o turnaj v malém 

fotbalu, konal se tedy na malém hřišti s umělým povrchem v areálu SK Rapid Plzeň, které 

je přímo určené pro tyto účely. Společně s hřištěm byly k dispozici šatny, sprchy a 

občerstvení v restauraci. Dále bylo třeba zajistit míče, se kterými se bude hrát a sada 

rozlišovacích dresů pro případ, že některé týmy budou mít stejné barvy dresů. Pro 

bezproblémový průběh turnaje byly zajištěny věci k zapisování statistik z turnaje včetně 

stojanové tabule - viz obrázek 5, kde bylo možné nahlédnout na výsledky zápasů nebo na 

časový harmonogram. Samozřejmostí bylo obstarání cen v podobě pohárů, medailí, 

diplomů a sošek pro individuální ocenění - viz obrázek 7.  
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Obrázek 5 - Výsledková tabule 

 

Obrázek 6 - Lékárnička 

 



 PRAKTICKÁ ČÁST 

 27 

 

Obrázek 7 – Poháry a medaile 

 

Ohledně personálního zajištění, osob, které se podílelo na bezproblémovém chodu 

turnaje, nebylo mnoho, ale každá z nich měla velmi důležitou funkci. K dispozici bohužel 

nebyl kvalifikovaný rozhodčí, takže jsem se toho chopil já a všechny utkání jsem řídil sám. 

Moje pozice byla tedy pořadatelská i rozhodující z pohledu rozhodčího. 

Veškerý personál na tomto turnaji zastával funkce pořadatele, asistenta pořadatele, 

zapisovatele, rozhodčího, zdravotníka, který měl k dispozici lékárničku - viz obrázek 6, 

fotografa a člověka, který byl k dispozici v restauraci. Každému, kdo zastával tyto 

jednotlivé funkce, patří velké poděkování. 
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4.2 VLASTNÍ REALIZACE TURNAJE 

4.2.1 PROPOZICE TURNAJE 

Propozice jsem zaslal všem osloveným týmům společně s oficiální pozvánkou na  

e-mail. V propozicích k turnaji RAPID CUP byly sepsány všechny důležité informace, které 

by měli všichni účastníci turnaje znát ještě před jeho zahájením.  

Propozice turnaje: 

Termín:  14. 10. 2017 

Místo konání:  Areálu SK Rapid Plzeň, Na Lopatárně 37/14, Plzeň 

Startovné: 500 Kč/tým. Tuto částku je nutné zaslat nejpozději do 30. 9. 2017 na 

bankovní účet: 258770061/0300. V případě neúčasti na turnaji je 

tato částka nevratná!  

Počet týmů:  8 – 10, podle počtu přihlášených 

Kategorie:  U11-U12 

Organizátor turnaje: Petr Kovářík, tel: 725 466 704, e-mail: kovarikp17@seznam.cz  

Podmínky účasti: Každý z týmů má připravenou svojí sadu dresů (dres, trenýrky, 

štulpny). Každý hráč má při fotbalovém zápasu holenní chrániče. 

Ceny: První tři týmy podle pořadí obdrží poháry a medaile. Všechny týmy 

dostanou diplomy a věcné ceny. Ocenění dostanou také nejlepší 

hráč, brankář a střelec turnaje. 

Pravidla hry:  Budou upřesněna na místě.  

Hrací čas:  1x12 minut 

Systém turnaje: Hrát se bude systémem 4+1 a týmy budou rozděleny do dvou 

skupin podle počtu přihlášených, kde bude hrát každý s každým, kde 

si o první místo zahrají první týmy z obou skupin a o třetí místo 

druhé týmy.   

Harmonogram: Sobota 14. 10. 2017 v 8:30 bude prezentace, 9:00 bude zahájen 

turnaj prvním zápasem. Rozpis a konkrétní časový harmonogram 

zápasů bude rozposlán jednotlivým týmům až podle počtu 

přihlášených týmů. 
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Soupisky:  Vyplněnou soupisku, která bude zaslána týmům na email, každý tým 

odevzdá při prezentaci v den turnaje. Každý tým při prezentaci 

předloží registrační průkazy hráčů. 

Organizace: Zodpovědná osoba z každého týmu při prezentaci podepíše, že 

zodpovídá za chování svých hráčů. Organizátor turnaje není 

zodpovědný za osobní věci a za zranění hráčů. 

 

4.2.2 SOUPISKY TÝMŮ 

Soupisky týmů všech hráčů sloužily pořadateli a zapisovateli k tomu, aby podle 

jejich jména a čísla na dresu mohl zapisovat statistiky, které mohly rozhodovat o 

individuálním ocenění hráčů. Soupiska obsahovala tyto informace: Název týmu, jméno 

trenéra, jména a čísla dresů hráčů. Zástupci týmů dostali tuto soupisku na jejich emaily a 

jako pořadatel jsem po nich požadoval, aby ji vyplněnou přinesli při zahájení turnaje. 

Konkrétní dokument se soupiskou přiložen v přílohách. 

Soupisky jednotlivých týmů vypadaly takto: 

RAPID PLZEŇ “A“ 

Ondřej Janout (trenér), Ondřej Hirman, Štěpán Fikrle, Šimon Fikrle, Tomáš Bláha, Štěpán 

Rusnák, Matěj Frudl, David Pešek, Sebastian Habl (brankář) 

RAPID PLZEŇ “B“ 

Ondřej Janout (trenér), Petr Šesták, Vojta Janout, Jára Daduč, Kryštof Jilek, Filip Hrubý, 

Matěj Lepič (brankář), Petr Nosek 

TJ DOBŘANY 

Miroslav Homr (trenér), Tomáš Brož, Aleš Váca, Karel Šampalík, Miroslav Homr (brankář), 

Tomáš Holeček, Jakub Krafer, David Šampalík, Antonín Šneberger 

SK SMÍCHOV 

Jan Levý (trenér), Michal Ehm, Janek Netolický, Michal Strejc, Patrik Šedivý, Filip Měsíček, 

Marek Čejka, Aleš Držala, Aneta Jenšíková, Richard Hess, Martin Kovác, Matěj Šucha 
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TJ KOŠUTKA PLZEŇ 

Zdeněk Helma (trenér), Martin Rauner (brankář), Matyáš Bloch, Tomáš Konopík, David 

Vítocec, Jan Škovran, Jakub Pyšný, Karel Freus, David Hanzlík, Jakub Marek 

TJ SOKOL PLZEŇ LETNÁ 

Petr Šampalík (trenér), Jakub Flígr (brankář), Patrik Kraft, Jan Pingert, Adam Lazebník, 

Josef Červenka, Matěj Kroc, Matěj Flígr, Filip Matyáš, Matěj Kulhavý 

TJ PŘEŠTICE 

Jan Kříž (trenér), Roman Pilný, Jan Kříž, Ondřej Kubík, Filip Vácha (brankář), Zdeněk Albl, 

Jan Šára, David Bezop, Vít Němec, Tomš Hrdlička 

SK HORNÍ BŘÍZA 

Josef Svoboda (trenér), Adam Kolman (brankář), Kryštof Fišera (brankář), Matěj Kárník, 

Ondřej Calta, Marek Walter, Dominik Šebek, Jakub Starý, Daniel Fullier, Nikola Ďurčovová, 

Vojtěch Zajíc, Matěj Zajíc 

4.2.3 HRACÍ SYSTÉM 

Možností, jakým způsobem zvolit hrací systém turnaje, je více a je jen na 

pořadateli, který si zvolí. Ohledy by měl brát především na to, aby systém časově 

odpovídal bezproblémovému chodu turnaje. Dále záleží na počtu přihlášených týmů, 

počtu hřišť, kde se bude hrát a také na to, aby týmy měly co nejkratší možné prostoje 

mezi zápasy. To se ale dá řešit tak, že týmy, které zrovna nehrají a mají časový prostor, se 

mohou připravovat a trénovat na ploše mimo hřiště. 

Nejrozšířenější hrací systémy jsou: systém každý tým s každým, dále systém 

skupinový, systém vylučovací a také systém smíšený, který je kombinací systémů 

předešlých. 

Jako organizátor jsem zvolil hrací systém smíšený. Tento systém spočíval v tom, že 

přihlášené týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde v každé skupině hrál každý tým 

s každým. V obou skupinách byly 4 týmy, to znamenalo, že v jedné skupině se odehrálo 6 

zápasů. Týmy, které se ve skupinách umístily na druhých místech, hrály ještě utkání o 

celkové třetí místo a týmy, které se ve skupinách umístily na prvních místech, hrály 

poslední utkání na turnaji o celkové první místo.  
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4.2.4 ČASOVÝ HARMONOGRAM A ROZPIS ZÁPASŮ 

Časový harmonogram i rozpisy zápasů obou skupin byly předem zaslány 

zástupcům týmů na e-mail. Turnaj byl oficiálně zahájen v 9:00 a první zápas začal v 9:30. 

Mezitím byl prostor pro prezentaci týmů, dále k tomu, aby trenéři odevzdali soupisky 

svých týmů a také aby podepsali papír, kde souhlasí s tím, že zodpovídají za své hráče. 

V 9:30 byl zahájen první zápas. Každý zápas trval 12 minut. Po skončení zápasu byla vždy 3 

minuty pauza, aby nastoupily týmy k dalšímu zápasu. Takto to probíhalo po celou dobu 

turnaje. 

9:00   ZAHÁJENÍ TURNAJE 

9:30   RAPID Plzeň “A“ : Sokol Plzeň Letná  

9:45   RAPID Plzeň “B“ : TJ Košutka Plzeň 

10:00   SK Horní Bříza : SK Smíchov Plzeň  

10:15   TJ Dobřany : TJ Přeštice 

10:30   RAPID Plzeň “A“ : SK Horní Bříza 

10:45   RAPID Plzeň “B“ : TJ Dobřany 

11:00   Sokol Plzeň Letná : SK Smíchov Plzeň  

11:15   TJ Košutka Plzeň : TJ Přeštice 

11:30   RAPID Plzeň “A“ : SK Smíchov Plzeň  

11:45   RAPID Plzeň “B“ : TJ Přeštice 

12:00   Sokol Plzeň Letná : SK Horní Bříza  

12:15   TJ Košutka Plzeň : TJ Dobřany 

12:45   O 3. místo: 2. tým z A : 2. tým z B 

13:00   O 1. místo: 1. tým z A : 1. tým z B 

13:20    ZAKONČENÍ TURNAJE, PŘEDÁNÍ CEN 

Turnaj proběhl podle časového harmonogramu. Po tom, co byly odehrány zápasy 

v obou skupinách, byla pauza 15 minut, kdy se začaly sčítat body, aby se mohlo oznámit, 

kdo bude hrát zápasy o první a třetí místo. Jakmile se odehrály poslední zápasy, všichni 
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účastníci přišli na hřiště, aby mohlo proběhnout vyhlášení a předání cen. Po předání 

posledního ocenění jsem jako organizátor tohoto turnaje všem poděkoval za účast, 

příjemný průběh turnaje a nezapomněl jsem zopakovat to, že každý, kdo na tomto turnaji 

hrál a také vstřelil gól, pomohl dětem, které trpí PAS. Tímto byl turnaj oficiálně ukončený. 

4.2.5 VÝSLEDKY ZÁPASŮ A KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE 

Na tomto turnaji bylo k vidění dohromady 14 zápasů. Tento počet odpovídal tomu, 

že se v obou skupinách odehrálo 6 utkání a zbylé dva zápasy se hrály o 1. a 3. místo. Ve 

skupině “A“ padlo dohromady 23 gólů a ve skupině “B“ 20 gólů. Dále se hrály zápasy o 1. a 

3. místo. O tom, kdo postoupí ze skupiny “A“ z druhého místa, musely rozhodnout 

pokutové kopy, protože oba týmy (Sokol Plzeň Letná a Rapid “A“) měly stejný počet bodů 

a jejich vzájemný zápas skončil remízou. Tento penaltový rozstřel rozhodl o tom, že Sokol 

Plzeň Letná vyhrál 3:2 nad Rapidem Plzeň “A“ a stal se tak týmem, který si zahrál utkání o 

třetí místo. Díky tomuto penaltovému rozstřelu padlo o 5 branek více. K vidění na tomto 

turnaji byl ještě jeden penaltový rozstřel mezi Sokolem Plzeň Letná a TJ Košutka, který 

rozhodoval o tom, kdo skončil na třetím místě. Druhý penaltový rozstřel se Sokolu Letná 

už ale nepovedl a tým z Košutky ho vyhrál 2:0. Tyto pokutové kopy tedy znamenaly o další 

2 góly více. Dohromady na tomto turnaji mohli diváci vidět 56 gólů.   

 

Obrázek 8 - Výsledky zápasů a pořadí týmů - skupina A 
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Obrázek 9 - Výsledky zápasů a pořadí týmů - skupina B 

 

Výsledky zápasů a jména střelců: 

RAPID Plzeň “A“ : Sokol Plzeň Letná   1:1  SKUPINA A 

Branky: Fikrle - Lazebník 

RAPID Plzeň “B“ : TJ Košutka Plzeň   1:2  SKUPINA B 

 Branky: Daduč – Pyšný, Marek 

SK Horní Bříza : SK Smíchov Plzeň   4:0  SKUPINA A 

 Branky: Fullier, Šebek, Zajíc, Zajíc  

TJ Dobřany : TJ Přeštice    0:5  SKUPINA B 

 Branky: Němec, Němec, Šára, Bezděk, Kříž 

RAPID Plzeň “A“ : SK Horní Bříza   2:0  SKUPINA A 

 Branky: Fikrle, Fikrle 

RAPID Plzeň “B“ : TJ Dobřany   3:1  SKUPINA B 

 Branky: Daduč, Šesták, Daduč - Krafer 
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Sokol Plzeň Letná : SK Smíchov Plzeň  3:2  SKUPINA A 

 Branky: Kraft, Flíhr, Lazebník – Šedivý, Šucha 

TJ Košutka Plzeň : TJ Přeštice   0:1  SKUPINA B 

 Branky: Kříž 

RAPID Plzeň “A“ : SK Smíchov Plzeň   1:2  SKUPINA A 

 Branky: Hirman – Šedivý, Jaroš 

RAPID Plzeň “B“ : TJ Přeštice    0:7  SKUPINA B 

 Branky: Šára, Němec, Němec, Němec, Němec, Kříž, Kříž 

Sokol Plzeň Letná : SK Horní Bříza    0:7  SKUPINA A 

 Branky: Zajíc, Šebek, Calta, Zajíc, Kárník, Walter, Šebek 

TJ Košutka Plzeň : TJ Dobřany   0:0  SKUPINA B 

O postup z druhého místa ze skupiny A rozhodoval penaltový rozstřel mezi týmy Sokol 

Plzeň Letná a Rapid “A“ (Vzájemný zápas skončil remízou, stejný počet bodů). 

Sokol Plzeň Letná : Rapid Plzeň “A“   3:2 po penaltách SKUPINA A 

O 3. místo hrál 2. tým ze skupiny A a 2. tým ze skupiny B.  

Sokol Plzeň Letná : TJ Košutka Plzeň  1:1, 0:2 po penaltách 

 Branky: Kraft - Ferus 

O 1. místo hrál 1. tým ze skupiny A a 1. tým ze skupiny B. 

SK Horní Bříza : TJ Přeštice    3:1 

 Branky: Šebek, Fullier, Fullier – Němec 
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Konečné pořadí turnaje podle počtu bodů a vstřelených gólů bylo tedy následující:  

Název týmu   Počet bodů ve skupinách Počet vstřelených gólů 

1. SK Horní Bříza   6    14 

2. TJ Přeštice   9    14 

3. TJ Košutka Plzeň  4    5 

4. Sokol Plzeň Letná  4    8 

5. Rapid Plzeň “A“  4    6 

6. Rapid Plzeň “B“  3    4 

7. SK Smíchov Plzeň  3    4 

8. TJ Dobřany   1    1 

 

4.2.6 INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ  

Oceněn na tomto turnaji byl v podstatě každý. Týmy, které se neumístily na tzv. 

medailových pozicích, dostaly diplomy za účast a bonboniéry. První tři týmy byly oceněny 

také diplomem podle umístění, dále dostal každý hráč medaili a tým jako celek dostal 

pohár. Týmy, které se umístily na prvních třech místech, také dostaly bonboniéru a každý 

hráč osvěžení v podobě ledového čaje. 

Oceněni byli také účastníci, kteří vynikali nejvíce a na tomto turnaji se tak zapsali 

jako nejlepší díky svým výkonům. Individuální ocenění získali nejlepší hráč, nejlepší střelec 

a nejlepší brankář, kteří dostali diplomy a poháry, které jim byly určené. Tato ocenění byla 

podložena statistikami doloženými od zapisovatele. 

Individuální ocenění: 

 Nejlepší hráč – Dominik ŠEBEK, SK HORNÍ BŘÍZA 

 Nejlepší střelec – Vít NĚMEC, TJ PŘEŠTICE  

 Nejlepší brankář – Sebastian HABL, RAPID PLZEŇ “A“ 

Fotky s nejlepším hráčem, střelcem, brankářem a jejich ocenění přiloženy v přílohách. 
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4.2.7 PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉHO ŠEKU PRO PROCIT, Z.S. 

Všichni hráči hráli s vědomím, že účastí na tomto turnaji pomůžou rodinám, které 

mají dítě s PAS. Jak už bylo zmíněno, na tomto turnaji byla důležitá každá vstřelená 

branka, protože byla proměněna v 15 Kč. Po sečtení všech branek, bylo číslo vynásobené 

15 a celková částka dělala 840 Kč, dále se díky přispění dvou sponzorů navýšila na 

konečných 3 840 Kč a na závěr byla připsána na symbolický šek, který byl předán ředitelce 

občanského sdružení ProCit, z.s. Ireně Vítovcové. Tato částka byla připsána na účet 

veřejné sbírky tohoto občanského sdružení, kam se spoří peníze na relaxačně vzdělávací 

výlety pro rodiny s dětmi s PAS.  

 

Obrázek 10 - Symbolický šek předaný ředitelce občanského sdružení ProCit,z.s. 

 

Pořadatel turnaje RAPID CUP dostal od ředitelky občanského sdružení ProCit, z.s. 

poděkování, které je společně s darovací smlouvou přiložené v přílohách. 
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5 DISKUZE 

Turnaj RAPID CUP se odehrál v sobotu 14. 10. 2017 od 9:00 za slunného počasí 

v areálu SK Rapid Plzeň na malém hřišti s umělým povrchem. Hrací systém byl zvolen 

takový, že 8 týmů bylo rozděleno do dvou skupin po čtyřech, kde hrál každý tým 

s každým. Následně si o třetí místo zahrály týmy, které skončily na druhých místech a o 

první místo týmy, které skončily na prvních místech ve skupinách. Protože se každý zápas 

hrál na 12 minut, tak turnaj nebyl časově náročný. Tento turnaj byl propagován pomocí 

oficiálních pozvánek, které byly zaslány na emaily zástupcům jednotlivých týmů, dále byly 

pozvánky zveřejněny na sociální síti. O turnaji RAPID CUP vyšly články v Plzeňském deníku 

před i po jeho konání. Během celého turnaje, který trval necelých 6 hodin, se na 

jednotlivá utkání chodilo dívat množství diváků, díky kterým vznikala motivující 

atmosféra, která byla obohacena i tím, že hráči věděli o tom, že turnaj má i charitativní 

účel. 

Turnaje RAPID CUP se zúčastnilo 8 družstev a zahrálo si 72 hráčů. Během 14 utkání 

mohli diváci vidět 56 branek, což činilo v průměru 4 góly na zápas. Nejvíce branek za zápas 

bylo 7. Celý turnaj se odehrál bez zranění i jakýchkoliv přestupků. Oceněn byl každý tým, 

poháry a medaile dostaly podle umístění první tři nejlepší týmy. Individuálně oceněn byl 

také nejlepší hráč, střelec a brankář. Díky počtu vstřelených branek bylo vybráno 3 840 Kč. 

Statistiky turnaje RAPID CUP: 

 Počet týmů: 8  

 Počet odehraných utkání na turnaji: 14  

 Počet vstřelených branek na turnaji: 56  

 Průměr branek na zápas: 4 

 Nejvíce branek v jednom utkání: 7 (Sokol Plzeň Letná 0:7 SK Horní Bříza) 

 Celkový počet zúčastněných hráčů: 72 

 Částka vybraná pro občanské sdružení ProCit, z.s.: 3 840,-Kč  

 Nejlepší hráč – Dominik ŠEBEK, SK HORNÍ BŘÍZA 

 Nejlepší střelec – Vít NĚMEC, TJ PŘEŠTICE  

 Nejlepší brankář – Sebastian HABL, RAPID PLZEŇ “A“ 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo připravit a realizovat turnaj v malém fotbale pro věkovou 

kategorii mladších žáků. Vždy jsem byl na takových turnajích v roli hráče, toto byla tedy 

jedinečná příležitost, jak se takové akce zúčastnit z opačné strany v roli pořadatele.  

Proto, abych takový turnaj mohl pořádat, musel jsem mít dopředu promyšlené 

jednotlivé kroky. Přes vybrání místa a termínu, oslovení klubů a následně sponzorů, 

promyšlení propagace, přípravy hřiště a dalších prostorů, sehnání pomocného personálu 

až po samotné konání turnaje a následné vyhodnocení a zpracování. Zkrátka úkolů bylo 

mnoho a každý z nich byl velmi důležitý. 

Podařilo se mi zorganizovat turnaj v malém fotbale, který se ve výsledku líbil všem 

zúčastněným. Na turnaji se vystřídalo mnoho diváků, především z řad rodičů, příbuzných a 

kamarádů. Turnaj se hrál po celou dobu v duchu FAIR PLAY a každý hráč hrál s vědomím, 

že účastí na tomto turnaji pomohl někomu jinému. Tento turnaj se dostal do povědomí 

veřejnosti i tím, že jak před, tak i po jeho konání o něm vyšly články v Plzeňském deníku. 

Na místě je určitě poděkování, které patří především klubu SK Rapid Plzeň za 

přístup a pomoc při organizaci a také pomocnému personálu, který se staral o 

bezproblémový chod turnaje po celou dobu jeho konání. 

Mně jako pořadateli udělalo velkou radost uznání a poděkování od všech týmů za 

skvělý turnaj a od trenérů ze dvou týmů mně bylo řečeno, že by bylo příjemné z takového 

turnaje udělat tradici a že by se velmi rádi zúčastnili dalšího ročníku. 

Doufám, že tato práce pomohla nejen dětem s PAS, ale třeba také pomůže i dalším 

studentům jako inspirace při tvorbě dalších prací. 

 



 RESUMÉ 

 39 

7 RESUMÉ  

Tato bakalářská práce projektového typu se zabývá přípravou a realizací fotbalového 

turnaje “RAPID CUP“ pro věkovou kategorii U11-U12. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část. V teoretické části je řešena charakteristika a základní pravidla malého 

fotbalu, dále charakteristika, cíle tréninkové jednotky věkové kategorie U11-U12 a také 

organizační zajištění sportovní akce. Dále jsou v teoretické části uvedeny souvislosti 

fotbalového klubu SK RAPID Plzeň a občanského sdružení ProCit, z.s. s touto bakalářskou 

prací. V praktické části řeším konkrétní organizační zajištění turnaje “RAPID CUP“ a 

následně jeho realizaci. Je zde tedy řešeno materiální a personální zajištění, dále 

sponzorství a také propagace. 

 

This bachelor work deals with a preparation, implementation, and accomplishment 

of the “RAPID CUP” Football Tournament considering the age group of the U11-U12 

category. The work is divided into a theoretical and practical parts. The theoretical part 

presents characteristics and basic rules of minifootball, the aims of a training unit of the 

U11-U12 age group as well as the organisation of the sport event. Regarding this bachelor 

work, the theoretical part also shows connections between the football club of SK RAPID 

Plzeň and the citizens association of ProCit, z.c. The practical part solves the particular 

organization of the “RAPID CUP” Football Tournament and eventually its realization, i.e. 

material and personal services, sponsorship, and advertising. 
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9 SEZNAM ZKRATEK 

PAS – Porucha autistického spektra 

SSM – Socialistický svaz mládeže 

ČÚV ČSTV – Český ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy 

ČÚV SSM – Český ústřední výbor Socialistického svazu mládeže 

AMF – Asociace malého fotbalu 
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 PŘÍLOHY 

XVII 

 

Příloha 20 - Nejlepší hráč turnaje - Dominik Šebek 

 



 PŘÍLOHY 

XVIII 

 

Příloha 21 - Pořadatel turnaje - Petr Kovářík 

 

 

 



 PŘÍLOHY 

XIX 

 

Příloha 22 - Poháry a medaile 

 

 

Příloha 23 – Průběh turnaje RAPID CUP 


