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1 ÚVOD 
 

Jelikož fotbal hraji od svých 4 let, volba bakalářské práce pro mě byla jasná. Navíc 

v Sokolově vykonávám roli ambasadorem věkové kategorie U12, a i proto jsem si zvolil toto 

téma, abych mohl uspořádat turnaj pro tuto kategorii a zároveň se podíval na fotbal trochu 

z jiné strany. Turnaj se měl původně konat v době zimní přípravy a sloužit jako její zpestření, 

bohužel kvůli epidemické situaci se musel odložit na pozdější datum. V tuto chvíli bude 

sloužit jako šance pro trenéry vyzkoušet nové hráče, připravit je na začátek přípravy a 

možnost opět nastartovat své hráče do režimu tréninků a zápasů. 

S fotbalem jsem začínal právě v Chebu a už od začátku své kariéry jsem měl turnaje 

nejraději. Hráči si mohou změřit své dovednosti s různými týmy a zabojovat o vítězství 

v celém turnaji. Většina dětí má soutěživost v krvi, a právě proto jsou mezi dětmi tyto 

turnaje tak oblíbené.  

  Bakalářská práce je projektového typu a je rozdělena na dvě části. První je teoretická 

a druhá praktická. V teoretické části jsem se zaměřil na charakteristiku malého fotbalu. Dále 

jsem se věnoval zvláštnostem věkové kategorie U12-13, kde podrobněji popisuji vývoji této 

kategorie po fyzické i psychické stránce a zmiňuji cíle tréninkové jednotky dané věkové 

kategorie. V další kapitole rozebírám požadavky na ekonomické a materiální zajištění 

sportovní akce a zaměřil jsem pozornost také na historii chebského fotbalu. V praktické 

části rozebírám samotný turnaj po organizační stránce a průběh turnaje. 

Touto prací bych chtěl trenérům a funkcionářům ukázat návod na pořádání turnajů 

a organizování sportovních akcí.  

 

 

 

 

 



6 
 

 

2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 

2.1 CÍL PRÁCE  

  

Cílem mé bakalářské práce je připravit, zrealizovat a vyhodnotit turnaj v malém 

fotbale pro věkovou kategorii U12-13. 

 

2.2 ÚKOLY PRÁCE 

 

• Vypracování teoretické části kvalifikační práce 

• Organizační, ekonomické, materiální a personální zajištění turnaje 

• Vlastní realizace turnaje 

• Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů 
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3 Teoretická část  

  

V této části bakalářské práce se zaměřím na základní pravidla fotbalu a různé 

modifikace pro malý fotbal. Uvádím charakteristiku věkové kategorie U12-13 a teoretické 

informace o organizování sportovních akcí. Především o ekonomické, organizační, 

materiální a personální zajištění sportovních akcí. Dále zde přibližuji chebský fotbal a 

poukazuji na výročí tohoto klubu. 

 

3.1 Malý fotbal 

  

Malý fotbal vychází z upravených pravidel fotbalu. Hraje se na hřišti o rozměrech 50 

m na 25 m a jiném počtem hráčů, konkrétně v 5 v poli a jeden brankář. Výhodou malého 

fotbalu je, že ho mohou hrát i týmy s menším počtem hráčů. Proto je jednodušší na skládání 

týmu. Malý fotbal je v České republice na vzestupu. V dnešní době je registrováno 63332 

hráčů ve 2873 klubech. Po celé republice probíhá 337 městských lig. Jedním z hlavních 

důvodů vzestupu je výborná reprezentace našeho národního týmu. Za poslední roky jsme 

dosáhli výborných výsledků ať už na mistrovství světa, nebo na mistrovství Evropy. V roce 

2017 jsme vyhráli MS v Tunisku a v roce 2019 jsme obsadili 5. místo. Na ME jsme od roku 

2010 3x obsadili třetí místo, 2x jsme byli druzí a 2x jsme si došli až pro první místo. Velký 

prostor dostává malý fotbal také na obrazovkách České televize. Jedním z hlavních 

propagátorů a manažer fotbalové reprezentace je bývalý prvoligový kanonýr Luděk 

Zelenka. Ve funkci je od roku 2012 a i díky němu je malý fotbal na vzestupu 

(http://www.malyfotbal.cz, 2021).   

 

3.1.1 Historie malého fotbalu  

  

Přesné určení vzniku je prakticky nemožné. Je velice obtížné určit dobu, kdy se malý 

fotbal oddělil od základní verze fotbalu. jelikož neoficiální fotbalové zápasy často probíhali 

http://www.malyfotbal.cz/
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na menším hřišti a s menším počtem hráčů. Stávalo se, že na velký fotbal nebylo dostatek 

prostoru, nebo se nesešlo dost hráčů. Přesto první zmínky o této modifikaci fotbalu se 

datují do poloviny 50. let v Brazílii. Postupem času se malý fotbal objevuje i na starém 

kontinentu. V západní Evropě se malý fotbal začíná hrát v polovině 60. let.  

Koncem 60. let malý fotbal proniká i k nám. Začínají se vytvářet tzv. “trampské ligy”, 

kde se trampové a junáci scházejí na jednotlivých turnajích v malém fotbalu. V roce 1971 

vzniká v Praze Hanspaulská liga. Založení této ligy symbolizuje vyvrcholení této éry. 

V krátkém sledu se zakládají ligy i v další městech. Po Praze je to například Kladno, Příbram 

a Slaný. Postupně vznikají i další městské ligy a od roku 1980 se jejich vítězové scházejí na 

Poháru mistrů městských lig (PMML). Jedná se o jednorázový turnaj, při kterém se hrálo o 

nejlepší tým tehdejší Československé socialistické republiky. 

Krátce potom se malá kopaná stává sportem organizovaným pod hlavičkou Svazu 

socialistické mládeže (SSM). Byla to pohodlná forma vykazování tolik potřebné aktivity, 

který se pokusil malou kopanou organizačně sjednotit. 

Po sametové revoluci v roce 1989 se objevuje myšlenka, pořádat zápasy malého 

fotbalu na jaře a na podzim, v letních měsících by během přestávky byly pořádány přípravné 

turnaje a v zimě by se hrálo v hale. Jenže většina hal nesplňovala předepsané rozměry a 

nebylo možné hrát s pěti hráči v poli a jedním brankářem, a tak bylo potřeba jednoho hráče 

odebrat. Díky tomu vznikl formát čtyři hráči v poli a jeden brankář. Proto se postupně začalo 

přecházet na futsalová pravidla a míč se vyměnil za menši a méně skákavý. Řada městských 

svazů se proto změnila na futsalové městské ligy. Díky změně se futsal stává více 

samostatným a od malého fotbalu se odtrhává a zakládá celorepublikové soutěže. Malý 

fotbal ale nic nemění a stále zůstává u pořádání městských lig a jednoho jednorázového 

turnaje, který určil mistra republiky – Pohár mistrů městských lig. 

 Až v roce 2006 v České republice vzniká první samostatné Mistrovství republiky 

v malém fotbale, které nahrazuje Pohár mistrů městských lig. Toto mistrovství se hrálo 

pravidelně každý rok, až do roku 2016 kdy jej nahradil Národní pohár 

(http://malakopanabrno.cz, 2021).  

 

 

http://malakopanabrno.cz/
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3.1.2 Základní pravidla malého fotbalu   

 

Rozměry hrací plochy 

 Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hřiště musí být v rozpětí od 44 m do 54 

m a šířka hřiště v rozmezí od 22 m do 30 m. Hrací plocha musí být rozdělena středovou 

čárou na dvě stejné poloviny. Uprostřed středové čáry je bod pro výkop. Okolo tohoto bodu 

je kruh s poloměrem 5 metrů. Označuje se jako středový kruh. Pokutové území má tvar 

obdélníku s rozměry 6x9 m. 7 metrů od středu brankové čáry je bod pro pokutový kop.  

 

Hřiště musí být označeno bílými čárami o tloušťce 12 cm. 

 

 

 

Obrázek 1: Nákres hřiště na malý fotbal (www.psmf.cz, 2021). 
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Branky  

Musí být tvořena dvěma svislými tyčemi a spojeny břevnem. Na délku musí být 

branka dle pravidel široká 3-4 metry a vysoká 2 metry. Branky mohou mít tyče široké 

maximálně 12 cm a musejí být vyrobeny z předem daného materiálu.  

Míč  

 Hraje se s míčem na fotbal o velikosti 5. 

Počet hráčů 

 Na hrací ploše je z každého družstva 6 hráčů. V poli hraje pět hráčů a jeden je 

brankář. Ke hře může být připraveno maximálně 10 náhradníků. Utkání nesmí být zahájeno, 

pokud je na hrací ploše méně než 6 hráčů včetně brankáře. Střídat mohou týmy hokejově. 

Hrací doba  

 Hra je rozdělena na 2 stejně dlouhé poločasy. Délka jednoho poločasu je podle 

pravidel stanovena na 30 minut. Poločasová přestávka je vymezena na 10 minut a nesmí 

být delší. Pouze v oblastních soutěžích je přestávka pouze 5 minut. 

Rozhodčí 

 Před začátkem každého zápasu musí být určen hlavní rozhodčí. Hlavní rozhodčí má 

pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na 

přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Jeho pravomoc končí až po utkání 

podepsáním zápisu kapitány družstev. 

Rozhodčí dohlíží na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí jsou neměnná.  

Hlavní rozhodčí musí být vybaven píšťalkou a fungujícími hodinkami. Musí mít u sebe také 

žlutou a červenou kartu, pokud je nemá, uděluje tresty slovně.  

Na opačné straně hřiště pomáhá hlavnímu rozhodčímu asistent.  

Oba rozhodčí musejí být sportovně oblečeni a musejí být barevně odlišní od obou týmů.  

Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání. Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, 

pokud si uvědomí, že je nesprávné.   
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Postavení mimo hru 

 V malém fotbalu offside neplatí. 

Výstroj hráčů  

 Výstroj se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní 

obuvi. Družstvo nastupuje v jednotných dresech stejné barvy s čísly na zádech, z nichž 

žádná dvě nesmějí být shodná. Hrát s obnaženou horní částí těla není dovoleno. Brankář 

musí být barevně odlišen od obou týmů. Je zakázáno používat kopačky s vyměnitelnými 

kolíky. Žádný hráč na sobě nesmí mít nic, co by ohrožovalo jeho, nebo bezpečnost ostatních 

hráčů. Hra v brýlích je povolena, ale pouze na vlastní nebezpečí.  

Zahájení a přerušení hry 

Před začátkem utkání provedou kapitáni obou družstev los. Vítěz losu si zvolí buď 

polovinu hrací plochy, na které bude v 1. poločase bránit, nebo si zvolí zahájení hry 

výkopem. Druhému kapitánovi připadá zbývající volba. Před začátkem druhého poločasu si 

týmy vymění strany a hru výkopem zahajuje družstvo, které v 1. poločasu nerozehrávalo. 

 Ze středu hřiště je hra zahájena na začátku utkání, na začátku 2. poločasu a po brance.  

Minimální vzdálenost hráče družstva, který kop neprovádí, je 5 metrů od míče.  

Míč je ve hře tehdy, pokud se míč dostane do pohybu. Hráč provádějící rozehrání se míče 

smí opět dotknout až po doteku jiného hráče. 

Míč není ve hře, pokud se celým objemem dostal za brankovou nebo postranní čáru hřiště.  

Dosažení branky 

 Branka je dosažena, pokud míč přejde celým svým objemem brankovou čáru mezi 

brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a před vstřelením branky nebylo porušeno 

žádné pravidlo. 

O dosažení branky rozhoduje pouze rozhodčí a jeho rozhodnutí je definitivní.  
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Volné kopy  

 Volné kopy se dělí na přímé a nepřímé. Rozhodčí nařizuje volné kopy za porušení 

pravidel jednoho z týmů (faul, hraní rukou, malá domů, nesportovnímu chování, technický 

přestupek atd.)  

1. Přímý volný kop – z něhož lze dosáhnout branky přímo bez předchozí teč. 

2. Nepřímý volný kop – z něhož nemůže být dosaženo branky přímo. Je nutno rozehrát se 

spoluhráčem, nebo se míče musí dotknout alespoň jeden protihráč, než se míč dostane za 

brankovou čáru. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brankovém 

území, provádí se z hranice brankoviště rovnoběžně s brankovou čarou, a to nejblíže místu 

přestupku. 

Pokutový kop 

 Pokutový kop nařizuje rozhodčí za přestupek, za které se nařizuje volný kop a došlo 

k němu v brankovišti. Pokud rozhodčí odpíská ruku v brankovém území, pokaždé následuje 

pokutový kop. 

Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky. 

Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brankové území 

a musejí být od míče vzdáleni minimálně 5 metrů.  

Kop od branky  

 Pokud míč přejde brankovou čáru mimo prostor branky po doteku útočícího 

družstva, provádí se kop od branky.  

Míč se vykopává z jakéhokoliv místa v brankovém území a v době kopu nesmí v brankovišti 

být žádný protihráč a musí být ve vzdálenosti minimálně 5 metrů od míče.  

Z kopu od branky lze dosáhnout vstřelení branky bez předchozí teče.  
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Kop od rohu  

 Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky a jako poslední se ho dotkl hráč 

bránícího družstva, provádí útočící družstvo kop z rohu hřiště. Míč musí být umístěn do 

čtvrtkruhu o poloměru 40 cm. 

Míč je ve hře, pokud se viditelně pohnul. Míč nemusí opustit vymezený čtvrtkruh. 

Kopem z rohu lze přímo dosáhnout branky.  

Před rozehrání rohového kopu musejí být hráči soupeřova týmu vzdáleni minimálně 5 

metrů od míče. 

Malá domů  

 Pokud se brankář dotkne míče rukou poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování na 

něj nebo mu úmyslně přihrál míč nohou od kolen dolů, rozhodčí nařídí nepřímý volný kop. 

Od kolen nahoru je malá domů povolena.  

Osobní tresty 

 Rozhodčí má právo hráči udělit žlutou nebo červenou kartu. Za malý prohřešek proti 

pravidlům se většinou neuděluje žádná karta. Pokud se porušování pravidel opakuje nebo 

dojde k většímu porušení pravidel, udělí rozhodčí žlutou kartu. Za největší prohřešky proti 

pravidlům nebo pokud hráč obdržel 2 žluté karty, udělí rozhodčí červenou kartu 

(www.psmf.cz, 2021). 

 

Při pořádání turnaje mohou být pravidla modifikována podle pořadatele a aktuální situaci 

účastníků nebo počtu týmů. Může být upraven hrací čas, nebo může dojít ke změně počtu 

hráčů. Pokud jsou u hřiště instalovány mantinely, je možno zrušit postranní čáry a hru 

nechat plynout bez vhazování, rohových kopů a výkopů od brány.  

V našem případě došlo k úpravě pravidel, které jsou uvedeny v propozicích na straně 25. 

 

 

http://www.psmf.cz/
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3.2 FK Hvězda Cheb  

  

Místo konání turnaje jsem nevybíral nikterak dlouho. Přestože bydlím a studuji 

v Plzni, rozhodl jsem se turnaj uspořádat v Cheb s pomocí místního klubu FK Hvězda Cheb. 

Jako malý jsem s fotbalem začínal právě v tomto klubu a mám k němu vybudovaný citový 

vztah. Dalším důležitým faktorem byla ochota vedení se turnaje zúčastnit a pomoci 

s organizací. V posledních letech se klub zaměřuje na práci s mládeží a věřím, že se jim tento 

krok do budoucna velice vyplatí a bude vychovávat kvalitní hráče pro celý karlovarský kraj. 

 

3.2.1 Historie fotbalového klubu FK Hvězda Cheb   

  

FK Hvězda Cheb byla založena v roce 1951. Od svého založení patřil klub pod 

ministerstvo vnitra a civilním týmem se stal až po pádu komunistického režimu v roce 1989. 

Během těchto let klub několikrát změnil svůj název. V roce 1951, kdy byl klub založen, nesl 

název VSJ Sokolovo Cheb (Vojenská sokolská jednota Sokolovo Cheb). Hned po prvním roce 

existence v roce 1952 přišla změna a klub byl přejmenován na DSO Rudá hvězda Cheb 

(Dobrovolná sportovní organizace Rudá hvězda Cheb). Tento název vydržel do roku 1966. 

Jako nový název klubu bylo vybráno VTJ Dukla Hraničář Cheb (Vojenská tělovýchovná 

jednota Dukla Hraničář Cheb). Pod tímto názvem působil klub 6 let. V roce 1972 byl klub 

naposledy přejmenován na TJ Rudá hvězda Cheb (Tělovýchovná jednota Rudá hvězda 

Cheb). Pod tímto názvem zažil chebský fotbal nejlepší léta své historie. Během 7 sezon se 

klub dostal z divize až do první ligy. Od sezony 1979 hrála Rudá Hvězda Cheb v první lize až 

do roku 1992, kdy na jeden rok sestoupila. V tomto období došlo k další změně názvu klub. 

Od roku 1990 nesl klub název SKP Union Cheb (Sportovní klub policie Union Cheb). V sezoně 

1992/93 se povedlo SKP Unionu Cheb opět postoupit do první ligy a setrval v ní do konce 

sezony 1995/96. Od roku 1993 se 1. liga stala samostatnou, protože se Československo 

rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku. V 1. československé fotbalové lize 

bylo nejlepším umístěním Chebu 6. místo v sezonách 1980/81, 1986/87, 1990/91. Celkově 

nejlepším umístěním bylo 4. místo v sezoně 1993/94. Už se jednalo o 1. českou fotbalovou 

ligu a SKP Union Cheb skončil pouze 3 body za druhým místem, které zaručovalo kvalifikaci 
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do evropských pohárů. Mezi nejznámější hráče, kteří oblékali chebský dres, patří Jozef 

Chovanec (1979–1981), Jan Stejskal (1982–1983), Pavel Kuka (1987–1989), Horst Siegl 

(1989–1990), Petr Samec (1992–1995), Milan Lindenthal (1979–1989), Radek Drulák 

(1982–1987), Jaroslav Šilhavý (1980–1990), Miroslav Šebesta (1992–1996), nebo František 

Plass (1976–1977). Již v mládežnickém týmu Hvězdy nastupoval jeden z nejlepších 

fotbalistů české historie Pavel Nedvěd, který pochází z nedaleké Skalné. Kvůli nedostatku 

financí se klub v roce 1996 dostal do konkursu a klub neobdržel licenci pro účast v 1. lize.  

 V roce 2001 můžeme mluvit o znovuzrození klubu, který navazuje na tradici 

chebského fotbalu a ligovou éru Rudé Hvězdy Cheb pod názvem FC Union Cheb 2001. Po 

odehrání dvou sezon se klub dostal do divize a v sezoně 2005/06 dokonce postoupili do 3. 

ligy. Bohužel v sezoně 2007/08 přichází opět pád kvůli financím až do krajského přeboru. 

Od sezony 2011 dochází k poslednímu přejmenování klubu na FK Hvězda Cheb. Od té doby 

se chebský klub pohybuje mezi krajským přeborem a divizí. V letošní sezoně se díky covidu 

Hvězda Cheb udržela v divizi a bude ji hrát i příští rok. V dnešní době nabízí Hvězda Cheb 

pro děti 4 sportovní oddíly: fotbalový oddíl, házenkářská oddíl, sportovní oddíl a plavecký 

oddíl (www.hvezdacheb.cz, 2021). 

 

3.3 Charakteristika věkové kategorie U12-13  

 

Pro toto věkové období je typická emocionální nestabilita. Dochází ke změnám 

zájmů a postojů, tělesným, psychickým a sociálním změnám. Mezi dívkami a chlapci se 

objevují významné rozdíly v tělesném a pohybovém projevu. 

Vývojové období od 10 do 14 let věku označujeme jako etapu přechodu od dětství 

k dospělosti. Velké biologické změny se odehrávají v organismu dítěte. Částečně se odrážejí 

i ve vývoji dětské psychiky (Votík, 2016). 

Velice důležité je, aby trenéři při plánování a vedení tréninkové jednotky 

respektovali věkové zvláštnosti svých svěřenců dané vývojovými zákonitostmi. Mohou se 

odrážet jak ve sféře psychiky, tak v tělesném rozvoji (pohybová soustava – kostra a svalstvo, 

funkční možnosti vyvíjejícího se organismu). Proto je velice důležitý přístup trenéra, který 

musí volit vzhledem k věkovým zvláštnostem odpovídající formy, prostředky a metody. 

http://www.hvezdacheb.cz/
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Nerespektování těchto specifik by mohlo vést až k poškození organismu hráče. Doporučený 

poměr jednotlivých metodicko-organizačních forem pro kategorii 12-14 let je 25-30 % 

průpravná cvičení, 20-25 % herní cvičení a 55-65% průpravné hry (Votík, 2016). 

 

Tělesný vývoj ve starším školním věku 

Pro děti v období staršího školního věku jsou typické nerovnoměrné biologické 

změny, které se projevují i v psychologickém vývoji. Do tohoto vývojového období z velké 

části patří puberta. Nicméně pubertální věk se pohybuje od 11 do 16 let, ale u jednotlivců 

to bývá různé. U děvčat bývá tělesné a duševní dospívání zhruba o jeden rok dříve. Puberta 

se často projevuje horší koordinací. Pohyb působí neohrabaným dojmem. Tyto problémy 

se projevují více u chlapců než děvčat (Dovalil, 2009). 

 Pro věkovou skupinu 12 až 14 let je typický rychlý růst především končetin a vývoj 

kosterního svalstva. Proto by se mělo dbát na správnou výživu a pitný režim, který slouží 

k lepšímu zvládání růstových změn a zvládání tréninkové zátěže. Hlavním projevem 

vývojové nerovnoměrnosti je zhoršení pohybové koordinace a psychické nerovnoměrnosti. 

Po uklidnění pubertálních změn se nervosvalová koordinace výrazně zlepšuje. Zdokonaluje 

se diferenciace svalového úsilí a zpřesňují se pohyby. Silové schopnosti spolu se silovou 

vytrvalostí jsou rozvíjeny díky rozvoji svalstva. Velice důležité je zlepšení ohebnosti a 

kloubní pohyblivosti. Rychlost pohybů narůstá maximálně do 14. až 15. roku, poté zůstává 

stejná nebo se zhoršuje (Votík, 2016).  

,,Všechny změny jsou důsledkem řady složitých fyziologických pochodů souvisejících 

s rozvojem hormonální činnosti. Změny mohou mít individuálně různé tempo, rozdíly se 

srovnávají až na konci období staršího školního věku i později. Koncem období se již 

zvýrazňují mužské a ženské tělesné znaky‘‘ (Dovalil, 2009, s. 246). 

 

Psychický vývoj ve starším školním věku  

 ,,Období puberty patří mezi klíčové období ve vývoji psychiky. Hormonální aktivita 

ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, k druhému pohlaví, ke svému okolí 
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a může působit (pozitivně i negativně) na jejich chování ve sportovní činnosti i v dalších 

oblastech lidského působení‘‘ (Perič, 2012, s. 28). 

 Vývojem si prochází také rozum. Rozšiřují se obzory, začínají se objevovat znaky 

logického a abstraktního chápání. Rozvíjí se také paměť. U dětí se to projevuje chápáním 

racionálních zdůvodnění i abstraktních pojmů. Dítě má již vysoké předpoklady vyvíjet 

značnou duševní aktivitu. Vydrží daleko delší dobu soustředěné. Díky tomuto rozvoji se 

mění postupy a chování dětí v tréninkových situacích. Velice pozitivně to působí na rychlost 

učení, protože rychlost učení se zvyšuje a snižuje se počet potřebných opakování.  

U dětí ve starším školním věku dochází k zřetelnému prohloubení citového života, 

který poznamenává určitá nevyrovnanost. Cit často bývá maskován hrubostí a nejistotu 

v odhadu vlastních možností se dítě snaží zakrývat vychloubáním a siláctvím. Začíná 

vehementně usilovat o samostatnost a vlastní názor. Projevuje se to především kritičností 

vůči okolí. V tomto vývojovém stupni si dítě utváří hluboké zájmy, které se stávají základem 

budoucí volby povolání. Utváří se vztah ke sportu jako k činnosti, která může přinášet silné 

uspokojení. Již je nutno sportu obětovat plné úsilí. Nelze už na sport nahlížet jen jako na 

nezávaznou hru (Perič, 2012).   

 

3.4 Možnosti ekonomického zajištění projektu 

 

 Neoddělitelnou částí pořádání sportovních akcí je zajištění dostatečného množství 

finančních prostředků. Před každou akcí je potřeba vypracovat předběžný finanční plán, 

který slouží jako podklad pro shánění peněz od sponzorů, pomáhá nám s určením výše 

startovného a máme díky němu hrubý odhad kolik peněz se může investovat. Každý 

finanční plán by měl obsahovat kolonku s výdaji a kolonku s příjmy, které by měly být 

v rovnováze.  
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Marketing 

 Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je ovlivňování, poznání a v konečné fázi 

uspokojení potřeb a přání zákazníka. Snahou je dojít k uspokojení potřeb zákazníka 

efektivním a výhodným způsobem, zajišťující splnění cílů organizace (Světlík, 1992). 

 ,,Snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu. 

Integrovaný komplex činností, který vychází z pochopení problémů zákazníků a jejichž řešení 

nabízí. Proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny hodnot 

a produktů to, co požadují´´ (Boučková a kol., 2003, s. 3). 

 Můžeme tedy říct, že marketing je společensky řídící proces, kterým jednotlivci a 

skupiny získávají, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a výměny 

hodnotných výrobků s ostatními (Čáslavová, 2004). 

 

Sponzoring 

 Sponzorování definujeme jako významný specifický prostředek k zabezpečení 

dodatečných finančních zdrojů, které slouží k realizaci především kulturních, vědeckých, 

charitativních a dalších aktivit ve všech sférách života společnosti. Výjimkou nejsou ani 

tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky a kluby, ovšem může se to týkat i 

jednotlivců usilujících o získání finančních prostředků pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou 

činnost. To je jedním z hlavních důvodů, proč sponzorství i přes řadu dočasných problémů, 

prochází dynamickým vývojem také ve vztahu k oblasti tělesné výchovy, sportu a turistiky 

(Čáslavová, 2004). 

V minulosti byl sport financován prostřednictvím systému rozdělování státních 

příspěvků. Po pádu komunismu v roce 1989 se rozdělování finančních prostředků státem 

zastavilo. Dnes se sportovní kluby, oddíly, ale i jednotlivci musí starat o finance na svoji 

činnost především sami. Státní dotace sice stále existují, ale jejich výše nemůže pokrýt 

veškeré náklady, proto současný trend nutí manažery klubů získávat finance navíc také od 

obchodních společností. Mezi nejlépe zavedené zprostředkovatelské agentury v této 

oblasti na českém trhu v ledním hokeji patří společnost BPA, ve fotbale STES a v atletice a 

tenise společnost TK Plus. 
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Sponzorské aktivity proudící do oblasti sportu a tělesné výchovy jsou stále 

používanějším nástrojem k budování image jednotlivých firem. Sponzorování se ovšem 

netýká pouze jenom sportu, i když v této oblasti se s ním můžeme setkat nejčastěji, ale týká 

se i kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit různých sfér života společnosti 

(Dvořáková, 2005).  

 Při oslovování firem s žádostí o sponzorský dar si nejdříve musíme vytvořit seznam 

potencionálních sponzorů, které bychom chtěli kvůli projektu oslovit. Po sepsání širšího 

výběru musíme udělat užší výběr podle předem daných kritérií. Předem musíme vyhodnotit 

reálné možnosti, který z potencionálních sponzorů je nejvíce ovlivnitelný. Prioritní věcí je 

při jednání vyvolat ve sponzorovi důvěru. Před samotnou schůzkou je velice dobré si o 

daném sponzorovi zjistit co nejvíce informací a na schůzku se dobře připravit po všech 

stránkách. Předem musíme stanovit jakou výši sponzoringu vyžadujeme a co můžeme 

eventuálně nabídnout jako protislužbu. Nejlepším způsobem je osobní schůzka. Další 

možností je zaslání dopisu, nebo oslovení sponzora přes třetí osobu (Čáslavová, 2004). 

 V souvislosti se sponzorskou činností je nutné si uvědomit, že existují rozdílné formy 

podpor – mecenášství, dárcovství, nadační činnost a sponzorství. 

• Mecenášství – název je odvozen od jména římského občana G. C. Maecenase, 

poradce a přítele císaře Augusta, který podporoval Horatia a Vergilia. Jedná se o 

opakovanou podporu sportu, kultury, vědy a ostatních oblastí bez očekávání 

protislužeb. 

• Dárcovství – jde o jednorázovou podporu, kdy dárce má pouze radost a potěšení 

z toho, že sportovec, umělec nebo vědec mohou vykonávat svoji činnost a 

neodevzdávají žádnou protislužbu. 

• Nadační činnost – jedná se o podporu nadačních cílů z vlastních nahospodářských 

zisků. 

• Sponzorství – je jedna z marketingových komunikačních aktivit, při kterých sponzor 

očekává za svoji službu protislužbu (Dvořáková, 2005). 
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Aby bylo zajištěno dostatečné množství financí, je třeba sestavit finanční plán, ve 

kterém můžeme porovnat příjmy s výdaji. Po zjištění nákladů na uspořádání akce 

můžeme řešit finanční zajištění v rámci sponzoringu.  

 

                     Příjmy 

 

Výdaje  

 

Startovné 

Sponzoři 

Pronájem hřiště a šaten 

Ocenění pro hráče 

Občerstvení 

Jiné 

 

 

Celkem: XXX Kč 

 

Celkem: XXX Kč 

Tabulka 1: Obecný finanční plán (vlastní zdroj) 

 

3.5 Propozice a hrací systémy  

 

3.5.1 Propozice 

 Přípravě propozic je potřeba věnovat velkou pozornost, nýbrž propozicemi se řídí 

celá soutěž nebo turnaj. Díky správně sepsaným propozicím můžeme předejít zbytečným 

dohadům a nedorozuměním. Nejvhodnější je poskytnout propozice všem zúčastněným 

týmům pomocí emailu, nebo osobním předáním před začátkem soutěže. Před začátkem 

je nutno propozice vyvěsit v místě konání, aby měla mužstva možnost se s nimi seznámit. 

Propozice by se měli skládat ze všeobecné části – platné pro všechna sportovní odvětví a 

technické části – platné pro dané sportovní odvětví (Votík, 1998). 
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Informace, které by měly být uvedeny ve všeobecných ustanoveních: 

- Název soutěže  

- Kdo soutěž pořádá a řídí  

- Termín konání akce 

- Místo akce 

- Účastníci (pokud jsou známí předem) 

- Adresy organizačních pracovníků (kam a do jakého termínu je nutno podat 

přihlášku) 

- Úhrada (co a jak bude účastníkem hrazeno, do kdy) 

V technických ustanoveních má být uvedeno: 

- Podle kterých pravidel se bude turnaj konat  

- Kdo smí na turnaji startovat (věk hráčů, příslušnost k určité zájmové organizaci) 

- Další podmínky účasti (počet členů družstva, registrovanost, nutné doklady, 

soupisky apod.) 

- Systém soutěže (podle jakého systému se bude turnaj hrát, jak je určováno pořadí 

družstev, další podmínky) 

- Pořadí a časové termíny jednotlivých utkání  

- Doba hry (podle pravidel, nebo pokud je doba hry upravena podle platných pravidel 

dané akce) 

- Hřiště (rozměry, povrch, počet hřišť) 

- Rozlosování  

- Námitky (podmínky pro podání námitek, komu, termín, vklad) 

- Jiné upozornění a podmínky 

- Odměny pro vítěze  

 

3.5.2 Hrací systémy  

 

 Pro zdárný průběh turnaje je zapotřebí určit správný systém turnaje. Existuje hned 

několik hracích systémů. Jednotlivé herní systémy mají své výhody a nevýhody. Je velice 
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důležité zvážit všechny faktory a následně vybrat ten nejvhodnější pro danou soutěž nebo 

turnaj. Především musíme brát zřetel na: 

- optimální využití času i počtu hřišť, které jsou k dispozici 

- zapojení všech týmů do co možná největšího počtu zápasů 

- dbání ohledu na týmy, které postoupí do finále, aby měli dostatek sil 

Nejběžnější hrací systémy: 

1. systém každý s každým  

2. vylučovací systém na jednu porážku 

3. vylučovací systém na dvě porážky  

4. smíšený (skupinový) systém  

 

1. systém každý s každým  

 Tento systém patří k těm nejzákladnějším. Využívá se při mistrovských soutěžích. 

Hodí se zejména pro dlouhodobé soutěže. Jednorázové soutěže nebo turnaje je možné 

tímto systémem hrát pouze za předpokladu malého počtu týmů. Při využití tohoto systému 

hraje každý tým soutěže se všemi ostatními. Buď je turnaj jednokolový nebo dvoukolový. 

Velkou výhodou tohoto systému je nejspravedlivější a nejpřesnější určení konečného 

pořadí družstev. Náhodnost je omezena na minimum. Na druhou stranu je nevýhodou, že 

soutěž potřebuje mnoho času a také se může stát, že při rozdílné výkonnosti účastníků je 

turnaj jednostranný a málo přitažlivý.  

Při výpočtu celkového počtu účastníků používáme vzorec:  

                                                                                           X = n (n–1) 

                                                                                                          2 

X = počet utkání 

n = počet účastníků  

Příklad při účasti 6 týmů: x = 6 (6–1) / 2 = 15 zápasů  
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Vzor rozpisů soutěže o 6 týmech:  

Kolo 1. 2. 3. 4. 5. 

utkání týmů  1-6 

2-5 

3-4 

6-4 

5-3 

2-1 

2-6 

3-1 

4-5 

6-5 

1-4 

2-3 

3-6 

4-2 

5-1 

Tabulka 2: Vzor rozpisů soutěže o 6 týmech (vlastní zdroj) 

Při pořádání krátkodobého turnaje s tímto herním systémem, je potřeba upravit 

pořadí zápasů tak, aby některé družstvo nehrálo dvě utkání bezprostředně za sebou (Votík, 

1998). 

2. Vylučovací systém na jednu porážku 

 Systém na jednu porážku je používán při krátkodobých soutěžích při velkém počtu 

účastníků a běžně se používá například v tenisu. Výhodou tohoto systému je, že se může 

zapojit velký počet účastníků za krátký čas. Nevýhodou systému je náhodnost. Při soutěži 

se může stát, že kvalitnější účastník vypadne dříve než slabší, který měl schůdnější 

rozlosování. Tomuto se dá částečně předejít, pokud dopředu známe kvalitu účastníků a 

můžeme tomu čelit nasazením nejsilnějších tak, aby na sebe nemohli narazit na začátku 

turnaje. Je velice důležité, aby počet týmů byl roven mocnině dvou (4,8,12,16, 32, atd), 

pokud je počet jiný, musejí se někteří účastníci utkat v předkolech tak, aby počet týmů nebo 

hráčů před prvním kolem byl roven mocnině dvou. (Votík, 1998) 

 

Celkový počet zápasů můžeme vypočítat pomocí vzorce: 

                                                                                       X = n–1  

X = počet zápasů  

n = počet týmů (hráčů)  
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3. Vylučovací systém na dvě porážky  

 Jedná se o podobný systém jako na jednu porážku. Je však objektivnější především 

proto, že družstvo nebo jedinec, který prohraje už v prvním kole, má stále možnost obsadit 

až 2. místo. Proražení v jednotlivých kolech jsou postupně zařazovaní do části pavouka 

poražených a až druhá porážka je definitivně vyřazuje z turnaje (Votík, 1998). 

Celkový počet utkání lze vypočítat vzorečkem:  

                                                                       X = 2n-3 

X= počet zápasů 

n= počet účastníků  

 

4. Smíšený (skupinový) systém 

 Tento systém se používá pří větším počtu účastníků a na krátkodobých soutěžích 

nebo turnajích. Velice dobře v nich jdou skloubit výhody systému každý s každým se 

systémem vylučovacím. Největší výhodou smíšeného systému je jeho pružnost s možností 

mnoha variant. Účastníci turnaje jsou před začátkem rozděleni do několika skupin, kde se 

hraje každý s každým. Nejlepší družstva z každé skupiny postupují do finálové skupiny, nebo 

jsou nasazeny do pavouku. Ostatní týmu buď z turnaje vypadávají, nebo hrají ve zvláštní 

skupině poražených. Pokud je při utváření skupin využita možnost nasazení nejsilnějších 

družstev do jednotlivých skupin, je smíšený systém relativně spravedlivý, a tedy velice 

vhodný. Kvůli tomu se také velice často využívá v evropských i světových soutěžích, 

zejména v kolektivních sportech jako je fotbal a hokej.  

 Celkový počet zápasů se odvíjí od systému základních skupin a následných 

finálových skupin nebo vyřazovacích zápasů (Votík, 1998). 

 

Volba hracího systému  

 Celkové organizační zajištění turnaje včetně sepsání propozic je možné uskutečnit 

s dostatečným předstihem, i pokud neznáme celkový počet účastníků. Správné zvolení 
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systému je velice důležité především kvůli dostatečnému vytížení všech účastníků (kvůli 

tomu se přihlásili). Velice důležitým faktorem také je, aby byl využit veškerý předem 

vyhrazený čas. Pokud je například možno hrát až do 18 hodin, je velice špatné, pokud by 

turnaj skončil už v 16 hodin. Ještě horší variantou ovšem je, pokud se turnaj protáhne a v 18 

hodin by ještě nebyli odehrané všechny zápasy. Pokud nezvolíme správný herní systém, 

mohou tyto varianty nastat. Při volbě systému nejčastěji hraje roli zkušenost. Pokud však 

organizátor moc zkušeností nemá, je dobré si připravit různé varianty. (Votík, 1998) 

Důležité faktory při volbě herního systému: 

1. celkový čas na soutěž 

2. počet hřišť 

3. počet účastníků 

4. vlastní doba hry   

 

 Vzhledem k počtu účastníků na našem turnaji, jsme se rozhodli, využít systému 

každý s každým. Díky tomuto systému odehraje každý tým stejný počet zápasů a 

vyhodnocování turnaje bude nejspravedlivější.  

 

4 Praktická část  

 

 V praktické části se věnuji realizaci vlastního projektu. Můžeme se zde dočíst o 

přípravě a realizaci turnaje pro věkovou kategorii U12-13. Praktickou část jsem rozdělil na 

dvě části. V první části se budu věnovat přípravě turnaje a v druhé části se zaměřím na 

realizaci a vyhodnocení turnaje. 

 

4.1 Příprava a propagace turnaje – propozice a pravidla turnaje  
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 Příprava je při pořádání akce velice důležitá. Odvíjí se od ní zbytek celého turnaje a 

při špatné přípravě může dojít k chybám a organizačním problémům. Především se musí 

promyslet místo konání akce, sestavit a zajistit rozpočet. Velice důležité je ujasnit si, jak 

nejlépe propagovat turnaj. Propagace turnaje zajistí dostatek návštěvníků turnaje. Před 

akcí je potřeba si stanovit, jak zkontaktovat okolní týmy. Důležitou částí přípravy bylo 

zajistit personální obsazení turnaje. Není jednoduché takový turnaj pořádat, a proto je 

důležité sestavit adekvátně velký tým a rozdělit úkoly mezi všechny členy týmu. Všechno je 

potřeba s předstihem naplánovat a připravit.  

 

Místo a termín konání turnaje  

 Při výběru místa konání turnaje jsem musel zohlednit více faktorů. Hlavním 

kritériem při výběru místa bylo vybrat místo, kde to dobře znám a jsem schopný v místním 

prostředí turnaj uspořádat. Při výběru hrálo důležitou roli také to, aby se v místě konání 

nacházelo dost okolních týmů, které by se mohli turnaje zúčastnit. Po krátké úvaze jsem se 

rozhodl pro Cheb. V Chebu jsem se narodil a od dětství jsem zde začínal s fotbalem. Proto 

místní prostředí velice dobře znám a zdálo se mi na pořádání turnaje jako dobrá volba. 

V okolí se nachází i spoustu fotbalových týmů. Z tohoto pohledu se jedná o dobrou volbu. 

 Na začátku plánování akce jsem jako nejvhodnější termín vybral období zimní 

přípravy. V tomto období je pro podobné turnaje největší prostor. Týmy jsou ve fázi zimní 

přípravy a vyhledávají turnaje pro zpestření přípravy a zařazení herní praxe před začátkem 

druhé poloviny sezon. Jako nejvíce vhodný termín byl vybrán poslední víkend v únoru. 

Bohužel se zde vyskytl velký problém. Čím se turnaj více blížil, tím bylo stále jasnější, že 

uspořádat turnaj v daném termínu, bude kvůli protiepidemickým opatřením prakticky 

nemožné. Zejména kvůli předvánočnímu rozvolňování protiepidemických opatřeních se 

v České republice vir velice rychle šířil a vláda rozhodla o tvrdém lockdownu. Proto bylo 

nemožné pořádat turnaj v předem stanoveném termínu. V tu chvíli bylo velice těžké 

odhadnout, kdy přijde dostatečné rozvolnění, aby bylo možné turnaj uspořádat. Na řadu 

přišlo dlouhé čekání, které trvalo do začátku května. V květnu už začínalo být pomalu jasné, 

že by se opět mohlo začít sportovat a účastnit akcí ve větším počtu lidí. Na konci měsíce se 

situace stále lepšila a konání akcí bylo povoleno. V tu chvíli jsme začali hledat náhradní 
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termín turnaje. Najít volný termín a zajistit účast týmů nebylo vůbec snadné. Vše se muselo 

dělat pod časovým tlakem. Jako nejvhodnější termín jsme zvolili 27.6.2021. V tento termín 

bylo volné hřiště k pronájmu, a tedy nebyl žádný problém uskutečnit turnaj v daném čase 

na hřišti FK Hvězdy Cheb.  

 

Technické, materiální a personální zajištění turnaje  

 Nejdůležitější pro pořádání turnaje je zajištění fotbalového hřiště. Pro tento turnaj 

bylo vybráno a pronajato hřiště s umělou trávou v areálu Hvězdy Cheb. Hřiště sousedí 

s nově zrekonstruovanými šatnami, které byly využity k převlíkání hráčů a odpočinku mezi 

zápasy. Občerstvení bylo zajištěno v místní hospodě, která se nachází v areálu, kde bylo 

možno na vlastní náklady pořídit občerstvení.  

 Materiální pomůcky nám byly poskytnuty od pronajímatele hřiště města Cheb. 

Jednalo se o hřiště, branky, tabuli, stůl a od klubu FK Hvězda Cheb byly zapůjčeny kužely na 

vyznačení hřiště a rozlišovací dresy, pokud by měly týmy stejnou barvu dresů. U vstupu na 

hřiště byla postavena tabule s rozvrhem zápasů a průběžnými výsledky, na které se mohl 

kdokoliv podívat. U tabule byl postaven zapisovací stůl, kde bylo místo pro rozhodčí. Míče 

na turnaj byli zapůjčeny od klubu a zkontrolovány pořadatelem. Před začátkem turnaje 

dostal každý tým jako občerstvení dva balíky vody a ovoce.  

 Při sestavování realizačního týmu bylo potřeba sestavit adekvátně velký tým, který 

bude dbát na hladký průběh turnaje. V týmu sestaveném před začátkem turnaje byli 

funkcionáři z FK Hvězda Cheb a já. Realizační tým měl před začátkem spoustu úkolů, které 

bylo potřeba vykonat. Nejdůležitějším úkolem bylo vypracovat propozice a zajistit dostatek 

týmů. Na tomto úkolu odvedl největší práci jeden z pořadatelů Vítězslav Janda, který 

zajišťoval účast týmů a společně se mnou jsme sepsali propozice. Den před začátkem bylo 

potřeba zajistit občerstvení pro hráče, které obstaral druhý pořadatel Václav Sýkora. Těsně 

před začátkem turnaje jsem já a Vítězslav Janda postavili hřiště, připravili ostatní nezbytné 

věci a následně zkontrolovali celé zázemí.  
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Organizační výbor turnaje: Hlavní pořadatel: Kryštof Kýček   

Pořadatel: Vítězslav Janda, Václav Sýkora  

Rozhodčí: Vítězslav Janda, Adam Čížek 

Zapisovatel: Kryštof Kýček, Vítězslav Janda  

 

Zdravotní zajištění  

 Na místě byla zajištěna lékárnička pro případ lehkého zranění a případného 

ošetření. Bohužel na sportovních akcích bývá riziko zranění značně vyšší než při jiných 

akcích. Pokud by se stalo vážnější zranění, byli jsme připraveni kontaktovat rychlou 

záchranou službu. 

  

Propagace turnaje   

Propagaci turnaje bych rozdělil na dvě části. První část obsahovala propagaci 

z hlediska pozvánek týmů a dosažení co nejvíce přihlášek do turnaje. Bohužel tato část byla 

z hlediska Covidu velice náročná. Zejména kvůli tomu, že nebylo do poslední chvíle jasné, 

kdy se turnaj uskuteční. V první fázi plánování bylo domluveno, že pozvánky do turnaje 

rozešleme emailem dva až tři měsíce před turnajem. Měli jsme naplánováno rozeslat 

pozvánky do Vánoc, aby mohli trenéři s účastí na turnaji počítat dopředu a uzpůsobit tomu 

svůj program. Nicméně kvůli protiepidemickým opatřením se muselo vše odložit na 

neurčito. Opět do práce jsme se pustili na přelomu května-června a začali jsme týmům 

posílat pozvánky s možností účasti na turnaji. Psali jsme týmům v karlovarském kraji. 

Bohužel obsáhnout turnaj dostatkem týmů nebylo vůbec jednoduché. Jelikož turnaj se 

konal na konci června, tak některé týmy už měli letní přestávku a některé neměli o účast 

zájem. Nakonec se nám ale povedlo sehnat dostatečný počet týmů a turnaj se mohl 

uspořádat.  

 Druhá část propagace byla naplánovaná na období před turnajem. Jejím cílem bylo 

oslovit diváky a širokou veřejnost na sociálních sítích. Zejména díky příspěvkům FK Hvězdy 
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Cheb na Facebookovém a Instagramovém profilu a také díky sdílení stránky Fotbal 

v Karlovarském kraji, kterým bych za tuto reklamu rád poděkoval.  

 Navíc se nám s propagací pomohla facebooková stránka Fotbal v Karlovarském kraji. 

Stali se naším mediálním partnerem. Před turnajem se starali o propagaci pomocí sdílení 

pozvánek a po turnaji zveřejnili výsledky na svých stránkách. Navíc se turnaje zúčastnil jejich 

fotograf, který byl pověřen zdokumentováním celého turnaje. 

 

Ekonomické zajištění turnaje  

 Při pořádání sportovních akcí je jednou ze zásadních věcí při přípravě akce. Už 

v začátku plánování je důležité udělat si představu o finanční náročnosti akce a připravit si 

finanční plán. Po zjištění cen byla stanovena minimální výše potřebného ekonomického 

zajištění, která bude nezbytná k uspořádání akce. Nejhlavnější částí výdajů byl pronájem 

areálu a pořízení cen pro účastníky turnaje. Ceny pro účastníky byli pořizovány na základě 

sehnaných finančních prostředků od sponzorů.  

 Výdajů bylo hned několik. Hlavním výdajem byl pronájem areálu, který činil 1200 

Kč. Tato částka byla známa dopředu a pokryta byla ze startovného, které činilo 500 Kč na 

tým. Poháry medaile a diplomy se nám povedlo zajistit pomocí FK Hvězdy Cheb, který je 

poskytl jako sponzorský dar. Věcné ceny pro účastníky turnaje byli zajištěny z části 

nákupem a z části jako dar od klubu FK Hvězda Cheb, který nám poskytl věcné ceny 

v podobě míče pro nejlepšího hráče, klíčenek a samolepek pro každého účastníka. Zbytek 

cen jsme dokoupily z finančního daru místní firmy EKOBAU CHEB s.r.o., který činil 2000 Kč. 

Bylo nakoupeno 8 dětských šampusů, sladkosti a věcné předměty pro všechny účastníky 

turnaje. Další položkou bylo zaplacení rozhodčích. Každý rozhodčí byl ohodnocen 500 Kč za 

celý turnaj. Bylo tedy proplaceno 1000 Kč. Za zbylé peníze bylo zajištěno občerstvení pro 

účastníky v podobě ovoce a balených vod.  
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Příjmy Výdaje  

 

 

Startovné: 2 500 Kč 

Sponzoři: 2 000 Kč 

 

 

 

 

Pronájem areálu: 1 200 Kč 

Poháry medaile, diplomy: 0 Kč 

Rozhodčí: 1 000 Kč 

Ceny pro účastníky: 1 259 Kč 

Občerstvení pro hráče: 8 35 Kč 

 

Příjmy celkem: 4 500 Kč 

 

Výdaje celkem: 4 294 Kč 

Tabulka 3: Finanční plán turnaje (vlastní zdroj) 

  

Díky správnému finančnímu plánu jsme se dostali do mírného zisku. Většina peněz 

byla využita při přípravě turnaje a zisk, který činil 216 Kč jsem daroval do pokladny FK 

Hvězdy Cheb pro úsek mládeže.   

 

Propozice turnaje  

 Před zasláním pozvánek okolním týmům bylo důležité vymyslet a sepsat propozice 

turnaje. Propozice turnaje slouží k informování o základních informacích ohledně turnaje, 

které poskytují týmům pohled do organizace turnaje.  

 

1. Pořadatel: Kryštof Kýček, FK Hvězda Cheb  

2. Místo konání: UMT HVĚZDA, Areál Lokmotiva (U stadionu 1, Cheb) 

3. Organizátor turnaje: Kryštof Kýček, email: krystof.kycek@seznam.cz, mob.: 606 565 923 
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4. Startovné: 500 Kč. Startovné je nutné zaplatit po příjezdu u organizátora turnaje. Každý 

obdrží příjmový doklad.  

5. Organizace: Los turnaje proběhl s předstihem za účasti rozhodčích tohoto turnaje. Týmy 

jsou rozmístěny do šaten. Jedna šatna bude sloužit pro dva týmy. Od každá šatny je jeden 

klíč, o který se musejí starat samotné týmy. Turnaj začíná rovnou zápasy, bez zahájení, 

proto žádáme mužstva, aby přijela včas (nejpozději 30 minut před svým utkáním dle rozpisu 

v příloze).  

6. Pravidla: 

Hrací plocha – ½ hřiště 

Počet hráčů – ml. žáci 7+1 

Branky – 5x2m 

Míč: velikost číslo 4 

„Malá domů“ není povolena 

Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama 

Kop od branky přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán. 

Střídání hráčů: hokejové, při přerušené hře. 

Po celé šíři PÚ platí pravidlo ofsajd. 

Brankář smí chytat rukama po celé šíři PÚ. 

Pokutový kop se zahrává po přestupku v PÚ po hranici vyznačenou barevnými metami 

7. Pořadí týmů: 

Pořadí v tabulce: 1) body 2) při rovností bodů rozhoduje vzájemný zápas 3) při rovností 

bodů a remízy při vzájemném zápase rozhoduje rozdíl branek 4) při rovností bodů a 

stejného vzájemného zápasu a rozdílu branek rozhoduje počet vstřelených branek. 

8. Systém turnaje: Turnaj se hraje systémem každý s každým.  

9. Systém turnaje: Každé mužstvo obdrží diplom, pohár a věcné ceny.   
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10. Ostatní: V místě turnaje občerstvení.  

11. Námitky: Námitky je možno uplatnit u pořadatele turnaje do 15 minut od konce zápasu.

  

 

Modifikovaná pravidla turnaje 

 Pravidla turnaje byla upravena tak, aby si mohly týmy vyzkoušet hru na větším 

prostoru a aby mohly hrát v systému, na který jsou zvyklý v soutěži. Hřiště bylo zvětšeno na 

polovinu fotbalového hřiště. Počet hráčů jsme zvolili 7 v poli a jeden brankář. Branky byli 

rozměru 5x2 m. Pokutové území bylo rozšířeno od brankové čáry k hranici pokutového 

území a v celém prostoru se hrálo na ofsajd. Hrací doba byla stanovena na jeden poločas 

v délce 20 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: nákres hřiště na kterém se turnaj odehrál (Votík, 1998) 
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4.2 Výsledky – realizace a vyhodnocení turnaje 

 

 Jako první bylo důležité vybrat ideální herní systém. Možností je více a je vždy na 

organizátorovi, jaký systém zvolí. Na takových turnajích se nejčastěji volí mezi systémem 

každý s každým, vyřazovacím systémem a systémem smíšeným. Záleží na počtu 

přihlášených týmů, předpokládané délce turnaje a počtu hřišť. Podle těchto kritérií se 

vybere ten nejvíce vhodný systém. Vše musí být dobře naplánováno, aby nevznikali 

zbytečně dlouhé prostoje mezi zápasy a žádný tým neměl zbytečně dlouhé čekání, nebo 

naopak nehráli více zápasů po sobě. 

Proto pro náš turnaje bylo nutno zvolit ten nejvhodnější. Kvůli počtu týmů jsme 

zvolili systém každý s každým. Přihlášených týmů bylo 5, a proto žádný jiná systém 

nepřipadal v úvahu. Velkou výhodou tohoto systému je navíc to, že každý tým odehraje 

stejný počet zápasů. Díky tomu je tento systém nejvíce spravedlivý a štěstí nehraje žádnou 

roli.  

 

 

Přihlášené týmy 

 Do turnaje bylo přihlášeno 5 týmů. Týmy byly z okolí Chebu a podmínkou byla účast 

dětí do v kategorii U12-13. V turnaji mohli startovat jak chlapci, tak děvčata. Velikost 

jednotlivých kádrů nebyla omezena.  

Týmy:  FH Hvězda Cheb 

FC Cheb 

FK Skalná 

TJ Slavoj Chodová Planá 

TJ Jiskra Aš 
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Soupisky týmů 

FK Hvězda Cheb: Jiří Honzejk (trenér)   FC Cheb: Petr Koloc (trenér) 

                    Kristián Hrnčíř (brankář)       Matěj Loukota (brankář) 

                               Michal Orvoš                                                      Tadeáš Svatoš 

               Ondřej Andresík         David Bařina 

                               Jiří Honzejk         Pavel Domin 

                               Jiří Jakoubek        Matyáš Folc 

                               Yannick Steiner                                                  Jan Hartman 

                               Jakub Pánik         Jan Hrnčíř 

                               Matěj Liška         Vojtěch Klazar 

                               Jan Novela         Jan Pištěk 

                               Jan Fišer         Lukáš Števcl 

                               Tomáš Bendek        Vítek Streicher 

                               Jakub Bendek         

 

FK Skalná: Miroslav Batista (trenér)            TJ Jiskra Aš: Pavel Hubáček (trenér) 

       Jan Borkovič (brankář)             Miroslav Pek (brankář 

        Karel Filípek (brankář)             Matěj belovič 

    Miroslav Chlebec                      Kryštof Jelínek 

    Patrik Moronga          Samuel Jelínek 

    Pavel Štefan           Jan Jelínek 

    František Matrinec           Vojtěch Pilař 

    Jan Kušina           Jan Kunciter 
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    Vít Batista           Denis Berger 

    Jindřich Novotný          Ondřej Šivák 

    Jiří Vodrážka           Lubomír Bučko 

    Dominik Kvasnička          Filip Šimovič  

    Matěj Martínek          Lukáš Hradský 

    Šimon Ryšavý          Adam Kratochvíl 

                                          Jan Coubal 

 

TJ Slavoj Chodová Planá: Jan Plecitý (trenér) 

         Adam Sebera (brankář) 

         Patricie Strádalová 

         Lucie Novotná  

         Ivan Kuťák  

         Andrea Stolínová 

         František Kostelecký 

         Šimon Sýkora 

         Denisa Kounovská 

         Richard Vítek 

           David Dráb   

 

 

Harmonogram turnaje 

 Harmonogram turnaje byl sestaven den před turnajem. Zohledňoval délku jednoho 

zápasu a počet hřišť připravených pro turnaj. Začátek turnaje byl naplánován na 10 hodinu. 
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Před prvními zápasy byla všem účastníkům sdělena pravidla turnaje a systém hry. Týmy 

byly seznámeny s tím, kde se nachází informační tabule a kde je možno vznést 

potencionální námitky. Po sdělení nejnutnějších informací obdrželi týmy občerstvení 

v podobě ovoce a balíků perlivé a neperlivé vody. Po oznámení informací mohly začít první 

zápasy. 

 

Program turnaje: 

     09:50 Zahájení turnaje  

1. 10:00 FK Hvězda Cheb : FC Cheb 

2. 10:00 TJ Jiskra Aš : FK Skalná 

3. 10:25 TJ Slavoj Chodová Planá : TJ Jiskra Aš 

4. 10:25 FK Skalná : FK Hvězda Cheb 

5. 10:50 FC Cheb : FK Skalná 

6. 10:50 FK Hvězda Cheb : TJ Slavoj Chodová Planá 

7. 11:15 TJ Jiskra Aš : FK Hvězda Cheb 

8. 11:15 TJ Slavoj Chodová Planá : FC Cheb 

9. 11:40 FK Skalná : TJ Slavoj Chodová Planá 

10. 11:40 FC Cheb : TJ Jiskra Aš 

     12:15 Vyhlášení výsledků a zakončení turnaje  

 

 Turnaj proběhl podle časového harmonogramu. Po skončení posledního zápasu 

dostaly týmy chvíli čas na odpočinek a organizátoři během této pauzy spočítali a 

zkontrolovali výsledky jednotlivých zápasů a určili pořadí týmů. Po dopsání diplomů byl 

nástup všech týmů a předání ocenění pro všechny účastníky. Po poděkování a předání 

všech odměn byl oficiálně ukončen první ročník turnaje CHEBSKÝ POHÁR pro kategorii U12-

13. Týmy měly možnost vysprchování a převlečení v šatnách a poté mohli odjíždět domů. 
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Výsledky zápasů a pořadí týmů 

 V průběhu turnaje bylo sehráno 10 utkání a každý tým odehrál 4 utkání. Po odehrání 

všech zápasů se určovalo pořadí v turnaji podle počtu získaných bodů v každém zápase. 

Pokud by měly některé týmy stejný počet bodů o pořadí by nejprve rozhodovalo vzájemné 

utkání. Pokud by vzájemné utkání těchto týmů skočilo remízou, o pořadí by rozhodoval 

rozdíl branek a v posledním případě počet vstřelených nebo obdržených gólů.  

1. utkání: FK Hvězda Cheb : FC Cheb – 5:0 

V prvním zápase jsme byli svědky městského derby. Lépe do zápasu vstoupil domácí 

tým. Hned z kraje utkání si vytvořil 2 nebezpečné šance, které ale nedokázal využít. Až po 

10 minutách hry padl první gól a skóre bylo 1:0. Od té doby byla Hvězda Cheb ještě více 

dominantní a určovala tempo hry. Do konce zápasu přidala ještě 4 branky a zápas vyhrála 

5:0. 

2. utkání: TJ Jiskra Aš : FK Skalná – 2:0 

 Do druhého zápasu na turnaji nastoupila Jiskra Aš proti Skalné. Zápas byl velice 

vyrovnaný a do poslední minuty byl k vidění zajímavý fotbal. Po celý zápas měli v držení 

míče převahu hráči Skalné, ale za celý zápas nedokázali zužitkovat ani jednu svojí šanci. Aš 

se svými šancemi dokázala naložit lépe a po brankách v 8. a 14. minutě vyhrála 2:0. 

3. utkání: TJ Slavoj Chodová Planá : TJ Jiskra Aš – 1:4  

 V zápase mezi Chodovou Planou a Aší bylo k vidění 5 branek. Zápas začal velice 

opatrně. První šance přišla až v 7. minutě. V šanci se zjevil útočník Aše a svojí šanci 

chladnokrevně využil. Hned z rozehrávky se ale povedlo Chodové Plané vyrovnat a zápas 

dostal nový náboj. Po obdržené brance přišel velký nápor Aše a v 9. minutě se opět dostali 

do vedení. Do konce zápasu dokázala Aš ještě dvakrát skórovat a vyhrála 1:4. 

4. utkání: FK Skalná : FK Hvězda Cheb – 0:5 

 Hvězdu Cheb čekal druhý zápas na turnaji a jejím vyzyvatelem byla Skalná. Od první 

minuty byl na hřišti patrný rozdíl. Hráči chebské Hvězdy své soupeře přehráli a díky 5 

vstřeleným brankám mezi 3. a 14. minutou vyhráli 5:0.  

5. utkání: FC Cheb : FK Skalná – 3:4  
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 Jeden z nejzajímavějších zápasů byl k vidění mezi týmy FC Cheb a Skalnou. Oba týmy 

začaly aktivní hrou a už od začátku bylo k vidění spoustu šancí. Do vedení 0:3 se již v 7. 

minutě dostal po proměnění 2 penalt a jedné střele za vápnem tým Skalné. Zápas vypadal 

jako rozhodnutý, ale tým Chebu nic nevzdával a v 13. minutě byl výsledek zápasu 2:3. Hráči 

FC Cheb sahali po vyrovnání, ale v 17. minutě inkasovali branku na 2:4. Do konce zápasu 

dokázal Cheb pouze snížit na 3:4.  

6. utkání: FK Hvězda Cheb : TJ Slavoj Chodová Planá – 7:0 

 I ve třetím zápáse Hvězdy Cheb na turnaji nebyla o branky nouze. Cheb svému 

soupeři vstřelil 5 branek během 6 minut a do konce zápasu už jen kontroloval své vedení. 

Na konci zápasu vstřelili ještě 2 góly a konečný výsledek byl 7:0. 

7. utkání: TJ Jiskra Aš : FK Hvězda Cheb – 0:3 

 Poslední překážkou chebské Hvězdy za celkovým vítězstvím byla Aš. V 4. minutě 

přišla první vážná šance na straně Aše, ale nebyla proměněna. Z protiútoku se podařilo 

vstřelit první gól Chebu a v 7. minutě druhý. V 15. minutě byl výsledek už 0:3 a o vítězi 

turnaje nebyl pochyb. 

8. utkání TJ Slavoj Chodová Planá : FC Cheb – 1:4 

 Svojí první výhru na turnaji v 8. zápase turnaje zaznamenal tým FC Cheb. Po dobrém 

výkonu porazili Chodovou Planou 1:4 a spravili si radost po smolné prohře se Skalnou. 

9. utkání: FK Skalná : TJ Slavoj Chodová Planá – 2:1 

 O své první body bojovala ve svém posledním zápase Chodová Planá. Jejím 

soupeřem byla Skalná a šlo o velice vyrovnaný zápas. Na straně Skalné byl k vidění spoustu 

neproměněných šancí. I proto se do vedení dostala v 8. minutě Chodová planá. Jenomže už 

v 14. minutě byl stav otočen a Skalná vyhrála 2:1 a zajistila si 3. místo.  

10. utkání: FC Cheb : TJ Jiskra Aš – 2:2 

 Do posledního zápasu turnaje nastoupil tým FC Cheb proti Aši. V tomto zápase se 

hrálo o hodně. Vítěz se mohl dostat na druhé místo. Dramatický zápas ovšem vítěze 

nepoznal. Oba týmy vstřelily shodně 2 branky a zápas skončil remízou. 
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Pořadí Tým Zápasy Skóre Body 

1. FK Hvězda Cheb 4 20:0 12 

2. TJ Jiskra Aš 4 8:6 7 

3. FK Skalná 4 6:11 6 

4. FC Cheb 4 9:12 4 

5. TJ Slavoj Chodová Planá 4 3:17 0 

Tabulka 4: Konečné pořadí turnaje (vlastní zdroj) 

Obrázek 3: Výsledková listina (vlastní zdroj) 
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Po odehrání všech zápasů bylo určeno pořadí týmů. Na prvním místě se umístila FK 

Hvězda Cheb s plným počtem bodů a se skóre 20:0. Celý turnaj odehráli ve výborné formě 

a po zásluze se umístili na prvním místě. Domácí tým tedy opanoval celému turnaji. Hned 

za nimi na druhém místě se umístil tým TJ Jiskra Aš. Po zisku 7 bodů a se skóre 8:6 obsadili 

druhé místo. Na třetím místě se se ziskem 6 bodů a se skóre 6:11 umístila FK Skalná. 

Nejméně oblíbené umístění, a to čtvrté místo si odváží tým FC Cheb, který získal 4 body po 

9 vstřelených gólech a 12 inkasovaných gólech. Poslední místo na turnaji obsadila TJ Slavoj 

Chodová Planá, která na turnaji nezískala ani bod a skončila se skóre 3:17. V týmu TJ Slavoj 

Chodová Planá hrálo velké množství děvčat, ale i přesto předvedli zajímavý fotbal a určitě 

se nemají za co stydět.  

Nejlepší střelec turnaje: Volba nejlepšího střelce turnaje je vždy nejvíce objektivní. Je 

posuzovaná podle počtu gólů jednotlivých hráčů. Na turnaji CHEBSKÝ POHÁR v kategorii 

U12-13 byl zvolen nejlepším střelcem hráč FK Hvězdy Cheb Matěj Liška, který vstřelil 6 

branek.  

Nejlepší hráč: Vybrat nejlepšího hráče je vždy velice těžké a není to úplně objektivní. Každý 

na to může mít jiný názor a není žádný předem daný předpis, podle čeho nejlepšího hráče 

určit. Proto nejlepšího hráče vybírali členové organizačního výboru. Při výběru nejlepšího 

hráče na našem turnaji, jsme se rozhodli pro hráče z týmu FK Skalná Víta Batistu. Odehrál 

výborný turnaj. Byl nepostradatelným hráčem svého týmu, který tvořil hru a připravoval 

šance pro své spoluhráče. Navíc dokázal vstřelit 2 góly. 

Nejlepší brankář: Při výběru nejlepšího brankáře je to stejné jako u nejlepšího hráče. Volba 

není vždy úplně objektivní. A opět byl nejlepší brankář vybírán organizačním výborem. Pro 

nás se při volbě jednalo o jasnou záležitost. Brankář FK Hvězdy Cheb Kristian Hrnčíř totiž za 

celý turnaj nedostal ani jeden gól a jeho volba byla jasná. Celý turnaj předváděl bezchybné 

výkony a pomohl svému týmu k celkovému prvnímu místu.  
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4.3 Diskuse  

 

Při pořádání jakéhokoliv projektu je velice důležité, uskutečnit předem stanovené 

cíle. Odvíjejí se od toho, jestli bude projekt úspěšný. Každý by si měl předem určit splnitelné 

cíle a postupně je plnit. Cílem této bakalářské práce bylo připravit, zrealizovat a vyhodnotit 

turnaj v malém fotbalu pro kategorii U11-13. Pro turnaj jsem zvolil název CHEBSKÝ POHÁR, 

který se uskutečnil 27.6.2021 v areálu fotbalového stadionu FK Hvězda Cheb. Pro turnaj 

byly osloveny týmy z Chebu a okolí.  

Jelikož to byl můj první turnaj, kterého jsem se účastni v roli hlavního organizátora, 

většina věcí pro mě byla nová. Musel jsem se vypořádat s různými potížemi, ale i díky dobré 

práci spolupracovníků se turnaj podařilo uskutečnit.  

Po vybrání tématu mé bakalářské práce jsem okamžitě začal řešit, kde a v jakém 

termínu by bylo nejvhodnější turnaj uskutečnit. Místo konání jsem vybral téměř okamžitě. 

Protože jsem v Chebu vyrůstal a znám místní trenéry a funkcionáře, rozhodl jsem se turnaj 

uspořádat v areálu FK Hvězda Cheb. S výběrem datumu bohužel nastal zásadní problém. 

V první fázi příprav jsem vybral termín v období zimní přípravy. Týmy nehrají soutěže a jsou 

v přípravném období a podobné turnaje vyhledávají. Bohužel kvůli protiepidemickým 

opatřením bylo nemožné turnaj v termínu zimní přípravy uskutečnit. Nastalo tedy období 

čekání a nejistoty. Naštěstí se situace v České republice zlepšila a jako náhradní termín jsem 

vybral 27.6.2021. Což sebou neslo další problém. Mezní termín pro odevzdání bakalářské 

práce byl 30.6.2021 a to v mém případě bylo nemožné stihnout. Naštěstí jsem dostal 

povolení od pana děkana a termín mi byl prodloužen do 31.7.2021. Díky tomu jsem měl 

dostatek času na dokončení bakalářské práce. 

V první fázi bakalářské práce bylo důležité nastudovat odbornou literaturu a 

porozumět projektovému řízení, sponzoringu a marketingu. Při sepisování teoretická část 

bakalářské práce bylo nezbytně nutné, zorientovat se v pravidlech a historii malého fotbalu. 

Protože se turnaje účastnili hráči fotbalové kategorie U12-13, bylo zapotřebí prostudovat 

odbornou literaturu zabývající se fyzickým a psychickým vývojem této kategorie.  

Nesmírně důležité bylo před organizací celé akce vytvoření organizačního výboru, 

který mi pomáhal při přípravě a i v den konání turnaje. Společně jsme vypracovali propozice 
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turnaje a finanční plán. Se sháněním ekonomického zajištění nebyl problém. Jelikož jsem 

v Chebu žil, poznal jsem zde spoustu lidí. Někteří z nich mají své firmy a toho jsem se 

rozhodl využít. S žádostí jsem se tedy vydal do firem, ve kterých mám známé a jednání 

s nimi mělo větší šanci na úspěch. Oslovené firmy byly velice vstřícné a poskytly nám 

dostatečné prostředky na pořádání turnaje. Největší finanční obnos pro turnaj poskytla 

místní stavební firma Ekobau Cheb s.r.o. a ceny dodala FK Hvězda Cheb. 

Částečný problém vznikl v obsazenosti turnaje. Počítal jsem s větší účastí. Bohužel 

nakonec se turnaje účastnilo pouze 5 týmů. Částečně za to mohl termín konání turnaje, 

protože některé oslovené týmy už na poslední víkend v červnu měly jiné plány, nebo už 

měly letní přestávku. Bohužel z důvodu epidemiologické situaci nebylo možné týmy 

oslovovat s větším předstihem. 

Před turnajem jsme s kolegy z organizačního výboru sestavili časový harmonogram, 

který byl dodržen a díky tomu byl turnaj odehrán podle plánu v předem daném čase. 

Všechny zápasy na sebe navazovaly a nevznikaly žádné časové prodlevy. Tomu napomohl i 

zvolený systém. Pokud by však byla účast týmů větší, tento systém by nemohl být použit z 

důvodu časové náročnosti. Při turnaji s minimálně 8 týmy bych zvolil smíšený systém, ve 

kterém se hrají skupiny, ze kterých postoupí nejlepší týmy do vyřazovacích zápasů. Díky 

systému každý s každý alespoň všechny týmy odehrály stejný počet zápasů. 

 Turnaje se zúčastnilo celkem 60 hráčů a 10 funkcionářů. Mezi hráči byly dokonce 4 

dívky. Turnaj nabídl spoustu zajímavých zápasů, při kterých se diváci rozhodně nenudili. 

Turnaji přihlíželo okolo 50 diváků, mezi kterými měli nejpočetnější zastoupení rodiče dětí. 

Největší radost mohli mít po turnaji rodiče hráčů z FK Hvězdy Cheb, protože jejich děti celý 

turnaj vyhráli. Na druhém místě se umístila TJ Jiskra Aš a třetí příčku obsadili hráči FK Skalná. 

Na čtvrtém místě skončilo FC Cheb a na pátém místě se umístili hráči z klubu TJ Slavoj 

Chodová Planá. Po individuální stránce si cenu pro nejlepšího střelce a nejlepšího brankáře 

odnesli dva hráči FK Hvězda Cheb. Nejlepším střelcem turnaje se s 6 góly stal Matěj liška a 

nejlepším brankářem Kristian Hrnčíř. Cenu za nejlepšího hráče získal hráč Vít Batista z klubu 

FK Skalná. Řízení zápasů v roli rozhodčích měli na starost Vítězslav Janda a Adam Čížek. 

Turnaj proběhl z jejich strany v pořádku a na rozhodčí nebyl vznesen žádný protest, ani jsem 

nezaznamenal žádnou kritiku od účastníků turnaje. 
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Po odehrání posledního zápasu přišlo na řadu vyhlášení pořadí týmů a individuální 

ocenění. Vyhlášení proběhlo v příjemné atmosféře za přítomnosti obecenstva. Velice mě 

potěšily reakce některých trenérů. Například trenér Aše by turnaj rád navštívil i příští rok a 

s organizací byl velice spokojený. Do budoucna bych rád pokračoval v pořádání tohoto 

turnaje. Nejlépe však ve větší účasti týmů než letos. To je jedna z věcí, na které je potřeba 

zapracovat. Do příštích let by bylo dobré mít účastníky zajištěné ve větším předstihu.  Turnaj 

ale proběhl podle mých představ a v duch fair play. Při turnaji nebyl naštěstí nikdo zraněn, 

takže připravená lékárnička nebyla potřeba. Žádný lékař se turnaje neúčastnil a zdravotní 

pomoc jsme byli připraveni poskytnout my jako pořadatelé.    
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5 Závěr  

 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo uspořádat turnaj v malém fotbalu pro 

kategorii U12-13. Stanovený cíl byl splněn. Pořádání turnaje pro mě bylo novou zkušeností 

a podle reakcí trenérů a spolupracovníků jsem se nové role zhostil dobře.  

Turnaj se uskutečnil 27.6.2021 ve sportovním areálu FK Hvězda Cheb. Turnaje se 

účastnilo 5 týmů. Celý turnaj ovládl domácí tým FK Hvězda Cheb. Na druhém místě se 

umístil tým TJ Jiskra Skalná. Třetí místo obsadila FK Skalná a na čtvrtém místě skončilo FC 

Cheb. Na posledním místě se umístilo družstvo TJ Slavoj Chodová Planá. Nejlepším střelcem 

byl vyhlášen Matěj Liška, nejlepším hráčem Vít Batista a nejlepším brankářem Kristian 

Hrnčíř. Celý turnaj proběhl bez sebemenších problémů a v duchu fair play. Hráči se při 

zápase vydali na maximum a turnaj skončil bez zranění některého z účastníků, za což jsem 

obzvlášť rád. Velice mě potěšila zpětná vazba trenérů, podle kterých se turnaj velice povedl. 

Turnaj se jim velice líbil a rádi by přijeli i příští rok. Pokud se nic nezmění, tak bych rád 

pokračoval v této tradici a příští rok uspořádal další ročník.  

Velice rád bych touto cestou poděkoval zejména FK Hvězdě Cheb za pomoc 

s organizací turnaje. Moje poděkování si také zaslouží spolupracovníci Vítězslav Janda, 

Václav Sýkora, Adam Čížek a sponzoři akce, bez kterých by nebylo možné turnaj uspořádat. 

Věřím, že se opět potkáme v příštím roce.       
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6 Resumé  

 

 Tato bakalářská práce je projektového typu a zabývá se přípravou, realizací a 

vyhodnocením turnaje v malém fotbalu pro kategorii U12-13 v Chebu. Práce je rozdělena 

na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsána pravidla malého fotbalu, 

charakteristika věkové skupiny U12-13, historie FK Hvězdy Cheb, ekonomické zajištění 

akce a hrací systémy. V praktické části jsem popsal průběh plánování a průběh konání 

turnaje. 

 Turnaj se konal 27.6.2021 a zúčastnilo se ho 5 týmů. Turnaj se odehrál systémem 

každý s každým a celkovým vítězem se stala FK Hvězda Cheb.  

This Bachelor thesis is a project type and deals with the preparation, 

implementation and evaluation of the tournament in small football for the category U12-

13 in Cheb. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical 

section describes the rules of small football, the characteristics of the U12-13 age group, 

the history of FK Hvězda Cheb, the economic security of the event and the playing 

systems. In practical terms, I described the course of planning and the course of the 

tournament. 

 The tournament took place on 27.6.2021 and involved 5 teams. The tournament 

was played by a system each with each and the overall winner was FK Hvězda Cheb. 
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