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Anotace 
 
  Tato bakalářská práce se věnuje popisu obecných souvislostí lyžování u nás i ve světě. 

Dále obsahuje možnosti financování sportu v České republice, teorii sponzoringu, teorii 

marketingu a také sportovního marketingu. Ve své praktické části sleduje cíl zjistit 

současnou marketingovou situaci Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou 

a způsob jeho hospodaření. Práce hodnotí hospodaření klubu, jeho silné a slabé stránky 

a také se věnuje návrhům v této oblasti.  

   Bylo zjištěno, že klub v současné době hospodaří s mírným ziskem. Klub se věnuje 

mnoha aktivitám, z nichž některé jsou spíše propagačního rázu a jiné jsou zaměřené na 

zisk.  

 

 

Klí čová slova: lyžování, sportovní klub, marketing.  

 

 

 

Annotation  
 
  This thesis describes common links connected to skiing in our country and also abroad. 

It also covers different possibilities of funding of sport in the Czech Republic, the theory of 

sponsorship, theory of marketing and of marketing of sport as well. In its practical part it 

tries to find out the actual state of marketing side of the Skiing Sport’s Club in Lomnice 

nad Popelkou and the way it manages its financial affairs. This thesis evaluates economy 

of this club, its stronger and weaker points and it also focuses on recommendations 

concerning this topic.   

  It was found out that the club is gaining a small profit at the moment. The club is 

involved in many activities of which some are more of advertising character as others 

concentrate on making  profit.  

 

 

Key words: skiing, sport’s club, marketing.  

 
 

 

 



Die Annotation 

 

 Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung der allgemeinen 

Hintergrundinformationen zum Thema Skifahren zu Hause und im Ausland. Es enthält 

auch Finanzierungsmöglichkeiten für den Sport in der Tschechischen Republik, ponsoring, 

Theorie der Marketing und Theorie der Sport-Marketing.  

 Der Ziel der praktischen Teiles ist Bestimmung der aktuellen Marktsituation des ki-

Sport-Vereins in Lomnice nad Popelkou und die Art und Weise seinen Finanzen. Die 

Arbeit wertet die Verwaltung des Vereins, seine Stärken und Schwächen und befasst sich 

auch mit Vorschlägen in diesem Bereich. 

 

 Es wurde festgestellt, dass der Verein derzeit einen leichten Gewinn verwaltet. Der 

Club betreibt viele Aktivitäten, einige sind mehr mit Werbecharakter und andere sind auf 

den Gewinn konzentriert. 

 

Schwerpunkte: Skifahren, Sportverein, Marketing. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

AD Alpské disciplíny 

BD Běžecké disciplíny  

ČR Česká republika 

ČSTV Český svaz tělesné výchovy 

FIS Féderátion Internationale de Ski 

LSK Lyžařský sportovní klub  

MČR  Mistrovství České republiky 

MŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

RKZ Republikový klasifikační závod 

SK Severské kombinace 

SL Skok na lyžích 

SLČR Svaz lyžařů České republiky 

SR Slovenská republika 

VT Výkonnostní třída 

VTŽ Výkonnostní třída žactva 

ZOH Zimní olympijské hry 
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ÚVOD 

 
    Roku 1887 přivezl do Čech Josef Rossler-Ořovský, všestranný sportovec  

a propagátor různých sportů, první lyže z Norska. Téhož roku založil při Bruslařském 

klubu Praha lyžařský kroužek. První tři lyžařské kluby u nás se spojily ve Svaz lyžařů ČR 

a to roku 1903, je to nejstarší národní lyžařský svaz na světě. V současné době má Svaz 

lyžařů ČR osm odborných úseků, kterými jsou: akrobatické lyžování, alpské disciplíny, 

lyžování v trávě, snowboarding, základní lyžování, skok na lyžích, běh na lyžích  

a severská kombinace. Poslední tři sportovní odvětví se souhrnně nazývají klasické 

lyžování neboli severské lyžování. V LSK Lomnice nad Popelkou, založeném v roce 1925, 

jsou provozovány právě tyto tři druhy sportů.  

 

    Klub navazuje na dlouhou historii lyžování v Lomnici nad Popelkou a okolí. 

Za dobu svého fungování dal vzniknout samostatnému lyžařskému areálu. Areál LSK 

Lomnice nad Popelkou je vybaven skokanskými můstky pro výcvik od nejmladších let  

s umělým povrchem pro celoroční provoz, také disponuje ubytovacím zařízením  

a zázemím pro sportovce, připravuje a upravuje běžecké tratě, provozuje lyžařský vlek, 

pořádá závody a exhibice. Výčet jeho aktivit je však mnohem rozsáhlejší. Financování 

klubu je z tohoto důvodu náročné. Kromě státních příspěvků, grantů a dotací, se klub snaží 

získat peníze také od různých sponzorů a vlastní obchodní činností. Z tohoto pohledu je 

klub aktivní. Aktivně se také snaží prezentovat veřejnosti, aby splnil své sportovní  

i investiční plány. 

 

    I na hospodaření tak specifického subjektu, jako je sportovní klub, lze pohlížet 

marketingově. Marketing se svými nástroji začíná i v oblasti sportu výrazně uplatňovat, 

jelikož zákazníci mohou velmi výrazně přispět k pozitivnímu rozvoji sportovní organizace 

či obchodní organizace ve sportu. Také klub vytváří zboží – sportovní zážitek, musí ho 

umět zprostředkovat zákazníkům a je zatížen konkurencí.  

 

     

 

 

  



 

 11

1 CÍLE  
 

 Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit současnou marketingovou situaci 

Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou (dále jen LSK Lomnice nad 

Popelkou) a způsob jeho hospodaření. Navrhnout změny vedoucí ke zlepšení současné 

marketingové situace. 

 

 

Dílčí cíle 

 

1) Charakteristika klasického lyžování. 

2) Charakteristika marketingu. 

3) Financování tělesné kultury a sportu v České republice. 

4) Charakteristika sponzoringu. 

5) Charakteristika sportovní reklamy. 

6) Marketingová analýza LSK Lomnice n. Pop. 

7) Návrhy změn na současnou marketingovou situaci. 
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2 CHARAKTERISTIKA KLASICKÉHO LYŽOVÁNÍ 
 

 Před vlastní charakteristikou Lyžařského sportovního klubu v Lomnici nad 

Popelkou je vhodné krátce popsat vznik a vývoj lyžování. 

 

2.1 Historie lyžování ve světě 

 „Lyžování je potřebou člověka v boji o přežití, zejména v oblastech s dlouhotrvající 

sněhovou pokrývkou. Vznikají tak sněžnice (asi před 4-5 tisíci lety), které slouží pro 

přechod zasněžených plání. Později se z nich vytvořily lyže, o čemž svědčí nálezy 

pravěkých lyží a jeskynních obrazů s lyžařskou tématikou. Nejstarší lyže pochází z období 

kolem roku 2 500 př. n. 1. Byla nalezena ve Švédsku a označuje se jako tzv. hotingská 

lyže“ (Kutáč, Navrátíková, 2003, 47). 

  „Nejstarší písemné zmínky o využití lyží k vlastnímu pohybu na sněhu, tj. 

skluzu, se váží na etymologický původ lidového výrazu nordického původu "skridfinne", 

což volně přeloženo znamená klouzající, lyžující Finové. Výraz, týkající se velmi severně 

žijícího kmene Laponců, popisují dvě díla z 6. století n. l.“ (Gnad a kol., 2001, 7-8). 

 Z období středověku známe lyže ze severských bájí. V roce 1199 v bitvě o Oslo 

vysílali Skridfini (Laponci) průzkumné hlídky na lyžích (Kutáč, Navrátíková, 2003, 47).  

 

 Vznik a zejména rozkvět lyžování jako sportu byl možný díky několika 

propagátorům. Jedním z nich byl Sondre Norheim, nejlepší lyžař z oblasti Telemark. 

Okolo roku 1868 on a jeho lyžařští kolegové vítězili ve všech sportovních kláních 

v Christianii (dnešním Oslu). Stalo se tak díky vývoji v technice lyžování a zlepšení 

materiálního vybavení. Norheim je i objevitelem telemarku, který ještě více omezil 

smýkání lyží při změnách směru. Druhým norským lyžařem, který významně přispěl 

k rozšíření lyžování, byl Fridtjof Nansen, který roku 1888 přešel na lyžích napříč 

Grónskem. Tento čin ukázal, že s pomocí lyží je možné prozkoumat oblasti do té doby pro 

člověka nepřístupné. Roku 1911 další Nor, Roald Amundsen, došel na lyžích až na jižní 

pól. 

 Do střední Evropy se první informace o lyžování dostaly v 18. a 19. století, avšak 

k jeho masovějšímu rozšíření dochází až ve druhé polovině 19. století (Bolek, Soumar, 

2001). 
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 „Kolem roku 1860 městské sportovní hnutí vycházející z Anglie začalo silně 

ovlivňovat severské lyžování. Střediskem se stává Kristiánie (podle dánského krále 

Christiana IV - dnešní Oslo). Byl to především běh a skok na lyžích, které vycházely 

z dřívejšího užitného používání  lyží“  (Kutáč, Navrátíková, 2003, 47). 

 

2.2 Historie lyžování v Českých zemích 

 Za zakladatele lyžování v Čechách je pokládán Josef Rossler-Ořovský, všestranný 

sportovec a propagátor různých sportů. Roku 1887 přivezl do Čech první lyže z Norska 

(od firmy Heyde a Gustavsen). Téhož roku založil při Bruslařském klubu Praha lyžařský 

kroužek a ten byl v r. 1894 přejmenován na Český ski klub Praha (Dygrín a kol., 2002). 

 

 V historii lyžování se datum založení tohoto kroužku považuje za počátek 

organizovaného lyžování v Evropě (Gnad a kol. 2001). 

 

 „V oblasti Krkonoš byl nejvýznamnější postavou lyžařské historie té doby učitel 

Jan Buchar (1859-1932), který je spolu s Josefem Alešem, považován za tvůrce lyžařské 

turistiky. Hlavní význam Jana Buchara spočívá v jeho činnosti osvětové a odborně 

metodické. Jan Buchar byl prvním učitelem, který s dětmi v zimním období v hodinách 

tělesné výchovy lyžoval. V roce 1896 získal od školské správy povolení k lyžařskému 

výcviku místo tělesné výchovy. Jan Buchar se stal také prvním předsedou Svazu lyžařů 

Království českého (viz dále)“ (Gnad a kol., 2001, 15). 

 

Buchar je znám také jako zakladatel organizované turistiky v Čechách, založil 

r. 1888 Klub českých turistů. Roku 1893 založil sám Český krkonošský spolek ski 

Jilemnice. Roku 1903 založil Ořovský Svaz lyžařů v Království českém, jako první 

lyžařský svaz v Evropě, sloučením:  

• Českého ski klubu Praha, 

• Českého ski klubu Vysoké nad Jizerou, 

• Českého krkonošského spolku Jilemnice (Dygrín a kol., 2002). 

 

  „Na přelomu 18. a 19. století se lyžuje už v Krkonoších, Krušných horách, 

Beskydech, Jeseníkách a na Šumavě. První závody v Čechách se konaly na Kozinci 

u Jilemnice v roce 1893“ (Kutáč, Navrátíková, 2003, 49). 
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O masové rozšíření lyžování v Krkonoších se zasloužil hrabě Jan Harrach. Ten přivezl 

lyže do Čech r. 1892 z výstavy v Kristianii a jeho lesní správa zřizuje výrobu lyží na pile 

v Dolních Štěpanicích. Tyto lyže slouží potřebám lesních dělníků a sportovců u Jilemnice 

a okolí (Dygrín a kol., 2002). 

 

2.3 Féderátion Internationale de Ski (FIS) 

 V termínu 25.1. - 4.2. 1924 byl ve francouzském Chamonix pořádán Týden zimních 

sportů, který byl zpětně prohlášen za I. oficiální ZOH. V rámci těchto závodů se konal 

rovněž Mezinárodní lyžařský kongres, jehož hlavní náplní bylo založení Mezinárodní 

lyžařské federace (dále jen FIS). FIS se stala vrcholným a rozhodujícím orgánem ve všech 

otázkách mezinárodního lyžování. Těžiště práce FIS spočívá v řídící a koordinační činnosti 

na úseku závodního lyžování, zahrnující olympijské hry, mistrovství světa a další vrcholné 

světové soutěže. FIS vydává mezinárodní lyžařská pravidla, termínové listiny světových 

soutěží (Gnad a kol., 2001, 16). 

FIS také řídí na olympijských hrách disciplíny běžeckého lyžování, severské 

kombinace, alpského lyžování, skoků na lyžích, freestylového lyžování a snowboardingu. 

U všech těchto disciplín určuje mezinárodní pravidla jednotlivých soutěží. Doplňkovou 

činností může být vydávání doporučení pro veřejnost o rekreačním lyžování 

a snowboardingu, jako jsou například zákony na sjezdovkách a ve snowparcích. 

V současné době tvoří lyžařskou federaci 107 států, které jsou zastoupeny svými 

lyžařskými svazy. FIS každoročně uspořádá více než 6.000 závodů v lyžování či 

snowboardingu a přesto, že se jedná o zimní sporty, většina disciplín existuje i v letní 

podobě, tudíž závody probíhají celoročně. Jako každá větší instituce, má i FIS organizační 

strukturu uspořádanou do různých sekcí. Hlavní osobou, která FIS řídí, je prezident,  

v současnosti Švýcar Gian Franco Kasper, který řídí FIS dodnes (Kožíšková, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.: Logo FIS 

Zdroj: http://www.fis-ski.com/data/document/fis_logosheet.pdf 
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2.4 Svaz lyžařů České republiky 

  Svaz lyžařů České republiky (dále jen SLČR) je zájmové sdružení občanů 

České republiky (dále jen ČR) s vlastní právní subjektivitou. Je vrcholnou organizací 

lyžařského sportu v ČR, která hájí zájmy lyžování směrem k organizacím  ČR i k 

Mezinárodní lyžařské federaci (FIS). Je členem Českého svazu tělesné výchovy (dále jen 

ČSTV), Českého olympijského výboru a FIS. Základním posláním Svazu lyžařů ČR je 

široká podpora rozvoje lyžování, lyžařského sportu, vrcholového lyžování a sportovní 

reprezentace ČR. Základem její činnosti je aktivní podpora a propagace všech forem 

lyžování mládeže a dospělých v České republice (Svaz lyžařů ČR [online], 2007). 

 Svaz lyžařů ČR je, jak již bylo zmíněno (Svaz lyžařů Království českého), 

nejstarším národním lyžařským svazem na světě. Jeho logo ukazuje obrázek 2. Byl založen 

21.11.1903 v Jablonci nad Jizerou. V současné době má Svaz lyžařů ČR osm odborných 

úseků, kterými jsou: akrobatické lyžování, alpské disciplíny, skok na lyžích, běh na lyžích, 

lyžování v trávě, severská kombinace, snowboarding a základní lyžování. Nyní sdružuje 

SLČR více než 14000 aktivních členů, ale počet lyžující veřejnosti je oproti aktivním 

členům SLČR vyšší téměř patnáctkrát, což představuje přibližně 2 miliony osob (Svaz 

lyžařů ČR [online], 2007). 

  

 SLČR má tuto strukturu: Výkonný výbor, Dozorčí rada, Plénum Dozorčí rady, 

Sekretariát, CS SKI s.r.o., Revizní komise, Mezinárodní komise, Metodická komise, 

Disciplinární komise, Lékařská komise a Ekonomická komise. Presidentem SLČR 

je Lukáš Sobotka, který vykonává jménem SLČR mezinárodní činnost a aktivity SLČR ve 

vztahu SLČR jako celku, je reprezentantem SLČR pro smluvní a jiná jednání v ČR (Svaz 

lyžařů ČR [online], 2007). 

 

 

 

 

Obr. 2: Logo SLČR 

Zdroj: http://www.czech-ski.com/index.php 
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2.5 Odvětví klasického lyžování 

 Před zaměřením-se na marketingovou část je nutné alespoň krátce popsat sportovní 

odvětví, na které je Lyžařský sportovní klub v Lomnici nad Popelkou zaměřen. Tímto 

odvětvím je klasické lyžování neboli severské lyžování, což je souhrnné pojmenování 

lyžařských disciplín, kterými jsou:  

• běh na lyžích,  

• skok na lyžích,  

• severská kombinace. 

 

Charakteristika b ěhu na lyžích 

 „Závody v běhu na lyžích patří k nejstarším lyžařským disciplínám. Na prvních 

lyžařských závodech se soutěžilo právě v této disciplíně. Na programu ZOH je závod 

v běhu již od samého počátku (týden zimních sportů Chamonix 1924). Dnes se již běhají 

samostatně závody klasickou technikou (běh střídavý a soupažný) a volnou technikou 

(bruslení). Závod v běhu na lyžích musí závodníci absolvovat předepsanou technikou 

a v co nejkratším čase“ (Kutáč, Navrátíková, 2003, 54). 

  

 Běh na lyžích je samostatná lyžařská závodní disciplína vytrvalostního charakteru 

s cyklickou pohybovou strukturou. Zároveň může být i součástí dalších sportovních 

disciplín (biatlon, lyžařský orientační běh, severská kombinace), ale i prostředek lyžařské 

turistiky či pohybové rekreace. Je to jedna z nejrozšířenějších pohybových aktivit  (Gnad  

a kol., 2001, 49). 

 Několik desítek let byl symbolem běhu na lyžích lyžař ve skluzovém postavení při 

klasickém způsobu běhu. Tento symbol se s příchodem techniky bruslení změnil. Rozdíl 

mezi klasickou technikou a bruslením je dán jiným mechanizmem odrazu a postavením 

lyží během jízdy (Gnad, Psotová, 2005). 

 

• Klasická technika 

Klasická technika je základem běžeckého lyžování, pro níž je vžit zkrácený název 

„klasika“ (Gnad, Psotová, 2005). 

 „Klasická technika běhu na lyžích vychází z rovnoběžného postavení lyží 

v průběhu odrazu i skluzu. Odraz se provádí z plochy skluznice, která je ve své střední 
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části opatřena stoupacím neboli odrazovým voskem. Při plném zatížení odrazové lyže 

dochází k protlačení krystalů sněhu do vrstvy tohoto vosku, což způsobuje vznik tření, 

postačujícího pro vlastní odraz. Lyže se před zahájením odrazu zastavuje. Odraz je 

podporován střídavým nebo soupažným odpichem paží“ (Gnad a kol. 2001, 53). 

Nejpoužívanější techniky: 

- střídavý běh dvoudobý, 

- soupažný běh jednodobý, 

- stoupavý běh (Dygrín a kol., 2002). 

• Technika bruslení 

Bruslení je relativně mladá technika běhu na lyžích, na jejímž zrození se podílel Fin 

Sittonen, který v roce 1974 na dolomitském závodu v běhu na lyžích použil jednostrané 

bruslení. Bruslení oboustrané představil Bill Koch v roce 1976 na ZOH v Innsbrucku 

(Gnad, Psotová, 2005). 

 Bruslení je charakteristické jízdou v jednooporovém a částečně i dvouoporovém 

postavení, lyže jsou vůči sobě v odvratu (špičky od sebe). Úhel odvratu měníme 

v závislosti na rychlosti jízdy. Čím větší rychlost, tím využíváme menší úhel odvratu 

a naopak. Skluz probíhá po celé ploše skluznice na lyži v odvratu, která se postupně 

z důvodu vytvoření opory pro odraz překlápí na vnitřní hranu. V závěru skluzu probíhá 

z této hrany odraz. Odraz v průběhu skluzu umožňuje delší dobu intenzivního zapojení 

svalstva dolní končetiny. Skluzové podmínky nejsou omezeny brzdivým účinkem 

stoupacího vosku jako u klasické techniky běhu. Z těchto důvodů je bruslení jednak 

rychlejší, ale i méně fyzicky náročné (Gnad a kol. 2001, 58). 

Nejpoužívanější techniky: 

-  bruslení dvoudobé, 

-  bruslení jednodobé, 

-  bruslení prosté (Dygrín a kol., 2002). 
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Charakteristika skoku na lyžích 

 „Skok na lyžích je závod, ve kterém závodníci musí překonat (skočit) vzduchem 

co největší vzdálenost, stanovenou technikou. Ve skocích na lyžích se soutěží od samého 

počátku lyžařských soutěží. Na programu ZOH jsou skoky na lyžích také od samého 

počátku“ (Kutáč, Navrátíková, 2003, 55). 

 

 „U jednotlivých skoků se hodnotí délka skoku (s přesností na půl metru) a také styl. 

Styl hodnotí 5 rozhodčích nezávisle na ostatních. Rozhodčí vycházejí z ideálního skoku, 

za chyby při letu, doskoku, dojezdu a za pád se udělují srážky“ (Kutáč, Navrátíková, 

2003, 69).  

 

Charakteristika severské kombinace 

 Výkon v severské kombinaci tvoří skok na lyžích a běh na lyžích. Jde o typově 

naprosto rozdílné disciplíny. Skok na lyžích patří podle pohybových schopností mezi 

sportovní disciplíny, kde primární úlohu hrají silové, rychlostní a koordinační schopnosti 

a jejich modifikace. Běh na lyžích patří mezi disciplíny, kde je výkon podmíněn především 

dobrou úrovní vytrvalostních schopností (Cikl a kol., 2009). 

 Při běhu na lyžích v severské kombinaci se využívá technika bruslení. 

  

 „Závod sdružený (závod v severské kombinaci) se skládá ze skoku na lyžích 

a ze závodu v běhu na lyžích. Na program ZOH byl rovněž zařazen již na týdnu zimních 

sportů v roce 1924 v Chamonix. Závod ve skoku se hodnotí stejně jako při závodech 

ve skocích na lyžích (délka a styl), dosažené výsledky se přepočítávají na časové hodnoty, 

podle kterých závodníci nastupují do závodu v běhu („Gundersenova metoda"). Startovní 

pořadí závodníků v běhu na lyžích se stanoví podle výsledku ve skoku na lyžích, 

přepočtených na časové zpoždění za vítězem. Závodník, který proběhne cílem jako první, 

je vítězem závodu sdruženého“ (Kutáč, Navrátíková, 2003, 57). 
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3 CHARAKTERISTIKA MARKETINGU 
 

 Definic o tom, co je to marketing, již existuje celé řada. Definován byl různými 

způsoby, různými autory. Vyšlo o něm mnoho publikací jak v české, tak i v zahraniční 

odborně zaměřené marketingové literatuře. 

 

  „Obecně se dá marketing definovat např. podle tzv. „nestora (či guru) marketingu“ 

amerického univerzitního profesora Philipa Kotlera, který je celosvětově uznávaným 

odborníkem na praktický marketing a management následovně: „Marketing je sociální 

a marketingový proces, s jehož pomocí získávají lidé všechno, co potřebují nebo po čem 

touží, a to na základě výroby komodit a jejich následné směny za peníze nebo za jiné 

komodity“ (Urbánek, 2010, 10).    

 

„Marketing usiluje o řízení tržních vztahů. Cílem je vytvořit prostřednictvím směny 

hodnotu pro zákazníky a uspokojovat jejich potřeby a přání v procesu výroby a směny 

produktů a jejich hodnot“ (Kotler, Armstrong, 2004, 42). 

 

 „Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory 

a distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle 

jednotlivců i organizací“ (De Pelsmacker a kol., 2003, 23). 

 

 „Marketingová filozofie je tedy typická svým zaměřením na zákazníky, a to ať už na 

současné nebo s výhledem do budoucna i na ty potenciální. Je to tedy „ucelený systém 

řízení procesu výroby a prodeje, který vychází z poznatků a požadavků trhu, které firmy 

obvykle získávají marketingovým výzkumem, prováděným u široké spotřebitelské 

veřejnosti“ (Urbánek, 2010, 11). 

 

 V rámci základního popisu marketingu a marketingového systému je podnikání jen 

o podniku na jedné straně a zákazníkovi na straně druhé. V tržním hospodářství však 

vstupuje v převážné většině podnikání do tohoto systému ještě jeden účastník a tím je 

konkurence. Konkurence má velký vliv nejen na cenu produktů, kterou zákazníci vnímají 

a porovnávají obvykle v první řadě, ale i kvalitu a celkovou úroveň podnikání se všemi 

svými průvodními projevy.  Vzájemné propojení podniku, zákazníků a konkurence, 



 

 20

nazývané marketingový trojúhelník, je znázorněno následujícím obrázkem 3. 

V marketingově orientovaném podniku musí být všechny vzájemné vazby mezi všemi 

účastníky procesu tak, aby byly vždy obousměrné (Urbánek, 2010). 

 

 

 

Obr. 3.: Marketingový trojúhelník 

Zdroj: Urbánek (2010) 

 

3.1 Historie a vývoj marketingu 

  Marketing se dělí na 4 vývojová stadia: 

1. Produkční stadium – jeho vývoj spadá do let 1500 – 1920. Jako počátek produkčního 

(výrobního) stadia bývá obvykle označováno 16. století, i když je třeba si uvědomit, 

že například lovci mamutů před více než 20 000 lety vyráběli např. pazourkové zbraně 

na místech, kde se tento nerost vyskytoval, a prokazatelně jej směňovali za jiné potřebné 

suroviny či primitivní výrobky. Produkční stadium se vyznačuje těmito charakteristikami: 

• soustředění se na produkci (výrobu) je důležitější než soustředění se na prodej, 

• ke konci období nastává přechod do individuální výroby k manufakturám,  

• dále k masové výrobě,  

• poptávka je obecně vyšší, než pokrývá nabídka. 

2. Prodejní stadium – přibližně v letech 1920 – 1950. Pro toto stadium je charakteristické: 

• postupně převahuje nabídka nad poptávkou, 

• prodej začíná být důležitější než výroba,  

• nastupují stále agresivnější metody podpory prodeje a propagace. 

 

zákazník 

konkurence podnik 
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3. Marketingové stadium – přibližně v letech 1950 – 1970. Pro toto stadium je 

charakteristické: 

• počátek zjišťování požadavků zákazníků,  

• výzkum trhu a chování jeho účastníků,  

• reakce výrobců na změny zájmu kupujících,  

• reakce výrobců na celkovou situaci na trhu. 

 

4. Stadium totálního marketingu – po roce 1970, stále trvá. Pro toto stadium je 

charakteristické: 

• počátek aktivního zjišťování a uspokojování potřeb zákazníků,  

• orientace na obchodní partnery i vlastní zaměstnance,  

• marketingový průzkum trhu,  

• analýza a využití získaných informací,  

• využití tvůrčích schopností pracovníků,  

• inovace produktů, segmentace trhu, „zdravé“ intuice, globalizace, dynamika 

rozvoje, využití nových technologií,  

• ekologické aktivity a další aspekty (Foret a Stávková, 2003). 

 

  V České republice byl průběh vývoje tržního prostředí a budoucího marketingu 

pozastaven a deformován řízeným hospodářstvím po únorovém převratu v roce 1948. 

O marketingu v pravém slova smyslu je u nás tedy možné hovořit až po listopadové 

„sametové“ revoluci v roce 1989 (Urbánek, 2010). 

 

3.2 Marketing sportovního klubu 

  Přibližně před patnácti lety se v České republice začal zdůrazňovat pojem 

marketing sportu. Sportovní organizace se velmi výrazně začaly zabývat obchodem sportu 

z toho důvodu, že jim tento obchod přináší finanční zdroje pro provozování sportovních 

aktivit. Do oblasti sportu se tak dostává obchodní soutěžení o získání zákazníka. 

 Z popsaného vyplývá, že se marketing se svými nástroji začíná i v oblasti sportu výrazně 

uplatňovat, jelikož zákazníci mohou velmi výrazně přispět k pozitivnímu rozvoji sportovní 

organizace či obchodní organizace ve sportu (Eger, 2005). 
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Eger (2005, 15) uvádí definici: 

 „Marketing sportovního klubu je proces řízení se zaměřením na ovlivňování 

a uspokojení potřeb a přání klientů sportovního klubu efektivním způsobem zajišťujícím 

zároveň splnění cílů klubu jako organizace.“ 

 

 Jaký přínos a jaká negativa má marketing pro tělesnou výchovu a sport přehledně 

ukazuje následující tabulka 1. 

 

Tab. 1: Co přináší marketing tělesné výchově a sportu (Čáslavová, 1997) 

 

3.3 Marketingový mix 

Eger (2005, 23) definuje marketingový mix takto: 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, s jejichž pomocí utváříme 

vlastnosti služeb, které nabízíme zákazníkům.“ 

 

Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílový trh (Kotler, Armstrong, 2004). 

 

Pozitiva 

• Ujasňuje, komu je určena 
nabídka TV a sportovních 
produktů: členům, divákům, 
sponzorům, státu. 

• Diferencuje nabídku TV 
a sportovních produktů na 
činnosti, které mohou přinést 
finanční efekt a které nikoliv. 

• Promýšlí propagaci TV 
a sportu. 

• Určuje proporcionalitu 
a prioritu dosažení cílů 
v rovině cílů ekonomických, 
sportovních a sociálních. 

• Získává doplňkové finanční 
zdroje, které umožňují rozvoj 
neziskových aktivit. 

Negativa 

• Finance diktují, co má TV 
a sport dělat. 

• Pozice financí nerespektuje 
TV a sportovní odbornost. 

• Marketing vede ke 
gigantománii sportu, smluvní 
vázanost na sponzory 
omezuje svobodnou volbu 
(např. ve výběru nářadí 
a náčiní, v osobnostních 
právech sportovce apod.). 

• Dosažení určité úrovně 
sportovního výkonu může 
vést k používání zakázaných 
podpůrných prostředků. 

• Show (zaměřenou např. 
na reklamy). 
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Kotler, Armstrong (2004, 105) definují marketingový mix také jako: 

 „soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala 

o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ 

  

 „Marketingový mix je skladba různých marketingových činností v jednotící celek 

směřující ze strany poskytovatele výrobku či služeb k potřebám a trendům cílového trhu. 

Pluralita činností, cílů a metod jejich dosahování v různém čase a prostoru takto počínaje 

výrobou, odbytem, propagací a prodejem konče, cílí k optimální kombinaci 

marketingových nástrojů. K těm předně náleží tvorba cen, propagace a distribuce“ (Sekot, 

Doležal, 2002, 26). 

 

Marketingový mix se skládá ze všech aktivit, které firma vyvíjí, aby vzbudila 

po výrobku poptávku. Můžeme je utřídit do čtyř skupin, které jsou známy jako „čtyři P“: 

výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikační politika (promotion) 

(Čáslavová, 2000). 

Tyto proměnné ilustruje obrázek 4. 

 

 

 

Obr. 4: 4P marketingového mixu 

Zdroj: Kotler, Armsrtong (2004) 
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3.3.1 Produkt 
 

Pod pojmem produkt se rozumí výrobky a návazné služby, které firma nabízí 

zákazníkům na cílovém trhu. 

V souladu s marketingovým pojetím se může jednat o nějaký hmotný výrobek nebo 

o nějakou nehmotnou službu. Postavení produktu je vždy v rámci marketingového mixu 

klíčové, neboť teprve až od konkrétního produktu se mohou následně odvíjet jeho další 

funkce a související marketingové činnosti. Produkt je základní a pro další marketingové 

činnosti výchozí složkou marketingového mixu. Proto je také produkt někdy nazýván 

„srdce marketingu“. Dle definice Americké marketingové asociace mohou být za produkty 

považovány nejen výrobky a služby, a také dokonce i osoby, organizace, umělecká 

a kulturní díla a myšlenky (Urbánek, 2010). 

 

 „Produktem rozumíme v marketingu jakoukoliv nabídku, která je určená pro trh 

za účelem uspokojení určité potřeby. Pod pojmem produkt si lze představit hmotné 

výrobky, produktem jsou však i služby, které mohou poskytovat i osoby nebo jejich 

sdružení (sportovní klub – sportovní zážitek), produktem může být dokonce i myšlenka“ 

(Birnerová, Křižanová, 2008, 20). 

Produkt by se měl skládat z těchto částí: 

• jakost, 

• kvalita, 

• různost (odlišnost), 

• design, 

• značka, 

• užitné vlastnosti, 

• balení,  

• výnosnost, 

• záruka,  

• služby (Urbánek, 2010). 
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3.3.2 Cena 
 

Cena je velmi důležitým nástrojem marketingového mixu a mnohdy záleží právě 

jen na ní, jestli si určitý výrobek zákazník koupí, nebo ne. Do komplexní cenové tvorby 

patří v první řadě výrobní ceny, velkoobchodní a maloobchodní ceny, obchodní přirážky 

a srážky, systémy rabatů, platební podmínky apod. Výsledná prodejní cena každého 

nabízeného produktu by měla být vždy v každých běžných prodejních podmínkách 

u běžného zboží umírněná obvyklé spotřebitelské hodnotě. Produkt tedy musí být v takové 

cenové relaci, kterou spotřebitelé vnímají v porovnání měřítek „cena versus její užitná 

hodnota“ jako obvyklou anebo přiměřenou. Samozřejmě že u luxusního zboží, 

nebo naopak u levných či partiových výrobků, jsou hranice vnímané kvality posunuty 

nahoru nebo dolů. Cenotvorba se zabývá třemi základními otázkami: 

1. Jakou cenu stanovit u produktu, který je na trhu nový? 

2. Jak upravit cenu vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu? 

3. Kdy změnit cenu v závislosti na změnách cen konkurence? (Urbánek, 2011).  

 

 Cena je jediným marketingovým nástrojem, který nic nestojí, naopak je zdrojem 

prostředků pro výrobu a marketingové aktivity. Deklarovaná cena je oficiální cenou 

produktu, i když se pro zvýšení atraktivity používají různé formy slev a výhod. Cena je 

skutečně ambiciózním nástrojem; její snížení přiláká zákazníka, ale současně snižuje marži 

a zisk (De Pelsmacker a kol., 2003, 23). 

Obecná marketingová definice ceny podle Urbánka (2010) říká, že: 

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

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

 

3.3.3 Distribuce 
 

Distribuce je další důležitou součástí marketingového mixu. Na distribučních 

činnostech závisí, kdy a jak se budou produkty (výrobky a služby) dostávat k zákazníkům. 

Distribuce se tedy skládá z celé řady jednotlivých kroků a činností, které zahrnují dodání 

určitého produktu od jeho výrobce až ke koncovému spotřebiteli. Rozhodování o distribuci 

zahrnuje dílčí rozhodování o tom, které distribuční cesty (také někdy nazývané distribuční 

kanály) je nejvhodnější v dané situaci použít, ale do velké míry také o tom, komu a kde 

bude produkt prodáván (Kotler, Armstrong 2004). 
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Základní podstata distribuce spočívá v dodání produktů (vyrobeného zboží 

a služeb) k zákazníkům, a to co nejvhodnější distribuční cestou. Každá distribuční síť musí 

být tvořena na základě charakteru produktů, které jsou distribuovány, a za dobré znalosti 

celkových a místních podmínek (Majaro, 1996, uvádí Urbánek, 2010).  

 

Jednu z klasických marketingových pouček uvádí Eger (2005, 25). 

 „Správný produkt je ve správné kvalitě, za správnou cenu, ve správné době a na 

správném místě.“ 

U sportovní služby se podle Egera (2005, 25) bude jednat o rozhodnutí: 

 „Komu, kdy, kde a jakým způsobem sportovní službu dodáme.“ 

 

3.3.4 Propagace 
 

V poslední době se místo slova propagace používá výraz marketingová 

komunikace. Toto označení je logické, neboť se podnik snaží všemi používanými 

propagačními nástroji komunikovat se spotřebiteli a ovlivnit je, aby si koupili propagované 

výrobky či služby. V současné době již není základním problémem podniků výroba, 

na velmi důležité místo se přesunul právě vlastní prodej. Marketingová komunikace je tedy 

nezbytnou aktivitou každé – zejména marketingově orientované – firmy. V době rozvinuté 

globalizace trhů, ale i stále bohatší nabídky nejrůznějších produktů, je stále těžší uspět 

na silně konkurenčních trzích. Dříve národní trhy se stávají trhy nadnárodními 

a konkurence již v mnoha případech „nezná hranic“ (Urbánek, 2010). 

 

Propagace je tvorbou a veřejným šířením věrohodných informací, které mají 

za úkol přilákat zákazníky (Kotler, 2000). 

 

V rámci propagačního (komunikačního) mixu je nejčastěji definováno a také 

v praxi používáno pět základních propagačních (komunikačních) nástrojů, kterými jsou: 

• reklama,  

• podpora prodeje, 

• public relations (vztahy s veřejností), 

• osobní prodej,  

• přímý (direkt) marketing (Urbánek, 2010). 
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3.4 SWOT analýza 

Ustáleným termínem pro komplexní hodnocení silných a slabých stránek podniku 

spolu a hodnocením příležitostí a ohrožení se stala SWOT analýza. Jejím účelem je 

posoudit vnitřní předpoklady podniku pro uskutečnění určitého podnikatelského záměru 

(interní analýza) a současně podrobit analýze i vnější příležitosti a omezení diktované 

trhem (externí analýza)  (Birnerová, Křižanová, 2008, 20). Zmíněné rozdělení ukazuje 

tabulka 2. 

 

Definice dle Urbánka (2010, 215):  

 „Název SWOT analýzy je odvozen od anglických názvů jednotlivých slov, kterými 

jsou: 

• Strengths - silné stránky, 

• Weaknesses - slabiny, 

• Opportunities - příležitosti, 

• Threats - hrozby.“ 

 

„Úspěch při marketingovém efektivním zvládnutí strategických situací lze 

dosáhnout na základě optimální kombinace a harmonizace nástrojů marketingového mixu, 

optimální volby operací s nimi a tomu odpovídajících inovačních aktivit. K tomu 

potřebujeme informace, které získáme na základě aplikace metody SWOT analýzy“ 

(Tomek, 2001, 76).  

 

 

Tab. 2.: SWOT analýza (Urbánek, 2010) 

 

Interní analýza 

Silné stránky S Slabiny W 

  

Příležitosti O Hrozby T 

Externí analýza 
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„Na základě kombinace převažujících vnitřních a vnějších faktorů lze rozlišit čtyři 

typy výchozích strategických situací: 

• WT = mini-mini, dominují-li slabé stránky uvnitř podniku a hrozby ve vnějším 

okolí, 

• WO = mini-maxi, dominují-li slabé stránky uvnitř podniku, ale příležitosti 

ve vnějším okolí,  

• ST = maxi-mini, dominují-li silné stránky ve vnitřní situaci podniku, ale hrozby 

ve vnějším okolí,  

• SO  = maxi-maxi, dominují-li silné stránky uvnitř podniku a příležitosti ve vnějším 

okolí firmy“ (Tomek, 2001, 77). 

 

 

 



 

 29

4 FINANCOVÁNÍ T ĚLESNÉ KULTURY A SPORTU V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 

Celá následující kapitola je čerpána z publikace Hobzy, Rektoříka a kol. (2006). 

Financování tělesné kultury a sportu je zajišťováno ze dvou zdrojů – z veřejných 

a soukromých prostředků. Velmi významnou zdrojovou složkou tělesné kultury je státní 

rozpočet a zdroje místních rozpočtů (viz dále). 

 

4.1 Financování tělesné kultury z veřejných zdrojů 

 Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního 

rozpočtu zahrnuje tyto oblasti: 

a) dotace ze státního rozpočtu, 

b) dotace z místních rozpočtů (krajských, městských a obecních), 

c) financování školní tělesné výchovy. 

 Schéma podpory tělesné kultury z veřejných prostředků je vidět na obrázku 5. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5: Podpora tělesné kultury z veřejných prostředků 

Zdroj: Hobra, Rektořík a kol. (2006) 
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 Jednou z významných složek financování tělesné kultury, kromě stále výrazněji 

působícího zdroje ze soukromých prostředků podnikatelského a nepodnikatelského 

charakteru (firem a rodinných rozpočtů), zůstává již zmíněné financování ze státního 

rozpočtu. Rozdělování státních prostředků posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, 

která svá doporučení předkládá k rozhodnutí ministru školství, mládeže a tělovýchovy. 

Obrázek 6 ukazuje schéma tohoto financování, tabulka x pak ukazuje objem finančních 

prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu a také z rozpočtů místních (1997 – 2003). 

 

 

 

 

Obr. 6.: Schéma rozdělování státních zdrojů na podporu tělesné kultury. 

Zdroj: Hobza, Rektořík a kol. (2006) 
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Tab. 3: Údaje o podpoře tělesné kultury (v mil. Kč) ze státního rozpočtu a územních celků 

(místních rozpočtů) (Hobza, Rektořík a kol., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Financování tělesné kultury ze soukromých zdrojů 

Vzhledem k obtížnosti získat údaje charakterizující financování tělesné kultury 

ze soukromých zdrojů, je jako příklad uvedena pouze dostupná tabulka 4 z roku 1990. 

Z následujících údajů lze vysledovat dominantní postavení výdajů domácností. Soukromé 

zdroje jsou v tabulce zvýrazněny tučným písmem. Vzhledem k tomu, že tento přehled je 

více než 20 let starý, se lze domnívat, že situace je dnes rozdílná.   

 V průběhu let 1990 až 2004 se celkové výdaje pro odvětví sport zvýšily cca 2,5krát 

a přesahují hodnotu 65 mld. Kč. 

 

Tab. 4: Hlavní zdroje financování tělesné kultury v ČR (1990) podle Hobzy, Rektoříka 

a kol. (2006) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Státní rozpočet (SR) celkem 1 089 915 1 079 1 308 1 865 2 069 1 394 

Z toho dotace investiční 216 150 178 303 763 982 260 

Z toho dotace neinvestiční 873 765 901 1 005 1 102 1 087 1 134 

Rozpočty územních celků   
celkem 

2 364 2 319 2 490 3 431 4 471 5 276 6 097 

Z toho dotace investiční 1 066 974 939 1 636 2 538 2 890 3 453 

Z toho dotace neinvestiční 1 298 1 345 1 551 1 795 1 933 2 386 2 644 

Podpora ze SR a územních  
celků celkem 

3 453 3 234 3 567 4 739 6 336 7 345 7 491 

 

 

Druh výdajů Mld. Kč % 

Výdaje státního rozpočtu 1,13 4,7 

Výdaje rozpočtů okresů a municipalit 3,32 13,8 

Výnosy z vlastní činnosti 1,4 5,8 

Výdaje domácností 14,3 59,3 

Výnosy z reklamy 0,1 0,4 

Poplatky televize a médií 0,01 0,06 

Výnosy sportovních loterií (Sazka) 0,54 2,3 

Podpora podniků a institucí 3,32 12,4 

Celkem 24,13 100 

 



 

 32

Dalším významným soukromým finančním zdrojem na podporu tělesné kultury je 

podíl z výtěžku sázkových her. V České republice působí několik set provozovatelů loterií 

a hazardu. Nejvýznamnějším finančním zdrojem ze sázkových her je disponibilní zisk 

akciové společnosti Sazka.  

4.3 Financování klubu 

Tato kapitola byla čerpána z Egera (2005). 

Financování sportovního klubu či TJ je velmi důležité a bez financování, 

rozpočtování a vedení účetnictví by nemohl klub vůbec fungovat. U malých a středně 

velkých subjektů je potom v praxi problém v tom, že i tuto činnost mohou řídit 

dobrovolníci, kteří ale musí mít určité znalosti, dovednosti a zkušenosti, bez kterých jinak 

nemohou financování a účetnictví klubu zvládnout. Proto u velkých, někdy i středně 

velkých klubů a TJ vedou uvedenou oblast kvalifikovaní pracovníci. 

Veřejně prospěšné organizace (např. občanské sdružení - sportovní klub) existují 

v tržním prostředí. Bez určitého množství finančních prostředků nemohou svoji činnost 

vykonávat, nemohou plnit své poslání. Možné zdroje – příjmy klubu ukazuje obrázek 7. 

Pojem nezisková organizace neznamená, že tato organizace nemůže vytvářet zisk. 

Finanční zisk v této organizaci není ale nejdůležitějším motivem a slouží pro realizaci 

poslání organizace a zkvalitňování jejich služeb. Všechny získané prostředky se musí 

použít v souladu s posláním organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Zdroje, příjmy klubu 

Zdroj: Eger (2005) 

Zdroje = příjmy klubu 
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Na druhé straně příjmů klubu stojí jeho výdaje. První velkou položku tvoří výdaje 

v oblasti tělovýchovy a sportu, což znamená výdaje spojené s vlastní sportovní činností, 

nákup drobného vybavení atd. Druhou velkou položkou jsou provozní výdaje, sem řadíme 

energie, osobní náklady, nájemné a údržbu zařízení, odpisy, daně a poplatky aj. 

 

Analýza Lyžařského sportovního klubu v Lomnici nad Popelkou z hlediska příjmů 

i nákladů je popsána v kapitole 6. 
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5 SPONZORING 
 

Sponzorství hraje v současném marketingu stále výraznější roli. Porovnáme-li 

náklady a výnosy spojené se sponzorstvím s klasickou reklamou, zjistíme, že sponzorství, 

které je profesionálně řízené, je mnohem efektivnější (Novotný, 2000). 

 

Sportovní sponzoring, který logicky spadá pod pojem marketing, je však o něčem 

jiném než klasický marketing. Většinou totiž stojí mimo klasické reklamní prostory 

v médiích. A to i přesto, že se snaží získat pozornost potencionálních zákazníků. Principem 

sportovního marketingu je využít atmosféru závodů nebo utkání a hlavně využít emoce 

fanoušků a diváků. Princip spočívá ve ztotožnění se diváků s úspěchem sportovců 

a sponzoři u takovéto akce chtějí být (Dvořáková, 2005). 

 

Sponzoring (sponzorování) představuje významný specifický prostředek 

k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména kulturních, 

vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti. V tomto 

směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, kluby 

avšak i jednotlivci, usilují o získání finančních prostředků pro jejich mnohočetnou 

a rozsáhlou činnost (Čáslavová, 2000). 

 

Hlavním důvodem pro vstup určité firmy do sponzorského vztahu není pouze 

reklama (přesné vymezení pojmu reklama a podrobný popis forem sportovní reklamy 

popisuje kapitola 5.4), pouhé upozornění na existenci propagovaného výrobku či celé 

firmy, ale snaha dostat své jméno do povědomí veřejnosti ve spojení s činností či akcí, 

o niž jeví veřejnost zájem. S určitým zjednodušením můžeme říci, že hlavním smyslem 

zapojení se firmy do sponzorství je možnost komunikovat s vybranou skupinou veřejnosti, 

v ideálním případě slučitelnou se skupinou, kterou si firma vybrala již během segmentace 

trhu (Novotný, 2000). 

 

 Sponzorský dar u právnických osob může činit odečitatelnou položku až 5% 

ze základu daně. Dar je však omezen na financování pouze určitých subjektů (sportovní 

kluby do těchto subjektů patří). Sponzoring je tedy z tohoto důvodu pro firmy také 

ekonomicky přijatelnou variantou reklamy. Financování klasické reklamy je pouze 

nákladem firmy (Zákon o daních z příjmů [online], 2011). 
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5.1 Sponzorství ve sportu a jeho formy 

Tato kapitola byla čerpána z Novotného (2000). 

 Sponzorství sportu má dlouhou historii. S určitou formou jsme se mohli setkat již 

ve starověkém Řecku. Z několika dochovaných historických pramenů se dozvídáme, 

že olympijští vítězové byli často odměňováni za své úspěchy čestným občanstvím, dary 

nebo dokonce doživotním zabezpečením ze strany městského státu. Sponzorství ve sportu 

se může chápat jako partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně a sportem 

na straně druhé, kdy dochází k vzájemnému respektování zájmů obou stran.  

 

 Sponzorstvím se dnes obecně dávají k dispozici peněžní, věcné prostředky a služby 

osobám a organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti k dosažení podniko-

marketingových a komunikačních cílů. Jedná se o specifickou formu partnerství mezi 

sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne cílů s pomocí druhého. Základní 

principem sponzorství je vztah:  SLUŽBY x PROTISLUŽBY  

Sponzor očekává za své peněžní, věcné prostředky a služby od sponzorovaného 

protislužby. Sponzorovaný (např. sportovec) očekává za svou sportovní aktivitu 

od sponzora finanční nebo materiálové protislužby, aby mohl své náročné úkoly na poli 

sportu lépe plnit (Novotný, 2000). 

 

 Za další starší formu sponzorství můžeme považovat mecenášství, se kterým 

se i v dnešní době setkáváme například v oblasti kultury a umění. Jedná se o stálou 

finanční podporu, za kterou mecenáš neočekává žádné protislužby.  

 

 Poslední formou sponzorství může být i tzv. dárcovství, ve kterém jsou zpravidla 

do sportu jednorázově umístěny finanční prostředky či jiný materiální dar, který se 

sportovci či jiné sportovní instituci hodí. Za tento dar opět není očekávána žádná 

protislužba (Novotný, 2000). 

 

5.2 Typy sponzorství  

Sponzorství ve sportu může nabývat nejrůznějších podob a forem. Pro lepší 

přehlednost je možné rozdělit je podle několika kritérií. Zdrojem kapitoly je Novotný 

(2000). 
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Firma si může vybírat z různých úrovní sponzorství a závislosti na svých potřebách 

a rozpočtu: 

Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku: 

1. titulární sponzor – firma je spojena s názvem sponzorované aktivity, 

2. spolusponzor – v případě, že existuje několik sponzorů, zde mají sponzoři podobná 

práva za podobnou cenu, 

3. sponzor dodavatel – firma raději než peněžní obnos dodá určité hotové výrobky. 

 

Podle typu sponzora: 

1. sponzor je se sportem velmi blízce spojen prostřednictvím kategorie nabízených 

produktů a služeb, 

2. sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu, který sponzoruje, využívá ho čistě 

jako komunikační instrument. 

 

Podle specializace na určitý druh sportu či konkrétní klub: 

1. sponzorství jednostranné, 

2. sponzorství mnohostranné. 

 

Podle objektu sponzorství: 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců  

Tato forma je nejvíce rozšířená ve vrcholovém sportu. Osobnosti sportovců jsou zároveň 

gestory kvality a úspěchů aktuálních výrobků či služeb podnikatele nebo firmy. 

Sponzorská smlouva obsahuje vedle práva provádět reklamu za pomoci vyobrazení 

sportovce na svých produktech většinou i jiná opatření na podporu prodeje, např. 

autogramiády, akce pro spotřebitele, hry o zisk, předvádění výrobků atd. Sportovec 

dostává na druhé straně vedle finanční podpory často i další materiální pomoc, jako je 

sportovní oblečení, náčiní či vozidlo. 

 

2. Sponzorování sportovních týmů  

Uvedená forma sponzorství dnes u nás hojně přešla i do výkonnostního sportu a sportu pro 

všechny. Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení, ubytovací služby, 

dopravu anebo automobily. Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, 

reklamu prostřednictvím inzerátů, opatření na podporu prodeje – což jsou například 

autogramiády, jako to je u jednotlivého sportovce. 
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3. Sponzorování sportovních akcí  

U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají možnosti, které lze nabídnout sponzorovi, 

zejména je využívaná plejáda reklamních možností od programového sešitu, vstupenek, 

reklamy o přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor“ akce. Nabídka může být 

podložena různými manažerskými náměty. Návrhy všech protivýkonů ze strany uchazeče 

o sponzorování bývají často konkretizovány a doloženy v tzv. „sponzorských balíčcích“. 

4. Sponzorování sportovních klubů  

Tato firma sponzorování přináší nejširší možnosti z hlediska činností, které zle nabídnout 

sponzorovi. Tím, že například sportovní klub disponuje jak sportovci, sportovními 

družstvy, svými profesionálními odděleními, pořádá sportovní akce apod., jde šířka 

nabízených protivýkonů do velkého rozmezí. V první řadě může klub nabídnout produkty, 

které vznikají prostřednictvím jeho sportovní činnosti: nabídky nejrůznějších 

tělovýchovných služeb, sportovních akcí a rozličných druhů činností (např. rehabilitace). 

Dále je třeba vyjasnit si, jaké má další nabídky, které se nevztahují přímo ke sportu, 

to mohou být služby: zprostředkovatelské, ubytovací, provoz cestovní kanceláře atd. 

 

5.3 Nabídka pro sponzora 

   Pokud se podaří získat zájem sponzorů, je potřeba s předstihem připravit nabídku 

výkonů sponzorovaného pro sponzora (Čáslavová, 2000). 

 

   Sportovní manažeři při jednání s potenciálními sponzory mají připravený tzv. 

sponzorské balíčky. Pod tímto názvem se skrývá právě návrh protivýkonů, které je 

sportovní manažer schopen ze strany své organizace, spolku či klubu bezprostředně 

nabídnout a to jak na jeho celkové sponzorování, tak i na sponzorování sportovní akce 

či sportovního družstva. Je to součást taktiky vyjednávání, která zároveň podporuje 

i profesionalitu vzájemného kontaktu.  

   Sponzorský balíček je písemně dokumentován a doložen určitou cenou. Pro určení 

hodnoty balíčků nejsou stanovena žádná cenová rozmezí. Jedním kritériem je rozsah 

a úroveň nabízených výkonů. Ceny se mění v závislosti na velikosti spolku, nebo akce, na 

rozsahu zúčastněných sponzorů a mnoha dalších faktorech. 
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V ceně sponzorského balíčku se zcela jistě odráží, zda se jedná o: 

• exkluzivní sponzorování – je spojené s titulem „oficiální sponzor“, tj. že za 

vysokou cenu přejímá sponzor veškeré protivýkony, 

• hlavní sponzorování – hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější 

protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti, 

• kooperační sponzorování – zde jsou protivýkony rozděleny na větší počet různých 

sponzorů, přičemž se dá využít rozdílné doby platnosti sponzorských smluv, 

což napomáhá k překlenutí finančně „úzkých míst“ z hlediska finančních zdrojů 

na zajištění tělovýchovné, sportovní a turistické akce (Čáslavová, 2000). 

 

Jestliže se podaří získat adekvátního sponzora, nastane finální fáze – podpis 

sponzorské smlouvy. Sponzorská smlouva má určitou obsahovou i formální strukturu 

a další náležitosti. Nejde o záležitost zcela jednoduchou a to právě se zřetelem 

na oboustranně vyplývající povinnosti. Smlouva musí zahrnovat následující obsahové 

části: 

• název a účel,  

• majitele práv, 

• podpis výkonu akce,  

• druh sponzorování,  

• katalog reklamních možností, 

• sestavení celkového balíčku reklamních možností, 

• regulace využívání jména spolku pro vlastní reklamní opatření, 

• řízení exkluzivních akcí v hlavním sponzorování, 

• počet, druh a reklamní možnosti dílčích sponzorů, 

• stanovení odměn,  

• doba platnosti smlouvy (Čáslavová, 2000). 
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5.4 Sportovní reklama 

Není-li uvedeno jinak, je celá kapitola čerpána ze zdroje Čáslavová (2000). 

Neoddělitelnou součástí komplexu otázek marketingu v tělesné výchově a sportu 

je reklama. Konkrétně jde o její svébytné a dynamicky se rozvíjející odvětví, označované 

jako sportovní reklama. 

 

Sportovní reklama je dle Čáslavové (2000, 107): 

„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek 

určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních 

médií.“ 

  

 Na sportovní reklamu nelze nahlížet pod stejným zorným úhlem jako na reklamu 

prostřednictvím klasických reklamních médií (např. televize, tisk) v různých oblastech 

našeho života. V případě sportovní reklamy se totiž jedná o takové její druhy, 

které především nabízejí rozdílná a velmi variabilní reklamně-psychologická působení 

a přístupy. Dále je možné říci, že sportovní reklama zasahuje okruh diváků nepřímo, 

převážně prostřednictvím televizních přenosů sportovních akcí. 

Sportovní reklamu zle posuzovat (s ohledem na druh sportovního odvětví a akce 

atd.) i jako prostředek a opatření spojená s realizací rozvoje a podpory určitého sportu 

a jeho disciplín. 

 

Mezi obecná komunikační média, kterých reklama využívá, patří zejména televize, 

rozhlas, denní tisk, časopisy, plakáty a film. Pojem sportovní reklama je vztahován jednak 

k reklamě se sportovními motivy, která se prezentuje s využitím obecných komunikačních 

médií, a jednak jde o reklamu, která využívá specifických médií komunikace v oblasti 

sportu. 

 

   Sportovní reklama může plnit všechny funkce – informační, přesvědčovací 

a upomínací, je ale třeba brát v úvahu, že sport je významným fenoménem naší doby 

a provádí a sledují jej miliony lidí. To samozřejmě přitahuje zájem firem, pro něž jsou 

příznivci sportu potencionálními zákazníky. Důležitým reklamním motivem je i vysoké 

společenské postavení, prestiž i image předních světových sportovců. 
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   Přestože sportovní reklama může uplatňovat a rozvíjet všechny uvedené funkce, 

odborníci vidí efektivní využití v úzké návaznosti na nositele, kterými jsou např. média, 

která tuto reklamu zprostředkovávají. Protože každý nositel vykazuje specifický profil 

účinnosti, který je zapotřebí analyzovat a uplatňovat z hlediska plánování propagační 

strategie, je patrné, že jejich užití je úzce spojeno s efekty ve funkci přesvědčovací 

a upomínací. 

 

Funkce informační je důležitá v počátcích existence produktu, kdy je nutné 

stimulovat primární poptávku. Dále může prezentovat i opravu klamné reklamy v důsledku 

právního řízení. V této souvislosti informuje např. o novém produktu, změně ceny, 

způsobu užívání produktu atd. Funkce přesvědčovací má význam v prostředí intenzivní 

konkurence. Působí na vytváření selektivní poptávky, tj. poptávky po produktu 

konkrétního výrobce. Funkce upomínací se uplatňuje především ve stadiu zralosti 

produktu a jejím účelem je připomenout zákazníkovi výrobek nebo službu, kterou již dobře 

zná, nebo dříve znal. 

 

5.4.1 Druhy sportovní reklamy  

 

Sportovní reklama může mít různé podoby. Obvyklé druhy a jejich vlastnosti jsou 

popsány v textu dále čerpaného z  Dvořákové (2005). 

 

Reklama na dresech a sportovních oděvech 

• Funkce - zvyšovat stupeň seznámení potencionálního zákazníka s produktem, 

firmou, její akcí, případně aktualizace produktu či akce.  

• Způsob znázornění - text nebo motiv na dresu nebo sportovním oděvu. 

• Působení na potencionálního zákazníka – u různých druhů sportu je jinak dlouhá 

doba působení na diváka, která je dána časovým limitem tréninku, závodu, atd. 

• Účinnost působení – zvyšuje se přímým televizním přenosem sportovní akce, nebo 

záznamem, dále pak při poskytnutém interwiev, na fotografiích v novinách. 

• Způsob prezentace – při každém vystoupení sportovce na veřejnosti. 

• Konečný efekt – úspěch této reklamy je závislý na obsahu a velikosti nápisu loga, 

či symbolu na dresech a sportovních oděvech, to vše je ale omezeno předpisy každé 

sportovní federace. Dále pak na rychlosti průběhu pohybu a na frekvenci výskytu 

v televizním přenosu. 
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Reklama na startovních číslech 

• Funkce – stejná jako u reklamy na dresech a sportovních oděvech. 

• Způsob znázornění – text nebo motiv, to spadá do rozhodovací pravomoci 

pořadatelů závodu, utkáni, exhibice. 

• Působení na potencionálního zákazníka - u různých druhů sportu je jinak dlouhá 

doba působení na diváka; v některých sportech jako je třeba plavání nebo tenis se 

startovní čísla nepoužívají, v jiných kolektivních sportech jsou stabilní a povinnou 

součástí dresu. Působení i násobení účinnosti je stejné jako u předchozího druhu. 

• Způsob prezentace – při všech sportovních akcích, kde se používají startovní čísla. 

• Konečný efekt – úspěch této reklamy je dán velikostí startovního čísla, tato velikost 

je dána pravidly příslušného sportu. Dále úspěch reklamy závisí na rychlosti 

průběhu pohybu a frekvenci výskytu v televizním přenosu. V tomto případě odpadá 

individualizace reklamy jednotlivými sportovními osobnostmi. 

Reklama na mantinelu 

• Funkce – stejná jako u reklamy na dresech a sportovních oděvech. 

• Způsob znázornění – text, motiv na mantinelech a reklamních pásech, dnes existují 

i videopásky s pohyblivou reklamou či pásy s možností měnění více reklam. 

• Působení na potencionálního zákazníka – přímé upozornění diváků závodů, utkání, 

turnaje či exhibice. Při televizních přenosech záleží na četnosti záběrů. 

• Způsob prezentace – při různých sportovních akcí a v televizních přenosech 

pořizovaných z těchto akcí. 

• Konečný efekt – úspěch reklamy je závislý na velikosti reklamy na mantinelu nebo 

reklamním pásu, na intenzitě vybavování mysli potencionálního zákazníka. 

 Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

• Funkce – zvyšuje stupeň seznámení potencionálního zákazníka se sportovní 

značkou, sportovním produktem či firmou. 

• Způsob znázornění – text, motiv na sportovním nářadí a náčiní. 

• Působení na potencionálního zákazníka – znovu se tu kombinuje přímé 

upozornění diváků v rámci pořádané sportovní akce s televizními záběry 

v přímém přenosu nebo záznamu.  

• Způsob prezentace – je dán formou sportovní akce a účastí televize. 

• Konečný efekt – úspěch této reklamy závisí na typu nářadí a náčiní, na četnosti 

televizních záběrů a velikostí nápisů.  
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Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

• Funkce – je shodná s reklamou na sportovní nářadí a náčiní. Má funkci 

přesvědčovací i upomínací. 

• Způsob znázornění – text na výsledkových tabulích a ukazatelích. 

• Působení na potencionálního zákazníka – téměř vynucené upozornění diváků 

sledujících sportovní akci, a to v rámci prezentace výsledků, času a stavu. Působení 

se násobí účastí televize, kde ale opět záleží na četnosti záběrů. 

• Způsob prezentace – při všech sportovních akcích, kde se používají tabule 

a ukazatele, také v přenosech a televizních záznamech. 

• Konečný efekt – tato reklama vzhledem k uplatňování funkce upomínací slouží 

především pro zavedené značky a produkty. 
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6 MARKETINGOVÁ ANALÝZA LSK LOMNICE N. POP. 
 

    Jak již bylo uvedeno, klasické lyžování se člení na 3 sportovní odvětví a to na běh 

na lyžích, skok na lyžích a severskou kombinaci neboli závod sdružený. V LSK Lomnice 

nad Popelkou jsou provozovány všechny tři druhy těchto sportů. Klub je občanským 

sdružením, které si klade za cíl sdružování příznivců lyžování a rozvíjení lyžařské tradice.  

 

6.1 Historie klubu  

   Lyžování do Lomnice nad Popelkou přišlo koncem 19. století, kdy lomnický továrník 

pan Ignác Hornych koupil od hraběte Harracha první lyže a nechal si podle nich ve své 

továrně vyrobit podobné. Tento sport se ale v Lomnici nad Popelkou rozšiřuje až po roce 

1905, kdy na zdejší měšťanku přichází rodák z Vysokého nad Jizerou pan Josef Patočka, 

který se postaral nejen o propagaci tohoto nově začínajícího sportu, ale také se postaral 

o to, aby pro školní mládež byly zakoupeny první páry lyží, které si školáci mohli 

bezplatně půjčovat. 

   Ke skutečnému rozmachu lyžování na Lomnicku dochází až po první světové válce. 

První vážná jednání o založení lyžařského spolku jsou vedena v roce 1921, kde spolu 

jednali hlavní iniciátoři založení spolku: Císař, Václavík, Kaplan, Dr. Audolenský a Prof. 

Ing. Cerman. Po dlouhých rušných diskusích dochází dne 6. října 1925 v hostinci 

“Na růžku" k ustavení a založení Lyžařského odboru SK Lomnice nad Popelkou. 

   Postupně se stávalo lyžování na Lomnicku více oblíbené, což dokazovala i stoupající 

statistika členské základny, v roce založení měl klub 29 členů, o pět let později má klub již 

95 členů a o dalších pět let později, tudíž na desáté výročí klubu má členská základna 

klubu 131 členů. Jako vůbec prvním cílem výboru klubu bylo zbudování skokanského 

můstku, který pak byl postaven na kopci zvaném Babylon. 

 

   Klub se postupně zapojil do lyžařské Jizerské župy a Svazu lyžařů RČS a z těchto 

institucí čerpal informace pro výuku lyžování i instrukce pro technické zázemí při pořádání 

závodů. Pro náročnější lyžaře se roku 1935 vybudovala sjezdová trať, která je již 

v současném areálu LSK Lomnice nad Popelkou a na které se pořádal pravidelně 

až do roku 1947 (pokud byl sníh) závod. Ten byl pojmenován podle svého zakladatele, 

který byl připraven o život právě na této sjezdové trati - Memoriál Jaromíra Václavíka. 
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   Jako další mezník v činnosti klubu byl rok 1940, kdy byl v Lomnici v prvních letech 

okupace pořádán celostátní přebor Klubu českých turistů, jehož se v různých disciplínách 

účastní 342 závodníků z celého Protektorátu. V těžkých časech druhé světové války, kdy 

jsou Krkonoše odříznuty od republiky, se Lomnice nad Popelkou stává rájem lyžařů, 

do kterého se sjíždí lidé z blízkého i dalekého okolí. 

Roku 1951 se začal budovat nový skokanský můstek, který je stejně jako sjezdová 

dráha v nynějším areálu LSK Lomnice nad Popelkou. Stavba tohoto můstku trvala méně 

jak dva roky a podíleli se na ní všichni příznivci lyžování, závodníci a členové výboru 

klubu z Lomnicka a okolí. Lomničtí lyžaři se definitivně stěhují do nově vybudovaného 

areálu, který se nachází v „Popelkách“.  

 

   Dne 5.1.1953 v Popelkách slavnostně otevřen nový skokanský můstek prvním 

závodem a to za účasti nejlepších závodníků z Československa. Mezníkem dalšího vývoje 

byl rok 1954, kdy bylo Lomnici svěřeno pořadatelství I. celostátního přeboru DOS Jiskra. 

V roce 1955 je zahájena série Velkých cen města v závodě sdruženém, v rámci těchto 

závodů se pořádají i významné soutěže běžců na lyžích.  

   Na jaře roku 1976 je zahájena kompletní stavba ubytovacího zařízení a zázemí pro 

sportovce, která je dokončena a dána do provozu 1. 7. 1977. Od té doby se členská 

základna rozšiřuje a klub má stále více závodníků, kteří jsou úspěšní na mistrovství 

republiky i na mezinárodních soutěžích (LSK Lomnice nad Popelkou [online], 2011). 

 Logo Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou ukazuje obrázek 8. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Logo Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou 

Zdroj: Archiv LSK Lomnice nad Popelkou 
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6.2 Vedení klubu 

   Již pár desítek let je vedení klubu podobné, křeslo předsedy klubu je neměnné 

dokonce již několik desítek let.  

   Klub má dle stanov tříleté volební období, na konci tohoto volebního období je 

voleno nové vedené klubu a to na valné hromadě,  je zvolen výbor klubu a výborem klubu 

je zvolen předseda klubu a správní rada klubu, která má spíše poradní funkci v právních a 

ekonomických záležitostech (např. při uzavírání smluv, nebo při jednání s finančním 

úřadem), členové správní rady si mezi sebou zvolí předsedu správní rady. Dále se ještě dle 

stanov volí revizní komise klubu, což je kontrolní orgán klubu. Členové revizní komise si 

mezi sebou zvolí předsedu revizní komise. Vedení klubu představuje tabulka 5. 

 

   Záležitosti klubu, kterými jsou například uzavírání smluv se sponzory, obchodními 

partnery apod. vyřizuje manažer klubu Stanislav Dlouhý ml. (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

 

Tab. 5: Vedení klubu LSK Lomnice nad Popelkou (Dlouhý, 2011, pers. comm.) 

 

Vedení klubu Členové 

Předseda klubu Stanislav Dlouhý st. 

Manažer klubu Stanislav Dlouhý ml. 

Správní rada klubu   

předseda správní rady klubu Ing. Jan Velíšek 

  Ing. Jan Heřmanský 

  Stanislav Dlouhý st. 

Klubový výbor 17 členů 

Revizní komise klubu   

předseda revizní komise klubu Bc. Jana Kožíšková 

  Bc. Markéta Šádková 

  Bc. Radka Votočková 
 

 

   Počet členů klubu se mění každým rokem, posledních 20 let se však počet členů 

pohybuje ustáleně kolem 170 – 190. V roce 2006 to bylo 173 členů, 2007 181 členů, 2008 

175 členů, 2009 182 členů a 2010 187 členů. Základna mládeže je v průměru 50 – 70 dětí, 

zbytek členské základny jsou trenéři, rozhodčí a funkcionáři (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 
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6.3 Odvětví lyžování v klubu a závody 

   Jak bylo již výše zmíněno, klasické lyžování se člení na 3 sportovní odvětví a to 

na běh na lyžích, skok na lyžích a severskou kombinaci neboli závod sdružený. V LSK 

Lomnice nad Popelkou jsou provozovány všechny tři druhy těchto sportů a klub 

je rozdělen do dvou skupin, které mají jiné trenéry a to jsou: „běžci“ a „skokani“ spolu 

se „sdruženáři“. Aby sdruženáři měli kondici a vytrvalost, trénují občas s běžci (Dlouhý, 

2011, pers. comm.). Příloha 1 popisuje kategorie závodníků v těchto sportovních odvětvích 

(pro zimu 2010/2011) a vybraná pravidla. 

 

Pro všechna zmíněná sportovní odvětví se konají stejné závody a těmi jsou: 

• náborové závody, veřejné závody, 

• krajský pohár, krajský přebor, 

• republikový klasifikační závod (dále jen RKZ), 

• mistrovství České republiky (dále jen MČR), 

• Zimní olympiáda dětí a mládeže, 

•  exhibice. 

    

   Klub LSK Lomnice nad Popelkou pořádá všechny druhy závodů (viz dále), převážně 

ale pořádá závody pro skok na lyžích a severskou kombinaci, jelikož na závody pro běh na 

lyžích nemá v současné době dostatek vlastních funkcionářů s příslušnou požadovanou 

licencí, aby mohl závody vyššího stupně pořádat. Těmito závody jsou MČR a RKZ 

(Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

 

6.4 SWOT analýza LSK Lomnice nad Popelkou 

 Tato kapitola se pokouší zhodnotit silné a slabé stránky klubu. Byla vytvořena na 

základě osobní znalosti klubu a podkladů poskytnutých jeho vedením. 

 

Silné stránky klubu: 

• historie klubu, 

• kvalitní lyžařský areál pro mládež, 

• originální stavba skokanského můstku, 

• členové klubu aktivní i po své závodní kariéře, 
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• aktivní spolupráce se základní školou, 

• aktivní vedení klubu, 

• v klubu závodně vyrůstal český reprezentant ve skoku na lyžích Roman Koudelka, 

což podporuje zájem o druh tohoto sportu na Lomnicku, 

• stálé zvyšování počtu školených rozhodčích. 

 

Slabé stránky klubu: 

• skokanským můstkům chybí certifikace pro pořádání mezinárodních soutěží, 

• skokanské můstky nemají lanovou dráhu, 

• klesající počet nově příchozích dětí, 

• chybějící silniční okruh pro letní trénink na kolečkových lyžích, 

• absence významného sportovce v běhu na lyžích, který by přilákal zájemce, 

• silný odchod sportovců na rozhraní juniorských kategorií, 

• přestup sportovců na sportovní gymnázium v Jilemnici, 

• jiné sportovní kluby s jinými sportovními odvětvími na Lomnicku (konkurenci 

podrobně popisuje následující podkapitola). 

 

Příležitosti klubu: 

• přilákání více dětí ze základní školy, 

• výstavba lanové dráhy a přestavba můstku na mezinárodní parametry, 

• rozšíření běžeckých tratí, 

• získání více sponzorů a finančních prostředků na další úpravy lyžařského areálu, 

• získání oprávnění pro pořádání mistrovství České republiky v běhu na lyžích, 

• rozsáhlejší hospodářská činnost klubu – lyžařské kurzy pro veřejnost, 

• vytvoření kolektivu školených rozhodčích, kteří by se mohli účastnit 

mezinárodních závodů a tím podpořit jméno LSK Lomnice nad Popelkou v jiných 

městech nebo jiných zemích. 

 

Hrozby klubu: 

• neustálý pokles zájmu mládeže o sportovní aktivity, 

• úbytek rozhodčích se specializací na lyžařské disciplíny, jelikož starší rozhodčí 

kvůli vysokému věku ukončují činnost a mladší rozhodčí jsou ve fázi školení, 

• růst atraktivity ostatních sportovních odvětví, 
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• pokles finanční podpory v důsledku problému SAZKA, a.s., 

• pokles finanční podpory od SLČR do sportu mládeže (SpS, SCM). 

6.4.1 Popis vybraných slabých a silných stránek klubu 
 

LSK Lomnice nad Popelkou slavil v minulosti řadu úspěchů, o které se na poli 

národních i mezinárodních soutěží zasloužili především skokané na lyžích a závodníci 

severské kombinace. K úspěchu dnešních mladých skokanů na lyžích zajisté pomohlo 

i kvalitní trenérské vedení od raných let, kdy se závodníky pracoval Zdeněk Remsa, bývalý 

trenér olympijského vítěze ve skoku na lyžích Jiřího Rašky. Lyžařský klub kromě skokanů 

a sdruženářů vychoval i řadu úspěšných lyžařů a lyžařek, kteří se rovněž účastnili 

mezinárodních soutěží a slavili řadu mistrovských titulů v soutěžích domácích. Dostatek 

úspěchů v minulosti i současnosti pomáhá klubu shánět sponzorské příspěvky a pomáhá 

přivádět diváky na lyžařské soutěže. Mimo jiné tyto úspěchy pomáhají přilákat i děti ze 

základních škol, které by se v budoucnu rády přiblížily svým vzorům, ze stejného města 

jako oni. Takovým vzorem je nyní například reprezentant ve skoku na lyžích Roman 

Koudelka.  

 

Lyžařský klub má vedení, kterému se daří získávat dostatek finančních prostředků a 

dotací, které pomáhají renovovat zázemí a vybavení lyžařského areálu. Získané státní 

dotace pomohly v posledních deseti letech přebudovat všechny skokanské můstky, které 

tak získaly nejkvalitnější umělou hmotu pro dopad a moderní večerní osvětlení. 

To umožňuje pořádat i večerní závody ve skoku a severské kombinaci, které jsou velmi 

atraktivní i pro diváky. Největší skokanský můstek se stal i obdivovanou stavbou 

libereckého kraje, kdy skokanská věž umožňuje i nádherný výhled na Český ráj 

a Krkonoše a zároveň nabízí ojedinělý pohled na závody skoků na lyžích, kdy diváci 

v podstatě stojí nad samotnými skokany. Vedení klubu rovněž získalo státní dotace na 

nákup nové zimní rolby a zasněžovacích zařízení. Ta umožňuje již na začátku zimní 

sezóny kvalitně upravit lyžařské tratě v areálu, které slouží členům klubu i široké 

veřejnosti. V posledních dvou letech klub upravuje i tzv. lomnickou lyžařskou magistrálu, 

která je veřejně přístupná a je občany Lomnice velmi oceňována.  

Vedení i trenéři klubu jsou si vědomi toho, že je v současné době nedostatek 

mládeže nadchnuté pro sport, a proto se snaží dostatečně spolupracovat (přítomnost trenéra 

klubu na školních lyžařských kurzech sportovních tříd) se základní školou, aby si zajistili 
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dostatek mládežnické členské základny. Dětem na základních školách je v zimě nabízen 

jeden den kurzu lyžování zdarma v lyžařském areálu, kde si děti mohou vypůjčit lyžařské 

vybavení klubu a vyzkoušet si své lyžařské schopnosti. Trenéři lyžařského klubu se rovněž 

účastní sportovních lyžařských kurzů základní školy a mohou tak navázat blízký kontakt 

s mládeží v Lomnici a přilákat je k zimním sportům. 

Klub dobře spolupracuje i se závodníky po ukončení jejich kariéry, kdy jim nabízí 

možnost školení se v lyžařských sportech, které závodníkům umožňuje později v jejich 

oblíbeném sportu působit jako rozhodčí či trenéři. Finanční podpora školení u bývalých 

závodníků pak klubu zaručuje i dostatek pořadatelů sportovních akcí v lyžařském areálu. 

 

Jako velký problém se v současnosti v lyžařském areálu jeví neexistence lanové 

dráhy na skokanské můstky. Skokané jsou v současnosti nuceni vystupovat na můstek 

pěšky, zatímco v jiných skokanských areálech mohou využívat lanovky. V případě, že by 

lomnický lyžařský areál lanovku vlastnil, je předpoklad, že by areál navštěvovalo více 

sportovních výprav i ze zahraničí a přineslo tak do klubu další finanční prostředky. Při 

rekonstrukci skokanských můstků nedošlo ve spodním oblouku k dostatečnému rozšíření 

dopadu, což nyní klubu neumožňuje na můstky získat mezinárodní certifikát, aby mohl 

pořádat mezinárodní soutěže. Právě ty by totiž mohly lyžařský areál proslavit i v zahraničí 

a opět přilákat více zahraničních výprav k tréninku v lomnickém areálu.   

S potížemi v tréninku se potýká běžecké družstvo, neboť v areálu chybí silniční 

okruh, na kterém by v létě mohli běžci trénovat na kolečkových lyžích. V současnosti 

musejí využívat veřejné komunikace, na kterých je ovšem těžké zajistit bezpečnost pro 

menší děti. 

Další nepříjemnou skutečnost a to velkou konkurenci v podobě různých 

sportovních klubů bojujících o zájem dětí mládeže ukazuje následující kapitola. 

 

6.4.2 Konkurence klubu 
 

   Konkurenční boj mezi sportovními kluby (hledisko marketingového trojúhelníku) 

není tak velký jako konkurenční boj mezi podniky. Ve sportu si každý individuálně vybere 

odvětví, které se mu zamlouvá a pro které má aspoň trochu nadání. V mnoha případech se 

tak klub setkal s tím, že zájemce o běžecké lyžování začal chodit do lyžařského klubu, 

dlouho tam ale nevydržel, jelikož ho tento sport nenaplňoval tak, jak si představoval.  
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   Konkurenci pro LSK Lomnice nad Popelkou představují další sportovní kluby 

v tomto městě anebo sportovní kluby v městech okolních. 

 

Místní sportovní kluby: 

• fotbalový klub, 

• hokejový klub, 

• atletický klub, 

• florbalový klub, 

• TJ Sokol, 

• basketbalový klub, 

• klub stolního tenisu, 

• cyklistický klub. 

 

   Kluby v okolí Lomnice nad Popelkou, které připadají v úvahu jako konkurence: 

Jilemnice: ČSK SKI Jilemnice – Sportovní gymnázium Jilemnice – sem přechází někteří 

sportovci z lomnického klubu, proto pro LSK Lomnice nad Popelkou představuje tento 

klub asi největší konkurenci. Klub má zázemí srovnatelné s LSK Lomnice nad Popelou (na 

rozdíl od klubů ostatních). Někteří sportovci sice přejdou na sportovní gymnázium a 

zůstanou pod vedením svého domácího klubu, ale trénují mimo domácí – lomnický klub a 

to je pro trenéra značnou nevýhodou, jelikož nemůže zasahovat za chodu tréninkových 

procesů. 

 

    Další lyžařské kluby pro LSK Lomnice nad Popelkou nepředstavují konkurenční 

hrozbu, ale spíše hrozbu sportovní. Nejvýznamnější konkurenční týmy po stránce 

sportovní pro LSK Lomnice nad Popelkou jsou: 

 

Běh na lyžích: 

• SKI klub Jablonec n. N., 

• ČKS SKI Jilemnice, 

• SK Nové město na Moravě, 

• HSK Benecko,  

• Dukla Liberec,  

• Olfin Car – Vella Trutnov. 
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Skok na lyžích a severská kombinace: 

• TJ Frenštát pod Radhoštěm, 

• SKI klub Harrachov, 

• SK Ještěd Liberec, 

• JKL Desná,  

• SK Nové Město na Moravě. 

 

6.5 Výdaje klubu 

    Rozpočet výdajů na sportovní činnost klubu se na každou sezónu pohybuje okolo 

2 300 000,- Kč, přičemž tato částka nezahrnuje výdaje na hospodářskou činnost. Výdaje na 

sportovní činnost v roce 2010 ukazuje tabulka 6. 

 

Tab. 6: Výdaje na sportovní činnost v roce 2010 (Dlouhý, 2011, pers. comm.)  

 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

    Z velké části jsou výdaje klubu spojeny s provozem lyžařského areálu v zimním 

období, jelikož je všechna příprava odkázána na počasí. Pokud není dostatek sněhu, tak se 

musí běžecká trať v areálu klubu zasněžovat sněžnými děly. Nastříkání umělého sněhu je 

velmi nákladné. Klub vlastní nádrž napájenou pramenem na pozemku města, tudíž za vodu 

ušetří, ale provoz sněžných děl samotných je dosti nákladné. Pro nafoukání dostatku sněhu 

na jednokilometrovou trať musí děla běžet téměř celý týden a to přináší nemalé náklady na 

Výdaje klubu K č 

Spotřebovaná nákupy : 478 000 

Materiál na údržbu nemovitostí 102 000 

Elektrická energie 160 000 

Voda 1 000 

Služby 1 039 000 

Osobní náklady 837 000 

Poskytnuté příspěvky ČLSR za známky   25 000 

Výdaje na sportovní činnost celkem   2 378 000 

Výdaje na hospodářskou činnost 1 443 000 

Výdaje celkem 3 821 000 
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elektrickou energii. Pokud ale nejsou tepelné podmínky na vytvoření umělého sněhu (pro 

vytvoření umělého sněhu jsou zapotřebí teploty pod bodem mrazu, tzn. 0°C a méně), 

musí se za sněhem dojíždět na Horní Mísečky, vzdálené od Lomnice nad Popelkou 

přibližně 35 km. V závodní sezóně je třeba jezdit za sněhem alespoň třikrát do týdne a to je 

při dnešní ceně pohonných hmot také velmi nákladné.  

    Další velkou sumu finančních prostředků vyplatí klub za osvětlení lyžařského 

areálu – především v zimním období, kdy se brzy stmívá a je potřeba osvětlit všechny 

skokanské můstky a běžeckou trať v areálu. Klub se snaží výdaji za osvětlení v zimních 

měsících šetřit tím, že posunuje začátek tréninků na dřívější dobu. 

    Poslední velmi nákladná záležitost je provoz rolby, kterou se upravují skokanské 

můstky, běžecké tratě i „lomnická magistrála“. 

 

6.6 Příjmy klubu  

    Rozpočet příjmů na sportovní činnost klubu hodně závisí na schválení příspěvků 

od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), SLČR nebo ČSTV. 

Tyto částky se tak každým rokem mění, v roce 2010 byl součet příjmů klubu                 

3 872 000,- Kč. Tabulka 7 zobrazuje příjmy klubu na sportovní činnost v roce 2010. 

Rozdělení příjmů dle okruhů financování klubu pak ukazuje tabulka 8. 

 

Tab. 7: Příjmy klubu na sportovní činnost v roce 2010 (Dlouhý, 2011, pers. comm.) 

 

Příjmy klubu K č 

Tržba za prodané vlastní výrobky a zboží 437 000 

Tržby z prodeje majetku 12 000 

Příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV 22 000 

Státní příspěvky rozdělované ČSTV 220 000 

Příspěvky od sportovních svazů a ostatních 
 sportovních subjektů 

1 268 000 

Příspěvky od fyzických a právnických osob 176 000 

Členské příspěvky 37 000 

Provozní dotace od obce a kraje 200 000 

Příjmy klubu na sportovní činnost celkem 2 372 000 

Příjmy z hospodářské činnosti 1 500 000 

Příjmy celkem  3 872 000 
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Tab. 8: Rozdělení příjmů dle okruhů financování klubu (Dlouhý, 2011, pers. comm.) 

 

 

 

    Část příjmů klubu tvoří sponzorské dary, které se však v dnešní době krize nesnáze 

získávají. Vše je navázáno na výdaje klubu. Pokud je zima špatná a za sněhem se musí 

dojíždět, nebo se sníh musí vyrábět, je zapotřebí získat na pokrytí výdajů klubu více 

příjmů. Z toho důvodu započal LSK Lomnice nad Popelkou také s obchodní činností 

(obchodovat se sportovním vybavením skokanských areálů), která může svým výtěžkem 

právě neočekávaná náklady spojené s nepřízní počasí pokrýt. 

    Významným příjmem klubu jsou příspěvky od státu – MŠMT, SLČR a ČSTV, 

bez kterých by klub nemohl řádně fungovat. Těmito finančními prostředky se hradí 

především nákup nového vybavené pro závodníky, soustředění a také výplaty trenérům.  

 

Tab. 9: Hospodářské výsledky klubu 2007- 2009 

Rok 2007 2008 2009 

Kč -722 982 18 033 378 000 
 
  

Příspěvky 
klubové příspěvky 

příspěvky a dary rodičů na sportovní činnost 

SLČR Praha prostředky na mzdy trenérům 

SLČR kraj 
regionální soutěže 

činnost mládeže 

MŠMT p řes SLČR  
SpS – sportovní střediska – prostředky na mzdy a činnost 

SCM – sportovní centra mládeže – prostředky na mzdy  
a činnost 

Granty Libereckého  
kraje 

prostředky dle okruhů grantů (zpravidla bývají na energie  
a činnost mládeže) 

Dotace MŠMT 
investiční prostředky na obnovu  materiálně-technické 
 základny 

ČSTV 
prostředky na údržbu sportovních zařízení 

prostředky na činnost a energie 

Sponzoři 
prostředky na sportovní činnost (reklamní smlouvy) 

dary jen ojediněle 

Vlastní hospodářská  
činnost 

výnosy vlastních hospodářských činností na podporu  
sportovní činnosti 
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 Jak je vidět v předchozí tabulce 9, v roce 2007 se klub potýkal s velkým schodkem, 

který vznikl financováním rekonstrukce můstku K70 a závěrečným vyúčtováním 

veškerých prací, které na této stavbě probíhaly. V roce 2008 klub vyfakturoval již jen 

minimum za subdodávky na investičních stavbách, proto se ocitl v kladných hodnotách, 

tudíž klub dosáhl mírného zisku. V roce 2009 příznivý výsledek hospodaření umožnil 

klubu snížit finanční závazky vůči dodavateli stavby můstku K70 o dalších 200 tisíc korun 

a tím téměř vyrovnal závazky klubu. Dobrý hospodářský výsledek vznikl především 

prodejem nájezdové stopy do Švédska a Německa. 

 

6.6.1 Aktivity klubu 
 

    Klub LSK Lomnice nabízí poměrně širokou škálu služeb. Některé jsou 

provozovány sezónně a jiné celoročně. Některé vytvářejí zisk přímo, jiné nepřímo 

k získávání finančních prostředků napomáhají (prezentace závody, snadnější získávání 

dotací a příspěvků na základě účasti na rozvoji sportu apod.).  

 

Trenérská činnost  

   Klub se především zabývá trénováním svých závodníků, trenéři na základě dobré 

znalosti jednotlivých sportovců připravují tréninkové plány. Dále připravují plány na 

tréninky, aby tréninková jednotka obsáhla vše, co sportovec pro svůj výkon potřebuje. 

Také vedou a řídí tréninky a soustředění a mají na starosti trénovanost celé své skupiny. 

 

Lyžařský vlek  

   Lyžařský vlek je umístěný na hoře Tábor (mimo areál LSK), vlek je vzdálen 

přibližně 2 km od centra města Lomnice nad Popelkou. Délka sjezdovky je 300m a vlek je 

pomový. Provoz je zajišťován dle sněhových podmínek, jelikož vlek není přizpůsoben 

k umělému zasněžování. Pokud jsou sněhové podmínky dostačující, je vlek otevřen 

zpravidla ve středu a pátek a to od 13:00 do cca 17:00 (na vleku není umělé osvětlení, 

proto je provoz vleku přizpůsoben světelným podmínkám), o víkendech či svátcích provoz 

začíná od od 10:00. Ke službám na vleku patří také provoz veřejné lyžařské školy. 

Pronájem vleku využívají především školky a nebo školy (orientační cena: 10 jízd 50,- Kč 

nebo pronájem vleku 450,- Kč za 1 hodinu) (LSK Lomnice nad Popelkou [online], 2011). 
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Pronájem restaurace a ubytovacích prostor 

   Dříve provoz restaurace a ubytovacího zařízení zajišťoval LSK Lomnice nad 

Popelkou, ale od roku 2006 je restaurace v pronájmu. Klub si ponechal ve své správě 

pouze ubytovací zařízení (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

   Restaurace „Můstek“ s kapacitou přibližně 70 míst je provozována celoročně přímo 

v lyžařském areálu. Pod restaurací v suterénu je velký sál využívaný jako společenská 

místnost nebo tělocvična. Restaurace je k dispozici veřejnosti, také ale zajišťuje stravování 

pro ubytované hosty, dále se zde konají termínované akce (např. svatební hostiny, srazy, 

nebo firemní večírky). 

   Provozováno celoročně, přímo v lyžařském areálu, celková kapacita je 43 lůžek 

umístěných do devíti chatek (orientační cena za ubytování – 200 – 250 Kč osoba/noc). 

Celý komplex ubytovacího zařízení prošel v letech 2000-2003 rekonstrukcí sociálních 

zařízení (LSK Lomnice nad Popelkou [online], 2011). 

 

Obchodní činnost 

   LSK Lomnice nad Popelkou obchoduje se sportovním vybavením skokanských 

areálů. Tento zdroj příjmů je nepravidelný. Klub si na tuto činnost pořídil živnostenské 

oprávnění prostřednictvím manažera Stanislava Dlouhého ml. (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

 

Pořádání závodů 

   Klub pořádá závody s dlouholetou tradicí, na nichž se vždy sejdou ti nejlepší čeští 

závodníci, ale i někteří závodníci ze zahraničí. Na tyto závody se několik let platilo 

vstupné, v poslední době se však zjistilo, že je jednodušší a zároveň finančně výhodnější, 

když klub nechá vstupné dobrovolné (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

  Závody, při jejichž pořádání klub získává finanční prostředky, jsou: 

 

Velká cena Lomnice nad Popelkou 

- závod ve skoku na lyžích s dlouholetou tradicí konaný vždy první víkend v srpnu 

s hojnou účastí českých i zahraničních závodníků, 

- závody probíhají celý víkend, jeden ze závodů se pořádá za umělého osvětlení, což 

je atraktivní pro diváky (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 
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SAMOHÝL skokanská exhibice 

- exhibice ve skoku na lyžích za účasti všech reprezentantů České republiky, který se 

koná již několik let za velké podpory hlavního sponzora SAMOHÝL, a. s., 

- závod na rozhraní června a července pořádaný za umělého osvětlení doplněný 

doprovodným programem – tombola, vystoupení kapely. Fotografie z této exhibice 

2010 ukazuje příloha 2 a 3 (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

 

Závody s nepravidelnými výnosy: 

Závody v letním období 

- Přespolní běh v „Popelkách“ – přespolní běh, 

- Malá cena Lomnice nad Popelkou – skok na lyžích, 

- Lomnický oplatek – skok na lyžích a severská kombinace (Dlouhý, 2011, pers. 

comm.). 

 

Závody v zimním období 

- Krajský přebor v běhu na lyžích, 

- Mistrovství ve skoku na lyžích a severské kombinaci – žákovské kategorie, 

- Klasifikační republikový závod ve skoku na lyžích a severské kombinaci – 

žákovské kategorie (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

 

Úpravy tratí  

    Nejen v lyžařském areálu jsou upravovány tratě, klub upravuje také tratě takzvané 

„Lomnické magistrály“ v délce necelých 20 kilometrů pro veřejnost - rekreační běžkaře, 

či turisty, těchto tratí je také někdy využíváno pro tréninky na vytrvalostním stupni. 

„Lomnická magistrála“ se táhne od Zeleného Háje u Tuhaně směrem přes Rváčov 

na Košov, z Košova na horu a výletní místo Tábor a odtamtud směrem na Klepandu, kde 

se trať spojuje s tratí upravenou od novopackých běžkařů. To vše se tak děje pouze za 

dobrých sněhových podmínek, jelikož je většina tratí urolbována přes pole a je zapotřebí 

dostatečného množství sněhu.  
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6.6.2 Sponzoring 
    

 Tato kapitola byla vytvořena na základě rozhovoru s manažerem klubu LSK Lomnice 

nad Popelkou Stanislavem Dlouhým ml. 

 

   Sponzoring je pro klub důležitou finanční složkou, která hraje v provozu klubu 

nezastupitelnou roli. 

   Veškerou administrativu sponzoringu zajišťuje manažer klubu Stanislav Dlouhý 

mladší. Rozsah finančních prostředků zajištěných ze sponzorské činnosti na žádost 

manažera klubu není uveden. 

   Dle výše poskytnutých finančních prostředků je zajištěna určitá protislužba, nejvíce 

se uplatňuje zobrazení loga sponzora: 

• na transparentech v areálu, 

• na hranách skokanských můstků, 

• na startovních číslech, 

• na kombinézách závodníků, 

• na výsledkových tabulích, 

• na propozičních materiálech, 

• uvedení sponzora moderátorem na akcích pořádaných klubem. 

 

Sponzoři klubu v současné době: 

SAMOHÝL, a. s.  

- generální sponzor 

- prosperující firma v Lomnici n. Pop., která zaměstnává většinu obyvatel města,  

- velkoobchod s veterinárními léčivy, přípravky a prostředky veterinární zdravotnické 

techniky, výhradní distributor krmiva pro psy a kočky Purina ProPlan pro ČR a SR, 

- umístění loga firmy : na hraně skokanského můstku K70 (příloha 4), 

   branding v areálu LSK Lomnice nad Popelkou, 

   na kombinézách závodníků,  

   na startovních číslech (obrázek viz příloha 5). 

 

Vilimovský s.r.o.  

- lomnická firma, která provádí výškové práce, 

- velmi významně se účastnila rekonstrukce nového můstku K70, 

- umístěná loga firmy: branding v areálu LSK Lomnice nad Popelkou. 
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Zepos RS s. r. o.  

- firma z Lomnice nad Popelkou, 

- provádí veškeré zemní práce při výstavbě průmyslových a obytných objektů, 

vodních nádrží, dále provádí specializované zemní práce kráčejícími bagry 

v nepřístupném terénu, vodních tocích, lesních porostech a lyžařských areálech, 

- umístění loga firmy: branding v areálu LSK Lomnice nad Popelkou. 

 

SVITAP J.H.J. s.r.o 

- textilní společnost z města Svitavy,  

- vyrábí a dodává technické tkaniny a technickou konfekci, apod., 

- umístění loga firmy: branding v areálu. 

6.7 Prezentace klubu 

   Nebylo by možné být aktivním klubem a neprezentovat se na veřejnosti a pro 

veřejnost. Klub LSK Lomnice je v tomto ohledu na dobré úrovni, i když limitace 

finančními prostředky je zřejmá.  Klub se snaží prezentovat v médiích, i když 

beznákladově. Televize – Nova, Prima, Česká televize vždy obdrží pozvání na konanou 

akci od manažera klubu nebo od předsedy klubu, záleží však na nich samotných, zda-li se 

pro natáčení takovéto akce rozhodnou přijet. Nejvíce se konaných akcí zúčastnila Česká 

televize, která pořizuje pro ČT4 snímky pro regionální vysílání o sportu. 

 

   Prostřednictvím rádia Černá hora a rádia RCL zve klub posluchače na návštěvu 

konané akce, záleží však pouze na nich, zda-li jsou ochotní pozvánku odvysílat či nikoliv. 

Většinou se proto zve na větší akce (Velká cena Lomnice nad Popelkou nebo Skokanská 

exhibice). 

   Otisknutí článku v novinách je v poslední době nesnadná záležitost, redakce 

si pečlivě vybírají články, které vzbudí zájem. Klub odešle článek (noviny Mladá Fronta 

Dnes, Deníky Bohemia) a poté čeká, zda-li bude vytisknut či nikoliv. 

 

   Místní tisk - Lomnické noviny dávají klubu prostor pro publikaci výsledků 

jednotlivých závodů, informují o celoročním dění v klubu – vždy v lednovém vydání 

vychází shrnutí předešlé sezóny, také informují o úspěších lomnických závodníků a zvou 

na konané akce. 
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   Místní rozhlas města Lomnice nad Popelkou – v předstihu informuje občany o akcích 

konaných klubem.  

 

   Internetová prezentace je už od roku 2008 umístěna na webové stránce 

www.lsklomnice.cz. Tato stránka je často aktualizována a snaží se zachytit a archivovat 

veškeré dění a úspěchy klubu. 

 

Další propagaci klubu v místě působení a okolí lze shrnout do několika bodů: 

• plakáty a billboard s konanými akcemi klubu (ukázka viz příloha 6), 

• klubová auta polepená názvem a logem LSK Lomnice nad Popelkou, 

• donedávna měl klub také nástěnku na lomnickém náměstí (Dlouhý, 2011, pers. 

comm.). 

 

 

6.8 Plány klubu 

 Tato kapitola vznikla na základě rozhovoru v manažerem LSK Lomnice nad 

Popelkou Stanislavem Dlouhým ml. Plány byly rozděleny do dvou kategorií: 

• investiční 

• sportovní 

 

Investiční plány 

 Tyto plány zahrnují především výstavbu lanovky na skokanský můstek K70, díky 

tomu by se můstek zatraktivnil a zkvalitnil (návrh je součástí SWOT analýzy). Díky 

takového investici by do areálu přijíždělo více skokanských a sdruženářských týmů na 

soustředění. Tréninky a závody by pro sportovce nebyly tak útrpné, jelikož by už nemuseli 

všechny schody na můstek chodit sami pěšky. 

 Dalším plánem je výstavba nové garáže pro rolbu a ostatní techniku ve vlastnictví 

LSK. Dnes například zasněžovací zařízení stojí u skokanských můstků, což negativně 

ovlivňuje jeho životnost. 
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Sportovní plány 

 Ve sportovní oblasti má klub zájem stabilizovat počet členské základny 

a dosáhnout mírného vzestupu tohoto počtu každým rokem. Také výchova a podpora 

talentovaných jedinců směrem ke sportovní reprezentaci se dá označit jako plán klubu. 

V nynější době se pozornost zaměřuje na pět sportovců klubu, kterými jsou: 

Hubert Bláha (1992)   - skok na lyžích,  

František Holík (1998) - skok na lyžích, 

Tomáš Portyk (1996)  - severská kombinace, 

Jaroslav Bláha (1998)  - běh na lyžích, 

Zuzana Staňková (1997) - běh na lyžích. 

 

 Tyto závodníky se snaží klub v úspěšné závodní činnosti co nejvíce podporovat 

a to tím, že jim nakoupil kvalitní lyžařské vybavení a vytváří jim ty nejlepší podmínky pro 

trénování. Někteří z těchto výše jmenovaných jsou již ve sportovní reprezentaci, proto se 

klub snaží o tom, aby je v mateřském klubu udržel i nadále a na co nejdelší dobu. 

 

 Posledním plánem klubu je opět zorganizovat školu pro začínající lyžaře, jedná se 

spíše o nábor nových členů a případných závodníků. Každé úterý se konají tréninky 

s proškoleným trenérem, který učí zájemce jak se správně pohybovat na lyžích. Tento plán 

se podařilo úspěšně realizovat v zimní sezóně 2009/2010. V sezóně letošní se z důvodu 

nedostatku sněhu musely tyto kurzy i přes zmíněný úspěch z minulého roku zrušit. Pokud 

sněhové podmínky dovolí, klub by se znovu ujal role organizátora kurzu v běhu na lyžích 

pro začátečníky, případně by chtěl zorganizovat také kurz ve skoku na lyžích pro 

začátečníky, o kterém již uvažoval. 
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7 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉ MARKETINGOVÉ SITUACE 

 Jak již bylo uvedeno dříve, LSK Lomnice nad Popelkou je soběstačný klub, 

který jak prokázal dobou své existence a stálým rozvojem, umí hospodařit s penězi. 

Manažer klubu dokáže zajistit dostatek peněžních prostředků na provoz celého lyžařského 

areálu. Díky výbornému vedení se lyžařský areál může těšit nově zrekonstruovanými 

můstky, které přilákaly řadu klubů z jiných měst, aby právě do „Popelek“ přijeli 

na soustředění, či tréninky.  

 I přes zmíněné dobré vedení a finanční zajištění klubu bylo navrženo několik změn 

a doplňků, které by mohly prospět provozu klubu i lyžařského areálu. 

 

Výstavba lanové dráhy na skokanský můstek K70 

 Jak bylo zmíněno, LSK Lomnice již počítá s výstavbou lanové dráhy na skokanský 

můstek K70. Pokud by se tak stalo, celý areál skokanských můstků by se velmi zatraktivnil 

a přilákal další zájemce o soustředění, nebo o tréninky právě v tomto areálu. Nutno 

podotknout, že nejmodernější skokanské areály mají lanové dráhy na skokanské můstky 

a díky tomu se těší hojné účasti sportovců jak z České republiky, tak i ze zahraničí.  

 I přes to, že by výstavba stála mnoho finančních prostředků, lyžařskému klubu 

se taková investice vyplatí, jelikož by se nárůstem počtu zájemců o soustředění právě zde 

zvýšil zisk jak z pronájmu ubytovacího zařízení, tak i z pronájmu skokanských můstků. 

 

Rekonstrukce sjezdové dráhy 

 Přímo v lyžařském areálu vedle skokanského můstku K70 je momentálně 

nevyužívaná sjezdová dráha, která však byla v dřívějších letech využívána. Rekonstrukce 

této sjezdové dráhy by mohla přispět rozvoji i jiného zaměření areálu. Výstavbou 

sjezdovky by byl lyžařský areál multifunkčně vybaven a tak by se dostal i do podvědomí 

lidí, kteří zrovna o běh na lyžích či skok na lyžích nejeví takový zájem. Zázemí pro lyžaře 

je již v areálu velmi dobré, jednalo by se tedy čistě o investici do sjezdové dráhy. 

 

Výstavba kolečka pro kolečkové lyže 

 Výstavba okruhu pro kolečkové lyže by se zkvalitnila přípravu běžců na lyžích 

a sdruženářů v letním období. V druhé řadě by okruh byl bezpečnější pro samotné 

sportovce, kteří by se nemuseli potýkat s řadou nepříznivých vlivů (kterými jsou auta, 

nerovnosti na vozovce, příliš prudká klesání), které je vždy doprovází, když trénují 

na normálních silnicích v okolí Lomnice nad Popelkou. Okruh by měl být uzavřený, aby na 
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něj měli přístup pouze závodníci na kolečkových lyžích, nebo bruslích a veřejnost 

na kolečkových bruslích. Díky otevření kolečka pro veřejnost by se LSK Lomnice nad 

Popelkou dostal i touto cestou do podvědomí lomnického obyvatelstva a obyvatelstva 

z okolí, čímž by posléze mohl stoupnout i zájem o členství v tomto klubu. 

 

Uspořádání mistrovství České republiky v běhu na lyžích 

 Usilovat o schválení pořádání MČR v běhu na lyžích v lyžařském areálu LSK 

Lomnice nad Popelkou by bylo také vhodné. Pokud by klub uspořádal MČR, byla by to 

jedinečná prezentace klubu i u sportovních klubů, které ještě  Lomnici nad Popelkou nikdy 

nenavštívily. Následně by na to kluby mohly reagovat uspořádáním svých soustředění 

právě zde. 

 

Výchova reprezentantů 

 Dalším návrhem je vytvoření takového komplexního tréninkové prostředí pro 

sportovce, aby z nich trenéři mohli vychovat závodní špičku. Pokud by v klubu bylo více 

sportovců na úrovni české reprezentace, jistě by to přilákalo více sponzorů. LSK by se 

představil jako klub, který vychovává sportovce české reprezentace, čímž by mohl 

stoupnout počet zájemců o toto sportovní odvětví. 

 

Nábory na školách a ve školkách 

 Uspořádání vlastního školního sportovního dne, kde by LSK Lomnice nad 

Popelkou ukázala dětem, co vše by se mohly naučit, pokud by chodily právě sem, by bylo 

vhodné z hlediska přílivu nových členů. Klub by se mohl prezentovat také např. 

uspořádáním závodů pro celou veřejnost s doprovodným programem. Tím by se klub opět 

dostal po podvědomí širokého okolí. Hlavním bodem by byla cílená propagace – letáky, 

plakáty, rozhlas, Lomnické noviny apod. 

 

Uspořádání běžeckých tréninků pro veřejnost 

 Za mírný poplatek by mohl klub organizovat tréninky pro dospělé. Pro tento účel 

by mohl vyčlenit jeden den v týdnu a po celý rok organizovat tréninky pro dospělé. 

Trénink by byl zpoplatněn, ale částka by byla spíše symbolická. V dnešní době stoupá 

zájem o organizované tréninky ve všech odvětvích sportu, takže by i LSK mohl tohoto 

zájmu využít. Rodiče dětí by navíc měli možnost vyzkoušet si, jak to na trénincích probíhá 

a tím se rozhodnout, zdali do LSK Lomnice nad Popelku své dítě svěřit či nikoliv. Také by 

to mělo předpokládaný kladný vliv i na rozšiřování členské základny dospělých členů. 
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8 ZÁVĚR 
 

 Cílem bakalářské práce bylo zjistit současnou marketingovou situaci Lyžařského 

sportovního klubu Lomnice nad Popelkou a způsob jeho hospodaření. Navrhnout změny 

vedoucí ke zlepšení současné marketingové situace. 

 

 Jak jsem již dříve předeslala, má LSK Lomnice nad Popelkou velmi schopné 

vedení, které dokáže klubu zajistit dobré sportovní zázemí a finanční podporu pro své 

svěřence. Ve prospěch klubu hraje i jeho dlouhá historie a to, že vychoval nejednoho 

významného sportovce, v poslední době jde především o Romana Koudelku (českého 

reprezentanta ve skoku na lyžích).  

 

 Jak bylo zjištěno při analyzování marketingové situace, klub se ne vždy pohyboval 

finančně v dobré situaci. Ta byla ale krátkodobého rázu a vycházela z rozsáhlých investic. 

Jednalo se především o významný schodek v roce 2007 vzniklý kvůli stavbě nového 

skokanského můstku K70 a výstavbě nádrže na vodu jako zdroje pro umělé zasněžování. 

V posledních třech letech se ale klub díky svému hospodaření dostal opět do zisku a do 

dalších let dokonce počítá také s výstavbou lanové dráhy na můstek K70, který by 

zkvalitnil sportovní přípravu sportovců a lyžařský areál jako takový. 

 

 Klub pořádá řadu známých a úspěšných závodů, které jsou pro klub finančně 

přínosné a na kterých se sponzorsky podílí firma SAMOHÝL, a. s. Především díky tomuto 

sponzorovi mohlo dojít ke vzniku tradiční exhibice ve skoku na lyžích, které se účastní 

celá česká reprezentace. Dále klub pořádá závody, u kterých se výtěžek každým rokem 

pohybuje jinak. Na to má vliv zejména počasí, které je poslední roky opravdu 

nevyzpytatelné a tak se klub i při pořádání MČR může dostat do minusových položek, 

přestože v minulých letech tomu bylo naopak. 

 

 Klub nabízí širokou škálu služeb, v prvé řadě je však jeho cílem vychovávat dobré 

sportovce. Z jeho řekněme doprovodných, avšak pro provoz LSK nezbytných aktivit lze 

jmenovat pronájem restaurace v lyžařském areálu od roku 2006. Klub také provozuje 

lyžařský vlek na hoře Tábor (u kterého se však výdaje rovnají příjmům). Klub má ve své 

správě ubytovací zařízení v lyžařském areálu a také si přivydělává hospodářskou činností, 

čímž je prodej sportovního vybavení skokanských areálů. Zisk plynoucí z této aktivity je 
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sice občasný a nemůže být proto v žádném případě počítán do pravidelných příjmů, avšak 

přesto hraje významnou roli ve financování klubu. Právě díky této činnosti se klub velmi 

rychle dostal ze zmíněného minusového finančního stavu v roce 2007.  

 

 V rámci práce bylo na základě SWOT analýzy také identifikováno několik silných 

a slabých stránek klubu. Na tyto stránky navazují doporučení a návrhy, jejichž realizací by 

dle mého názoru mohl klub ještě více rozvinout svůj potenciál. Především se jedná 

o výstavbu lanové dráhy na skokanský můstek K70, o které klub dokonce reálně uvažuje. 

Z méně nákladných doporučení stojí za zmínku cílené nábory na školách a ve školkách a 

uspořádání běžeckých tréninků pro veřejnost. Obě zmíněné aktivity by klubu měly přinést 

zejména nové členy, neboť rozšiřování členské základny je pro klub podmínkou existence. 

 

 V LSK Lomnice nad Popelkou jsem závodně vyrůstala a následně jsem byla i ve 

sportovní reprezentaci, ale nikdy jsem si nedokázala představit, kolik práce a úsilí je třeba 

vynaložit na chod úspěšného klubu. Myslím si, že vedení a veškerá práce LSK Lomnice 

nad Popelkou by se mohlo stát příkladem ostatním klubům, a jak říká manažer klubu: „My 

to musíme dělat s láskou k tomuto sportu a pro sportovce, nejde o to mít zisk pro sebe“. 

To vše je pravda, a je třeba zamyslet se nad tím, že žijeme v uspěchané době plné 

sociálních sítí a počítačových her, kde je o mládež s vážným zájmem o pohybové aktivity 

nouze. Proto je třeba podporovat zájemce, kteří se dobrovolně vzdali mnoha „moderních“ 

aktivit, aby se vydali a vydrželi na cestě ke svému, byť někdy i menšímu, úspěchu na 

sportovním poli. Za tuto podporu mladých a udržování a rozvoj lyžařské tradice patří 

Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou velký dík. 
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Příloha 1: Kategorie závodníků LSK Lomnice nad Popelkou a vybraná pravidla 

 

Běh na lyžích – kategorie závodníků 

Tyto kategorie jsou pro zimu 2010/2011.  

 

Předžactvo mladší    ročník 2003 a mladší 

Předžactvo    ročník 2002 a 2001 

Mladší žactvo    ročník 2000 a 1999 

Starší žactvo    ročník 1998 a 1997 

Mladší dorost    ročník 1996 a 1995 

Straší dorost    ročník 1994 a 1993 

Junioři, juniorky   ročník 1992 a 1991 

Muži, ženy    ročník 1990 a starší 

 

   Postaršování a pomladšování v běžeckých disciplínách není možné, pouze vybraní 

závodníci či závodnice staršího dorostu mohou startovat ve vybraných závodech žen, resp. 

mužů (Dlouhý, 2011, pers. comm.). 

 

Skok na lyžích 

Vše bylo čerpáno ze soutěžního řádu OSU SL a OSU SK SLČR vydaném pro rok 2010 - 

2011. 

•  kategorie závodníků 

Předžáci *     ročník 2003 a mladší    8-letí a mladší 

Žáci 9 + 10    ročník 2002 a 2001   9 a 10-tiletí 

Žáci 11 + 12    ročník 2000 a 1999   11 a 12-tiletí 

Žáci 13 + 14    ročník 1998 a 1997   13 a 14-tiletí 

Dorostenci    ročník 1996 a 1995   15 a 16-tiletí 

Junioři **    ročník 1994 a 1991   17 a 20-tiletí 

Muži      ročník 1990 a starší   21-tiletí a starší 

 

*  Vyspělí předžáci mohou startovat dle doporučení trenérů v Ž 9 + 10. 

** Zm ěna kategorizace schválena na Kongresu FIS 26. 5. 2006. 

 

•  kategorie závodnic 
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Předžačky *    ročník 2003 a mladší    8-leté a mladší 

Žačky 9 + 10    ročník 2002 a 2001   9 a 10-tileté 

Žačky 11 + 12 **   ročník 2000 a 1999   11 a 12-tileté 

Žačky 13 + 14 ***   ročník 1998 a 1996   13 a 15-tileté 

Dorostenky ***   ročník 1995    16-tileté 

Juniorky    ročník 1994 a 1991   17 a 20-tileté 

Ženy      ročník 1990 a starší   21-tileté a starší 

 

*   Vyspělé Předžačky mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky 9 + 10. 

** Vyspělé Žky 11 + 12 mohou startovat dle doporučení trenérů v Žky 13 +15. 

*** Vznesen požadavek na semináři TD a pořadatelů, nutno schválit Radou úseku SL a 

SK. 

 

Pravidla pro postaršení závodníků 

   Závodník v kategoriích Předžáci, Žáci 9 + 10, Žáci 11 + 12 a Žáci 13 + 14 může být 

postaršen pokud splňuje podmínku postaršení, kterou je I. VTŽ ve své kategorii. Juniorům 

a dorostencům je povolen start ve starších kategoriích bez podmínek. 

   Postaršený závodník může během jednoho soutěžního dne absolvovat skokanský 

závod ve své kategorii i v postaršené žákovské kategorii za předpokladu, že se závod starší 

kategorie koná na větším můstku. 

 

Pravidla pro omlazení závodníků 

   SŘ připouští, na základě požadavků trenérů, start závodníka v nižší věkové kategorii. 

Souhlas k takovéto účasti dává s konečnou platností soutěžní výbor závodu. Výkon tohoto 

závodníka se uvádí výsledkových listinách s označením „mimo soutěž“. Vysílající složka, 

nebo-li trenér. uvede požadavek na start závodníka v nižší věkové kategorii v přihlášce 

závodu a vyznačí v ní, ve které kategorii bude závodník startovat. 

 

Severská kombinace  

Vše bylo čerpáno ze soutěžního řádu OSU SL a OSU SK SLČR vydaném pro rok 2010 - 

2011. 

 

•  kategorie závodníků 

Předžáci *     ročník 2003 a mladší    8-letí a mladší 
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Žáci 9 + 10    ročník 2002 a 2001   9 a 10-tiletí 

Žáci 11 + 12    ročník 2000 a 1999   11 a 12-tiletí 

Žáci 13 + 14    ročník 1998 a 1997   13 a 14-tiletí 

Dorostenci mladší   ročník 1996 a 1995   15 a 16-tiletí 

Dorostenci starší   ročník 1994 a 1993   17 a 18-tiletí 

Junioři     ročník 1992 a 1991   19 a 20-tiletí 

Muži      ročník 1990 a starší   21-tiletí a starší 

 

*  Vyspělí předžáci mohou startovat dle doporučení trenérů v Ž 9 + 10. 

 

•  Kategorie závodnic 

Předžačky    ročník 2003 a mladší    8-leté a mladší 

Žačky 9 + 10    ročník 2002 a 2001   9 a 10-tileté 

Žačky 11 + 12    ročník 2000 a 1999   11 a 12-tileté 

Žačky 13 + 14    ročník 1998 a 1996   13 a 15-tileté 

 

Pravidla pro postaršení závodníků 

   Postaršený závodník musí být uveden v STK SK, jinak nemůže startovat ve starší 

kategorii. Závodník v kategoriích Žáci 9 + 10, Žáci 11 + 12 může být postaršen pokud 

splňuje podmínku postaršení, kterou je I. VTŽ ve své kategorii, v kategorii Žáci 13 + 14 

smí být závodník postaršen, pokud ve své kategorii získal I. VT a to s podmínkou, že délka 

běžecké tratě nepřekročí 8 km. U kategorii Dorostu a junirorů je start ve starších 

kategoriích povolen všem. 

 

Pravidla pro omlazení závodníků 

   Tato pravidla jsou jak pro skok na lyžích, tak i pro severskou kombinace stejná – viz. 

výše. 
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Příloha 2: SAMOHÝL skokanská exhibice 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fotoarchiv LSK Lomnice nad Popelkou 

 

Příloha 3: SAMOHÝL skokanská exhibice 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fotoarchiv LSK Lomnice nad Popelkou 
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Příloha 4: Hrana můstku LSK Lomnice nad Popelkou 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Příloha 5: Startovní číslo  

 

 

Zdroj: Archiv LSK Lomnice nad Popelkou 
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Příloha 6: Plakát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Archiv LSK Lomnice nad Popelkou 

 

 

 


