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1. ÚVOD 

 

Vybrané téma jsem si zvolil především proto, že když jsem se před léty poprvé 

seznámil s touto hrou, tak mě úplně nadchla. Nehraji squash závodně ani nijak pravidelně 

rekreačně, ale pokud mám možnost, rád si ho kdykoliv zahraji. Pro tento sport není nutné 

žádné drahé vybavení. Stačí jen vhodná sportovní obuv a jeden protihráč. V současné době 

je vzhledem k rozšíření tohoto sportu možné hrát ho snad v každém městě. Téměř všude se 

najde nějaký kurt, který je možno si pronajmout. A vzhledem k tomu, že se jedná o sport, 

který se nehraje venku, tak se dá provozovat za každého počasí a v kteroukoliv roční dobu. 

Ve výboru 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České 

republiky při MŘ Plzeň působím již několik let. Za tuto dobu bylo ze strany výboru 

uspořádáno již několik sportovních akcí. Ať už se jednalo o turnaj v malé kopané nebo 

v bowlingu. Další turnaje jsou pořádány v rámci Policie České republiky, Městského 

ředitelství Plzeň. Vzhledem k tomu, že tyto turnaje jsou většinou zaměřeny na tytéž 

skupiny lidí, rozhodl jsem se, že by bylo dobré kolegům dát možnost se seznámit se 

sportem poněkud jiným. A tím dát možnost sportovního vyžití i těm, které fotbal a bowling 

neláká. Již při prvotní zmínce mne překvapilo nadšení i od lidí od kterých bych to tak 

úplně nečekal. 

Jeden z dalších důvodů organizování turnaje byl odpoutat kolegy od každodenních 

starostí jak v práci tak i mimo ní a umožnit lidem z různých útvarů a pozic u Policie se 

poznat na neutrální půdě a tím i zlepšit vzájemné mezilidské a pracovní vztahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je příprava a následná realizace turnaje ve squashi pro 

členy 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při 

Městském ředitelství Plzeň.  

 

Úkoly:  

• Výběr místa akce 

• Zajištění termínu a rezervace 

• Propagace turnaje 

• Zajištění finančního krytí 

• Sestavení realizačního týmu 

• Vytvoření herního systému 

• Zajištění občerstvení 

• Realizace turnaje (přivítání, zahájení, organizace) 

• Zhodnocení turnaje  
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3. TEORETICKÁ ČÁST – projektová  

 

3.1 Projektový management  

 

Řízení, neboli management, je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, 

kdy lidé poznali dělbu práce a začali vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, kterých by jako 

jedinci dosáhnout nemohli, se stalo řízení nezbytné pro zabezpečení koordinace 

individuálních úsilí.(8) Z toho lze vyvodit, že projektové řízení fungovalo i v dobách kdy 

toto jednání lidé ještě nedokázali pojmenovat. Vzpomeňme si například, jak důležité byly 

pro společnost vůdčí osobnosti a organizátoři (králové, vojevůdci, filosofové). Důkazů o 

tomto projektovém řízení se nám dostává z historických spisů a maleb více než dost. 

Války, v nichž vůdčí osoba organizovala a plánovala útoky a obranu. Monumentální 

stavby, kde organizátoři řídili práci otroků a dohlíželi na ni. To jsou jen některé příklady, 

kde můžeme vypozorovat důležitost projektového řízení prakticky od počátků lidské 

civilizace.  

 

3.2  Co je projekt  

 

Projekt je časově omezené úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu nebo 

služby.(8) Projekt je tedy jednorázová událost. V tomto případě se stává projektem 

squashový turnaj, který je časově omezen na 5. dubna 2013. Jedinečnost tohoto projektu 

spočívá v tom, že již nikdy nebude možno uspořádat zcela totožný turnaj. Je to o lidech, 

kteří tento turnaj budou pořádat a kteří se ho zúčastní na daném místě v daném čase.  

 

3.3 Projektové řízení  

 

Projektové řízení je používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik při 

projektových činnostech, aby se splnily nebo překročily požadavky a očekávání, které 

investor a zákazník klade na projekt. Dá se říci, že projekt, klade 3 požadavky a faktory 

projektu (8):  

1) Rozsah, čas, náklady a kvalitativní stupeň projektu  
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2) Účastníci projektu s různými potřebami a očekáváními  

3) Identifikované (potřeby) a neidentifikované požadavky (očekávání)  

 

Projektové řízení v tomto konkrétním případě znamená, že turnaj bude mít určitý 

rozsah, (členové 3. ZO NOS PČR), určitý čas (5. 4. 2013), určité náklady (pronájem kurtů, 

materiální zabezpečení, věcné ceny) a určitý kvalitativní stupeň v závislosti na zvládnutí 

organizačních věcí. Účastníci projektu budou tedy hráči, kteří na turnaj přijedou s určitými 

očekáváními a potřebami.  

 

3.4 Fáze projektu a jeho životní cyklus  

 

Protože projekty jsou unikátní, obsahují určitý stupeň nejistoty. Organizace 

provádějící projekty, aby si zajistily lepší řízení a kontrolu a správné napojení průběžných 

operací projektu, zpravidla rozdělují každý projekt do několika projektových fází.(8) Dle 

většiny literatury se projekt dělí na 4 (viz obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Fáze projektu 
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Při aplikaci na plánování mého turnaje se budu tedy v první fázi zabývat obecnými 

otázkami a nápady, ve druhé fázi definuji problém a pokusím se naplánovat veškeré 

proměnné. Ve třetí fázi realizuji projekt organizací zmíněného sportovního turnaje. Ve 

čtvrté fázi vyhodnotím turnaj z hlediska obsazení, výkonů.   

 

3.5 Rizika projektu  

 

Riziko je možno definovat jako událost, která se může vyskytnout s určitou 

pravděpodobností a v projektu může způsobit škodu určitého rozsahu.(8) Je možno tedy 

říci, že v projektu squashového turnaje budou figurovat určité faktory, které lze 

předpokládat, avšak ne se stoprocentní jistotou řídit a regulovat. Proto je mojí snahou tyto 

faktory minimalizovat, analyzovat a co nejpřesněji je naplánovat. 

 

3.6 Sportovní management  

 

Management je složitým, obtížně uchopitelným procesem. V současné odborné 

literatuře lze najít celou řadu definic a slovních vysvětlení pojmu „management“, které se 

snaží co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit jeho obsahovou náplň. Označuje nejen funkci, 

ale také lidi, kteří ji vykonávají, a vyjadřuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také 

odbornou disciplínu a obor studia. Management je funkcí, disciplínou, návodem, který je 

třeba zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají 

funkce a z nich vyplývající povinnosti. (10) 

  

Definice pojmu „management“ lze rozdělit zhruba do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: (1)  

 

1) vedení lidí  

2) specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky  

3) předmět studia a jeho účel  

 

Cíle a úkoly managementu realizují lidé - manažeři. Velmi často je diskutována 

otázka, zda management je věda nebo umění. Odpovědí bývá názor, že manažerská práce 
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je stejně tak vědou jako uměním. A manažer je především profese, jejíž nositel je 

zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), 

včetně tvůrčí účasti a jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom spolupracovníků. (4)  

 

Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů, produkce, stupeň 

prosperity a kvalita vyžaduje od managementu resp. od manažera, jako profesionálního 

odborníka, zvládnutí komplexu náročných rolí – úkolů na něj kladených. Je samozřejmostí, 

že v praxi se tyto role vzájemně prolínají a podle situace je ta či ona role více či méně 

preferována. (10) 

 

 

3. 7 Sponzorování v oblasti sportu 

 

Definice sponzoringu: Sponzorování slouží k zabezpečení dostatečných finančních 

prostředků, které slouží k realizaci především kulturních, vědeckých, charitativních a 

dalších aktivit v různých segmentech života společnosti. (2) 

 

 

3.7.1 Charakteristika sponzoringu 

 

Sponzorování se stává stále významnější činností v oblasti tělovýchovného a sportovního 

hnutí. Díky finančním prostředkům, které lze získat od sponzorů, mohou zajistit plynulý 

chod organizace. Vznikají nám zde dvě hlediska. (2) 

 

1. Hledisko sponzora: sponzor poskytne finanční prostředky, nebo věcné dary a 

na oplátku požaduje určitým způsobem zviditelnit svoji společnost reklamou 

(plakát s logem, logo na nářadí či náčiní apod.). (2) 

 

2. Hledisko sponzorovaného: sponzorovaný nakládá se sponzorským darem 

účelně v souladu s dohodou se sponzorem (zpravidla písemná smlouva). V praxi se lze 

setkat se situací, že oslovené podniky z hlediska sponzorování jsou mnohdy na rozpacích, 

jaký marketingový či komunikační cíl pomocí sponzoringu naplnit. Častěji poskytnou 

věcné dary, které jsou výhodné. (2) 
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3.7.2 Forma sponzorování 

 

Jsou čtyři formy sponzoringu v oblasti sportu: 

 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tato forma je nejvíce běžná ve vrcholovém sportu. Podnik těží z úspěchu a 

popularity sportovce. Sponzorská smlouva zpravidla obsahuje kromě práva provádět 

reklamu na základě vyobrazení sportovce na svých výrobcích, většinou i podporu výrobku 

ve formě např. autogramiády, hry o zisk, předvádění výrobku apod. Sportovec naopak 

dostává nejen finanční podporu a také další materiální podporu jako sportovní oblečení, 

náčiní atd. (2) 

 

2. Sponzorování sportovních týmu 

Tento typ se na našem území se hojně postoupila i do výkonnostního sportu a 

sportu všech odvětví. Sponzor zejména poskytuje ubytovací služky, finance, sportovní 

vybavení, dopravu atd. Sponzorovaný tým nabízí reklamu na dresu a další prezentování 

podniku. Je to forma téměř shodná se sponzorováním jednotlivých sportovců. (2) 

 

 

3. Sponzorování sportovních akcí 

U uvedené formy sponzorování značně stoupají možnosti z hlediska nabídky pro 

sponzora. Je využívána široká škála reklamních možností od vstupenek, reklamy o 

přestávkách, programového sešitu až po uvedení titulu „generální sponzor“. Konkrétní 

charakteristika protivýkonu je upřesněna v tzv. „sponzorském balíčku“. (2) 

 

 

4. Sponzorování sportovních klubů 

Tento typ sponzorování nese nejširší možnosti z hlediska činností, které mohou být 

nabídnuty sponzorovi. Například tím, že sportovní klub disponuj sportovci, sportovními 

týmy, pořádáním soutěží nabízí široké rozmezí pro protivýkony. Klub nabízí produkty, 

které vznikají sportovní činností od sportovních akcí po nabídky různých tělovýchovných 

služeb. (2) 
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4. TEORETICKÁ ČÁST – Charakteristika SQUASHE 

 

Squash [skvoš] je dynamický sport pro dva nebo čtyři hráče, při kterém hráči 

pomocí raket odrážejí míčky o zeď a snaží se tak porazit protihráče. Squash je určen pro 

každého a dá se hrát v jakémkoli věku. Tato gentlemanská hra učí vzájemnému respektu na 

kurtu mezi hráči - tzn., že se hráči nesmí omezit, natož pak ohrozit při hraní této hry. Hraje 

se na uzavřeném hřišti speciálními raketami a míčkem na squash. Jelikož se hraje na 

poměrně malém prostoru, obklopeném čtyřmi stěnami, vydáte během krátkého časového 

úseku nejvíce energie. Ve Squashi dále rozvíjíte postřeh, taktiku, odhad 

a celkově si udržujete kondici. (9) 

 

4.1 Historie hry squash 

 Za prvního předchůdce squashe je možné pokládat „La Paume“ neboli hru „dlaní“, 

jejíž počátky se datují do Francie k roku 1148. Stejně jako mnoho jiných sportů vznikl 

squash náhodou. Kolují dvě legendy o jeho vzniku. Jedna praví, že squash začali hrát vězni 

v anglickém vězení pro dlužníky na Fleet Street v Londýně, aby ukrátili dlouhou chvíli a 

také z důvodů omezeného prostoru. Jejich cely byly vlastně zároveň hřištěm. Druhá 

pravděpodobnější verze je, že chlapci ze soukromé školy v londýnské části Harrow v 

Anglii si pravidelně hrávali s míčkem na dvoře mezi čtyřmi zdmi, když čekali, až na ně 

přijde řada na tenis. Jednoho dne si z toho dva nebo tři chytřejší udělali hru a ten den je 

možné považovat za den vzniku squashe (6). 

Středověké „míčovny“ s dochovanými pravidly však svědčí o historickém 

předchůdci, který měl tenisovou síť, přes kterou se hrálo i s pomocí stěn jako ve squashi. V 

roce 1890 se objevila první zmínka o této hře mimo školu v londýnské části Harrow, a to v 

knize vévody z Beaufortu s názvem The Badmin Sport and Pastimes. Ale první kniha o 

squashi jako takovém na sebe nechala čekat ještě více než dvacet let. Vyšla v roce 1901 a 

jejím autorem byl tenisový šampion Eustace Miles. O šest let později, tedy roku 1907, 

vzniká první národní asociace United States Racquets Association. V této době ovšem 

vládl kolem squashe chaos – nebylo jednak dáno jak a čím hrát, ale hlavně kde hrát, 

rozměry hřiště se případ od případu lišily, na čemž troskotaly pokusy uspořádat jakýkoli 

squashový šampionát. Až o pár let později dochází k dohodě o rozměrech hřiště a za vzor 

slouží Bath klub v Londýně, který využíval kurty o rozměru 9,75×6,4 m. V roce 1920 se 

hrál první profesionální squashový šampionát v Anglii (7). 
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Slovo squash vzniklo z pojmenování zvuku, který doprovázel náraz měkkého 

gumového míčku na stěnu. V roce 1864 byly v Harrow postaveny první čtyři kurty a 

squash byl oficiálně prohlášen za sport. Jeho sesterská obdoba „Rackets“ byla dokonce na 

programu Olympijských her 1908 v Londýně. Trvalo to však až do roku 1911, než byla 

Angličany zformulována základní pravidla squashe. Squash byl na dlouhou dobu doménou 

anglických soukromých škol a klubů.  

Do ostatních zemí světa se squash šířil díky britskému vlivu v daných oblastech a 

brzy se objevil například v Jižní Africe, Indii, Pákistánu, Egyptu, Austrálii nebo na Novém 

Zélandu. Ve většině těchto zemí se podařilo vychovat špičkové hráče, jednoznačně 

nejúspěšnějším v tomto směru je pak Pákistán. Může se zdát trochu neuvěřitelné, že v 

zemi, kde je pouze kolem čtyř set kurtů, vyrostlo tolik úspěšných borců. Ve většině 

sportovních encyklopediích lze nalézt zmínku o Hashim Khanovi, který v roce 1951 vyhrál 

v pětatřiceti letech první ze svých sedmi titulů na British Open, dále o jeho následovnících 

z rodu Khanů Azamovi, Roshanovi a o dvou nejlepších hráčích osmdesátých a 

devadesátých let, ne-li rovnou všech dob, Jahangir Khanovi a Jansher Khanovi. První z 

nich vládl squashi celých čtrnáct let, během nichž vyhrál desetkrát British Open a osmkrát 

World Open. Co víc, pět a půl roku v kuse zůstal dokonce neporažen! 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 squash ve škole v Harrow r. 1900 

                Obr. č. 3 hráč squashe z počátku 20. století 
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4.2 Squash v Čechách 

 

Do Československa se squash dostal v roce 1988, kdy byl v pražském hotelu Forum 

postaven první kurt, který navštěvovali hoteloví hosté a pracovníci ambasád. Následovala 

centra v Českých Budějovicích, Praze, a Brně (7). 

Česká asociace squashe (ČASQ) je jediným subjektem zastřešujícím squashové 

hnutí v České republice a současně i jediným reprezentantem pro zastupování jeho zájmů 

vůči státním institucím (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy), k ostatním 

republikovým sportovním organizacím (Český olympijský výbor, ČSTV) a mezinárodním 

squashovým organizacím (WSF, PSA, WISPA, ESRF, SRA). 

Česká asociace squashe byla založena 23. listopadu 1992 a od tohoto roku se začaly 

hrát první turnaje a byl sestaven hrací řád ligy. V roce 1993 také začal vycházet první 

squashový zpravodaj, který však pro nedostatek iniciativy ze strany funkcionářů 

výkonného výboru ČASQ po prvních třech číslech zanikl. Oficiální veřejné periodikum o 

squashi však začalo vycházet jako příloha populárního časopisu Tenis teprve od května 

1996. Na kvalitní rozvoj squashe mělo velký vliv několik základních faktorů: 

 

� dobře vedená organizace soutěží 

� pořádání tiskových konferencí 

� publicita v médiích. 

 

Nejdůležitější a zásadní podmínkou progresivního vývoje však byl zájem majitelů 

squashových center a rozvoj sportovní úrovně hráčů v jejich klubech. 

 

 

4.3 Vývoj v datech 

• kolem roku 1148 hrají ve Francii „le Paume“, hru dlaní, ze které postupně vzniká 

tenis 

• na počátku 19. století hrají vězňové ve věznici pro dlužníky na Fleet Street v 

Londýně hru Rackets, raketami a míčkem o zdi kolem sebe 

• kolem roku 1820 se Rackets neznámo jak dostává do školy v londýnské části 

Harrow a do jiných výběrových škol 
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• kolem roku 1830 žáci školy v Harrow zjišťují, že hra s propíchnutým míčkem, 

který se o zeď rozplácne (squash), je zajímavější a tato varianta hry je stále 

populárnější 

• 1864 byly v londýnské části Harrow postaveny první čtyři kurty a SQUASH byl 

oficiálně založen jako nový sport 

• 1890 – první zmínka o hře squash mimo školu londýnské části Harrow v knize The 

Badminton Library of Sports and Pastimes od vévody z Beaufortu 

• 1901 – první kniha o hře squash, autor Eustace Miles, šampion v tenisu a Rackets 

• 1907 – vzniká první národní asociace, United States Squash Racquets Association 

• 1908 – v Anglii vzniká podvýbor hry squash při Tennis and Rackets Association 

• 1911 – vzniká Canadian Squash Racquets Association a kurt postavený na počátku 

20. století v Bath Club v Londýně slouží za vzor standardních rozměrů kurtu na 

squash (32 × 21 stop nebo 9,75 × 6,4 m), o mnoho menší než kurt na Rackets (60 × 

30 stop nebo 18,3 × 9,1 m) 

• 1920 – koná se první profesionální Squash šampionát v Anglii, vítěz C. R. Read 

(Queens Club) 

• 1923 – H. A. L. Rudd předpovídá v časopisu Bailys Magazine úbytek mnoha hráčů 

Rackets ve prospěch hry squash 

• 1928 – založena Squash Rackets Association v Anglii 

• 1966 – založena International Squash Rackets Association (1992 přejmenována na 

WSF) 

• 1989 (květen) – postaven první squash kurt v Československu v hotelu Forum v 

Praze 

• 1992 – vzniká Česká asociace squashe 
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4.4 Vybavení pro hru Squash 

 

Hřiště 

Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 6,40 m. Zadní stěna kurtu bývá většinou 

průhledná. Na přední straně je spodní lišta, která má jiný zvuk, pokud ji trefíme a je ve 

výšce 48 cm (profi. 45 cm). Pokud je tato lišta zasažena ve hře, jedná se o chybu. 

 

 

 

Obr. č. 3 squashový kurt 

 

Raketa pro soutěžní squash 

Raketa pro squash je trošku větší a těžší než raketa pro badminton, ale je menší a 

lehčí než raketa na tenis. Rozměry rakety jsou dle WSF (světová federace squashe): Max. 

délka - 686 mm Max. šířka - 215 mm Max. délka výpletu - 390 mm Max. plocha výpletu - 

500 cm2. Max. hmotnost - 255 g 
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Míče pro squash 

Míč na squash má průměr 40 mm a hmotnost 24 g. Dále se míčky rozeznávají podle 

odskoku či odrazu o stěny. Tento odraz reprezentuje barevná tečka na míčku. Začínající 

hráči používají nejčastěji míček s modrou nebo červenou tečkou, protože se velmi dobře 

odráží a odskakuje. Naproti tomu velmi dobří hráči, používají míček s jednou nebo dvěma 

žlutými tečkami, který skáče velmi málo (je tzv. pomalý). Všechny míčky po zahřátí na 

svou optimální teplotu se odráží zhruba stejně. Rozdíl je v tom, že každý míček má tuto 

provozní teplotu jinou. Začínající hráči nedokáží během hry zahřát míček tak jako hráči 

pokročilejší, proto používají výše zmíněné míčky s modrou nebo červenou tečkou, které se 

dobře odráží již ve studeném stavu. 

 

Základní vybavení pro squash 

 

• obuv - sálová, non marking, kvalita boty má vliv nejen na hru, ale i na zdraví 

sportovce 

• oblečení – volit moderní materiály, tradicí squashe je hezky se oblékat 

• ochrana zraku - vhodné jsou brýle/štíty, pro juniory jsou dle WSF (světová federace 

squashe) povinné 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5.1 Organizační zajištění 

 

. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy před tím nepořádal žádnou obdobnou akci, měl 

jsem z počátku pocit, že to nebude nic náročného. Postupně se však objevovaly další věci, 

které bylo nutné zařídit, a na začátku mě vůbec nenapadli. Nejdříve vytipoval nejvhodnější 

dobu v týdnu pro konání turnaje. Tuto jsem zvolil na pátek odpoledne od 16 hodin. Tuto 

dobu jsem zvolil, protože účastníci už budou mít po pracovní době, nebudou se muset 

zaobírat pracovními starostmi na další den a v případě, že by se turnaj protáhl tak by to 

nemuselo nikomu vadit. Dále jsem si stanovil maximální počet účastníků na dvacet. A to 

proto, abych mohl odhadnout dobu trvání turnaje a na základě toho objednal určitý počet 

kurtů na danou dobu a to bez rizika, že by se turnaj nestihl dohrát. Po přibližném propočtu 

a přidání nějaké časové rezervy jsem došel k závěru, že bude postačovat objednání čtyř 

squashových kurtů na dobu čtyř hodin. Po tomto zjištění bylo jasné, že turnaj se může 

konat pouze ve Sportpalace Plzeň. 

Dále jsem vypracoval podrobné propozice k turnaji, které obsahují: místo a termín 

konání turnaje, čas zahájení a předpokládané zakončení turnaje, název turnaje, občerstvení, 

herní systém turnaje, pravidla, podle kterých bude turnaj hrán.  

 

 

5.1.1 Místo konání a rezervace 

 

Volba místa padla, jak bylo již víše popsáno na squashové kurty ve Sportpalace 

Plzeň - Doubravka, Masarykova 75. Zde je k dispozici 6 kurtů a vhodné zázemí. Do tohoto 

centra jsem se vypravil v první polovině měsíce ledna tohoto roku, abych se zde domluvil 

na datu konání a dalších potřebných detailech. Toto jsem vyřizoval osobně, neboť mi 

přijde osobní kontakt vhodnější než ostatní formy komunikace. Termín konání byl 

původně domluven na 15. březen 2013 od 16 do 20 hodin. Tento termín musel být 

následně na konci února změněn na 5. dubna 2013 od 16 do 20 hodin. K posunu termínu 

bylo přistoupeno z důvodu nutné účasti několika hráčů i pořadatele na bezpečnostních 

akcích na území Plzeňského kraje. Dále byla dohodnuta cena pronájmu kurtů, 
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zarezervováno šest kusů squashových raket k zapůjčení hráčům, kteří nebudou mít vlastní. 

A dále byla domluvena možnost donesení vlastního občerstvení.  

 

 

5.1.2 Propagace 

 

Propagace je velice důležitá i u malých sportovních akcí, jako je tato. Vytvořil jsem 

proto plakát formátu A4, abych oslovil případné zájemce. Protože je turnaj určen pro členy 

3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při 

Městském Ředitelství Plzeň, požádal jsem paní Kasnarovou, která má ve výboru této 

organizace na starosti členskou základnu o rozeslání letáku a propozic k turnaji emailem 

všem našim členům. 

 

 

5.1.3 Finanční zajištění 

 

Finance na pořádání celého turnaje uvolnil na základě mojí žádosti a samozřejmě 

po předchozí domluvě výbor 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie 

České republiky při Městském Ředitelství Plzeň. Výbor na konání turnaje poskytl finanční 

částku ve výši 6000,- Kč.  

 

 

5.1.4 Ceny 

 

Byla oslovena firma HB SPORT Plzeň se žádostí o poskytnutí drobných cen pro 

hráče na prvních třech místech. Tato firma darovala 6 kusů reklamních tašek se 

sportovními ponožkami, baseballovými čepicemi a dalšími drobnostmi. Dále byly 

z poskytnutých peněz zakoupeny plakety pro první tři umístěné hráče jak v mužské tak 

v ženské kategorii. 
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5.1.5 Příprava turnaje 

 

Týden před konáním turnaje jsem opět osobně jel ověřit platnost rezervace, neboť 

v OD CENTRUM kde se nachází Sportpalace probíhala rekonstrukce celého horního 

podlaží, kde se mimo jiné nachází i sportovní centrum. Zde jsem zjistil, že sportovní 

centrum funguje bez omezení, rezervace na dohodnutý termín je platná a nedošlo ke 

změnám cen pronájmu. 

 

 

5.2 Průběh turnaje 

 

 Den před konáním turnaje jsem vytvořil hrací plán a výsledkové tabulky pro turnaj. 

Vzhledem k počtu přihlášených jsem připravil plán pro tři hrací skupiny mužů a dvě hrací 

skupiny žen. 

V den konání turnaje tj. 5. dubna 2013 jsem se společně s přítelkyní, která mi 

s pořádáním pomáhala, dostavil ve 14 hodin na místo konání turnaje. Zde jsme připravili 

tabuli s herním plánem, výsledkovými tabulkami a pravidly. Dále jsme připravili 

občerstvení zakoupené ze zbylých peněz. Vyzvedl jsem zarezervované rakety a míčky. 

 

 

5.2.1 Prezentace 

 

Od 15:10 hod. probíhala prezentace prvních hráčů. Hráči přicházeli ke stolu 

pořadatele, kde si vylosovali zařazení do skupiny. Na poslední chvíli zavolali dva z 

přihlášených mužů a jedna žena, kteří se odhlásili se z turnaje. Tímto došlo k narušení 

herního systému a já jsem se oproti původnímu plánu rozhodl, že budu také hrát.  

 

 

5.2.2 Organizace 

 

Již před začátkem turnaje jsem se rozhodl, že vzhledem k tomu, že převážná většina 

přihlášených tuto hru nikdy nehrála nebo ji hrála jednou či dvakrát., že se bude hrát podle 

mírně upravených pravidel Squashe, která byla vyvěšena na informační tabuli a rovněž po 
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registraci emailem zaslána všem přihlášeným. Pravidla byla upravena na základě výkonosti 

přihlášených hráčů a byla stanovena v tomto znění: 

 

1. Squash se hraje na squashovém kurtu se squashovou raketou a squashovým 

míčkem v obuvi se světlou podrážkou nezanechávající stopy.  

2. Squashový kurt má čtyři stěny: čelní (nejvyšší), levá a pravá boční stěna a zadní 

stěna (sklo). 

3. Squashový kurt je ohraničen autovými čarami nahoře na čelní stěně a na bocích a 

hranou zadní stěny – skla. Dole je čelní stěna ohraničena lištou (tzv. „TIN“). Pokud 

se míček dotkne lišty (tinu), autové čáry nebo hrany zadní stěny ‐ skla, je mimo 

hru. 

4. Účelem hry je dopravit míček na čelní stěnu tak, aby soupeř míček nevybral. 

5. Míček smí spadnout jednou na zem. Může být odehrán rovnou ze vzduchu   

 („z voleje“). 

6. Los určí, který z hráčů bude podávat. 

7. Podání se odehrává z malých podávacích čtverců, které jsou vyznačeny na podlaze. 

Hráč si na počátku může vybrat, ze kterého čtverce bude podávat. Při podání musí 

být min. jedno chodidlo celou svou plochou uvnitř čtverce (nesmí být na čáře). 

Hráč si míček nahazuje z ruky a musí míček zasáhnout v letu – nesmí si ho nechat 

spadnout. Míček se odehrává přímo na čelní stěnu – nad podávací čáru (čára na 

čelní stěně uprostřed). Po odrazu od čelní stěny se míček musí dostat šikmo do 

velkého obdélníku v zadní části kurtu (zleva doprava nebo zprava doleva). 

8. Příjem podání lze odehrát ze vzduchu „z voleje“. 

9. Smí se hrát o všechny stěny, míček se ale musí dotknout čelní stěny. 

10. Jakmile se míček dotkne čelní stěny, hraje druhý hráč. 

11. Turnaj se bude hrát na 2 vítězné sety vždy do 11 bodů bez ztrát. Při stavu 10:10 se 

hraje Tie Break, vyhrává ten, kdo získá 2 body v řadě. (12:10; 13:11 apod.).  

12. Při hře je nutno dbát na bezpečnost. Hráč, který by mohl svého protihráče 

zasáhnout raketou či míčkem, je povinen hru zastavit. Výměna se pak opakuje (tzv. 

„LETBALL“) nebo hráč získá okamžité vítězství ve výměně, tzv. „STROKE“ . 

 

 

 

 



23 
 

5.2.3 Herní systém 

 

Hrálo se podle výše uvedených pravidel na dva vítězné sety do 11 bodů. Hráči si 

před začátkem turnaje vylosovali zařazení do skupin, kde hráli systémem každý s každým 

dle předem připraveného a vyvěšeného herního systému. Zde bylo uvedeno, kdo s kým 

bude hrát a tak měli hráči přehled o tom, kdy je čeká další zápas a s kým jej budou hrát. 

 Výsledky se zapisovali do připravených výsledkových tabulek. V kategorii mužů 

byli tři skupiny označené MUŽI - A, B, C. U žen byly dvě skupiny označená ŽENY - A, 

B. V každé skupině mužů byli čtyři hráči. U žen byla jedna skupina o třech ženách a ve 

druhé skupině byly ženy dvě.  

 Po odehrání všech zápasů ve skupinách bylo vyhodnoceno pořadí v těchto 

skupinách a dále se hrálo tak, že vítězové skupin hráli o 1. – 3. místo a druzí v pořadí hráli 

o 4. – 6. místo.  

 

 

5.2.4 Zahájení 

 

 Po té co se dostavili všichni účastníci, převlíkli se a byli připraveni, tak jsem je 

oficiálně přivítal a zahájil jsem turnaj. Protože většina hráčů je v tomto sportu absolutními 

nováčky ještě jednou jsem vysvětlil pravidla hry a připomněl bezpečnost. Turnaj začal dle 

původního plánu v 16 hodin.  

 

Rozpis zápasů: 

 

1) A1-A2   7) B3-B4  12)B1-B3  17)BZ1-BZ3 

2) B1-B2   8) C3-C4  13)C1-C3  18)A1-A4 

3) C1-C2   9)AZ3-AZ1  14)B2-B4  19)B1-B4 

4) AZ1-AZ2  10)A2-A3  15)C2-C4  20)C1-C4 

5) B2-B3 1  11)AZ2-AZ3  16)A1-A3   21)C2-C3 

6) A2-A4 
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5.2.5 Průběh turnaje 

 

 Po odehrání všech zápasů v základních skupinách byla krátká přestávka, vyvěšeny 

tabulky s výsledky a připraveny tabulky na zápasy o 1. – 3. místo a dále o 4. – 6. místo 

v obou kategoriích. 

Skupina A - muži

A1 KUČERA A2 FANTA A3 KHÍN A4 MAJDAN body pořadí

A1 KUČERA 11:8     12:10 11:08     11:4 6:11     4:11 6 2

A2 FANTA 8:11     10:12 8:11     9:11 1:11     2:11 0 4

A3 KHÍN 8:11     4:11 11:8     11:9 4:11     4:11 3 3

A4 MAJDAN 11:6     11:4 11:1     11:2 11:4     11:4 9 1
 

 

Tab. č. 1 skupina muži A 

 

Skupina B - muži

B1 KREJČA B2 PANSKÝ B3 SKOŘEPA B4 HABRYCH body pořadí

B1 KREJČA 10:12     6:11 11:7     11:9 11:7     11:4 6 2

B2 PANSKÝ 12:10     11:6 11:6     11:3 11:5     11:4 9 1

B3 SKOŘEPA 7:11     9:11 6:11     3:11 10:12     9:11 0 4

B4 HABRYCH 7:11     4:11 5:11     4:11 12:10     11:9 3 3
 

 

Tab. č. 2 skupina muži B 

 

Skupina C - muži

C1 BLUMA C2 HOFMAN C3 SVOBODA C4 NOVÁČEK body pořadí

C1 BLUMA 11:8     11:9 11:3     11:5 11:4     11:5 9 1

C2 HOFMAN 8:11     9:11 11:3     11:2 11:5     11:3 6 2

C3 SVOBODA 3:11     5:11 3:11     2:11 6:11     4:11 0 4

C4 NOVÁČEK 4:11     5:11 5:11     3:11 11:6     11:4 3 3
 

 

Tab. č. 3 skupina muži C 
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Skupina A - ženy

A HOFRICHTROVÁ B PÍCHOVÁ C HONZÍKOVÁ body pořadí

A HOFRICHTROVÁ 14:12     11:6 11:6     11:2 6 1

B PÍCHOVÁ 12:14     6:11 11:6     12:14     11:9 3 2

C HONZÍKOVÁ 6:11     2:11 6:11     14:12     9:11 0 3
 

 

Tab. č. 4 skupina ženy A 

 

Skupina B - ženy

A FURSTOVÁ B ŠILHAVÁ C XXXXXXXX body po řadí

A FURSTOVÁ 9:11     7:11 0 2

B ŠILHAVÁ 11:9     11:7 3 1

C XXXXXXXX
 

 

Tab. č. 5 skupina ženy B 

 

 

 Následovaly zápasy o umístění v jednotlivých kategoriích. Zápasy se hrály podle 

stejných pravidel na dva vítězné sety do jedenácti bodů. Z těchto zápasů vzešli vítězové 

celého turnaje. 

 

1. - 3. místo

MAJDAN PANSKÝ BLUMA body pořadí

 MAJDAN 11:6     14:16      11:3 11:8      9:11     11:9 6 1

PANSKÝ 6:11     16:14     3:11 7:11     9:11 0 3

 BLUMA 8:11     11:9     9:11 11:7     11:9 3 2
 

 

Tab. č. 6 skupina muži 1. – 3. místo 
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4. - 5. místo

KUČERA KREJČA HOFMAN body pořadí

KUČERA 11:2     11:1 9:11     10:12 3 5

KREJČA 2:11     1:11 2:11     4:11 0 6

HOFMAN 11:9     12:10 11:2     11:4 6 4
 

 

 

Tab. č. 7 skupina muži 4. – 6. místo 

 

 

1. - 2. místo - ženy

HOFRICHTROVÁ ŠILHAVÁ body pořadí

HOFRICHTROVÁ 11:9    11:4 3 1

ŠILHAVÁ 9:11    4:11 0 2
 

 

 

Tab. č. 8 skupina ženy 1. – 2. místo 

 

 

3. - 4. místo - ženy

FURSTOVÁ PÍCHOVÁ body pořadí

FURSTOVÁ 9:11     10:12 0 4

PÍCHOVÁ 11:9     12:10 3 3
 

 

Tab. č. 9 skupina ženy 3. – 4. místo 
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5.2.6 Vyhlášení vítězů a ukončení turnaje 

 

Vyhlášení výsledků proběhlo bezprostředně po ukončení posledního zápasu, ve 

kterém se shodou okolností rozhodovalo i ocelkovém vítězi kategorie mužů. Všichni 

účastníci s výjimkou dvou, kteří museli turnaj opustit před jeho ukončením. Vítězem 

v kategorii mužů se stal Majdan Petr (SKPV Plzeň – venkov), druhý skončil Bluma Robert 

(OOP Plzeň – střed) a na třetím místě se umístil Panský Marek (OKTE Plzeň – město). 

V kategorii žen zvítězila Hofrichtrová Eva (OOP Plzeň – střed), druhé místo obsadila 

Šilhavá Alexandra (OOP Plzeň – střed) a na třetím místě se umístila Píchová Petra (OOP 

Plzeň – Vinice). 

Prvním třem umístěným v každé kategorii byly z mojí strany předány diplomy, 

ceny od sponzora a pamětní plakety. Dále byla diplomem za nejlepší umělecký dojem 

oceněna čtvrtá z kategorie žen Honzíková Petra (OOP Plzeň – střed).  

Časový harmonogram byl dodržen dokonce s předstihem. A během celého turnaje 

nedošlo k žádnému zranění. 

Vzhledem k tomu, že turnaj byl odehrán rychle a nebylo nutné využít časovou 

rezervu, nicméně kurty byly zarezervovány, bylo zájemcům umožněno zahrát si dle libosti. 

Většina z účastníků tohoto využila a zahráli si mezi sebou ti, kteří spolu během turnaje 

nehráli, protože byli v různých skupinách a z těchto třeba nepostoupili nebo postoupili do 

hry o 4. -6. místo a chtěli si zahrát s některým z „první trojky“. Popřípadě hráli ženy 

s muži. 

Dále následovalo dojídání občerstvení a postupný úklid prostoru v okolí kurtů. Vše 

proběhlo v pořádku a bez problémů. 
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5.2.7 Finanční zhodnocení 

 

 Na uspořádání turnaje byla ze strany výboru 3. Základní organizace NOS policie 

České republiky uvolněna částka 6000,- Kč. Tato částka byla využita beze zbytku a to 

takovýmto způsobem: 

 

Pronájem kurtů, raket a míčků …………………………………….. 4400,- Kč 

Pořízení plaket pro vítěze …………………………………………..   900,- Kč 

Občerstvení pro hráče ……………………………………………….  700,- Kč 

 

Celkem: ……………………………………………………………  6000,- Kč 
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6. DISKUZE 

 

Uspořádání tohoto turnaje bylo mým prvním samostatným projektem. Z počátku 
jsem si to celé představoval podstatně snazší. Ale s přibývajícím časem, zjišťováním 
dalších věcí, zařizováním a komunikací se zainteresovanými jsem přicházel na to, že 
realizace takového, byť ne příliš obsáhlého turnaje je velice náročná. 

Prvním z úkolů bylo zajistit peníze na uspořádání turnaje. Pokud by se nepodařilo 
zajistit dostatek finančních prostředků, byl bych nucen vybírat startovné a to by se zcela 
jistě odrazilo i na zájmu a tím i na počtu účastníků. Finanční prostředky byly na základě 
mojí žádosti, po schválení výborem 3. Základní organizace NOS PČR uvolněny a 
připraveny pro okamžité čerpání. 

Dalším krokem bylo stanovení termínu. Po vyhodnocení všech pro a proti jsem se 
rozhodl, že nejvhodnějším dnem pro uspořádání turnaje bude pátek odpoledne. Vycházel 
jsem z předpokladu, že větší část zájemců bude z řad těch, kteří mají pevnou pracovní 
dobu do 15:00 hod. A ti kteří pracují na směny, si v případě zájmu o turnaj budou muset 
směnu vyměnit. Na konec bylo složení účastníků v podstatě vyrovnané. Dále jsem 
zjišťoval, zda na tuto dobu nemá někdo ve vybraném sportcentru stálou rezervaci. Naštěstí 
nikdo takovou rezervaci neměl. Dále bylo nutné stanovit přesný termín konání. Původně 
zvolený termín 15. březen 2013 musel být vzhledem k účasti většího množství 
přihlášených na bezpečnostních akcích změněn na 5. dubna 2013. Toto jsme se naštěstí 
dozvěděli poměrně včas, a proto nevznikli s přesunem termínu žádné problémy ani na naší 
straně ani na straně sportcentra. 

Následovalo shánění cen. Diplomy jsem dostal ze zásob výboru 3. Základní 
organizace NOS PČR, který je využívá na sportovní akce anebo pro děti na letním táboře. 
Z poskytnutých finančních prostředků jsem zakoupil 6 ks pamětních plaket pro první tři 
umístěné v každé kategorii. Dále jsem oslovil paní Mgr. Lenku Bittnerovou majitelku 
firmy HB Sport s žádostí o poskytnutí nějakých věcných cen. Paní Bittnerová mi v tomto 
vyhověla a poskytla 6 kusů reklamních tašek se sportovními ponožkami, baseballovými 
čepicemi a dalšími drobnostmi. 

Jako formu propagace jsem zvolil leták. Tento jsem rozeslal emailem všem členům 
3. Základní organizace NOS PČR. 

Průběh turnaje musím hodnotit kladně. Jen pro příště již vím, že není dobré turnaj 
pořádat a ještě se jej aktivně účastnit. Po odřeknutí některých kolegů na poslední chvíli 
jsem se rozhodl hrát a tak jsem byl hráčem, pořadatelem i poradcem zároveň. A to je přece 
jen příliš. Ihned na místě jsem byl ze strany některých účastníků dotazován, zda se jednalo 
o první ročník a tudíž jestli příští rok bude další turnaj. A to mě velice potěšilo, neboť mi 
bylo jasné, že lidem se turnaj líbil a byli s jeho průběhem spokojeni. To byla pro mě ta 
největší odměna. 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce byla příprava, realizace a vyhodnocení turnaje ve 

squashi, což se mi podařilo úspěšně splnit. Toto usuzuji ze zájmu účastníků, zda se bude 

konat i další ročník turnaje. Práce byla vypracována se záměrem poskytnout účastníkům 

šanci na vyzkoušení něčeho nového, popřípadě změřit síly s někým s kým by se na kurtu 

zcela jistě nepotkali. Hráči si zahráli kvalitní zápasy. A zápasy o první příčky byli dost 

vyrovnané a proto i velice napínavé a pro přihlížející zajímavé. 

S organizací a se samotným průběhem jsem spokojený. Úroveň turnaje byla dle 

mého posouzení velice dobrá. Všechna utkání byla odehrána v duchu fair-play, a tak jsem 

rád, že nedošlo k žádnému zranění. 
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8. REUMÉ 

 

The aim of this work was the organization, implementation and evaluation of a 

squash tournament. This was organized for members of the 3. basic organization NOS 

Police of The Czech Republic at city headquarters Pilsen. This tournament was my first 

project. Date of this tournament was set for Friday, the 6th April 2013. Signed up nineteen 

players. Three log in at the last minute and apologized for the tournament were absent. It 

was also necessary to provide funds for the organization of the tournament, renting courts, 

rackets and prizes for the winners. 

   The aim of this work was to offer colleagues the opportunity to try them for a 

relatively new kind of sport. Players played good and exciting match. The entire 

tournament was played in the spirit of fair play. No one was injured. 
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Příloha č. 1 Plakát turnaje 

 

 



35 
 

 

Příloha č. 2 seznam přihlášených 
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Foto č. 5 průběh turnaje 
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 Foto č. 12 třetí místo kategorie muži 
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Foto č. 13 druhé místo kategorie ženy 
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Foto č. 15 vítězka kategorie ženy 
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Foto č. 17 společné foto účastníků 


