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Abstrakt 

 

Název: Ekonomický dopad Jizerské 50 na ČR a Liberecký kraj 

Cíle: Hlavním cílem práce je na základě údajů o výši a struktuře výdajů, 

a dalších souvisejících informací od účastníků Jizerské 50, zjištěných 

z dotazníkového průzkumu mezi závodníky, vypočítat, jak velký 

ekonomický dopad mají finanční výdaje návštěvníků na českou 

ekonomiku a ekonomiku Libereckého kraje. Dílčím cílem je zjistit, jaký 

dopad mají výdaje návštěvníků na příjmy veřejných rozpočtů a porovnat je 

s veřejnou finanční podporou akce. 

Metody:  Praktická část práce je založena na analýze interních sekundárních dat 

agentury Raul souvisejících s Jizerskou 50 a dále především na datech 

z výsledků dotazníkového šetření mezi závodníky. Následně byla tato data 

podrobena výpočtům, které kvantifikovaly ekonomické dopady finančních 

výdajů návštěvníků na jednotlivé ukazatele výkonnosti české ekonomiky 

a ekonomiky Libereckého kraje.  

Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že 48. ročník Jizerské 50 v roce 2015 navštívilo 

celkem 13 183 lidí, jejichž výdaje související s akcí způsobily zvýšení 

produkce v české ekonomice o více než 60,5 milionu Kč, z čehož téměř 

18,5 milionu připadlo na celkové zvýšení HDP české ekonomiky. Tyto 

výdaje také dokázaly vytvořit či zachovat celkem 42 pracovních míst 

a těmto zaměstnancům byly vyplaceny celoroční superhrubé mzdy ve výši 

přes 9 milionů Kč. Dopad na zisk právnických osob a podnikatelů činil 

bezmála 5,3 milionu Kč a veřejné rozpočty získaly skoro 19,5 milionu Kč.  

Klíčová slova: sportovní akce, ekonomika sportovní akce, ekonomický přínos, běžecké 

 lyžování 

 



Abstract 

 

Title:       Economic Impact of Jizerska 50 on the Czech Republic and Liberec 

District 

Objectives:  The main objective of the thesis is to calculate the extent of the economic 

impact that the expanses of Jizerska 50 visitors have on Czech economy 

and the economy of Liberec District. The information about the amount 

and structure of the expenses plus other related information, i. e. the main 

data used for this calculation, were provided by Jizerska 50 participants 

themselves. The partial objective is to find out what impact do the 

expenses of the visitiors have on income of public budgets and to compare 

them with public support of Jizerska 50.  

Methods:  The case study is based on analysis of internal secondary data from Raul 

agency, i.e. data that relate to Jizerska 50, and then primarily on the results 

from questionnaire constructions among its participants. The collected data 

were used for the calculation  which quantified the economic impact of the 

expenses of the visitors on several indicators of Czech economy and 

Liberec District economy productivity.  

Results: The thesis´ results claim that 48
th

 Jizerska 50 in year 2015 was visited by 

13 183 visitors. Their expenses related to this event generated growth of 

Czech economy by more than 60,5 million CZK, out of which almost 18,5 

million resulted in overall growth the Czech economy GDP. These 

expenses were able to create or maintain 42 jobs and employees were paid 

over 9 million CZK in a super-gross wage. The impact on the profit of 

legal persons and entrepreneurs amounted in nearly 5,3 million CZK and 

public budgets obtained almost 19,5 million CZK.  

Keywords: sports event, economy of sports event, economic benefit, cross-country 

skiing 



 

- 7 - 

 

OBSAH 

 

1 Úvod ................................................................................................................... - 10 - 

2 Cíle a úkoly ........................................................................................................ - 12 - 

3 Sport a běžecké lyžování .................................................................................. - 13 - 

3.1 Definice a členění sportu ............................................................................. - 13 - 

3.2 Běžecké lyžování ........................................................................................ - 15 - 

3.2.1 Historie běžeckého lyžování ........................................................................... - 16 - 

3.2.2 Statistiky běžeckého lyžování v ČR ................................................................ - 17 - 

4 Sportovní akce a události ................................................................................. - 19 - 

4.1 Typologie sportovních akcí ......................................................................... - 20 - 

4.1.1 Hledisko participace ........................................................................................ - 21 - 

4.1.2 Hledisko působnosti ........................................................................................ - 22 - 

4.1.3 Hledisko otevřenosti ........................................................................................ - 23 - 

4.1.4 Hledisko formálnosti ....................................................................................... - 24 - 

4.1.5 Hledisko multioborovosti ................................................................................ - 24 - 

4.1.6 Hledisko cíle.................................................................................................... - 24 - 

4.1.7 Hledisko prostředí ........................................................................................... - 25 - 

4.1.8 Hledisko frekvence .......................................................................................... - 25 - 

4.1.9 Hledisko velikosti............................................................................................ - 26 - 

4.1.10 Hledisko doby trvání ....................................................................................... - 27 - 

5 Ekonomika sportu v ČR .................................................................................. - 28 - 

5.1 Sport jako ekonomický statek ..................................................................... - 28 - 

5.2 Externality ve sportu ................................................................................... - 30 - 

5.2.1 Pozitivní externality ........................................................................................ - 30 - 

5.2.2 Negativní externality ....................................................................................... - 31 - 

5.3 Sport a cestovní ruch ................................................................................... - 32 - 

5.4 Sportovní trh................................................................................................ - 33 - 

5.5 Financování sportu ...................................................................................... - 34 - 



 

- 8 - 

 

5.5.1 Financování sportu v České republice ............................................................ - 35 - 

5.5.2 Prostředky státního rozpočtu ........................................................................... - 35 - 

6 Ekonomika sportovní akce .............................................................................. - 39 - 

6.1 Tvorba rozpočtu sportovní akce .................................................................. - 39 - 

6.2 Financování sportovní akce......................................................................... - 40 - 

6.2.1 Účastnický poplatek ........................................................................................ - 40 - 

6.2.2 Sponzoring soukromých subjektů ................................................................... - 40 - 

6.2.3 Prostředky z veřejných zdrojů a ze zdrojů EU ................................................ - 41 - 

6.2.4 Merchandising a pronájem prostor .................................................................. - 42 - 

6.3 Dopady sportovních akcí ............................................................................. - 42 - 

6.3.1 Ekonomický dopad .......................................................................................... - 42 - 

6.3.1.1 Ekonomické dopady na veřejné rozpočty ................................................................ - 45 - 

6.3.1.2 Ekonomické dopady na region ................................................................................ - 45 - 

6.3.1.3 Ekonomické ukazatele............................................................................................. - 46 - 

6.3.2 Sociální dopady ............................................................................................... - 46 - 

6.3.3 Environmentální dopady ................................................................................. - 47 - 

6.3.4 Dopady na destinaci cestovního ruchu ............................................................ - 47 - 

7 Metodologie ....................................................................................................... - 49 - 

7.1 Metody získání dat ...................................................................................... - 49 - 

7.1.1 Elektronický dotazník ..................................................................................... - 49 - 

7.1.2 Sestavení dotazníku ekonomických dopadů Jizerské 50 ................................. - 50 - 

7.1.3 Zkoumaný vzorek............................................................................................ - 50 - 

7.2 Organizace výzkumu ................................................................................... - 51 - 

7.3 Analýza dat .................................................................................................. - 52 - 

7.4 Shrnutí postupu řešení ................................................................................. - 52 - 

8 Jizerská 50 ......................................................................................................... - 53 - 

8.1 Historie závodu ........................................................................................... - 53 - 

8.2 Současnost ................................................................................................... - 53 - 

8.3 Základní charakteristika akce ...................................................................... - 54 - 

 



 

- 9 - 

 

9 48. ČEZ Jizerská 50 - vstupní data ................................................................. - 55 - 

9.1 Počet a složení účastníků ............................................................................ - 55 - 

9.2 Geografický původ závodníků .................................................................... - 57 - 

9.3 Délka pobytu návštěvníků ........................................................................... - 58 - 

9.3.1 Příprava závodníků na Jizerskou 50 a jejich loajalita ..................................... - 59 - 

9.4 Struktura a výše výdajů návštěvníků ........................................................... - 60 - 

9.4.1 Průměrné výdaje návštěvníka za akci ............................................................. - 60 - 

9.4.2 Celkové výdaje návštěvníků ........................................................................... - 62 - 

9.4.3 Souvislost výdajů s akcí .................................................................................. - 64 - 

9.5 Rozpočet akce ............................................................................................. - 65 - 

10 Dopady a přínosy Jizerské 50 ..................................................................... - 67 - 

10.1 Ekonomické dopady a přínosy návštěvníků pro ČR ............................... - 68 - 

10.1.1 Dopady výdajů na příjmy veřejných rozpočtů ................................................ - 69 - 

10.1.2 Dopad  výdajů na produkci a hrubou přidanou hodnotu (resp. HDP) ............. - 70 - 

10.1.3 Dopad výdajů na zisky firem a podnikatelů .................................................... - 71 - 

10.1.4 Dopad výdajů na zaměstnanost a mzdy zaměstnanců ..................................... - 72 - 

10.2 Ekonomické dopady a přínosy návštěvníků pro Liberecký kraj ............. - 74 - 

10.2.1 Výdaje návštěvníků v Libereckém kraji .......................................................... - 74 - 

10.2.2 Dopad výdajů na ekonomiku Libereckého kraje ............................................. - 75 - 

10.2.3 Dopad výdajů na příjmy rozpočtů obcí a Libereckého kraje .......................... - 76 - 

10.3 Další dopady ............................................................................................ - 77 - 

10.3.1 Sociální dopady akce ....................................................................................... - 77 - 

10.3.2 Environmentální dopady akce ......................................................................... - 79 - 

10.3.3 Dopady akce na cestovní ruch v Libereckém kraji ......................................... - 79 - 

11 Závěr ............................................................................................................. - 80 - 

Seznam literatury ..................................................................................................... - 82 - 

Seznam příloh ........................................................................................................... - 86 - 



 

- 10 - 

 

1 Úvod 

Běžecké lyžování má v České republice historii bohatou jako v málokteré další zemi na 

světě. Z aktuálního průzkumu vyplývá, že běžecké lyžování u nás aktivně provozuje 

13 % populace v produktivním, a tento sport se tak svou oblíbeností mezi Čechy řadí na 

11. příčku. Mezi zimními sporty jde o druhý nejčastěji provozovaný. 

Tak širokému rozšíření běžeckého lyžování v ČR nahrává především zeměpisná poloha 

a geografický reliéf s vyššími nadmořskými místy s dostatkem sněhu v zimních 

měsících. Neméně významným faktorem jsou také nedávné úspěchy našich elitních 

běžců a běžkyň na lyžích na Olympijských hrách, mistrovstvích světa a dalších 

světových akcích.  

Díky rozšířenosti běžeckého lyžování se u nás během zimních měsíců také pravidelně 

koná řada závodů, kde vedle sebe mohou změřit síly jak elitní běžci, tak rekreační 

sportovci z řad široké veřejnosti, tzv. hobíci. Pozici nejznámějšího 

a nejnavštěvovanějšího masového závodu na území České republiky si dlouhodobě drží 

Jizerská 50, která se jezdí na stejném místě v Jizerských horách již od roku 1968. Závod 

pořádá spolek SKI KLUB Jizerská padesátka a od roku 2007 spolupracuje se sportovní 

marketingovou agenturou Raul (dříve Mather Activation), která se stará především 

o marketingové a komunikační zajištění akce. 

Takto na naše poměry velká akce s sebou přináší i značné dopady ekonomické, ale 

i sociální a jiné. Cílem organizátorů by měla být maximalizace benefitů a minimalizace 

nežádoucích dopadů tak, aby akce byla vnímána pozitivně všemi zainteresovanými 

subjekty. Mezi tyto subjekty patří také sponzoři a veřejná správa, které zajímají hlavně 

dopady ekonomické.  

Jelikož organizátorům akce jde při jednáních se soukromými sponzory a s poskytovateli 

veřejnoprávních dotací především o jejich finanční podporu, měli by je také přesvědčit, 

že jejich akce je ekonomicky efektivní a že přinášejí do regionu nové příjmy. Tato práce 

by tak následně mohla posloužit organizátorům jako argument o hodnotě a významu 

ekonomických dopadů Jizerské 50 na celou Českou republiku a samotný Liberecký kraj 

především pro jednání s poskytovateli darů, dotací a sponzorských příspěvků o finanční 

podpoře akce. 

V dnešní době, kdy se u mnoha větších sportovních akcí řeší oprávněnost 
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či neoprávněnost určité poskytnuté výše finanční podpory z veřejných rozpočtů, 

argumentují příjemci těchto peněz často právě ekonomickými dopady na ukazatele 

výkonnosti ekonomiky. Ovšem tyto dopady bývají zavádějící v tom, že často studie 

zahrnují při výpočtu skrze výdaje návštěvníků útratu všech, což však znamená, 

že v dané oblasti by návštěvníci ani místní nesměli v případě, že by se akce nekonala 

utratit ani korunu, aby celkové dopady byly skutečně takové. Vzhledem k těmto 

nedostatkům je důležité se při výpočtech zaměřit kromě dopadů výdajů všech 

návštěvníků také výhradně na dopady, které způsobily utracené peníze, jež přišly z jiné 

geografické oblasti, než té zkoumané. Tyto ekonomické dopady znamenají čisté přínosy 

pro danou oblast, a v případě této práce je tedy nutné se při kvantifikaci přínosů pro 

celou ČR zaměřit na výdaje zahraničních návštěvníků a pro Liberecký kraj na výdaje 

závodníků z jiných krajů ČR a zahraničí. 

Výsledky této práce by měly následně posloužit organizátorům Jizerské 50 jako 

pomocný nástroj pro jednání s veřejnou správou, sponzory a dárci a dále také díky šířce 

dotazníku i pro interní pro rozvoj marketingu a interní potřeby marketingového partnera 

akce - agentury Raul, s.r.o.  
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2 Cíle a úkoly 

Sportovní akce a události jsou fenoménem dnešní doby. Ty nejúspěšnější získávají 

každým rokem na popularitě mezi návštěvníky a dle typu i mezi přímými účastníky. 

S tím ruku v ruce roste i chuť sponzorů podporovat tyto projekty, načež mají tyto akce 

šanci dále růst a  s velikostí akcí úzce souvisí i velikost jejích nejrůznějších dopadů. 

Tyto dopady hrají důležitou roli zpětně nejen při jednání se sponzory ze soukromé 

sféry, ale především při jednání organizátorů s veřejnou správou o podpoře akce. 

Tu mimo ostatních dopadů zajímají při jednáních o finanční podpoře dopady 

ekonomické, jejichž vyčíslení u tradiční české lyžařské události Jizerská 50 je hlavním 

cílem této práce. Při výpočtu dopadu na jednotlivé ekonomické ukazatele budu vycházet 

z finančních výdajů účastníků 48. Jizerské 50 2015. Dílčím cílem práce je tedy zjištění 

výše a struktury těchto výdajů prostřednictvím dotazníkového šetření mezi závodníky 

a dalšími návštěvníky. Po shromáždění potřebných primárních dat z dotazníků i 

interních sekundárních dat od organizátora akce provedu výpočty dopadů na 

ekonomické ukazatele ČR a Libereckého kraje. Nakonec zhodnotím další nejdůležitější 

dopady Jizerské 50. 

Z výše uvedených cílů jsem si vytyčil následující dílčí úkoly: 

 vymezení základních pojmů a zasazení tématu do teoretického rámce 

vycházejícího ze studia literatury zaměřené na problematiku ekonomiky 

sportovních akcí a jejich ekonomických dopadů; 

 představení sportovní akce Jizerská 50; 

 sestavení dotazníku pro závodníky; 

 sběr dat prostřednictvím elektronického dotazníku; 

 shromáždění a vyhodnocení interních sekundárních dat od organizátorů 

(sportovní marketingové agentury Raul) o množství a skladbě závodníků 

a rozpočtu akce; 

 zpracování, vyhodnocení a prezentace získaných dat; 

 výpočet ekonomických dopadů finančních výdajů návštěvníků souvisejících 

s akcí na ukazatele výkonnosti české ekonomiky a ekonomiky Libereckého 

kraje, včetně daňových výnosů a také vyčíslení čistých přínosů; 

 zhodnocení dopadů sociálních, environmentálních a dopadů akce na cestovní 

ruch. 
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3 Sport a běžecké lyžování 

Sport je společenský a ekonomický jev, který nabývá na významu každým rokem. 

To dokazují i neustále rostoucí rozpočty a popularita velkých celosvětových 

sportovních akcí jako Olympijské hry nebo různá mistrovství světa. 

3.1 Definice a členění sportu 

Jak uvádí Novotný (2000), pojmem sport není chápáno všude na světě to samé. 

Historicky má pojem sport selektivní charakter. Původně se vztahoval pouze 

na pohybové činnosti se zvláštní formou i zvláštním obsahem, jasně danými pravidly 

prováděnými závodně (tzn. soutěžní formou). Tím pádem pojem sport eliminoval slabší 

jedince, kteří spadali pouze do širšího pojmu - tělesná kultura. Anglo-americké pojetí 

pojmu sport je identické s pojmem tělesná kultura, zatímco ve Skandinávii a bývalém 

socialistickém bloku je sport pojmem užším a tělesná kultura pojmem širším. 

Různí autoři tak užívají také různé pojmy v rámci definic sportu, tělesné kultury 

či tělesné aktivity podle toho, odkud pochází. Abych se vyhnul nejasnostem, budu brát 

v dalších pasážích této práce v potaz pojetí širší, tedy sport jakožto identický pojem pro 

tělesnou kulturu. 

V Koncepci státní podpory sportu v České republice (2011, s. 4) se považují za sport 

„veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně 

a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování 

zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských 

vztahů“ a dále jsou zde definovány také jednotlivé podkategorie (sport pro všechny, 

výkonnostní sport, vrcholový a profesionální sport či sport na školách apod.), které 

dohromady tvoří tento celek - sport. 

Výše zmíněná definice vychází de facto z té, která uvádí, že „sport jsou všechny formy 

tělesné činnosti, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné  i psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních“ (European sports charter 1992, článek 2). 

Naopak Dovalil (2002, s. 6) chápe pojem sport v užším smyslu, přičemž vyzdvihuje 

nutnost maximální výkonnosti a účast v soutěžích, jelikož definuje sport jako 

„dobrovolnou pohybovou aktivitu, motivovanou snahou po dosažení maximální 
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výkonnosti, rozvíjenou v tréninku a demonstrovanou v soutěžích“. 

Také dle Hodaně (2006, s. 171) je sport pouze jednou ze složek tělesné kultury. Tento 

auto píše, že „sport je specifická, přísně organizovaná činnost  tělocvičného i jiného 

pohybového, technického či intelektuálního charakteru s dominující výkonovou 

motivací a z ní vyplývající prožitkovostí, realizující se v dosahování absolutně 

či relativně maximálního výkonu v přesně vymezených a kontrolovaných podmínkách.“ 

Hodaň (2007) tak řadí sport do subsystému tělocvičné resp. tělesné aktivity, který dále 

člení kromě již zmíněného sportu na tělesnou výchovu a tělocvičnou resp. pohybovou 

rekreaci. 

Schéma č. 1 - Subsystémy tělocvičné aktivity 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hodaň in Hobza (2006, s. 11) 

Jak uvádí Hobza (2006), členění tohoto subsystému charakterizuje rozhodující 

a principiální aktivity v systému tělesné kultury a organizačně se na ně napojují systémy 

vyššího řádu (materiální zabezpečení, vzdělání, institucionální prostor atd.) a tvoří tak 

organicky jeden celek. 

 Tělesná výchova - v této složce tělocvičné aktivity jsou tělesná cvičení 

a tělocvičný výkon hlavním prostředkem sloužícím k všestrannému 

zdokonalování člověka a k rozvoji osobnosti. Tyto aktivity probíhají výhradně 

v pedagogickém procesu. 

 Pohybová rekreace - slouží k intelektuálnímu, tělesnému i sociálnímu rozvoji 

osobnosti a zároveň je součástí kultivace člověka. Jedná se o aktivní využití 
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volného času, přičemž musí uspokojovat potřeby, jako jsou odpočinek, zábava 

či vzdělávání. 

 Sport - na rozdíl od pohybové rekreace jde o fyzickou aktivitu ve vrcholové 

podobě. Ta je prováděná i jako profese a tvoří složku jak volného času, tak 

životního stylu. Dělí se na složku relaxační, vrcholovou a výkonnostní 

a typickým znakem je soutěžní charakter a nutnost dodržování určitých pravidel 

(Hobza 2006).  

Sport ve smyslu širšího pojmu tělesná kultura či tělocvičná aktivita můžeme 

klasifikovat dle mnoha hledisek, což dokazuje i Sekot (2003), který jej dělí v těchto 

kategoriích: 

 rekreační, výkonnostní, vrcholový, elitní (profesionální) 

 soutěžní, nesoutěžní 

 masový, alternativní 

 silně nebo slabě medializovaný 

 mužský, ženský 

 prestižní, neprestižní 

 vysoce materiálně výnosný, nevýnosný 

 profesionální, amatérský, poloprofesionální 

 individuální, týmový 

 olympijský, neolympijský 

 rychlostní, vytrvalostní 

 kontaktní, branný, technický 

 dlouhodobě pěstovaný, omezeně časově pěstovaný atp. 

3.2 Běžecké lyžování 

Přestože běh na lyžích patří do rodiny tzv. severského lyžování, řadí se mezi sporty, 

které se těší v naší zemi tradičně velké oblibě. Tomu přispívají nejen přívětivé 
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klimatické podmínky během zimních měsíců a kvalitní úprava běžkařských tras 

na českých horách, ale také relativně nízká finanční náročnost tohoto sportu.   

3.2.1 Historie běžeckého lyžování 

Prvopočátky využívání lyží usnadňující pohyb na sněhu sahají až do střední doby 

kamenné (tj. zhruba 8 - 4 tisíce let př. n. l.). Jejich přímým předchůdcem byly sněžnice, 

které vznikaly různými způsoby z potřeby zvětšit plochu chodidel a rozložit tak váhu 

těla na větší plochu. Postupným prodlužováním a zužováním sněžnic a zdokonalováním 

obrábění dřeva člověkem se postupně vyvinuly lyže (Gnad 2008). 

Jak dále uvádí Gnad (2008), zlomem v historii lyžování a současně ukončením 

lyžařského středověku se stal historicky první uspořádaný závod v běhu na lyžích 

v norském Tromsö, který se uskutečnil 2. dubna 1843. Závodníci museli zdolat trasu 

dlouhou 5 kilometrů a vítěz dosáhl času 29 minut. Jelikož v Norsku bylo již v počátku 

19. století lyžování rozšířeno více než kdekoliv jinde na světě a od 60. let 19. století 

se zde pořádaly pravidelně každoroční lyžařské závody v běhu, skoku i slalomu, je tato 

země právem považována za kolébku lyžařského sportu. Roku 1877 byl také 

v Kristiánii (dnešní Oslo) založen historicky první lyžařský klub na světě, který od roku 

1892 organizoval holmenkollenské závody, kde se scházela elita závodníků z celé 

Skandinávie a kde se konal také první vytrvalostní závod v běhu na 50 km.                                                                                                                         

Rozvoj lyžování byl na přelomu 19. a 20. století velmi dynamický a tento sport se začal 

šířit i do zbytku Evropy. První lyžařský spolek na území Evropy hned po Skandinávii 

založil roku 1887 Josef Rösler-Ořovský v Praze. Nechal dovézt do Čech první lyže, stal 

se prvním českým lyžařským instruktorem a je také zakladatelem známého závodu 

v Krkonoších na 50 kilometrů (Havel 1997). 

Dle Gnada (2008) je za historický počátek českého závodního lyžování považován 

první závod o mistrovství Království českého, který se uskutečnil 19. ledna 1896 

v pražské Stromovce na distanci 1050 metrů. Tyto mezinárodní závody ve Stromovce 

byly ve své době absolutním vrcholem v běžeckém lyžování u nás a postupně 

se rozšiřovaly o další. V roce 1905 zařadil Český Ski klub do programu také distanční 

závod na 50 km, který se tak stal prvním závodem na takto dlouhé trati uspořádaným 

ve střední Evropě. 

Lyže se v průběhu 20. století postupně zdokonalovaly, ale jinak se až do roku 1974 nic 

zásadního v běžeckém lyžování neměnilo. Zlomovým se stal až běh Pauliho Sittonena 



 

- 17 - 

při Dolomitském běhu, při kterém právě v roce 1974 poprvé použil kombinaci běhu 

klasickou technikou, kterou se jezdilo na lyžích do tohoto roku výhradně, 

s jednostranným bruslením. Hned o dva roky později na ZOH v Innsbrucku 

se prezentoval americký závodník Bill Koch dalším zdokonalením, a sice bruslením 

oboustranným (tzv. skating). Od této doby rozlišujeme dvě běžecké disciplíny, jelikož 

nespornou výhodou bruslení je skutečnost, že je ve srovnání s klasickou technikou 

o 5-10% rychlejší a navíc méně náročné na oběhový a dýchací systém (Gnad 2008).  

3.2.2 Statistiky běžeckého lyžování v ČR 

Běžecké lyžování patří v České republice mezi populární sporty. Potvrzuje to výzkum 

„Sport Marketing Research 2015“, který realizovala výzkumná agentura Millward 

Brown mezi českou populací v produktivním věku 15-65 let, což znamená, že tato 

studie pokrývá 67 % Čechů, se běhu na lyžích aktivně věnuje 13 % obyvatel České 

republiky mezi 15 a 65 lety věku. Z toho téměř 9 % se běhu na lyžích věnuje pravidelně 

alespoň 1-2x měsíčně (v době, kdy je sníh). Z průzkumu také dále vyplynulo, že aktivně 

se běhu na lyžích věnují stejně muži i ženy, lidé z malých obcí stejně jako z velkých 

měst a oblíbenost běžkování neklesá ani s věkem. Důležitým poznatkem je, 

že běžkařskému sportu se věnuje pouze minimum dětí. Jde však o sport, který je 

omezený jak ročním obdobím, tak místem bydliště a jeho obliba tak pochopitelně 

stoupá s věkem a většími možnostmi cestování. Daleko oblíbenější, než aktivně 

ve stopě, je běh na lyžích v televizi, kde ho sleduje téměř polovina Čechů, spíše však 

muži (Millward Brown 2015). 

K jiným výsledkům došel výzkum sportování - Sport roku 2014 (Tran 2015), který 

probíhal internetovým průzkumem na serveru sportcentral.cz v období od 17. 11. 

do 5. 12. 2014 a do kterého se zapojilo celkem 4443 respondentů ve věku od 12 do 65 

let z celé České republiky při procentuálním zastoupení mužů 49,7 % a žen 50,3 %. 

Tento výzkum došel k závěru, že běžecké lyžování je v ČR 11. nejoblíbenějším sportem 

- hlas dostalo od 5,6 % respondentů (graf č. 1).  
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Graf č. 1 - Pořadí 30 nejoblíbenějších sportů v ČR 

 
Zdroj: Tran (2015)    

Pokud se podíváme na genderové rozdělení v oblíbenosti, tak muži (6,5 %) mají běh 

na lyžích ve větší oblibě než ženy (4,6 %). Spíše nepříznivým výsledkem pro 

budoucnost běžkování u nás je, že obliba tohoto sportu výrazně roste s věkem. Zatímco 

ve věkové kategorii 12-19 let běh na lyžích mezi nejoblíbenějšími sporty 3 % 

respondentů, tak v kategorii nad 50 let toto zastoupení činí téměř 10 % (Tran 2015). 

Co se týká aktivního sportování, tak běh na lyžích provozuje 3,2 % lidí. Ten se tak řadí 

na 20. příčku mezi nejčastěji provozovanými sporty v ČR. Muži se věnují běžkování 

častěji než ženy (3,9 % oproti 2,5 %). Nejčastěji se na běžky vydají muži ve věku 

40-49 let (8,3 %) a ženy ve věku 50 a více let (6,3 %). Naopak nejméně často provozují 

běžecké lyžování dívky 12-19 let (0,9 %) a chlapci 20-29 let (1,8 %) (Tran 2015). 

Jistý potenciál se skrývá v populaci, která by si chtěla běhání na lyžích někdy 

vyzkoušet. Tento zájem v dotazníku projevilo 3,63 % lidí, přičemž největší zájem měli 

muži a ženy ve věku 40-49 let. Takovému zájmu pomáhá také to, že Češi nepovažují 

běžecké za drahou aktivitu. Jako drahý sport jej vnímá pouze 0,18% respondentů 

(Tran 2015). 
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4 Sportovní akce a události 

Jak uvádí mj. Kotíková a Schwartzhoffová (2008), nejen v českojazyčné nebo 

německojazyčné odborné litaratuře se užívá anglický ekvivalent slov akce či událost - 

tedy slovo event. Všechny tři pojmy budou dále v práci užívány jako synonyma. 

Pojem event je velice mnohovýznamný a definovat ho zcela přesně bývá složité. I proto 

najdeme jeho definic v odborné literatuře celou řadu. Například Getz (2007) definuje 

event jako „dočasnou událost s podrobně naplánovaným programem, která bývá 

uveřejněna s dostatečným předstihem a je spjata se specifickým místem“. Akce většího 

charakteru, které zvyšují návštěvnost dané destinace o nemístní obyvatele, jsou 

označovány za eventy v cestovním ruchu, což se týká i větších sportovních událostí 

konaných v České republice. Kotíková a Schwartzhoffová (2008) charakterizují takové 

eventy jako „jedinečné, dočasné, speciálně naplánované, řízené a organizačně 

zabezpečené akce nebo události s dopadem na cestovní ruch“. 

Koncepce státní podpory sportu v České republice (MŠMT 2011, s. 4) považuje 

za takovou sportovní akci každou „jednotlivou organizovanou sportovní soutěž, závod, 

zápas, hru nebo jinou aktivitu sportovního charakteru.“ 

Dle Kotíkové a Schwartzhoffové (2008) je každý takový event charakterizovaný těmito 

znaky: 

 je jedinečný a originální, 

 je vymezený v určitém čase (má předem určenou dobu trvání), 

 je spojen s konkrétním místem, kde se koná, 

 jedná se o uměle vytvořenou, dopředu naplánovanou událost (i když jako základ 

může být použitý třeba přírodní úkaz). 

Mimo tyto základní znaky zmiňují autorky také další, kterými jsou: 

 event má místní přesah, 

 event je činitelem zvyšujícím poptávku, v důsledku čehož dochází k výraznému 

zvýšení návštěvnosti dané destinace, 

 event vyžaduje osobní přítomnost návštěvníků, 

 event je spojen se silným zážitkem, 
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 event má pevný harmonogram, který obsahuje část přípravnou, realizační 

a vyhodnocovací, 

 event má předem stanovený rozpočet, 

 u větších eventů se na pořádání i financování podílí zpravidla více subjektů. 

Sportovní akce můžeme dle Novotného (2011) definovat v širším a užším pojetí. 

Novotný (2011, s. 455) uvádí: „Sport představuje všechny formy fyzické aktivity, 

ať už jde o náhodnou, či pravidelnou účast, jejímž cílem je zdokonalovat fyzickou 

či duševní kondici, buduje společenské vztahy, nebo má prvky soutěže.“ Tato širší 

definice vychází z rozsáhlého pojetí sportu a na jejím základě můžeme za sportovní akci 

považovat utkání kamarádů v šipkách stejně jako Olympijské hry.  

V užším pojetí je Novotným (2011, s. 455) chápána sportovní akce jako „jednorázová 

sportovní událost, která může trvat hodiny, ale také několik dní. Na sportovní akci 

se uskutečňuje soutěž jednoho či více sportovních odvětví. Jedná-li se o všeoborové 

soutěžení, tak sportovní akce bývá označována jako hry.“  

Při plánování sportovní akce by na začátku mělo dojít dle Solomona (2002) k jejímu 

základnímu charakterizování, ke kterému dopomůžou jednoduché otázky: 

 účastníci - Jedná se o amatérskou nebo profesionální akci s větším či menším 

významem?  

 geografický dosah - Má tato akce lokální, krajský, národní nebo mezinárodní 

dopad? 

 schválení - Je akce uznána některou zastřešující sportovní organizací? 

4.1 Typologie sportovních akcí 

Jak uvádí Kotíková a Schwartzhoffová (2008), sportovní eventy se netýkají pouze 

sportovců a jejich fanoušků, ale často přitahují i zájem médií, což je základním 

předpokladem pro získávání silných sponzorů, na jejichž finanční podpoře stojí 

realizace většiny velkých akcí. Sportovní eventy jsou velice rozmanité dle mnoha 

faktorů, které na ně působí, a existuje tak řada členění.   

Trosien (2009) se dívá na sportovní události ze širšího pohledu a řadí k nim mimo 

samotné sportovní akce a ligy také další okrajové události související se sportem. Jeho 

rozdělení typů sportovních akcí vypadá následovně: 
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 jednotlivé sportovní události a jejich ekonomika, 

 sportovní ligy a jejich organizace, 

 sportovní vzdělávací akce a školení, 

 sportovní konference, kongresy či sympozia, 

 sportovní veletrhy jako prezentační platformy. 

Pro účely této práce postačí první typ Trosienovi sportovní akce, tedy jednotlivá 

sportovní událost a její ekonomika. Základní dělení sportovních eventů se týká jejich 

formy. Dle té se dělí na zážitkové a profesně orientované, jelikož se těchto akcí často 

účastní i velké množství profesionálních sportovců, kteří přijíždějí do místa konání 

s profesními motivy, ale zároveň v dané destinaci také stráví určitý čas, během kterého 

utrácejí peníze. Sportovních akcí ať už v širším či užším pojetí probíhá velké množství 

a různí autoři využívají k jejich rozčlenění řadu kritérií.  

4.1.1 Hledisko participace 

Výše zmíněnou zážitkovou formu lze dále ještě rozdělit podle toho, jak akce láká 

širokou veřejnost na formu aktivní (účastnickou) a pasivní (diváckou) a případně 

aktivně i divácky orientované akce, jak je klasifikuje Novotný (2011). 

1) Účastnické sportovní akce mají za cíl nalákat co největší počet aktivních 

účastníků. Většinu či dokonce všechny z nich tvoří amatérští sportovci, kteří 

zpravidla platí za účast tzv. startovné a případní diváci mají naopak vstup 

zdarma. Obecně ovšem nebývají tyto eventy příliš divácky atraktivní. Takovéto 

akce bývají pořádány ve venkovních přírodních podmínkách a mezi 

nejpopulárnější patří veřejné běžecké závody, závody v běhu na lyžích, ale může 

jít i o malý nohejbalový turnaj. 

2) Divácky zaměřených sportovních akcí se naopak aktivně účastní jen úzký 

okruh sportovců (většinou profesionálů), ale akci přihlíží velký počet diváků, 

kteří většinou platí vstupné. Jde o akce týkající se sportů, které jsou populární 

a mají řadu fanoušků. Klasickým příkladem může být mistrovství světa v ledním 

hokeji nebo světový pohár v biatlonu.  

3) Kombinací obou předchozích forem jsou sportovní akce zaměřené na aktivní 

i pasivní účast. Tyto eventy byly dříve většinou zaměřeny výhradně na aktivní 
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účast, nicméně postupem času získaly zájem diváků a médií a mají většinou 

i podstatné ekonomické dopady na region. 

4.1.2 Hledisko působnosti 

Novotný (2011) z hlediska působnosti nebo podobně Fullerton (2010) podle kritéria 

významu sportovní události člení akce do pěti kategorií podle toho, kdo se na nich 

podílí a odkud pochází jejich diváci či účastníci. Klasifikace podle Novotného (2011) 

a v závorce podle Fullertona (2010) je následující: 

1) světové (globální) akce - patří sem největší sportovní eventy celosvětového 

významu, kterých se účastní velký počet sportovců, diváků a přitahují také 

mimořádný zájem médií a sponzorů. Tyto akce tvoří základ také 

v harmonogramu mezinárodních sportovních federací či Mezinárodního 

olympijského výboru a bývají plánovány několik let dopředu. Řadí se sem 

olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale, ale také třeba finálové utkání ligy 

amerického fotbalu v USA Super Bowl. 

2) kontinentální (mezinárodní) akce - na rozdíl od akcí světových mají tyto 

eventy význam většinou jen pro daný kontinent nebo jeho podstatnou část. 

Typickými eventy spadající do této kategorie jsou nejrůznější mistrovství 

Evropy či jiných kontinentů nebo evropské poháry. 

3) státní (národní) akce - týkají se území celého státu, což znamená, že se jich 

účastní aktivně i pasivně obyvatelé ze všech oblastí dané země. Tyto eventy 

pracují zpravidla s poměrně vysokým rozpočtem a upoutávají vysokou mediální 

pozornost v celé zemi. Mezi tyto akce můžeme u nás zařadit různá mistrovství 

republiky, národní poháry nebo důležitá utkání nejvyšších lig fotbalu, hokeje 

a dalších sportů. 

4) krajské (regionální) akce - do této kategorie spadají akce na úrovni 

jednotlivých krajů, které dokážou získat pozornost lidí nejen z blízkého okolí. 

Tyto akce se vyznačují jistou organizační strukturou a občas již bývají 

přenášeny v televizi. Jedná se o nejrůznější krajské přebory apod.  

5) obecní (místní) akce - sportovní události, jež nepřesahují svým významem 

lokalitu konání a kde participanty a diváky tvoří lidé z blízkého okolí, se řadí 

mezi akce nejpočetnější, ale také nejméně náročné na organizaci. Účastníky 
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Světové akce 

Kontinentální 

akce 

bývají amatérští sportovci a jedná se o nejrůznější amatérské turnaje, memoriály, 

okresní přebory apod. 

Schéma č. 2 - Rozdělení sportovních akcí dle působnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Novotný (2011, s. 456)    

4.1.3 Hledisko otevřenosti 

Novotný (2011) rozděluje z tohoto hlediska sportovní akce podle toho, jak jsou 

nastaveny bariéry vstupu na tuto akci. Dělí je na otevřené, polootevřené a uzavřené. 

1) Otevřené sportovní akce - mohou se jich zúčastnit bez jakýchkoliv požadavků 

na pohlaví, věk či výkonnost všichni zájemci. Většinou se jedná o ty eventy, kde 

je provozován sport pro všechny a často je nutné pouze projít registrací a zaplatit 

startovné. Jedná se například o Pražský mezinárodní maraton. 

2) Polootevřené sportovní akce - pro aktivní účast na těchto akcích je již nutné 

splnit nějaké výběrové kritérium. Nejčastěji musí účastník splnit určitý sportovní 

výkonnostní limit nebo projít kvalifikací. Vhodným příkladem takové akce 

je MS v atletice. 

3) Uzavřené sportovní akce - výběr aktivních účastníků těchto eventů je pouze 

na pořadateli, který na základě své vlastní vůle zve všechny účastníky. 

Klasickým příkladem takových akcí jsou nejrůznější exhibice, což splňuje 

například každoroční utkání hvězd NHL - All-Star Game, ale můžeme sem 

zařadit například také sportovní teambuildingové akce. 

Sportovní 

akce 

Mezinárodní 

úroveň 

Národní 

úroveň 

Státní akce 

Krajské akce 

Obecní akce 
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4.1.4 Hledisko formálnosti 

Novotný (2011) dále dělí sportovní eventy na formální a neformální podle toho, jakou 

mají organizační strukturu a komu jsou určeny. 

1) Formální sportovní akce - účastní se jich veřejnost i profesionální sportovci, 

a to buď jako účastníci nebo diváci. Často také přitahují pozornost médií. 

Takové akce mají jasně danou strukturu a veškeré náležitosti jako propozice, 

časový harmonogram, pokyny pro účastníky či kontakt na odpovědnou osobu 

jsou veřejně dostupné. Oficiální akce musí být také zapsány v kalendáři 

odpovídající zastřešující organizace. 

2) Neformální sportovní akce - naopak nemají pevnou organizační strukturu, 

nejsou určeny pro širokou veřejnost a tím pádem ani nepřitahují pozornost 

médií. Častým příkladem může být sportovní klání skupiny přátel. 

4.1.5 Hledisko multioborovosti 

Sportovní akce lze členit také podle toho, kolik zahrnují sportovních disciplín, 

na jednooborové a víceoborové (Novotný, 2011). 

1) Jednooborové sportovní akce - event je založen na soutěži pouze v jedné 

disciplíně, která však může být rozdělena na různé kategorie. Většinou se jedná 

o rozdělení dle pohlaví a věku. 

2) Víceoborové sportovní akce - na této sportovní události mohou diváci sledovat 

více sportovních odvětví, případně více disciplín jednoho sportu. Jedná 

se například i o mistrovství světa v klasickém lyžování, které zahrnuje i skoky 

na lyžích. Častokrát jsou nazývány hrami (např. olympijské hry). 

4.1.6 Hledisko cíle 

Jednotlivé sportovní akce můžeme rozdělit podle toho, zda jsou ziskově či neziskově 

orientované (Novotný, 2011) 

1) Ziskově orientované sportovní akce - u těchto eventů jde pořadateli primárně 

o vytvoření zisku. Velká část akcí tohoto typu je určena široké veřejnosti a snaží 

se nalákat co největší počet pasivních diváků, kteří za akci platí vstupné, které 

tvoří hlavní zdroj příjmů. Takové akce se označují anglickým slovem 

„entertainment“ a v ČR jsou často pořádány pražské O2 aréně. Tímto typem 
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eventů jsou taktéž teambuildingové akce utvářené na míru pro soukromé 

společnosti. 

2) Neziskově orientované sportovní akce - tvoří většinu a nekladou si za cíl 

generovat zisk, nýbrž podporovat dané sportovní odvětví. Pořadatelé těchto akcí 

pracují s tzv. ZBB (Zero Based Budget) - vyrovnaným rozpočtem. Pokud 

se přeci jen vytvoří přebytek v hospodaření akce, je obvykle použit na další 

ročník nebo chod daného sportovního klubu či svazu. 

4.1.7 Hledisko prostředí 

Jednoduché Novotného (2011) rozdělení se týká toho, zda se jedná o akci konanou 

uvnitř či venku.  

1) Indoorové sportovní akce - konají se v uzavřeném prostředí sportovních hal 

a arén. Výhody těchto akcí oproti venkovním spočívají zpravidla v méně 

náročném organizování a ve zcela mizivém riziku zrušení akce kvůli vnějším 

vlivům. Naopak nevýhodou může být omezená divácká kapacita takových 

zařízení a s tím spojená limitovanost příjmů ze vstupného.    

2) Outdoorové sportovní akce - veškeré eventy, které probíhají ve venkovním 

otevřeném prostředí pod širým nebem. Výhodou bývá vyšší divácká kapacita, 

ovšem na druhou stranu bývají tyto akce náročnější celkově na organizaci. 

Hlavním rizikem a velkou nevýhodou se stává faktor počasí, které může 

zapříčinit v případě nepřízně i zrušení celé události. 

4.1.8 Hledisko frekvence 

Naprostá většina sportovních akcí se koná pravidelně od opakování jednou za týden až 

po čtyřletý interval. Proto lze rozlišovat dle frekvence konání mezi akcemi s nízkou 

a vysokou frekvencí. Za hranici se považuje interval mezi jednotlivými eventy jeden rok 

(Stewart, 2006).  

1) Sportovní akce s nízkou frekvencí - sem spadají akce konající se jednou ročně 

a méně často. Nejčastějšími sportovními událostmi s nízkou frekvencí jsou akce 

každoroční konající se opakovaně ve stejný termín. Jde například o mistrovství 

světa v ledním hokeji, tenisový Wimbledon a další. Méně časté a o to větší akce 

mají interval dvouletý a čtyřletý jako například mistrovství světa v atletice nebo 

olympijské hry.  
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2) Sportovní akce s vysokou frekvencí  - od jednotýdenních intervalů po půlroční. 

Takových sportovních událostí se koná převážná většina a vzhledem k častému 

opakování tyto eventy nebývají tolik náročné na organizaci. Klasickým 

příkladem mohou být fotbalová ligová utkání či světový pohár skokanů 

na lyžích. 

Typologie dle B. Stewarta (2006) v tabulce č. 1 bere v potaz frekvenci konání 

a zaměření sportovních akcí. V tabulce jsou uvedeny jak původní příklady typické 

pro Austrálii, tak rovnocenné příklady z českého sportovního prostředí. 

Tabulka č.1 - Typologie sportovních akcí 

  

Participant-based                       

(zaměřeno na účastníky) 

Spectator-based               

(zaměřeno na diváky) 

Frequent 

(časté) 

Veřejný tenis                                 

(zápasy amatérského fotbalu) 

Australská národní ragbyová liga                                                  

(zápasy Extraligy ledního hokeje) 

Infrequent 

(méně časté) 

„Sydney – město surfování pro 

zábavu“                 

(Pražský mezinárodní maraton) 

Formule 1 Grand Prix                     

(Velká cena silničních 

motocyklů) 

Zdroj: vlastní zpracování dle Stewarta (2006, s. 170)  

4.1.9 Hledisko velikosti 

Další možností, jak můžeme sportovní eventy rozčlenit, je dělení podle počtu pasivních 

a aktivních účastníků. Kotíková a Schwartzhoffová (2008) uvádí čtyři velikosti akcí.  

1) mega eventy - nad 500 000 účastníků (MS v hokeji v Praze a Ostravě 2015) 

2) velké eventy - 100 000 - 500 000 účastníků (MS ve fotbale do 21 let v ČR 2015) 

3) střední eventy - 10 000 - 100 000 účastníků (světový pohár v biatlonu v Novém 

Městě na Moravě 2015) 

4) malé eventy - do 10 000 účastníků (většina utkání základní části Extraligy 

ledního hokeje) 

Jak ovšem autorky také dále podotýkají, toto dělení nemá zcela objektivní vypovídací 

hodnotu a mělo by se vždy přizpůsobovat destinaci, kde se daná akce koná. Jinak vnímá 

střední event velkoměsto s miliony obyvatel a jinak středě velké české město s několika 

desítkami tisíc obyvatel.   
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4.1.10 Hledisko doby trvání 

Jednotlivé sportovní akce mohou mít zcela rozdílnou délku trvání od zhruba 

dvouhodinových fotbalových utkání až po několikatýdenní olympijské hry nebo MS 

ve fotbale. Musí se také rozlišovat mezi délkou trvaní samotného eventu a doby 

přítomnosti účastníků na eventu. U několikahodinových se tyto časy shodují, ale déle 

trvajících akcí se pasivní účastníci většinou neúčastní po celou dobu jejich trvání. 

U dlouhodobých akcí může docházet k opakované návštěvě eventu. V literatuře 

se rozlišují eventy krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé (Kotíková a Schwartzhoffová, 

2008). 

1) krátkodobé sportovní akce - trvají do jednoho dne (ligové fotbalové utkání) 

2) střednědobé sportovní akce - trvají několik dní (Pražský mezinárodní maraton) 

3) dlouhodobé sportovní akce - trvají déle než týden (olympijské hry) 
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5 Ekonomika sportu v ČR 

Přestože sport stále nebyl uznán jako samostatné odvětví průmyslu, tak jak uvádí 

KMPG ČR (2012) ve své analyticko-koncepční studii, jeho podíl v České republice 

na HDP včetně multiplikačních efektů tvoří zhruba 2,7 % a zaujímá tak bez započítání 

multiplikačních efektů obdobný podíl na tvorbě HDP jako například zemědělství, 

lesnictví a rybářství dohromady nebo těžba a dobývání. Ještě vyšší je  dle studie podíl 

sportovního odvětví včetně multiplikačních efektů na zaměstnanosti ČR, činí 3,8 %. 

Na příjmech státního rozpočtu se sport podílí 3,3 %. Zajímavý je také fakt, že 1 Kč 

vložená do sportu z veřejných rozpočtů vygeneruje zpět přínos ve výši 3,55 Kč.   

5.1 Sport jako ekonomický statek 

K nejzákladnějším pojmům ekonomie a tím pádem také k ekonomii sportu patří pojem 

statky, které představují vše, co slouží k uspokojování našich potřeb. Ovšem jak uvádí 

Novotný (2000), sportovní odvětví je tak široké a rozporuplné, že zařazení všech jeho 

produktů k některému ze dvou základních kategorií statků, jak je vymezil Samuelson 

v roce 1954, je zcela nemožné. K Samuelsonovým čistě veřejným a čistě soukromým 

statkům je proto nutné přidat dle Pilného (2007) také smíšené veřejné statky a jednotlivé 

statky se dále přiřazují do jednotlivých kategorií dle toho, kdo je u nich nositelem 

nákladů. 

Jako kritéria o zařazení statků do kategorií rozhodují vylučitelnost ze spotřeby 

a dělitelnost spotřeby. Pro přehledné členění poslouží následující tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2 - Členění statků 

 Vylučitelnost ze spotřeby Neylučitelnost ze spotřeby 

Dělitelnost 

spotřeby 

(rivalitní 

spotřeba) 

Čisté soukromé statky Smíšené statky 

Statky produkované soukromými 

firmami a poskytovány 

prostřednictvím trhů. Jsou 

spotřebovávány individuálně - nízké 

náklady na vyloučení. Financovány z 

výnosů jejich prodeje. 

Statky produkovány soukromými 

firmami nebo přímo veřejným sektorem a 

poskytovány tržně nebo veřejně. Jsou 

spotřebovávány kolektivně - může ovšem 

dojít k přetížení kapacity či vytlačování. 

Financovány z prodeje (poplatky) nebo 

prostřednictvím daní. 

Nedělitelnost 

spotřeby 

(nerivalitní 

spotřeba) 

Smíšené statky Čisté veřejné statky 

Statky produkované soukromými 

firmami a poskytovány 

prostřednictvím trhů se subvencemi 

či korigujícími daněmi. Jedná se o 

soukromé statky s externalitami 

financované z výnosů jejich prodeje. 

Statky produkované přímo vládou nebo 

soukromými firmami na zakázku vlády a 

poskytovány prostřednictvím veřejného 

rozpočtu. Existují vysoké náklady na 

vyloučení (popř. nemožnost vyloučení). 

Financovány z daňových příjmů. 

            Zdroj: vlastní zpracování dle Novotného (2011) a Hobzy (2006) 

Čistý soukromý statek ve sportu 

Nabídka těchto statků je determinována ziskovými příležitostmi trhu v této oblasti. 

Sportovní statky budou takto poskytovány v případě, když se spotřebitel nechce 

omezovat ve spotřebě, jež souvisí s veřejnou spotřebou, např. spotřebiteli nevyhovuje 

kvalita poskytovaného veřejného statku. Dále tak v případě, že není možné zajistit 

produkci daného sportu veřejnými rozpočty kvůli vysokému zájmu o daný sport nebo 

je-li provoz daného sportu finančně náročný a zároveň neodpovídá celospolečenskému 

užitku (Pilný 2007). 

Příklady: sportovní oblečení, obuv, speciální výživové doplňky, fitness, aerobic, 

lyžování a další (Novotný 2011 a Hobza 2006) 

Čistý veřejný statek ve sportu 

Pakliže se jedná o statek, kdy spotřebitele není možné omezit při provozování daného 

sportu, nelze také jednoznačně určit, kolik času spotřebitel na daném sportovišti stráví 

a zároveň nevzrůstají náklady na příslušná zařízení se zvyšujícím se počtem jeho 
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uživatelů a splňuje tak všechny tři základní podmínky (nevylučitelnost ze spotřeby, 

nedělitelnost spotřeby a nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího 

spotřebitele), jedná se o čistý veřejný statek (Hobza 2006). 

Příklady: značené turistické cesty, cyklostezky, veřejně přístupná dětská hřiště, veřejná 

přírodní koupaliště - pláže apod. (Novotný 2011) 

Smíšený statek ve sportu 

Smíšených statků se ve sportu vyskytuje velké množství. U těchto statků lze určit podíl 

jednotlivce na spotřebě, ovšem jejich kvalita je nedělitelná - s rostoucím počtem 

spotřebitelů se snižuje kvalita poskytovaných statků (např. horší kvalita trati při větším 

počtu lyžařů na sjezdovce) a zároveň pokud jednotlivec nechce platit stanovené 

uživatelské poplatky, statek nespotřebovává (Pilný 2007). 

Jelikož sport organizovaný ve sportovních klubech v našich podmínkách vyžaduje 

většinou jistou podporu komunity, nelze v těchto případech uplatňovat tržní cenu a nedá 

se tak ani hovořit o tržním statku. Jedná se taktéž o statek smíšený (Novotný 2011). 

Příklady: plavecký bazén, sjezdovka s vlekem, kluziště, diváctví, sportovní služby 

nabízené občanskými sdruženími jako tenis, fotbal, volejbal atd. (Hobza 2006)  

5.2 Externality ve sportu 

„Externalita je důsledek či dopad činnosti na okolí, který pociťuje někdo jiný než 

původce.” K této definici Andreffa a Szymanského (2005, s. 168) je, jak uvádí 

Tetřevová (2008), nutné dodat podmínku, že tento důsledek či dopad zároveň není 

předmětem finančního  či jiného vyrovnání. 

Externality lze klasifikovat dle mnoha hledisek, ovšem pro potřeby této práce 

dostatečně postačí rozdělení dle povahy (charakteru) na pozitivní a negativní. Novotný 

(2011) uvádí, že externality ve sportu se pojí nejčastěji s tělesným cvičením člověka, 

sportovními zařízeními nebo sportovními akcemi. 

5.2.1 Pozitivní externality 

Jak uvádějí Andreff a Szymanski (2005), sportovní akce produkují dva hlavní typy 

pozitivních externalit: sociální spojení a územní dynamiku. Sociální spojení znamená, 

že během sportovní akce dochází k navazování sociálních kontaktů, ať už mezi 
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sportovci či mezi diváky v hledišti a často nabízí i možnost zapojení lidí s různým 

znevýhodněním. Obecně lze konstatovat, že sportovní akce zlepšují sociální soudržnost 

a dokonce produkují sociální poznání. Územní dynamika, jakožto druhá pozitivní 

externalita, znamená, že sportovní akce podporuje zaměstnanost v místě konání akce 

či má vliv na okolí v podobě zlepšení povědomí o možnostech aktivního využití 

volného času. Tím pozitivně ovlivňuje boj s drogami a zločinností. 

Mezi pozitivní externality sportu obecně lze dle MŠMT
1
 (2009) zařadit dále upevňování 

zdraví a kvality života spojenou s pohybem, přínosy v oblasti výchovy a vzdělání, 

aktivní občanství, přínosy skrze státní reprezentaci a podpory vlastenectví nebo přínosy 

v podobě sbírání mezinárodních kontaktů a podporování míru. 

5.2.2 Negativní externality 

Sport vytváří na druhou stranu také externality negativní a Novotný (2011) je obecně 

specifikuje do tří skupin jako ekologické, biomedicínské a ostatní. Ekonomické 

důsledky spojené s ekologickými externalitami představují výdaje spojené 

s napravováním škod na životním prostředí. Náklady spojené s napravováním 

poškozeného zdraví z přetěžování fyzického aparátu u profesionálních sportovců 

souvisejí s biomedicínskými externalitami. 

Negativní externality sportovních akcí souvisí stejně jako ty pozitivní se sociálním 

spojením a územní dynamikou neboli územním pohybem. Formami negativních 

externalit spojených se sociální soudržností jsou chuligánství, neetické a nesportovní 

chování nebo ilegální činnosti jako podplácení, sázkařské podvody, doping atd. 

Z hlediska územního pohybu představují negativní externality závazky a dluhy, které 

vyplývají pro tato hostující místa sportovní akce, když investice, které byly pro tuto akci 

vytvořeny, nevedou k reálnému rozvoji ekonomiky. Dále do této kategorie spadá také 

prostorové oddělení chudých a bohatých vytvořené velkými městskými přestavbami 

v rámci pořádání důležitých mezinárodních akcí nebo také efekt vytěsnění v důsledku 

obav o místo, ve kterém se velké akce konají (Andreff a Szymanski 2005). 

                                                 

1
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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5.3 Sport a cestovní ruch 

Sport do velké míry souvisí s cestovním ruchem a naopak. Rozsah těchto oblastí je 

natolik velký, že výrazně působí na ekonomický i sociální rozvoj mnoha států a velmi 

silně ovlivňují chování současné společnosti. Obě odvětví výrazně přispívají k rozvoji 

méně rozvinutých zemí, výstavbě infrastruktury a inovativnímu myšlení 

(Schwartzhoffová 2010). 

„Za cestovní ruch je označován pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která 

jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu 

normální denní práce.” (Jakubíková 2012, s 18) 

Sportovní turismus, který je pro účely této práce stěžejní, se stal v posledních letech 

velmi populárním a podle Schwartzhoffové (2010) patří mezi nejrychleji rostoucí 

sektory „průmyslu cestovního ruchu“. 

Sekot (2003, s. 116) rozlišuje dva typy sportovního turismu, když domácí je sportovní 

turismus „zahrnující více než jednodenní cestu za sportem přesahující vzdálenost 40 km 

a zahraniční sportovní turistika - je cestou do cizí země za účelem účasti na sportovní 

aktivitě v pozici diváka, aktivního účastníka či funkcionáře“. 

Sportovní cestovní ruch zahrnuje buď cestování za pasivní účastí, nebo cestování za účastí 

aktivní. Ritchie a Adair (2004) kategorizují sportovní cestovní ruch do tří složek: 

 aktivní sportovní cestovní ruch, 

 sportovní diváctví, 

 nostalgický sportovní cestovní ruch. 

Aktivní sportovní cestovní ruch 

Tento typ sportovního cestovního ruchu vyžaduje od účastníků aktivní zapojení do sportu. 

V zimě se nejčastěji jedná o zimní sporty – lyžování, běžkování a snowboarding. V letních 

měsících jde například o vysokohorskou turistiku, jízdu na kole či potápění. V případě 

organizovaných cest hovoříme o nejrůznějších sportovních zájezdech a soustředěních.  

Sportovní diváctví 

Do této pasivní kategorie sportovního cestovního ruchu spadají výjezdy fanoušků na zápasy 

jejich oblíbeného týmu, návštěvy sportovních akcí globálního významu jako jsou 

olympijské hry, či nejrůznější mistrovství světa. Pokud jsou cesty organizované, jde v tomto 
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platící diváci 

sportovní 

oblečení 

sportovní 

obuv 

vláda 

(daně) 

případě o zájezdy za sportem. 

Nostalgický sportovní cestovní ruch 

Poslední a stejně jako sportovní diváctví pasivní sportovní cestovní ruch zahrnuje návštěvy 

sportovních muzeí, dějišť významných sportovních událostí, sportovních stadionů. Mezi 

nejčastěji navštěvovaná místa během nostalgického sportovního turismu patří například 

olympijské muzeum v Lausanne, wimbledonský tenisový areál či fotbalový stadion 

Camp Nou v Barceloně. 

5.4 Sportovní trh 

Sportovní trh či sportovní byznys netvoří pouze profesionální (elitní) sport, který je nejvíce 

vidět a nejde v něm pouze o trávení volného času, nýbrž také o způsob obživy. Přestože 

se tento sport neustále rozvíjí a roste, představuje pouze menší část celého sportovního trhu. 

Jak je patrné z obrázku č. 2, základnu celého sportovního průmyslu tvoří sport rekreační.  

Schéma č. 3 - Sportovní trh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Taylora a Grattona (2002)  
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především pro zábavu, zlepšení fyzické kondice a zdravotního stavu. Tento sport stojí 

také na podpoře ze strany vlády, respektive na veřejných výdajích a druhý důležitý 

vstup tvoří dobrovolníci, kteří nepřispívají přímo finančně, ale poskytují svůj čas 

bez nároku na finanční ohodnocení, čímž tomuto sportu nepřímo finančně pomáhají. 

Celosvětově by se sport bez dobrovolnické práce neobešel. Na nabídkové straně 

sportovního trhu se tedy vyskytuje komerční sektor, veřejný sektor a sektor 

dobrovolníků. Na druhou stranu rekreační sportovci svojí účastí ve sportu vytváří 

poptávkovou stranu trhu, když nakupují sportovní vybavení, oblečení, obuv a cestují, 

z čehož plynou prostřednictvím daní peníze zpět státu (Taylor a Gratton, 2002). 

5.5 Financování sportu 

Sport jakožto celkový sportovní průmysl má velké množství přínosů pro společnost 

a v celé Evropské unii je považován za důležitou veřejně prospěšnou činnost. 

To dokazují i čísla, podle kterých v roce 2004 vytvořil sport v EU přidanou hodnotu 

ve výši 407 miliard eur, což představovalo přibližně 3,7 % HDP celé Evropské unie. 

Zároveň sport vytvořil pracovní místa pro 5,4 % pracovní síly EU, což představuje 

v absolutním čísle zhruba 15 milionů lidí (Bíla kniha o sportu 2007 in KPMG ČR 

2012). 

V celé EU se dle Koncepce financování sportu KPMG ČR (2012) podílí na financování 

sportu podstatnou měrou veřejný sektor. I přesto však největší finanční zátěž leží 

na domácnostech, které se podílí na financování sportu z 50 %. Veřejný sektor (stát, 

regiony a obce) tvoří 36 % a zbylých 14 % připadá na soukromé firmy (Francouzská 

studie Study of public and private financing of sport in Europe (2008) in MŠMT 2009). 

Zásadním zdrojem příjmů pro financování sportu v EU jsou peníze z loterijních 

činností. Ve většině členských států EU vlastní stát některou z velkých loterijních 

společností nebo má v oblasti monopol, a jelikož v jednotlivých členských zemích 

vyjma České republiky, Kypru a Lotyšska musí být peníze vybrané na daních 

z loterijních činností přímo určeny k financování sportu, směřují do sportu v těchto 

zemích velké obnosy peněz. Problém také nastává, pokud loterijní společnosti vlastní 

pouze soukromý sektor a stát je nemůže tolik ovlivňovat. To je v EU případ České 

republiky, Velké Británie, Itálie nebo Litvy (KPMG ČR 2012).    
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5.5.1 Financování sportu v České republice 

Financování sportu v ČR se v současné době dle MŠMT (2011) uskutečňuje ze zdrojů 

veřejných a soukromých. 

Veřejné zdroje  

 prostředky státního rozpočtu 

 rozpočty krajů, měst a obcí 

Soukromé zdroje 

 příjmy od loterijních a sázkových společností 

 sponzorství, dary a příjmy z reklam 

 vlastní zdroje a vedlejší hospodářská činnost 

 ostatní 

5.5.2 Prostředky státního rozpočtu 

Jak uvádí Novotný (2011), většina finančních prostředků ze státního rozpočtu putujících 

do sportu pochází z rozpočtu MŠMT. Každý rok toto ministerstvo vypisuje programy, 

ze kterých lze čerpat finanční prostředky na různé sportovní aktivity ve formě dotací, 

což jsou peněžité dary poskytované ve veřejném zájmu. Základně se dělí na dotace: 

 účelové (specifické), 

 neúčelové. 

Při poskytnutí dotací účelových musí příjemce zajistit, aby přijatá částka posloužila 

svému účelu. Tyto dotace mohou zahrnovat podmínku finanční spoluúčasti příjemce 

dotace, který se v tom případě musí zčásti podílet na financování také vlastními 

finančními prostředky. Pokud dotace nemají podmíněné využití, jedná se o dotace 

neúčelové, které jsou poskytovány pouze bez spoluúčasti ve formě pevné finanční 

částky. 

Programy vypisované MŠMT se dělí na dotace: 

 investiční, 

 neinvestiční. 
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Získané finanční prostředky prostřednictvím investičních programů se využívají 

na rekonstrukce nebo výstavbu nových sportovišť a nové sportovní vybavení.  

Neinvestiční neboli běžné dotace jsou určeny na financování běžného provozu. Tyto 

dotace jsou většinou směrovány do hlavních spolků a zastřešujících sportovních svazů, 

které dále dotace přerozdělují až na nejnižší úroveň do sportovních klubů. Finanční 

prostředky z jednotlivých programů se rozdělují dle členské základny, činnosti, hodnoty 

spravovaného sportovního majetku nebo sportovních úspěchů jednotlivých svazů 

a organizací. Část finančních prostředků je také určena na organizaci významných 

sportovních soutěží a akcí. 

Rozpočty krajů, měst a obcí 

Přestože se dle zákona v rozpočtech krajů, měst a obcí nenachází žádná přímá 

kvantifikovaná položka na financování sportu, největší objem finančních prostředků 

z veřejných zdrojů pochází od obcí, a to 69 %. Kraje se podílejí dalšími 9 % a pouze 

22 % z celkových veřejných finančních zdrojů do sportu putuje přímo ze státního 

rozpočtu (KMPG ČR 2012). 

Zatímco v rámci krajů jsou rozdělovány finanční prostředky převážně z odboru školství 

pro jednotlivé druhy škol, a jde tak v podstatě o dotace právě ze státního rozpočtu, které 

rozděluje příslušný krajský úřad, obce se podílejí největším dílem na financování sportu 

především z důvodu vlastnictví sportovních a tělovýchovných zařízení na svém území. 

S tím souvisí jejich budování, udržování a rekonstrukce. Jedná se např. o aquaparky, 

tělocvičny, hřiště apod. V malých obcích se často využívá i nepeněžní plnění například 

věcné poskytnutí materiálu na opravu sportovního zařízení (Novotný 2011). 

Příjmy od loterijních a sázkových společností 

Dle novely 215/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích 

a jiných podobných hrách § 41da mají provozovatelé loterií a kurzových sázek 

předepsané dílčí odvody ve výši 20 %, které však mohou formou slevy snížit 

až na 15 % o částku, kterou poskytnou jako peněžitý dar Českému olympijskému 

výboru (Zákon č. 2015/2013 Sb.).  
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Jak je zřejmé z údajů ČOV
2
 (2015), za minulý rok přiteklo do sportu tímto kanálem  

celkem 443,5 milionu korun. Tato částka ovšem stále nedosahuje původní výše toho, 

co sport pravidelně získával z loterijní společnosti Sazka ještě předtím, než se dostala 

do finančních problémů kvůli výstavbě multifunkční haly v pražské Libni. Další objem 

peněz z loterií může však sport obdržet přes města a obce, kterým od roku 2012 putují 

výtěžky z loterií do jejich rozpočtů. Obce tyto odvody z loterií a jiných podobných her 

následně rozdělují mezi jednotlivé organizace, ale za podmínky, že tyto organizace 

o finanční podporu obec požádají, to znamená, že sportovním organizacím nevzniká 

automatický nárok na podporu vlastní činnosti ze všech výtěžků z loterií. 

Sponzorství, dary a příjmy z reklam 

Soukromé společnosti poskytují finanční prostředky sportovním organizacím nejčastěji 

formou sponzoringu či daru. Tyto dvě formy je nutné důsledně rozlišovat. 

Zatímco, jak uvádí Tetřevová (2008), za přijatý dar neposkytuje obdarovaný dárci 

žádnou protislužbu a jedná se o bezúplatný převod majetku, kterým mohou být peněžní 

prostředky, movité věci, nemovitosti a podobně, tak sponzorství dle Novotného (2011) 

vyžaduje bezprecedentně reciprocitu.  

Dle Čáslavové (2009, s. 190) „sponzorování představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dostatečných 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, usilující o získání finančních prostředků 

pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnost“. K tomu Čáslavová (2009) ještě dále 

dodává, že v praxi se mluví o této formě jako o prodeji reklamy, pokud sponzorovaný 

poskytuje sponzorovi jako protislužbu reklamu a další výkony směřující do oblasti 

komunikace a marketingu. 

Vlastní zdroje a vedlejší hospodářská činnost 

Největší objem financí plyne do sportovních organizací přímo od domácností 

prostřednictvím členských příspěvků. Výši členských příspěvků si určuje samotná 

organizace, proto není všude stejná a existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony 

(Novotný 2011). 

                                                 

2
 Český olympijský výbor 
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Mezi tyto zdroje lze dle Novotného (2011) dále zařadit vstupné na sportovní akce, 

startovné, úroky z uložených vkladů, klubové suvenýry, nájemné z klubových 

sportovních zařízení, klubové restaurace a ubytovací zařízení, výpůjčky od členů klubu, 

bankovní půjčky a další. 

Ostatní 

Do této kategorie se dají zařadit další alternativní zdroje financování mimo předchozí bod 

a finanční prostředky z fondů EU. Ovšem jak uvádí MŠMT (2011), jelikož stále 

neexistuje samostatný rozpočet EU pro sport, nelze systematicky čerpat prostředky 

z evropských programů pro pravidelné financování národního sportovního prostředí. 

Na druhou stranu do sportu mohou plynout finanční prostředky prostřednictvím jiných 

aktuálních programů EU skrze jiné příjemce.  
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6 Ekonomika sportovní akce 

Sport a masové účastnicky orientované sportovní akce v dnešní době již nejsou pouze 

aktivní rekreací a zábavou, ale i byznysem, ve kterém jde o velké množství peněz. 

Pro velkou finanční náročnost pořádání takovéto sportovní akce, tlak na poskytování 

neustále kvalitnějších služeb účastníkům a nutnost tvorby zisku pro jejich organizátory, 

kterými bývají zpravidla podnikatelské subjekty, dochází k obrovské komercializaci 

a marketingové propagaci těchto akcí.  

Sportovní akce, jež Hassan a Trenberthová (2011) řadí mezi významné eventy, které 

jsou dostatečně velké a prestižní, aby upoutaly pozornost médií, přilákaly velké 

množství diváků a účastníků včetně zahraničních a zajistily ekonomický přínos, 

využívají nejrůznější sponzoři ke své sponzoringové aktivitě. Tyto akce, jak uvádějí 

Hermanns a Riedmüller (2003), umožňují na rozdíl od velkých mezinárodních 

sportovních akcí typu Olympijských her či různých MS zaměřující se na širokou 

veřejnost oslovit specifické cílové skupiny.   

6.1 Tvorba rozpočtu sportovní akce 

Aby mohla být sportovní akce úspěšná, je potřeba ještě před jejím uspořádáním vyřešit 

otázku financí. Úspěšnost akce do jisté míry závisí na sestavení co nejreálnějšího 

předběžného rozpočtu příjmů a výdajů, jehož tvorbu řadí Čáslavová (2009) 

do strategického postupu jako jednu z deseti etap pro realizaci sportovních akcí. 

Důležitou roli plní rozpočty při získávání finanční podpory ze strany třetích subjektů. 

Jelikož u sportovních akcí, zvláště outdoorových, existuje řada rizikových faktorů, které 

na ně mohou mít zásadní vliv ať už pozitivní či negativní, měli by organizátoři pracovat 

při sestavování předběžných rozpočtů s několika scénáři. Nejčastěji se pracuje se třemi 

variantami: optimistická, základní (nejpravděpodobnější), pesimistická. U venkovních 

sportovních akcí účastnického typu bývají nejvýraznějšími rizikovými faktory počasí 

a poptávka účastníků, z čehož se odvíjí příjem pořádajícího subjektu. Konečný rozpočet 

po skončení akce má kontrolní a informativní funkci. Po jeho sestavení můžeme 

porovnat plánovaný výsledek se skutečným a v případě zjištění odchylek učinit patřičná 

opatření pro další ročníky.   
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6.2 Financování sportovní akce 

Sportovních akcí se na území České republiky pořádá celoročně velké množství, a proto 

se jejich financování stává bojem o sponzory a další dostupné prostředky. Některé 

sportovní eventy pořádají podnikatelské subjekty za účelem dosažení zisku, jiné jsou 

pořádány neziskovými subjekty za účelem plnění svého poslání, ale ani ty by neměly 

vykazovat ztrátu.  Mezi hlavní zdroje financování sportovních akcí v ČR patří: 

 startovné, resp. účastnický poplatek či vstupné na akci 

 sponzoring soukromých subjektů, 

 prostředky z veřejných zdrojů a z fondů EU 

 merchandising a pronájem prostor, 

6.2.1 Účastnický poplatek  

Jedná se o jeden z velmi podstatných zdrojů každé účastnické (otevřené) sportovní akce 

orientované na aktivní účast. Takové akce jsou určeny pro širokou veřejnost, která platí 

za účast tzv. startovné. Výše startovného se liší v závislosti na mnoha faktorech 

a úkolem organizátorů je nastavit optimální výši tak, aby se naplnila kapacita a zároveň 

akce vygenerovala co největší obnos peněz. Suma účastnických poplatků jednotlivých 

startujících by měla alespoň částečně pokrýt náklady spojené s přípravou akce. Stejný 

účel plní vstupné u divácky orientovaných sportovních akcí (Novotný 2011). 

6.2.2 Sponzoring soukromých subjektů 

Podle Novotného (2011) by většina finančních prostředků na uspořádání sportovní akce 

měla pocházet ze sponzoringu neboli z partnerství se soukromými společnostmi. Jelikož 

tyto eventy nabízejí těmto firmám velmi rozsáhlé možnosti, jak představit, prezentovat 

a odlišit svůj produkt, společnosti toho hojně využívají. 

Jak uvádí Novotný (2011), firmy často využívají i nefinanční formu sponzorství, 

a to i u sponzorování sportovních akcí – například zaplatí přímo dodavateli služby nebo 

sponzor zabezpečí akci poskytnutím svých výrobků. Také tyto formy získávání peněz se 

 považují v českých podmínkách za reklamu a podléhají zdanění. 

Čáslavová (2009) uvádí sponzorování sportovních akcí jako jednu z pěti forem 

sponzorování ve sportu, u které výrazně stoupají možnosti, které lze sponzorovi 

nabídnout. Díky širší nabídce výkonů sponzorovaného pro sponzora může být 
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připraveno větší množství sponzorských balíčků, což jsou písemně dokumentované 

návrhy protivýkonů ze strany sportovní akce pro sponzora doložené určitou cenou. 

Podle Čáslavové (2009) se ceny těchto balíčků kromě rozsahu a úrovně protivýkonů 

odvíjejí od velikosti sportovního eventu, počtu zúčastněných partnerů a mnoha dalších 

faktorů. Na základě cen sponzorských balíčků autorka rozlišuje sponzorování: 

 Exkluzivní - spojené s titulem „generální sponzor (partner)“ a za vysokou cenu 

přejímá takový sponzor veškeré protivýkony. Obsahem nabídky tohoto balíčku 

bývá možnost umístění názvu firmy do názvu sportovní akce. 

 Hlavní - spojené s titulem „hlavní sponzor (partner)“, který přejímá nejdražší 

a nejatraktivnější protivýkony. Zpravidla se vedle něj vyskytuje větší množství 

sponzorů menšího významu, kteří si rozdělí méně atraktivní reklamní možnosti. 

 Kooperační - spojené s titulem „sponzor (partner)“. Protivýkony jsou rozděleny 

na větší počet různých sponzorů.  

K získání sponzora (partnerství) musí učinit organizátor sportovní akce několik kroků. 

První krok spočívá v důkladném poznání akce a jejích účastníků případně diváků 

z demografického pohledu, aby se co nejvíce shodovalo se segmentem zákazníků 

potenciálního partnera. Druhým a třetím krokem je vyhledávání potenciálních partnerů 

a jejich kontaktování. Následuje navázání spolupráce a posledním krokem je 

poskytování odpovídajícího servisu partnerovi. Spolupráce mezi firmou a sportovní 

organizací by vždy měla probíhat na základě sponzorské smlouvy neboli v českém 

právním řádu smlouvy o reklamě (Novotný 2011). 

6.2.3 Prostředky z veřejných zdrojů a ze zdrojů EU 

Dle Novotného (2005) řadíme mezi zdroje z veřejného sektoru vládní dotace ze státního 

rozpočtu a dotace z rozpočtů krajů a obcí. Získání dotací z místních rozpočtů, o které 

pořadatel sportovní akce zažádá na obecním (městském) úřadu příslušné obce (města) 

či na krajském úřadu příslušného kraje o přidělení dotace, bývá jednodušší než získání 

dotací vládních.  

Významné sportovní události přivedou do pořadatelských měst či obcí velké množství 

turistů, zástupců medií, organizátorů a sportovců, což má podle Novotného (2011) 

kromě ekonomických dopadů řadu pozitivních i negativních vedlejších efektů neboli 

externalit na rozvoj regionu, lokality. Tyto dopady se netýkají pouze oblasti 
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infrastruktury a sportovních zařízení, ale ovlivňují i obchodní toky na trzích 

souvisejících se sportem (hotely, restaurace). Mediální dopady akce se projeví 

v produktech finančního trhu a nezanedbatelný vliv mají tyto sportovní akce také 

na zaměstnanost v daném regionu. Krajská, městská a obecní zastupitelstva by měla 

brát velikost těchto dopadů v potaz při rozhodování o poskytnutí dotace a její výši. 

Financování sportu z evropských zdrojů probíhá dle Rudy a spol. (2012) doposud 

nepřímo pomocí čerpání peněz z programů nebo strukturálních fondů určených 

primárně pro jiné oblasti politiky EU. Tímto kanálem proudí finanční zdroje 

na sportovní akce doposud jen výjimečně, ovšem jak dále uvádí Ruda a spol. (2012), 

finanční rámec EU pro roky 2014-2020 již počítá s vyčleněním prostředků pro oblast 

sportu prostřednictvím samostatného sportovního programu. 

6.2.4 Merchandising a pronájem prostor 

Na rozdíl od velkých mezinárodních sportovních akcí či sportovních akcí pořádaných 

v západní Evropě a Severní Americe bývají příjmy z prodeje upomínkových předmětů 

(merchandisingu) v českém sportovním prostředí v celkovém rozpočtu akce či klubu 

zanedbatelné. 

Příjmy z pronájmu prostor plynou většinou od soukromých společností, které využijí 

nabídku na umístění prezentačního či prodejního stánku v místě konání akce, 

na umístění registrace k závodu a podobně. Výše poplatku za pronájem závisí stejně 

jako ceny sponzorských balíčků na mnoha faktorech. 

6.3 Dopady sportovních akcí 

Realizace sportovních akcí s sebou přináší podle jejich velikosti řadu dalších dopadů 

různého rozsahu. Pořadatelství sportovních akcí může mít a většinou také má velmi 

pozitivní vliv na ekonomiku dané země či destinace, ale odráží se ať už pozitivně, nebo 

negativně také v dalších oblastech. Cílem organizátorů akce by měla být snaha 

o maximalizaci benefitů a zároveň minimalizaci nežádoucích dopadů v regionu. 

6.3.1 Ekonomický dopad 

Každá větší sportovní událost přiláká do regionu velké množství diváků a přímých 

účastníků, kteří během své návštěvy utrácejí peníze za ubytování, v restauracích, 

v maloobchodech a za další služby v oblasti cestovního ruchu. To má na daný region 
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pozitivní ekonomický dopad, který se díky multiplikačnímu efektu ještě zvyšuje. 

Organizátor každé sportovní akce by měl mít provedenou studii ekonomických dopadů 

eventu na region či obec a náležitě s ní pracovat (Novotný 2011). 

Dle Raabové (2014) lze výsledky takové studie následně využít ve svůj prospěch těmito 

způsoby: 

 pro jednání s veřejnou správou (jako příloha k žádostem o dotace a příspěvky), 

 pro sponzory a dárce (jako argument pro manažery ve vztahu ke sponzorům), 

 pro vlastní image a PR (jako prostředek ke zvýšení prestiže v očích veřejnosti), 

 pro interní potřeby a rozvoj marketingu (jako významný strategický dokument 

pro stanovení koncepce akce do dalších let). 

Při výpočtu ekonomických dopadů musíme brát v potaz rozdíl mezi termínem 

ekonomický dopad a ekonomický přínos (Whiting in Raabová a kol. 2012, s. 15): 

 „Ekonomické dopady sledují ekonomickou aktivitu vyplývající z každé utracené 

koruny v určité geografické oblasti bez ohledu na to, odkud tyto peníze přišly.“ 

 „Ekonomické přínosy zohledňují, odkud finance přišly a kde byly utraceny. 

Přínos vzniká pouze v případě, kdy vydané peníze znamenají takové zvýšení 

ekonomické aktivity v určité oblasti, k jakému by bez sledované akce nedošlo. 

Tato zvýšená aktivita je zpravidla výsledkem finanční „injekce“ plynoucí z jiné 

než sledované geografické oblasti (např. výdaje zahraničních návštěvníků, 

zahraniční dotace apod.).“ 

Ekonomické přínosy tvoří pouze část ekonomických dopadů celé akce, což znamená, 

že pokud chceme znát čisté přínosy pro danou oblast (např. stát, kraj, obec), nesmíme 

do výpočtu zahrnout výdaje místních návštěvníků, jelikož lze předpokládat, že by tyto 

výdaje zůstaly v regionu i bez účasti těchto návštěvníků na události. 

Novotný (2011) rozlišuje dva pohledy na ekonomické dopady. Jedná se o konzervativní 

a liberální způsob měření ekonomických dopadů a jde de facto o měření ekonomických 

přínosů (konzervativní způsob) a ekonomických dopadů (liberální způsob). 

Pokud hovoříme o ekonomických dopadech, musíme rozlišovat mezi dopady přímými, 

nepřímými a celkovými (Raabová a kol 2012). 

 Přímé dopady vznikají vlivem přímých výdajů organizátorů akce a všech jejích 

návštěvníků (účastníků). 
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 Nepřímé dopady zahrnují také multiplikační efekt, který je způsobený 

ekonomickou aktivitou všech dodavatelů i celého řetězce jejich subdodavatelů 

služeb a výrobků potřebných k zajištění zkoumané akce. 

 Celkové dopady jsou jednoduchým součtem dopadů přímých a nepřímých. 

Raabová a kol. (2012) dále zavádějí ve spojitosti s ekonomickými dopady a přínosy 

pojem referenční oblast, což je označení geografického území, pro které jsou tyto 

ukazatele vypočítávány. 

Vyčíslitelnost ekonomických dopadů je relativně složitá, což potvrzuje i Novotný 

(2011), který dává za příklad téměř nemožnost vyčíslit propagaci regionu coby 

turistické oblasti nebo sociální dopady sportovní akce, které jsou prevencí v boji proti 

drogám. Tyto dopady mohou být jak pozitivní, tak i negativní.   

Celá řada kritiků nesouhlasí s veřejnými investicemi do velkých sportovních akcí, 

přičemž poukazují na to, že analýzy ekonomických přínosů takových akcí bývají často 

nadhodnocovány a opomíjejí mnoho faktorů. Argumenty kritiků se opírají o existenci 

tzv. skrytých nákladů. Mezi tyto náklady patří neuskutečněné výdaje domácích 

obyvatel, kteří odcházejí během konání akce z tohoto regionu. Dále do této skupiny 

nákladů řadí i tzv. efekt vytěsnění, kdy někteří turisté do regionu nepřijedou právě kvůli 

konání akce, přestože to původně zamýšleli. Lze zmínit i tzv. substituční efekt, 

ke kterému dochází tehdy, když turisté návštěvou dané akce nahrazují výdaje v jiné 

oblasti, popřípadě návštěvou zmíněné akce nahrazují návštěvu jiné lokality na daném 

území, což vede k ekonomickému znevýhodnění oblastí, kde se akce nekoná. Skryté 

náklady představují např. i tzv. náklady obětované příležitosti kapitálu a práce, kdy 

investováním do sportovní akce nemohlo dojít k jiným investicím. Jejich užitek byl 

kvůli sportovní akci ztracen, a je proto nutné jej taktéž připočíst k celkovým nákladům. 

Další otázkou k zamyšlení je, zda jsou vytvořená pracovní místa obsazena 

nezaměstnanými lidmi či dochází pouze k přetažení pracovní síly z jiných odvětví 

a na zaměstnanost jako takovou nemá tato akce vliv. Pokud dochází k podpoře akce 

přímo ze státního rozpočtu, může být problematický také fakt, že je podporován tento 

region na úkor druhých, neboli dochází k přerozdělení bohatství v rámci země 

(Štěpánková 2009).  

Nejefektivnějším způsobem získání kvalitních dat pro výpočet dopadů a přínosů 

generovaných návštěvníky je dotazníkové šetření. Jak ovšem dodává Raabová (2014), 
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při výpočtu dopadů by měli být zvlášť ošetřeny výdaje návštěvníků, kteří do regionu 

přijeli kvůli něčemu jinému a akci navštívili jen náhodou.  

6.3.1.1 Ekonomické dopady na veřejné rozpočty 

Přímými ekonomickými dopady na veřejné rozpočty chápeme dle předchozího veškeré 

příjmy těchto rozpočtů, které plynou z výdajů organizace a návštěvníků eventu přímo 

či nepřímo. Do veřejných rozpočtů přitékají ze sportovních akcí příjmy především skrze 

tyto daně a pojištění (Raabová 2012): 

 DPH (daň z přidané hodnoty) - univerzální daň, kterou platí všichni 

při nákupu většiny zboží a služeb. V roce 2015 činí sazby DPH v ČR 10, 15 a 21 

procent. 

 Spotřební daň - nepřímá daň, která je zaváděna za účelem regulovat cenu 

určitých komodit a v ČR jsou předmětem této daně tabák, alkohol a pro účely 

této práce nejdůležitější komodita - pohonné hmoty. 

 Daň z příjmů - přímá daň, která je uvalována na příjem fyzických 

a právnických osob. 

 Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance 

a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec.  

6.3.1.2 Ekonomické dopady na region 

Do místních rozpočtů plynou přímo z akce pouze místní poplatky za ubytovací kapacity 

a případně místní poplatky za lázeňské a rekreační pobyty. 

Do ekonomických dopadů pro region ovšem dále počítáme veškeré výdaje návštěvníků 

v daném regionu, jelikož ty zvyšují ekonomickou aktivitu místních podniků a také 

zaměstnanost, což má příznivý dopad na rozvoj celého regionu. 

Z důvodu různého zdanění a nutnosti očištění těchto výdajů o daně a poplatky je nutné 

dle Raabové (2014) pro výpočet ekonomického dopadu zjistit výdaje návštěvníků 

odděleně v těchto položkách: 

 doprava (rozděleno na výdaje za pohonné hmoty, parkování a jízdné), 

 ubytování, 

 vstupenky na akci/startovné, 
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 potraviny v obchodech, 

 restaurace, bary a občerstvení, 

 ostatní (další nákupy produktů a služeb v místě konání akce). 

6.3.1.3 Ekonomické ukazatele 

Při výpočtu ekonomických dopadů přímých i nepřímých je důležité držet se i kvůli 

jejich srovnávání základních ukazatelů, které se v praxi používají a všichni jim rozumí. 

Raabová (2012) při výpočtu ekonomických dopadů výdajů návštěvníků využívá těchto 

pět nejdůležitějších ukazatelů: 

 Produkce (obrat) ekonomiky – vyjadřuje celkovou ekonomickou aktivitu, 

takže zahrnuje některé vstupy vícenásobně (u každého článku dodavatelského 

řetězce, kterým vstup projde).  

 Hrubá přidaná hodnota (HPH) – jedná se o hodnotu celkové produkce 

po odečtení mezispotřeby všech vstupů  a rovná se hrubému přidanému 

produktu (HDP) očištěnému o čisté daně. 

 Zisky firem a podnikatelů – tj. čistý provozní přebytek + smíšený důchod 

drobných podnikatelů, rozdílová položka mezi hrubou přidanou hodnotou, 

náhradami zaměstnancům a čistými daněmi z výroby a z dovozu.  

 Zaměstnanost – vyjadřuje zachování či tvorbu nových stálých (celoročních) 

pracovních míst. 

 Náhrady zaměstnancům (superhrubé mzdy) – znamenají mzdové příjmy 

zaměstnanců včetně daní a zákonného pojištění placeného zaměstnavateli. 

6.3.2 Sociální dopady 

Pořádání sportovní akce má vždy vliv na život místních obyvatel. Míra a charakter 

tohoto dopadu závisí zejména na velikosti a typu akce. 

Pozitivních i negativních sociálních dopadů přinášejí jednotlivé sportovní akce mnoho 

a míra a charakter těchto dopadů závisí zejména na velikosti a typu akce. Většinu těchto 

dopadů můžeme zařadit mezi externality sportovní akce, o kterých byla zmínka již dříve 

v subkapitole 5.2. Fučíková (2014) mezi sociální dopady sportovních eventů mimo 

jiných řadí: 
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pozitivní 

 motivaci ke sportovním aktivitám, 

 podporu zdravého životního stylu a zdravotní prevence, 

 eliminaci sociálně patologických jevů díky smysluplnému trávení volného času,  

 podporu socializace,  

 kulturní vyžití (doplňkový program při sportovních akcích),  

 podporu rodinných aktivit, 

negativní 

 dopravní omezení a zácpy, 

 hluk, 

 vandalismus a zvýšení kriminality, 

 nabourání životního stereotypu místních obyvatel a z toho pramenící konflikty 

mezi návštěvníky a rezidenty. 

6.3.3 Environmentální dopady 

Přestože většina sportovních akcí má vliv na životní prostředí minimální, i přesto 

by měli mít organizátoři těchto událostí při plánování na paměti ochranu životního 

prostředí. Zvýšená koncentrace osob na určitém místě s sebou totiž vždy přináší i určité 

negativní dopady na životní prostředí. Tyto dopady jsou opět velice individuální a závisí 

vždy na typu akce, její velikosti a lokalitě, kde se koná.  

Jak uvádí Fučíková (2014), v případě menších lokálních sportovních akcí by měli 

organizátoři dbát především na nakládání s odpadky a jejich třídění. Eliminovat 

by se měly také nárůst emisí v důsledku nadměrné dopravy, zvýšená spotřeba lokálních 

zdrojů nebo nadbytečný hluk. 

6.3.4 Dopady na destinaci cestovního ruchu 

Sportovní akce přilákají do dané destinace velké množství lidí a tím vzniká také 

potenciální příjem pro subjekty cestovního ruchu. Tito návštěvníci přijíždí do regionu 

primárně kvůli sportovní události, ale velmi často chtějí poznat také krásy okolí, 

ať už jde o přírodní nebo kulturně historické bohatství.  
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Kotíková a Schwartzhoffová (2008) spatřují hlavní pozitivní dopady eventů na destinaci 

ve zvýšení její návštěvnosti a zlepšení její image. Zvýšená návštěvnost se neprojeví 

zpravidla pouze v období sportovní události, ale i následně. Image destinace příznivě 

ovlivňují úspěšné eventy stejně tak jako ty pravidelně se opakující. Informace o těchto 

sportovních akcích se objevují v médiích, vzrůstá informovanost potenciálních turistů 

a může se tak zvětšit jejich touha po návštěvě dané sportovní události i samotné 

destinace. Naopak negativní jev vidí autorky zejména v přetěžování dopravní 

infrastruktury, tvorbě odpadu, zvýšených nárocích na bezpečnost účastníků akce 

i místních obyvatel nebo ve zvýšených cenách. 

Dle Fučíkové (2014) lze obecně konstatovat, že sportovní akce, zejména pak ty velké, 

podporují turismus v místech jejich konání, ale míra dopadu závisí na mnoha faktorech, 

kterými mimo jiné jsou: typ sportovní akce, lokalita a načasování jejího konání, divácká 

atraktivita sportovců na startovní listině, ale i rozloha a stupeň rozvinutosti hostitelské 

země nebo úroveň a kapacita ubytovacích zařízení v destinaci. 
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7 Metodologie 

7.1 Metody získání dat 

V praktické části diplomové práce se vychází převážně z primárních zdrojů dat, které 

byly získány pomocí dotazníkového šetření. Pouze data o počtu startujících závodníků, 

informace o jejich geografickém původu a údaje o rozpočtu akce byly získány z interní 

evidence marketingového partnera akce (Raul, s.r.o.), která představuje sekundární 

zdroj dat. Stejně tak při popisu současné podoby sportovní akce se vychází částečně 

i z teoretické části práce, která je založena na literatuře, tedy sekundárním zdroji 

informací.    

7.1.1 Elektronický dotazník 

Při nejmladším způsobu tzv. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) dotazování, 

se zjišťují informace od respondentů pomocí dotazníků rozeslaných e-mailem 

či umístěných na webové stránky (Kozel 2006). Stejně jako další formy dotazování 

(telefonické, písemné, osobní) má i elektronické svá pozitiva a úskalí. 

Hlavní výhody 

1) minimální finanční a časová náročnost (Díky využití výpočetní techniky je 

rozesílání a zpracovávání dotazníků jednodušší oproti všem ostatním formám 

a navíc dochází k eliminaci chyb lidského faktoru.) 

2) adresnost (S žádostí o vyplnění dotazníku mohu oslovit konkrétní osoby, které 

vyhovují požadavkům výzkumu.) 

3) využití grafických pomůcek (Tento typ dotazování umožňuje využít nejrůznější 

druhy grafických pomůcek (obrázky, 3D modely, videoklipy)). 

Hlavní nevýhody 

1) nevybavenost počítači a internetem (Přestože každým rokem procento 

domácností vybavené počítačem a internetem stoupá, především u starší 

populace nebývá počítač s připojením k internetu pravidlem.) 

2) identifikace respondenta (Anonymita dotazníků může být jak výhodou, 

tak velkou nevýhodou. Totožnost respondenta se dá ověřit jen velmi těžce, 

a proto nezbývá zadavatelům výzkumu než věřit poskytnutým informacím.) 
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7.1.2 Sestavení dotazníku ekonomických dopadů Jizerské 50 

Otázky v dotazníku byly sestaveny částečně dle doporučení Raabové (2014) a částečně 

na základě doporučení od odborníků z marketingové agentury Raul, s.r.o. a výzkumné 

agentury Millward Brown. Otázky kladené v tomto dotazníku se dají podle zaměření 

rozdělit na tři skupiny. Zaprvé se jedná o otázky sociodemografické, které byly částečně 

nepovinné (respondenti měli možnost uvést své nejvyšší dosažené vzdělání, příjem 

a  velikost obce, odkud pocházejí). Naopak pro platné dokončení dotazníku museli 

všichni respondenti uvést své pohlaví, věk a národnost. Druhou a nejdůležitější 

skupinou otázek byly otázky zjišťující strukturu a výši finančních výdajů návštěvníků 

během akce. Zbytek otázek byl zaměřen na zjištění doplňujících informací o návštěvě 

akce jako například: kolik nocí zde dotyčný strávil, zda přijel na akci sám, nebo 

s  dalšími lidmi či zda do regionu zavítali již někdy před touto akcí. Zde musím také 

zmínit, že  respondenti měli možnost vyplnit dotazník za více členů domácnosti (tzn. 

pokud přijel na akci společně s manželem/manželkou a dvěma dětmi, vyplňoval 

dotyčný finanční výdaje za celou domácnost).   

Validita dotazníku byla zajištěna jeho posouzením několika odborníky, jak na danou 

problematiku, tak na výzkumy a sestavování dotazníků. Zajištění reliability dotazníku 

pomocí opakovaného měření či paralelního testu by bylo v tomto případě velice náročné 

až nemožné. Jak uvádí Babbie (2013), a pro účely této práce to zcela postačí, k získání 

spolehlivých dat lze dostatečně přispět tím, že respondenti jsou tázáni na věci, na které 

znají pravděpodobně odpověď a zároveň jsou otázky zcela srozumitelné, tudíž jsou 

opakovaně interpretovány stejně. Tyto podmínky byly rovněž zajištěny posouzením 

od několika přímých účastníků tohoto sportovního eventu a na základě jejich 

připomínek došlo k úpravě znění několika otázek.   

7.1.3 Zkoumaný vzorek 

Výzkumná data byla získána pomocí elektronického dotazníku, který je umístěn 

v přílohách 1 (česká verze) a 2 (anglická verze) v podobě, v níž byl rozeslán účastníkům 

Jizerské 50 2015. Dotazník byl vytvořen pomocí nástroje na dotazníkové online 

průzkumy vyplnto.cz a odkaz na tento dotazník byl rozeslán společně s průvodním 

dopisem a prosbou o vyplnění pomocí e-mailu. Šetření probíhalo celkem 10 dní od 

22. 7. 2015 do 31. 7. 2015. 
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Co se týče výzkumného souboru, cílovou skupinou dotazníku byli všichni návštěvníci 

48. Jizerské 50. Tento soubor byl tedy vybrán záměrně, přičemž osloveni byli 

registrovaní závodníci z databáze marketingové agentury Raul, s.r.o. Základní 

podmínkou k platnému vyplnění dotazníku bylo, aby dotyčný respondent potvrdil, 

že se osobně zúčastnil 48. Jizerské 50 přímo na místě akce v Jizerských horách.  

Dotazník byl tedy rozeslán celkem na 5370 e-mailových adres závodníků, kteří byli 

registrováni na některý ze závodů v rámci 48. Jizerské 50, jež se konala od 9. 

do 11. ledna 2015. Českým a slovenským závodníkům byla rozeslána česká verze 

dotazníku, ostatním verze anglická. Počet adres se neshoduje s počtem závodníků 

ze  dvou důvodů. Zaprvé se někteří závodníci registrují hromadně, v tom případě 

je znám za více závodníků pouze jeden e-mailový kontakt. Zadruhé nejsou v databázi 

kontaktů zahrnuti závodníci, kteří se do závodu přihlásili až v den závodu přímo 

na místě. 

Z celkového počtu 4092 dotazníků rozeslaných českým a slovenským závodníkům 

se vrátilo celkem 643 vyplněných, ale z toho muselo být pro potřeby práce 47 dotazníků 

vyřazeno. Část respondentů těchto nevyhovujících dotazníků uvedla, že se osobně 

48. Jizerské 50 nezúčastnila, a další část nevyplnila dotazník až do konce. Z 1278         

e-mailů rozeslaných v anglické verzi vyplnilo dotazník celkem 113 respondentů, 

z čehož bylo ze stejných důvodů 16 neplatných. Celkem tedy bylo platně vyplněno 693 

dotazníků z 5370 rozeslaných, a návratnost tak činí 12,9 %. Z celkového počtu 6081 

unikátních závodníků vyplnilo dotazník téměř 11,4 % závodníků, což je dostatečné 

procento, vyjdeme-li z poznatků autorů Andrewa, Pedersena a McEvoye (2011), neboť 

představuje chybu menší než +/- 3 %. 

Aby byly výsledky co možná nejpřesnější a měly vysokou vypovídací hodnotu, byla 

k zajištění co největšího počtu respondentů v průvodním dopise zmíněna možnost 

vyhrát některou z šesti zajímavých cen včetně startovného na další ročník Jizerské 50. 

7.2 Organizace výzkumu 

Jelikož sběr primárních dat pro tento výzkum probíhal pouze jednou metodou 

(dotazníkovým šetřením), mohlo dojít ihned po složení dotazníku a ověření jeho 

validity a reliability k jeho rozeslání mezi vybrané respondenty. Průzkum probíhal 

přesně 10 dní a po jeho uzavření byla data očištěna o dotazníky, které nebyly vyplněny 
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až do konce či byly vyplněny chybně. Následně došlo ke zpracování veškerých dat, 

vypočtení, kolik peněz utratili při akci místní, čeští nemístní i zahraniční návštěvníci, 

a nakonec k samotnému vyčíslení ekonomických dopadů a přínosů pro Liberecký kraj 

i celou Českou republiku. V závěru došlo kromě zhodnocení také k posouzení 

přiměřenosti výše dotace Libereckého kraje na Jizerskou 50 vzhledem k dopadu akce 

na region. 

7.3 Analýza dat 

Vyhodnocování dotazníků bylo značně ulehčeno jejich elektronickou podobou. 

Pro jejich vyhodnocení byl využit program Microsoft Excel, který umožňuje sestavit 

tabulky a grafy na základě tabulek s četnostmi odpovědí u jednotlivých otázek 

a vypočítat celkové i průměrné výdaje účastníků za jednotlivé položky. Data ze všech 

vyplněných dotazníků jsou dostupné v elektronické verzi u autora práce. 

Na základě zjištěných dat z dotazníků, analýzy sekundárních dat z interní databáze 

a řady výpočtů byly dále vypočítány dopady a přínosy Jizerské 50 pro Českou republiku 

a Liberecký kraj. K výpočtu ekonomických ukazatelů byla využita také aplikace 

KulKal, která na základě certifikované metody pomocí input-output analýzy vyčísluje 

přímé i nepřímé ekonomické dopady na celou Českou republiku
3
. 

7.4 Shrnutí postupu řešení 

V diplomové práci jsou použity následující metody: elektronické dotazování a analýza 

sekundárních dat z interních zdrojů agentury Raul s.r.o. Po vyhodnocení elektronických 

dotazníků a analýze sekundárních dat byly vypočítány nejprve výdaje účastníků a dále 

jejich ekonomický dopad jak na celou Českou republiku, tak na Liberecký kraj. 

Tyto dopady a přínosy byly dále zhodnoceny a doplněny o další podstatné dopady akce. 

Na závěr byla provedena komparace těchto údajů s rozpočtem akce a především s výší 

podpory akce z veřejných rozpočtů. 

 

                                                 

3
 Celá metodika výpočtů této aplikace je popsána v odkazu na internetových stránkách www.kulkal.cz. 

Dostupná z: http://www.idu.cz/media/document/metodika_vypocet_ek_dopadu_df11p01ovv031.pdf  



 

- 53 - 

8 Jizerská 50 

Jizerská 50 je závod v běhu na lyžích klasickou technikou dlouhý 50 kilometrů, jehož 

start a cíl se nachází v Bedřichově a celá trasa vede Jizerskými horami po tzv. Jizerské 

magistrále.  

8.1 Historie závodu 

První ročník tohoto závodu se konal 20. ledna 1968, startovné činilo 5 Kčs a na start 

se postavilo celkem 52 závodníků (Historie závodu Jizerské 50 2015). 

Důležitým historickým mezníkem Jizerské 50 se stala nešťastná událost z 31. května 

1970, kdy pod kamennou lavinou na chilské hoře Huascarán zahynulo 

14 československých horolezců z Expedice Peru 70 a už o několik dní dříve zahynul 

nešťastnou náhodou poslední, patnáctý člen této expedice - Slovák Ivan Bortel.  Někteří 

z těchto horolezců Jizerskou 50 spoluzakládali a aktivně se účastnili prvních ročníků. 

Od 4. ročníku se tak Jizerská 50 koná jako Memoriál Expedice Peru 1970 a vzpomínka 

na horolezce je od té doby nedílnou součástí slavnostního zahájení každého ročníku. 

Od stejného ročníku se stala Jizerská 50 poprvé také mezinárodním sportovním 

závodem, na startse postavila početná skupina východoněmeckých běžců.  V dalších 

letech každoročně prudce stoupal počet závodníků a v jubilejním 10. ročníku už jich 

ze stadionu v Bedřichově odstartovalo prozatím nejvíce v historii, a sice přes 7800 

(Langer 2001). 

8.2 Současnost 

Jak uvádí Leixner (2014), Jizerská 50 v dnešní době patří mezi nejvýznamnější 

sportovní akce na území České republiky a již přesahuje svým významem jeho hranice. 

To dokazuje mimo jiné i to, že od roku 1999 je závod zařazen do světové ligy 

dálkových běhů Worldloppet a v roce 2011 se stal taktéž součástí prestižního 

laufařského seriálu Ski Classics. Díky tomuto zařazení závodu mezi nejslavnější 

dálkové běhy na lyžích na světě se můžou každoročně postavit vedle sebe na start 

Jizerské 50 nejlepší profesionální světoví běžci i amatéři z celého světa. 

Program Jizerské 50, která má tradiční termín o druhém lednovém víkendu, 

je v posledních letech rozdělen do tří dnů - vždy od pátku do neděle. Vrcholem 
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běžeckého víkendu je hlavní závod na 50 kilometrů klasickou technikou, ale do 

programu Jizerské 50 patří také závody na kratší distance - 25 kilometrů klasicky, 30 

kilometrů volnou technikou, 1 500 metrů dlouhý sprint, štafetový závod, dětské závody, 

klání historických lyžníků a doprovodný program. 

Ochrannou známku Jizerská 50 a veškerá práva na její použití vlastní SKI KLUB 

Jizerská 50, který dlouhodobě spolupracuje s marketingovým partnerem závodu 

komunikační agenturou RAUL s.r.o. (dříve Mather Activation s.r.o.). Již od roku 2007 

má agentura na starosti veškeré marketingové a komunikační aktivity spojené s akcí. 

Mimo zimní závod Jizerská 50 na lyžích se od roku 2014 koná běžecká varianta - 

Jizerská 50 RUN a plánuje se také o obnovení cyklistické Jizerské 50. 

8.3 Základní charakteristika akce 

Přestože se Jizerské 50 účastní od dob zařazení závodu do seriálů Worldlopped 

a Ski Classics světová laufařská špička, řadíme tuto akci z hlediska participace mezi 

účastnické. Aktivně se účastní každoročně velké množství amatérských běžců, kteří 

platí za start startovné, a diváci mají naopak vstup zdarma. 

Z hlediska působnosti se pohybuje Jizerská 50 na rozhraní akce národní a mezinárodní. 

Většina účastníků sice pochází z České republiky, nicméně zastoupení těch 

zahraničních není zanedbatelné. Navíc díky seriálu Ski Classics přitahuje pozornost 

evropských médií a spoustu zahraničních televizních diváků. 

Jedná se o otevřenou, formální sportovní akci, kde se soutěží pouze v jedné disciplíně - 

běhu na lyžích na různě dlouhých tratích různými styly. Dále můžeme tento sportovní 

event označit za ziskově orientovaný, konaný v otevřeném venkovním prostředí, kvůli 

čemuž každoročně nastává vysoké riziko nepříznivého počasí a zrušení události. 

Z hlediska frekvence patří Jizerská 50 s pravidelným jednoročním cyklem (kromě 

zrušených ročníků kvůli nedostatku sněhu) mezi sportovní akce s nízkou frekvencí 

a z hlediska velikosti s počtem aktivních a pasivních účastníků každý rok přes 10 tisíc 

můžeme akci označit za střední. Vzhledem k třídenní délce trvání spadá Padesátka mezi 

střednědobé sportovní eventy. 
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9 48. ČEZ Jizerská 50 - vstupní data 

48. ročník Jizerské 50 se uskutečnil od pátku 9. do neděle 11. ledna 2015 na tradičním 

místě v Jizerských horách, se startem a cílem na stadionu v Bedřichově. I přes 

nepříznivé počasí především během sobotního dne se celá akce konala v plném rozsahu 

dle plánovaného programu. 

Program 48. Jizerské 50 2015 

pátek 9. ledna  9:00 Volkswagen Bedřichovská 30 

   13:30 Mini Jizerská 

   16:30 Nyč sport sprint 

   19:00 Historičtí lyžníci a slavnostní zahájení - ohňostroj 

sobota 10. ledna 9:00 Intersport Jizerská 25 

   15:00 Jizerská firemní RAUL 

   19:00 ČEZ Energy Fest - koncert Horkýže Slíže a představení 

    kolekce Swix (Liberec) 

neděle 11. ledna 9:00 ČEZ Jizerská 50 

9.1 Počet a složení účastníků 

Z interní databáze společnosti Raul vyplývá, že 48. ročníku se zúčastnilo celkem 6544 

registrovaných běžců napříč všemi závody. Oproti předchozím třem ročníkům je toto 

číslo sice nižší (v letech 2012 a 2013 se registrovalo přes 6800 běžců a v roce 2014, kdy 

se musel nakonec závod kvůli nedostatku sněhu zrušit, bylo registrovaných dokonce 

přes sedm tisíc lidí), ale do velké míry je pravděpodobně ovlivněno právě předchozím 

zrušeným ročníkem, nepříznivými sněhovými podmínkami ještě dva týdny před 

závodem a nepříznivým počasím o závodním víkendu. 

Počty a složení závodníků v roce 2015 v jednotlivých závodech jsou uvedeny přehledně  

v tabulce č. 3, ze které je patrné, že nejvyšší počet startujících se objevil na hlavní 

50 kilometrové trase. Ve většině závodů se na startu objevilo mnohem více mužů než 

žen. Toto pravidlo porušily pouze dětské závody, při kterých bylo ve startovním poli 

děvčat o šestnáct více než chlapců. Celkem tvořili muži 85,7 % startujících, žen 

se na start postavilo pouze 14,3 %. Průměrný věk všech závodníků (nepočítaje dětské 

závody) činil 43,5 roku. 
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Tabulka č. 3 - Počty startujících v závodech a genderové zastoupení 

  Jizerská 50 Jizerská 25 Bedřichovská 30 
Jizerská 

firemní 

Mini 

Jizerská 
Sprint 

Počet 

závodníků 
4 623 1 012 476 184 200 49 

Muži 92% 67% 84% 77% 46% 92% 

Ženy 8% 33% 16% 23% 54% 8% 

Zdroj: vlastní úprava databáze agentury Raul, s.r.o. 

Jelikož interní databáze startujících obsahuje pouze četnost všech závodníků, kteří 

se postavili na start napříč všemi závody, a nerozlišuje, jestli se stejný závodník účastnil 

více závodů, musí být dále pro potřeby výpočtu ekonomických dopadů počítáno 

s číslem nižším. Na základě průzkumu mezi závodníky bylo zjištěno, že přibližně každý 

čtrnáctý běžec se postavil na start dvou závodů. Z tohoto čísla byl vypočítán počet 

tzv. unikátních závodníků, tedy počet lidí, kteří přijeli do Bedřichova na některý 

ze závodů. Toto číslo činí 6081 unikátních závodníků. 

Kromě aktivních účastníků se závodu účastní i jejich doprovody. Z průzkumu mezi 

závodníky vyplývá, že závodníci ze zahraničí přijíždějí v průměru s 1,2 doprovody 

pocházejícími také ze zahraničí a s ohledem na procentuální zastoupení závodníků 

z Libereckého kraje a z ostatních krajů ČR přijíždějí čeští závodníci průměrně 

s 1,14 dalšími osobami. Detailněji rozebírá geografický původ doprovodů tabulka č. 4.  

  Tabulka č. 4 - Průměrný počet doprovodů 

Bydliště 

závodníků 

Průměrný počet 

doprovodů z 

Libereckého kraje 

Průměrný počet 

doprovodů z jiných 

krajů ČR 

Průměrný počet 

doprovodů ze 

zahraničí 

Liberecký kraj 1,330 0,625 0,036 

Jiný kraj ČR 0,044 0,952 0,006 

Zahraničí 0,019 0,038 1,192 

Dalšími přímými účastníky Jizerské 50 jsou ostatní diváci, kteří se přijdou podívat 

na trať, na stadion nebo třeba jen na koncert v rámci tradičního ČEZ Energy Festu. Tito 

lidé a jejich výdaje však nejsou dále zahrnuti do výpočtů ekonomických dopadů, jelikož 

nejsou známy přesný počet, původ ani výdaje těchto návštěvníků. Navíc mnozí z těchto 

diváků nepřijíždějí do regionu primárně kvůli závodu, ale tvoří je místní obyvatelé nebo 

turisté, kteří akci navštíví v rámci pobytu. 
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Genderové rozdělení respondentů 

Zastoupení mužů a žen v průzkumu přibližně odpovídá jejich koncentraci mezi 

závodníky (85,7 % mužů a 14,3 % žen), jak ukazuje graf č. 2. Ještě bližší jsou tato čísla 

po odečtení startujících dětí. 

Graf č. 2 - Pohlaví respondentů   

 

9.2 Geografický původ závodníků 

Z interní databáze agentury Raul bylo zjištěno, odkud pocházeli účastníci 48. ročníku 

Jizerské 50. Na obrázku č. 1 je uvedeno procentuální zastoupení účastníků dle 

jednotlivých krajů České republiky a celkově ze zahraničí.  

Obrázek č. 1 - Odkud pochází závodníci 

 
    Zdroj: vlastní úprava databáze agentury Raul, s.r.o.   

Z obrázku je patrné, že nejvíce českých účastníků přijíždí na Jizerskou 50 z Prahy, dále 

ze Středočeského kraje a až na třetím místě jsou místní obyvatelé Libereckého kraje, 

kteří tvořili 10,3 % všech závodníků. 

89% 

11% 

Muži 

Ženy 
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V následující tabulce č. 5 byl celkový počet závodníků rozdělen do segmentů dle místa 

bydliště na: 

 místní závodníky (z Libereckého kraje), 

 závodníky z ČR mimo Liberecký kraj a 

 zahraniční závodníky. 

Tabulka č. 5 - Geografická struktura závodníků a doprovodů 

Bydliště 

Procenta 

závodníků 

Četnost 

startujících 

Četnost 

unikátních 

závodníků 

Četnost 

doprovodů 

Celková 

četnost 

návštěvníků  

Liberecký kraj 10,3 674 626 1 033 1 659 

Jiný kraj ČR 63,7 4 169 3 874 4 139 8 013 

Zahraničí 26 1 701 1 581 1 930 3 511 

CELKEM 100 6 544 6 081 7 102 13 183 

Geografické rozdělení respondentů 

Z grafu č. 3 je patrné, že podobnost zkoumaného vzorku se základním souborem 

závodníků zcela neodpovídá, a to především kvůli nižšímu zastoupení zahraničních 

účastníků ve vzorku. To je způsobeno i nižším počtem kontaktů na zahraniční 

závodníky z důvodu jejich hromadného přihlašování k závodu. I přesto jsou jednotlivé 

skupiny závodníků z různých geografických oblastí ve zkoumaném vzorku zahrnuti 

v dostatečném počtu s chybovostí maximálně plus minus 5 %. 

Graf č. 3 - Bydliště respondentů   

 

9.3 Délka pobytu návštěvníků 

V rámci dotazníku také respondenti odpovídali na otázku, kolik nocí strávili mimo 

domov v souvislosti s Jizerskou 50 v Libereckém kraji a kolik v jiných krajích ČR. 

Výsledky potvrdily očekávání, že většina místních účastníků netrávila kvůli Jizerské 50 

16% 

69% 

15% 

Liberecký kraj 

ČR mimo Liberecký kraj 

Zahraničí 
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noci mimo domov, což je díky relativně krátké vzdálenosti do Bedřichova ze všech míst 

v kraji pochopitelné. I přesto někteří z těchto závodníků uvedli, že mimo domov v 

souvislosti s akcí strávili dvě a více nocí, což ve výsledku znamená, že průměrně stráví 

každý druhý místní závodník jednu noc mimo domov. Zato návštěvníci z ostatních krajů 

ČR a ze zahraničí strávili v Libereckém kraji průměrně přibližně dvě noci a někteří 

spojili závod také s pobytem v jiných krajích ČR. Průměrnou délku pobytu návštěvníků 

z jednotlivých oblastí v Libereckém kraji a jinde v ČR zaznamenává tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6 - Průměrná délka pobytu návštěvníků mimo domov 

Návštěvníci 

Průměrný počet nocí pobytu 

mimo domov v Libereckém 

kraji 

Průměrný počet nocí pobytu 

mimo domov v jiných 

krajích ČR 

Místní (Liberecký kraj) 0,5 0 

Z jiných krajů ČR 1,75 0,24 

Zahraniční 2,57 0,71 

9.3.1 Příprava závodníků na Jizerskou 50 a jejich loajalita 

Kromě samotného pobytu závodníků a jejich doprovodu v Libereckém kraji během 

období eventu se velké množství startujících připravuje na závod přímo na trase 

i v období mimo akci, jak vyplývá z grafu č. 4. Existuje tak velký předpoklad, že během 

své návštěvy spojené s přípravou na závod mají tito běžkaři v regionu opět určité 

finanční výdaje. To znamená další ekonomické dopad a přínos pro kraj i ČR, ovšem 

tyto dopady a přínosy nebudou ve výpočtu zohledněny, jelikož nejsou známy žádné 

další podrobnosti o struktuře a výši těchto výdajů. 

Graf č. 4 - Připravují se závodníci na trase Jizerské 50 mimo období akce? 

 

Graf „Celkem“ zahrnuje vyšší váhu odpovědí respondentů ze zahraničí, neboť těch bylo 

ve vzorku nižší zastoupení, než tomu bylo ve skutečnosti v základním souboru 
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závodníků, a to především na úkor respondentů místních. Stejně je tomu i u 

následujícího grafu č. 5. 

Graf č. 5 - Zúčastníte se na základě Vašich zkušeností dalšího ročníku Jizerské 50? 

 

Důležitou podmínkou pro stabilní vytváření určité výše ekonomických dopadů či jejich 

navyšování je vytvoření věrných a spokojených závodníků, kteří se budou na akci 

opakovaně vracet i v dalších letech. Pokud by organizátoři neudrželi většinu závodníků 

ze startovního pole do dalšího ročníku, jen velice těžko by dosahovali podobných nebo 

vyšších čísel v návštěvnosti akce a jejích dopadů. 

Průzkum mezi závodníky Jizerské 50 prokázal, že se jedná o tradiční sportovní akci 

s věrnými závodníky, kteří se opakovaně vrací. Téměř 90 % českých závodníků 

ze 48. ročníku je nakloněna své účasti i dalším ročníku. Ze zahraničních závodníků se 

spíše nebo určitě zúčastní v roce 2016 dvě třetiny a dalších 18 % není zatím rozhodnuto.   

9.4 Struktura a výše výdajů návštěvníků 

Nejdůležitějšími informacemi, které bylo potřeba dotazníkovým šetřením mezi 

účastníky získat, byly údaje o tom, kolik a za co utratili během návštěvy akce 

v Libereckém kraji.  

Data o výdajích návštěvníků akce jsou rozdělena opět podle toho, zda se jedná 

o návštěvníky místní z Libereckého kraje, návštěvníky z jiných krajů České republiky, 

nebo zahraniční návštěvníky. Důvodem tohoto rozdělení je jednak jiná struktura výdajů, 

jiná výše výdajů, a především jejich rozdílný dopad, respektive přínos.  

9.4.1 Průměrné výdaje návštěvníka za akci 

Průměrné výdaje na daného návštěvníka na dopravu v jednotlivých kategoriích 
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produktů jsou vyčísleny v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 - Průměrné výdaje návštěvníků na dopravu (v Kč na osobu) 

Návštěvníci 

Pohonné 

hmoty 
Parkovné 

MHD, 

taxi, 

autobus 

Vlak Ostatní CELKEM 

Místní 111 46 11 5 40 213 

Z jiných krajů ČR 506 73 17 19 75 690 

Ze zahraničí 1 035 290 169 93 1 334 2 921 

Průzkumem mezi účastníky eventu byly zjištěny celkové výdaje za všechny členy 

domácnosti, kteří navštívili Jizerskou 50 osobně na místě. Počet členů domácnosti, 

za které dotyčný dotazník vyplnil, uvedl v předcházející otázce a celkové výdaje tak 

byly dále vyděleny tímto číslem. Výsledky potvrdily předpoklad, že účastníci ze 

vzdálenějších oblastí utratili za dopravu více peněz než místní obyvatelé.  

Výrazně vyšší částku tvoří položka ostatní u zahraničních návštěvníků, kde jsou 

pravděpodobně zahrnuty náklady na leteckou dopravu do České republiky ze 

vzdálenějších zemí jako USA či Rusko. 

Ostatní výdajové položky, jejichž výši zaznamenává tabulka č. 8, byly rozděleny dle 

důležitých kategorií produktů s ohledem na rozdílnou výši DPH, spotřební daň, 

ubytovací poplatky nebo další příjmy jednotlivých odvětví tak, aby mohly být tyto 

částky následně zaneseny do aplikace KulKal k výpočtu přímých i nepřímých dopadů 

akce na celou českou ekonomiku pomocí meziodvětvové input-output analýzy.  

Tabulka č. 8 - Průměrné výdaje návštěvníků na další komponenty (v Kč na osobu) 

Návštěvníci 

Restaurace, 

bary, 

občerstvení 

Potraviny v 

obchodech 
Ubytování 

Jiné v 

souvislosti  

s akcí 

CELKEM 

Místní 167 116 171 100 554 

Z jiných krajů ČR 424 195 619 187 1 425 

Ze zahraničí 1 262 317 1 462 995 4 036 

Tyto výdaje jsou kromě nákupu sportovního oblečení a vybavení závislé do velké míry 

na délce pobytu jednotlivých skupin účastníků. Dle předchozí tabulky č. 6 stráví 

nejdelší čas na akci zahraniční návštěvníci, zatímco nejkratší dobu se zdrží návštěvníci 

místní, což potvrzují i výše těchto výdajů. Zahraniční závodníci vykazují také vyšší 

průměrný měsíční plat, což se částečně do této tabulky promítá.  
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Výdaje v kategorii „Jiné v souvislosti s akcí“ zahrnují položky typu suvenýry, 

nesportovní oblečení a obuv, průvodci a turistické služby či ostatní podobné statky. 

9.4.2 Celkové výdaje návštěvníků 

Kromě výdajů návštěvníků na dopravu a další komponenty, jak je zaznamenávají 

tabulky č. 7 a 8 a které jsou všeobecné, což znamená, že tyto výdaje mají jak závodníci, 

tak jejich doprovod neúčastnící se závodů aktivně, existují výdaje, které se vztahují 

pouze na závodníky. Jedná se o sportovní oblečení a vybavení, které si v souvislosti 

s akcí pořídí především aktivní závodníci a také startovné. V tabulce č. 9 jsou vyčísleny 

průměrné výdaje za tyto specifické položky, a zatímco při výpočtu celkových výdajů za 

sportovní oblečení a vybavení došlo k vynásobení počtem unikátních závodníků (je 

předpoklad, že i v případě startu ve více závodech, použije závodník to samé oblečení 

a vybavení použije), průměrná výše startovného na závodníka musela být vynásobena 

celkovým počtem startujících. 

Výše startovného na osobu byla vypočítána z celkových příjmů ze startovného dle 

rozpočtu akce (viz tabulka č. 12). Jde o průměrnou výši startovného na jednoho 

závodníka napříč všemi závody včetně dětských. Na startovné se vztahuje DPH 21 %, 

což by při jeho započítání činilo celkem bezmála 1 377 000 Kč. 

Přestože průměrná výše výdajů na všechny předcházející komponenty byla vždy 

nejvyšší u zahraničních účastníků, u sportovního oblečení a vybavení je tomu naopak. 

Domnívám se, že tento fakt je způsoben dvěma faktory. Výše výdajů na tuto komoditu 

není závislá na délce pobytu a zároveň zahraniční závodníci pořizují vybavení 

a oblečení s předstihem ve své vlasti.   

Tabulka č. 9 - Průměrné a celkové specifické výdaje závodníků (v Kč na osobu) 

Návštěvníci 

Sportovní  

oblečení 

a 

vybavení 

Četnost 

unikátních 

závodníků 

Celkové 

výdaje za 

sportovní 

oblečení a 

vybavení 

Startovné 

s DPH 

(21 %) 

Četnost 

startujících 

Celkové 

výdaje za 

startovné 

bez DPH 

Místní 700 626 438 200 1 212 674 816 888 

Z jiných 

krajů ČR 
1 018 3 874 3 943 732 1 212 4 169 5 052 828 

Ze 

zahraničí 
686 1 581 1 037 136 1 212 1 701 2 061 612 

Celkem se dle výzkumu účastnilo 48. ročníku Jizerské 50 přes šest tisíc unikátních 
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závodníků a s nimi přes sedm tisíc lidí jako doprovod a tito návštěvníci utratili 

v souvislosti s akcí téměř 56 milionů korun. 

Tabulka č. 10 - Počet návštěvníků a jejich výdaje v Kč 

Návštěvníci 

Celkem 

návštěvníků 

Průměrné 

výdaje na 

osobu 

Celkové 

výdaje bez 

specifických 

Specifické 

výdaje 

závodníků 

Celkové 

výdaje 

návštěvníků 

Místní 1 659 767 1 272 453 1 255 088 2 527 541 

Z jiných krajů ČR 8 013 2 115 16 947 495 8 996 560 25 944 055 

Ze zahraničí 3 511 6 957 24 426 027 3 098 748 27 524 775 

CELKEM 13 183  42 645 975 13 350 396 55 996 371 

Suverénně nejnižší průměrné i celkové výdaje měli místní návštěvníci, což je 

pochopitelné i vzhledem k jejich nejkratší průměrné době strávené mimo domov 

v souvislosti s akcí a také nižšímu průměrnému měsíčnímu příjmu oproti návštěvníkům 

z jiných krajů ČR a zahraničí, jak je patrné z grafu č. 5
4
.  

Naopak nejvyšší průměrné výdaje na osobu i celkové výdaje vykazují zahraniční 

návštěvníci, kteří v regionu stráví průměrně nejvíce dní v rámci eventu a mají nejvyšší 

průměrný měsíční příjem. 

Graf č. 5 - Čistý měsíční příjem účastníků 

 

Relativně vysokým příjmům účastníků nasvědčuje i jejich skladba z hlediska 

vzdělanosti, přibližně dvě třetiny všech závodníků disponují úplným vysokoškolským 

vzděláním. 

                                                 

4
 Jednalo se o nepovinnou otázku, tudíž nejsou zaznamenány příjmy zhruba 7 % respondentů. 
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9.4.3 Souvislost výdajů s akcí 

Ke stanovení přesné výše ekonomických dopadů akce na Liberecký kraj potažmo celou 

ČR bylo důležité také zjistit, do jaké míry souvisely výdaje návštěvníků s akcí, 

či nikoliv. Respondenti volili na sedmistupňové škále, jak důležitý faktor byla 

48. Jizerská 50 2015 při rozhodování navštívit Liberecký kraj (graf č. 6). U grafu 

„Celkem“ byl vzat v potaz celkový počet návštěvníků z jednotlivých oblastí a procento 

jejich zastoupení ve vzorku respondentů. Odpovědi zahraničních účastníků tak měly 

vyšší váhu než odpovědi nemístních Čechů a nejnižší váhu měly odpovědi respondentů 

z Libereckého kraje.  

Graf č. 6 - Důležitost faktoru Jizerské 50 pro návštěvu Libereckého kraje 

 

Z výsledků vyplývá, že zdaleka ne všichni návštěvníci přijeli do Libereckého kraje 

primárně kvůli Jizerské 50. Logické je to u místních, nicméně zároveň ne všichni ostatní 

účastníci uvedli Jizerskou 50 jako hlavní důvod své návštěvy, a tím pádem by 

pravděpodobně utratili peníze v kraji i bez ní. Proto byly kvůli následujícím výpočtům 

dopadů vypočítány průměrné koeficienty souvislosti výdajů s akcí pro návštěvníky 

z jednotlivých krajů (tabulka č. 11). Těmito koeficienty budou jejich celkové výdaje 

následně vynásobeny. (Pokud by například uvedli všichni respondenti na škále číslo 4, 

bylo by započteno pro ekonomické dopady jen 50 % jejich celkových výdajů. Tzn. 

1=0 % a 7=100 %.) 

Tabulka č. 11 - Souvislost výdajů návštěvníků s Jizerskou 50 

Návštěvníci 

Průměrná hodnota na 

škále 

Souvislost vyjádřená 

v procentech 
Koeficient 

Místní 3,027 33,78 0,3378 

Z jiných krajů ČR 5,459 74,32 0,7432 

Ze zahraničí 6,173 86,22 0,8622 
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9.5 Rozpočet akce 

Základní a nejpravděpodobnější variantu rozpočtu akce, se kterou s jemnými 

odchylkami organizátoři v posledních letech pracují znázorňuje následující tabulka 

č. 12. Ovšem počasí a nepříznivé sněhové podmínky jsou každoročním velkým rizikem 

Jizerské 50, a proto jsou organizátoři vždy připraveni na pesimistickou variantu, která 

byla naposledy aktuální v roce 2014, kdy kvůli nedostatku sněhu musela být celá 

událost zrušena.  

Tabulka č. 12 - Rozpočet Jizerské 50 

NÁKLADY Kč PŘÍJMY Kč 

CELOROČNÍ MZDOVÉ A PROVOZNÍ 

NÁKLADY 

(mzdy, nájem, účetnictví, telefony, poplatky atd.) 

4 290 000 

SPONZORING 10 390 000 

ÚČAST V SERIÁLECH 

(poplatky Worldloppet, Ski Classic´s, FIS) 
360 000 

PRIZE MONEY A CENY 600 000 

STARTOVNÉ 6 559 000 
ELITE SKIERS  

(ubytování elitních závodníků, doping kontroly) 
700 000 

ORGANIZAČNÍ NÁKLADY NA ZÁVOD  
(pronájmy, výroba, práce, úprava tratí atd.) 

6 850 000 
VEŘEJNÁ 

PODPORA  
1 090 000 

DOPROVODNÝ PROGRAM  

(skifest, slavnostní zahájení, mše) 
500 000 

MARKETING A KOMUNIKACE  
(celoroční komunikace, PR, ATL kampaně atd.) 

1 970 000 

MERCHANDISING 181 000 
TV PŘENOSY A POŘADY  
(letadlo, vrtulník, přenos signálu, skútry, ČT) 

2 950 000 

CELKEM 18 220 000 CELKEM 18 220 000 

Zdroj: vlastní úprava interních zdrojů Raul, s.r.o. 

Nejvyšší náklady tvoří ty organizační přímo na samotné závody, kam spadají 

nejrůznější pronájmy, montáže a demontáže zařízení, občerstvení závodníků, úprava 

tratí, výroba materiálu k závodu a mnoho dalších položek souvisejících se samotným 

závodem. Zanedbatelné nejsou ani mzdové a provozní náklady agentury Raul 

a SKI KLUBU Jizerská padesátka během celého roku, kdy se akce připravuje.  

Na straně příjmů představují nejvyšší položku finanční prostředky od sponzorů akce, 

které tato tradiční sportovní akce a jedna z největších každoročních zimních sportovních 

událostí na území republiky hodně přitahuje, protože nabízí zajímavé možnosti 

prezentace. Zpravidla nejvyšší částkou přispívá do rozpočtu generální partner 

Jizerské 50, následuje několik partnerů hlavních a nejpočetnější skupinu tvoří sponzoři 

s označením „Partner Jizerské 50“. Celkově se tak partneři podílí na příjmech akce 

zhruba z 57 %. Neméně důležitým příjmem jsou peníze ze startovného, které platí 
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všichni závodníci kromě elitních. Jeho výše se odvíjí od druhu závodu a také od toho, 

kdy se dotyčný/á do závodu přihlásí. Zpravidla platí, že čím dříve, tím méně ho/ji účast 

stojí. Tento druh příjmu generuje cirka 36 % všech finančních prostředků akce.  

Znatelně nižší částkou akci podporuje veřejný sektor, jehož příspěvek činí z celkové 

sumy příjmů akce asi 6 %. Liberecký kraj se z celkového obnosu 1 090 000 Kč podílí 

částkou 780 000 Kč. Téměř zanedbatelný příjem v řádu 1 % tvoří merchandising, což 

není v českých sportovních podmínkách nic neobvyklého.  
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10 Dopady a přínosy Jizerské 50 

Pro výpočty v této kapitole byla využita aplikace www.kulkal.cz, která funguje na 

základě certifikované metodiky pro výpočet multiplikačních ekonomických efektů 

u velkých akcí s významným procentem zahraničních návštěvníků. Tato metodika je 

založena na meziodvětvové (input-output) analýze a oficiálních statistikách ČSÚ
5
. 

Metodikou jsou po zadání informací o projektu včetně přesné struktury výdajů 

vypočítány přímé a nepřímé (multiplikační) dopady na: 

 celkovou produkci české ekonomiky,  

 hrubý domácí produkt, 

 zisky podnikatelů, 

 příjmy zaměstnanců, 

 zaměstnanost, 

 a výběr nepřímých daní (DPH, spotřební daň). 

V první části této kapitoly (subkapitola 10.1) byla zvolena za referenční oblast celá 

Česká republika, pro kterou mohly být díky aplikaci vypočítány kromě dopadů přímých 

i nepřímé a odděleně z výdajů zahraničních návštěvníků čisté přínosy pro českou 

ekonomiku. V následující subkapitole 10.2 je referenční oblastí pouze Liberecký kraj, 

pro který jsou vypočítány pouze přímé dopady a přínosy. 

Výsledky ekonomických dopadů obsažené v této kapitole lze považovat za spíše 

konzervativní a skutečné ekonomické dopady celé akce tak budou ještě vyšší. 

Konzervativnímu přístupu při výpočtu nasvědčují tyto skutečnosti: 

 Studie počítá pouze s výdaji závodníků a jejich doprovodu a nezohledňuje 

výdaje dalších osob, které se Jizerské 50 zúčastnily a nepatří mezi závodníky ani 

jejich doprovod. Další výdaje spojené s akcí představují náklady organizátorů, 

kteří pracují s rozpočtem přes 18 milionů korun bez DPH. 

 Celkové výdaje návštěvníků byly vypočítány koeficientem souvislosti výdajů 

s akcí. Jinými slovy, pokud respondent uvedl, že Jizerská 50 pro něho byla zcela 

nedůležitým faktorem pro to, aby navštívil region, nebyly jeho výdaje počítány 

vůbec. 

                                                 

5
 Český statistický úřad 
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 Dopady na daňové výnosy zahrnují odhad většiny odvodů do veřejných 

rozpočtů, nicméně nejsou zde uvedeny další daně a poplatky, které plynou do 

těchto rozpočtů jako například daň silniční, spotřební daň z alkoholu a tabáku 

a další. 

10.1 Ekonomické dopady a přínosy návštěvníků pro ČR 

Referenční oblastí je v této subkapitole celá Česká republika, a zatímco k výpočtu 

ekonomických dopadů poslouží údaje o finančních výdajích všech návštěvníků akce 

(českých i zahraničních), tak ekonomické přínosy zahrnují pouze výdaje návštěvníků 

zahraničních.  

Pro úplnost uvádím v tabulkách vždy dopady či přínosy všech návštěvníků a k tomu 

odpovídající údaj pouze za aktivní závodníky. Struktura výdajů pasivních účastníků 

(doprovodu) je počítána shodně jako u závodníků, s výjimkou nulových výdajů na 

startovné a sportovní vybavení a oblečení. 

Tabulka č. 13 - Celkové výdaje a daně související s akcí 

 
Všichni 

návštěvníci 

Všichni 

závodníci 

Zahraniční 

návštěvníci 

Zahraniční 

závodníci 

Počet osob 13 183 6 081 3 511 1 581 

CELKOVÉ výdaje díky 

návštěvě akce (Kč) 
46 541 154 27 182 144 24 773 616 12 730 686 

Z toho DPH a spotřební 

daně (Kč) 
9 790 673 5 516 559 5 127 603 2 582 328 

Čisté výdaje bez daní 

(Kč) 
36 750 481 21 665 585 19 646 013 10 148 358 

48. ročníku Jizerské 50 se zúčastnilo celkem 13 183 osob jako závodníci (6081) a jejich 

doprovod (7102). Po započtení koeficientů souvislosti výdajů s akcí u jednotlivých 

skupin návštěvníků byla vypočítána jejich celková útrata ve spojitosti s akcí na 

46 541 154 Kč, z čehož až 24 773 616 Kč tvořily pouze výdaje zahraničních závodníků, 

které znamenají čistý přínos pro českou ekonomiku. Koeficienty byly u všech skupin 

zaokrouhleny nahoru, jelikož jejich výdaje v případě startovného a sportovního 

vybavení a oblečení zákonitě souvisejí s akcí na 100 %. U místních jde o koeficient 0,4, 

u osob z jiných krajů ČR 0,8 a zahraniční návštěvníci mají koeficient 0,9. Všechny 

hodnoty včetně výdajů samotných závodníků zaznamenává tabulka č. 13. 
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10.1.1 Dopady výdajů na příjmy veřejných rozpočtů 

Podstatná část výdajů plyne skrze daně a další poplatky na příjmovou stranu veřejných 

rozpočtů. Těmito příjmy jsou především odvody DPH, spotřebních daní, daní z příjmů 

právnických i fyzických osob, sociálního a zdravotního
6
 pojištění zaměstnanců 

i zaměstnavatelů. Sazby těchto odvodů pro rok 2015 jsou v České republice následující: 

 DPH - základní sazba 21 %, 1. snížená sazba 15 %, 2. snížená sazba 10 % 

 daň z příjmu právnických osob - 19 % 

 daň z příjmu fyzických osob - 15 % 

 sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců - 6,5 % a 4,5 % 

 sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatelů - 25 % a 9 % 

Tabulka č. 14 - Dopady a přínosy výdajů pro veřejné rozpočty v Kč 

 
Všichni 

návštěvníci 

Všichni 

závodníci 

Zahraniční 

návštěvníci 

Zahraniční 

závodníci 

DPH a spotřební daně 9 790 673 5 516 559 5 127 603 2 582 328 

Sociální a zdravotní 

pojištění za zaměstnance 
745 165 443 523 373 265 196 790 

Sociální a zdravotní 

pojištění za zaměstnavatele 
2 303 236 1 370 890 1 153 727 608 258 

Sociální a zdravotní 

pojištění celkem 
3 048 401 1 814 413 1 526 992 805 048 

Daně z příjmu fyzických 

osob 
1 361 619 810 438 682 056 359 588 

Daně z příjmu právnických 

osob 
5 296 437 3 198 002 2 687 226 1 426 010 

Daně z příjmu celkem 6 658 056 4 008 440 3 369 282 1 785 598 

CELKEM 19 497 130 11 339 412 10 023 877 5 172 974 

Z celkových výdajů návštěvníků souvisejících s akcí bylo odvedeno státu formou DPH 

a dalších nepřímých daní (především spotřební daně z pohonných hmot) 9 790 673 Kč. 

Z této částky přinesli do státní pokladny 5 127 603 Kč návštěvníci ze zahraničí. Zde je 

však nutné zmínit předpoklad výpočtu, že zahraniční závodníci nakoupily pohonné 

                                                 

6
 Celý výnos z pojistného na veřejné zdravotní pojištění plyne do zdravotních pojišťoven, ovšem ve 

smyslu řazen tento odvod jako příjem veřejných rozpočtů. 
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hmoty na území České republiky. 

Díky výdajům návštěvníků se zvýšily zisky právnických osob a mzdové příjmy 

zaměstnanců a z těchto nových finančních prostředků bylo odvedeno na sociálním 

a zdravotním pojištění celkem 3 048 401 Kč, přičemž přibližně na polovině těchto 

odvodů se podíleli zahraniční návštěvníci. Daně z příjmů právnických a fyzických osob 

činily celkem 6 658 056 Kč a více než 50 % opět pochází z výdajů návštěvníků ze 

zahraničí. Tento výpočet počítá s variantou, že veškeré peníze utratili návštěvníci 

u právnických osob a nikoliv u drobných podnikatelů (OSVČ
7
). I když reálně byla část 

peněz utracena u těchto podnikatelů, tak dopad na příjmy státního rozpočtu by přesto 

nebyl příliš odlišný a pokud ano, tak spíše v kladném smyslu pro stát. Je důležité také 

zmínit, že u daní z příjmu nebyly započítány žádné slevy na dani. 

Jak je patrné z tabulky č. 14, pro veřejné rozpočty znamenaly výdaje všech návštěvníků 

v souvislosti s Jizerskou 50 2015 nové příjmy v hodnotě minimálně 19 497 130 Kč. 

10.1.2 Dopad  výdajů na produkci a hrubou přidanou hodnotu (resp. HDP) 

Ukazatel produkce nebo-li obratu v sobě zahrnuje přímé a nepřímé zvýšení produkce 

v České republice. Přímou produkcí chápeme hodnotu všech finálních produktů pro 

návštěvníky, která se rovná celkovým výdajům návštěvníků očištěných o daně, poplatky 

a nákupy importovaného zboží. Nepřímá produkce v sobě zaznamenává i všechna 

návazná kola výrobního řetězce bez produkce finálních produktů samotných. Celkový 

dopad tedy započítává opakovaně produkci v každém kole výrobního řetězce. 

Zato hrubá přidaná hodnota (HPH), která přibližně odpovídá hrubému domácímu 

produktu (HDP) v sobě zahrnuje pouze přidanou hodnotu všech poptávaných produktů. 

Přímý dopad se týká pouze finálních produktů a dopad nepřímý pouze vstupních 

produktů do finálních, které probíhají v dalších kolech výrobního řetězce. 

Dopad všech návštěvníků a závodníků 

Výdaje návštěvníků související s akcí měly dopad na zvýšení produkce (obratu) české 

ekonomiky celkem o 60 555 440 Kč, z čehož o 18 479 491 Kč se zvýšila hrubá přidaná 

hodnota, resp. HDP. Rozdíl ve výši 42 075 949 Kč zaplatily podniky na mezispotřebě 

                                                 

7
 osoba samostatně výdělečně činná 
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vstupů. Oddělené přímé a nepřímé dopady a dopady samotných závodníků uvádí 

tabulka č. 15.  

Tabulka č. 15 - Dopad výdajů na obrat a HDP v Kč 

 Všichni návštěvníci Všichni závodníci 

Přímý dopad na obrat 31 936 224 18 075 863 

Nepřímý dopad na obrat 28 619 216 17 925 328 

CELKOVÝ dopad na obrat    60 555 440 36 001 191 

Přímý dopad na HDP 9 498 844 5 402 844 

Nepřímý dopad na HDP 8 980 647 5 596 666 

CELKOVÝ dopad na HDP 18 479 491 10 999 510 

Přínos zahraničních návštěvníků a závodníků 

Pokud vezmeme v potaz pouze čistý přínos pro českou ekonomiku v podobě utracených 

finančních prostředků od zahraničních návštěvníků v ČR pouze díky Jizerské 50, tak ty 

přispěly ke zvýšení české produkce o 31 620 587 Kč a z toho příspěvek samotných 

závodníků ze zahraničí činil na obratu 16 609 795 Kč. Hrubý domácí produkt zvýšili 

zahraniční návštěvníci v České republice o 9 293 799 Kč. 

Tabulka č. 16 - Přínos výdajů pro obrat a HDP v Kč 

 Zahraniční návštěvníci Zahraniční závodníci 

Přímý dopad na obrat 17 641 082 8 920 277 

Nepřímý dopad na obrat 13 979 505 7 689 518 

CELKOVÝ dopad na obrat    31 620 587 16 609 795 

Přímý dopad na HDP 4 882 755 2 482 950 

Nepřímý dopad na HDP 4 411 044 2 414 260 

CELKOVÝ dopad na HDP 9 293 799 4 897 210 

10.1.3 Dopad výdajů na zisky firem a podnikatelů 

Předcházející zvýšení hrubé domácí produkce představuje součet náhrad zaměstnanců, 

spotřebu fixního kapitálu, daně a také čistý provozní zisk právnických osob 

a podnikatelů, kteří se podíleli přímo či nepřímo na produkci zboží a služeb pro 

návštěvníky akce. Tento ukazatel vyjadřuje právě čistý zisk právnických osob a příjem 

drobných podnikatelů, který kromě zisku zahrnuje i důchod z pracovní činnosti (mzdu). 

Rozdíl přímých a nepřímých dopadů je opět stejný. Přímé dopady mají vliv na zisky 

firem a podnikatelů dodávajících finální produkty, kdežto nepřímé ovlivňují zisky 
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subdodavatelů 

Dopad všech návštěvníků a závodníků 

Dle tabulky č. 17 se přímo i zprostředkovaně zvýšily zisky právnických osob a příjmy 

drobných podnikatelů díky výdajům návštěvníků Jizerské 50 o 5 296 437 Kč, když 

z toho samotným závodníkům vděčí tyto subjekty celkem za 3 198 002 Kč.  

Tabulka č. 17 - Dopad výdajů na zisk firem a podnikatelů v Kč 

 Všichni návštěvníci Všichni závodníci 

Přímý dopad na zisky 2 198 691 1 287 747 

Nepřímý dopad na zisky 3 097 746 1 910 255 

CELKOVÝ dopad na zisky    5 296 437 3 198 002 

Přínos zahraničních návštěvníků a závodníků 

Přínos zahraničních návštěvníků na zisku dodavatelů a subdodavatelů byl vypočítán 

celkem na 2 687 226 Kč. O 1 426 010 Kč se postarali sami zahraniční závodníci 

a o zbytek jejich doprovod.   

Tabulka č. 18 - Přínos výdajů pro zisk firem a podnikatelů v Kč 

 Zahraniční návštěvníci Zahraniční závodníci 

Přímý dopad na zisky 1 158 697 596 837 

Nepřímý dopad na zisky 1 528 529 829 173 

CELKOVÝ dopad na zisky    2 687 226 1 426 010 

10.1.4 Dopad výdajů na zaměstnanost a mzdy zaměstnanců 

Zvýšení produkce v ekonomice vyvolá také nutnost zaměstnat pracovníky. Ve výpočtu 

je přepočítán počet nově vzniklých pracovních míst s celoročními úvazky, přestože 

v praxi to může mít dopad krátkodobý v podobě zaměstnání více pracovníků na 

zkrácený úvazek apod. Tito pracovníci mohli být zaměstnáni na základě dopadů 

finančních výdajů návštěvníků Jizerské 50, které vygenerovaly superhrubé mzdy těchto 

pracovníků. Superhrubé mzdy zahrnují mzdy, platy a sociální příspěvky zaměstnanců 

před jejich zdaněním a odpočtem povinného sociálního a zdravotního pojištění a jiných 

srážek. Nejsou zde však zahrnuty mzdy drobných podnikatelů (živnostníků), které jsou 

zahrnuty v předchozím ukazateli - zisku. 

Přímé dopady vyjadřují počet zaměstnaných s celoročním úvazkem při výrobě finálních 
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produktů a superhrubé mzdy, které vyplatili dodavatelé finálních produktů. Nepřímé 

dopady vyjadřují to samé u subdodavatelů.  

Dopad všech návštěvníků a závodníků 

Veškeré výdaje návštěvníků, které souvisely s Jizerskou 50, přispěly kromě jiného 

k vytvoření či zachování 42 pracovních míst a díky těmto výdajům byly pracovníkům 

zaměstnaným na pracovní poměr vyplaceny superhrubé mzdy ve výši 9 077 461 Kč. 

Více než polovinu těchto pracovních míst a těchto superhrubých mezd vytvořily výdaje 

aktivních účastníků Jizerské 50 (viz tabulka č. 19). 

Tabulka č. 19 - Dopad výdajů na nová pracovní místa a mzdy 

 Všichni návštěvníci Všichni závodníci 

Přímý dopad na počet prac. míst 27 15 

Přímý dopad na mzdy (Kč) 5 293 529 2 984 634 

Nepřímý dopad na počet prac. míst 15 10 

Nepřímý dopad na mzdy (Kč) 3 783 932 2 418 285 

CELKOVÝ dopad na počet prac. míst 42 25 

CELKOVÝ dopad na mzdy (Kč)  9 077 461 5 402 919 

Přínos zahraničních návštěvníků a závodníků 

Díky výdajům zahraničních návštěvníků bylo v hotelích, restauracích, barech, 

obchodech apod. zaměstnáno celkem 14 osob na plný úvazek a u jejich subdodavatelů 

dalších 7. Na mzdách bylo vyplaceno díky těmto návštěvníkům celkem 4 547 043 Kč. 

Tabulka č. 20 - Přínos výdajů pro nová pracovní místa a mzdy 

 
Zahraniční 

návštěvníci 

Zahraniční 

závodníci 

Přímý dopad na počet prac. míst 14 7 

Přímý dopad na mzdy (Kč) 2 720 730 1 375 585 

Nepřímý dopad na počet prac. míst 7 4 

Nepřímý dopad na mzdy (Kč) 1 826 313 1 021 669 

CELKOVÝ dopad na počet prac. míst 21 11 

CELKOVÝ dopad na mzdy (Kč) 4 547 043 2 397 254 
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10.2 Ekonomické dopady a přínosy návštěvníků pro Liberecký kraj 

Jizerská 50 má samozřejmě velký význam pro samotný Liberecký kraj, ve kterém se 

akce koná. Vzhledem k tomu, že aplikace KulKal obsahuje multiplikátory pro výpočet 

nepřímých dopadů, které vychází z národních účtů ČSÚ, a které tak lze použít pouze 

pro výpočet v rámci celé České republiky, obsahuje tato subkapitola pouze přímé 

dopady a přínosy pro Liberecký kraj, jako by všichni subdodavatelé sídlili mimo 

Liberecký kraj.  

Kromě nezapočítávání nepřímých dopadů je přístup k výpočtu dopadů na Liberecký 

kraj konzervativní i v tom, že nebylo do výdajů zahrnuto startovné závodníků, které 

připadlo organizátorům akce se sídlem mimo Liberecký kraj (tyto peníze se do kraje 

opět alespoň částečně vrátily skrze výdaje organizátorů, to však není předmětem této 

práce). A dále nebyly kvůli střídmějším a co možná nejreálnějším výsledkům zahrnuty 

do výdajů v Libereckém kraji ani výdaje nemístních návštěvníků na dopravu kromě 

parkovného a místní dopravy v podobě MHD, taxi a autobusů (tzn., nebyly zahrnuty 

výdaje na pohonné hmoty, vlaky a ostatní výdaje na dopravu u návštěvníků z jiných 

krajů ČR a ze zahraničí). Navíc stejně jako u předchozích výpočtů dopadů na celou 

českou ekonomiku i zde byl vzat v potaz faktor souvislosti výdajů s akcí se stejnými 

koeficienty. 

Dopady jsou opět prezentovány jak na základě výdajů všech 13 183 návštěvníků, tak 

pouze 6 081 unikátních závodníků a přínosy představují dopady peněžních výdajů 

11 524 nemístních návštěvníků a 5 455 nemístních závodníků. Nemístními jsou všechny 

osoby pocházející ze zahraničí a jiných krajů ČR než Libereckého. 

10.2.1 Výdaje návštěvníků v Libereckém kraji 

Pokud nepočítáme výdaje závodníků za startovné a výdaje na dopravu nemístních 

návštěvníků kromě parkovného a výdajů za taxi, MHD a autobusy, vychází celkové 

útraty návštěvníků, které vydali v souvislosti s akcí, podstatně nižší, a sice téměř 

o 18 milionů korun. Výdaje místních návštěvníků souvisejících s akcí byly (nebereme-li 

v potaz startovné) velmi nízké, jak dokládá následující tabulka č. 21.  
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Tabulka č. 21 - Celkové s akcí související výdaje návštěvníků v Libereckém kraji 

 
Všichni 

návštěvníci 

Všichni 

závodníci 

Nemístní 

návštěvníci 

Nemístní 

závodníci 

Počet osob 13 183 6 081 11 524 5 455 

CELKOVÉ výdaje v kraji 

díky návštěvě akce (Kč) 
28 695 336 15 592 755 28 011 164 15 225 418 

Z toho DPH a spotřební 

daně (Kč) 
4 552 295 2 505 529 4 416 108 2 435 193 

Čisté výdaje bez daní (Kč) 24 143 042 13 087 226 23 595 057 12 790 225 

10.2.2 Dopad výdajů na ekonomiku Libereckého kraje 

Výše uvedené výdaje měly přímý dopad na dodavatele finálních produktů v kraji, což se 

pozitivně projevilo v ekonomických ukazatelích. Vzhledem k tomu, že s Jizerskou 50 

související výdaje místních návštěvníků, byly bez započítání startovného minimální, 

přímé dopady výdajů všech návštěvníků se od čistých přínosů pro kraj ve formě výdajů 

nemístních návštěvníků a závodníků příliš neliší. 

Přímé dopady všech návštěvníků a závodníků 

Veškeré finanční prostředky, které návštěvníci v souvislosti s Jizerskou 50 

v Libereckém kraji utratili, měly přímý vliv na zvýšení produkce místních podniků 

o 19 328 785 Kč a zvýšení HPH, resp. HDP o 6 563 808 Kč. Podnikatelské subjekty 

v kraji díky těmto výdajům vytvořily zisk ve výši 1 913 164 Kč, zaměstnaly 19 

pracovníků s celoročním úvazkem na hlavní pracovní poměr a vyplatily jim superhrubé 

mzdy ve výši 3 642 391 Kč. Přímý dopad útrat samotných závodníků na Liberecký kraj 

přináší tabulka č. 22. 

Tabulka č. 22 - Dopad výdajů na jednotlivé ekonomické ukazatele 

 Všichni návštěvníci Všichni závodníci 

Přímý dopad na obrat (Kč) 19 328 785 9 497 504 

Přímý dopad na HDP (Kč) 6 563 808 3 368 534 

Přímý dopad na zisky (Kč) 1 913 164 1 001 910 

Přímý dopad na počet prac. míst 19 10 

Přímý dopad na mzdy (Kč) 3 642 391 1 866 688 
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Přímé přínosy nemístních návštěvníků a závodníků 

Pro Liberecký kraj jsou však důležité především výdaje nemístních návštěvníků, které 

představují příliv kapitálu do kraje. Jak se tyto výdaje podepsaly na ekonomice 

Libereckého kraje, uvádí tabulka č. 23. Minimální dopad výdajů místních návštěvníků 

dokumentuje přímý dopad na nově vzniklá pracovní místa, který je zcela shodný 

s předcházející tabulkou č. 22. 

Tabulka č. 23 - Přínos výdajů pro jednotlivé ekonomické ukazatele 

 Nemístní návštěvníci Nemístní závodníci 

Přímý dopad na obrat (Kč) 18 932 124 9 321 594 

Přímý dopad na HDP (Kč) 6 420 218 3 298 606 

Přímý dopad na zisky (Kč) 1 873 576 981 415 

Přímý dopad na počet prac. míst 19 10 

Přímý dopad na mzdy (Kč) 3 565 764 1 829 219 

10.2.3 Dopad výdajů na příjmy rozpočtů obcí a Libereckého kraje 

Rozpočty obcí a krajů jsou částečně tvořeny procentuálním podílem z celostátního 

hrubého výnosu DPH, daní z příjmů a dalších. Výše daní vybraných z výdajů 

návštěvníků eventu se tak se zpožděním promítne i do rozpočtu Libereckého kraje 

a rozpočtů obcí v Libereckém kraji, nicméně tento dopad je již rozprostřen na všechny 

obce a kraje České republiky.  

Přímo do rozpočtu obcí v kraji plynou tzv. ubytovací poplatky, které se skládají 

z poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Výši 

těchto poplatků si určuje každá obec individuálně. Zákonem jsou stanoveny pouze 

maximální výše - poplatek z ubytovací kapacity 6 Kč na den za každé využité lůžko 

a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 Kč za osobu a den. První poplatek se 

vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu, zatímco druhý  lze 

vybírat v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu (pokud není 

prokázán jiný účel ubytování než léčebný či rekreační) a není z těchto poplatků 

zákonem vyloučeno ani bezplatné ubytování v soukromém bytě. Obce v Libereckém 

kraji této možnosti zavedení poplatků využívají a sazbu za osobu a den lázeňského či 

rekreačního pobytu mají většinou stanovenou na její horní hranici. Poplatek z ubytovací 

kapacity se pak pohybuje od 2 do 6 korun za lůžko a den.  

Vhledem ke vzdálenosti a ubytovacím kapacitám jsem pro výpočet průměrné výše 



 

- 77 - 

ubytovacího poplatku vzal v potaz výše těchto poplatků v samotném Bedřichově (2 Kč 

a 15 Kč), v Liberci (4 Kč a 15 Kč), v Jablonci nad Nisou (4 Kč a 15 Kč) a stanovil 

konzervativní průměr na 18 Kč za osobu a den. 

Tabulka č. 24 - Dopad výdajů na příjmy z ubytovacích poplatků v Kč 

 

Průměrný 

počet nocí 

pobytu 

Ubytovací 

poplatky na 

den 

Četnost 

návštěvníků 

(závodníků) 

Celkové 

výdaje 

návštěvníků 

za poplatky 

Celkové 

výdaje 

závodníků 

za poplatky 

Místní 0,5 18 
1 659  

(626) 
14 931 5 634 

Z jiných 

krajů ČR 
1,75 18 

8 013 

(3 874) 
252 409 122 031 

Ze 

zahraničí 
2,57 18 

3 511 

(1 581) 
162 419 73 137 

CELKEM   
13 183 

(6 081) 
429 759 200 802 

Z výsledků průzkumu mezi závodníky vyplynulo, kolik průměrně nocí stráví jednotlivé 

skupiny návštěvníků kvůli Jizerské 50 v Libereckém kraji. Tyto průměry byly 

vynásobeny průměrným ubytovacím poplatkem v kraji a počtem jednotlivých 

návštěvníků, popřípadě závodníků. Závěrem těchto výpočtů je, že z ubytovacích 

poplatků plynulo přímo do rozpočtů obcí Libereckého kraje minimálně 429 759 Kč 

z ubytování všech návštěvníků, z čehož jenom závodníci se podíleli částkou 

200 802 Kč. 

10.3 Další dopady 

Jizerská 50, jež je podle výzkumu „Sport Marketing Research 2015“ nejznámnějším 

masovým závodem v České republice, který znají dvě třetiny Čechů a celá 4 % 

populace mezi 15 a 65 lety se ho někdy zúčastnila, přináší kromě ekonomických dopadů 

také řadu dalších, většinou pozitivních. 

10.3.1 Sociální dopady akce 

Negativní 

Domnívám se, že tradiční sportovní akce, kterou bezesporu Jizerská 50 je a která 

se koná již 48 let na stejném místě, tudíž místní obyvatelé jsou na ni zvyklí a řada z nich 

se na ní navíc jako dobrovolníci podílí, nezpůsobuje žádné podstatné negativní sociální 
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dopady v oblasti nabourávání životního stereotypu místních obyvatel. Vzhledem 

ke složení závodníků, z nichž více než dvě třetiny mají úplné vysokoškolské vzdělání, 

se neprojevuje ani dopad v podobě vandalismu ze strany závodníků. Na druhou stranu 

zvýšený výskyt turistů může přilákat zloděje, a zvýšit tak především drobnou 

kriminalitu v regionu během konání akce. Na stadionu v Bedřichově a v jeho blízkém 

okolí dochází během závodů ke zvýšení hluku především kvůli využívání reproduktorů 

na stadionu ze strany organizátorů akce a také kvůli podstatně zvýšené intenzitě 

automobilové dopravy, kterou závodníci využívají k příjezdu na start. Dopravní 

omezení a zácpy jsou problémem vyloženě krátkodobým a dochází k nim pouze v obci 

Bedřichov při předstartovním náporu přijíždějících závodníků. V sobotu a v neděli 

v době konání Jizerské 25 a Jizerské 50 je Bedřichov pro dopravu uzavřen a vjezd je 

umožněn jen držitelům parkovacích karet a povolení k vjezdu. Nicméně vzhledem 

k tomu, že obcí nevede žádná podstatná komunikace, která by byla mimo období akce 

zvláště využívaná, nepředstavuje toto omezení velký negativní dopad. 

Pozitivní 

Mnohem podstatnější jsou sociální dopady pozitivní. V dnešní době, kdy ve společnosti 

ubývá sociálního kontaktu a přibývá civilizačních a jiných onemocnění, zastávají sport 

a sportovní akce velice důležitou roli.  

Jako nejdůležitější pozitivní dopady Jizerské 50 bych zmínil:  

 Sociální a psychické efekty: sportovní akce typu Jizerské 50 s sebou pro 

účastníky přináší především kontakty s dalšími lidmi během smysluplného 

trávení volného času včetně možnosti kulturního vyžití díky doprovodnému 

programu, motivaci k překonávání sebe sama i druhých, zábavu a odpočinek. 

 Fyzické a zdravotní efekty: většina závodníků se na svůj výkon připravuje 

pravidelným tréninkem, během kterého zlepšuje svou fyzickou kondici 

a posiluje zdraví, jelikož pohybová aktivita, jak známo, je ekonomicky 

nenákladným preventivním nebo i léčebným prostředkem většiny civilizačních 

onemocnění. 

 Efekt snížení nezaměstnanosti v kraji: jak již bylo zmíněno mezi ekonomickými 

dopady akce, díky výdajům návštěvníků dochází k vytváření nových pracovních 

míst především v daném regionu.  
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10.3.2 Environmentální dopady akce 

Zázemí i celá trasa závodu se nachází na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

Jizerské hory, a proto je velice důležité i kvůli velkému množství závodníků a dalších 

návštěvníků pohybujících se v oblasti během akce dbát na ochranu životního prostředí.  

Z hlediska nežádoucího nakládání s odpadky platí pro závodníky zákaz odhazování 

jakýchkoliv odpadků na trase mimo vyznačené zóny u občerstvovacích stanic pod 

hrozbou vyloučení ze závodu. Problematičtější je to se zákazem u lidí pohybujících se 

okolo tratí. I proto dochází po závodě k úklidu, a to ve dvou fázích. Hned po závodě se 

uklízejí kelímky, obaly od energetických gelů a podobně. Po roztátí sněhu následuje 

druhá fáze v rámci akce „Ukliďme Jizerky“. 

Nadměrný nárůst emisí v regionu se organizátoři o víkendových dnech snaží eliminovat 

posílením kyvadlové autobusové dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou až přímo na 

start závodu. Tato doprava je pro všechny závodníky Jizerské 25 a Jizerské 50 v den 

závodu zdarma. 

Cílem pořadatelů Jizerské 50 je vyvážený stav mezi ochranou přírody a krajiny 

a rekreačním, sportovním a turistickým využitím CHKO, což se i díky aktivní 

komunikaci pořadatelů se správou CHKO Jizerské hory, společnému stanovování limitů 

a zlepšování infrastruktury daří, a tak tato akce nyní funguje bez významného 

negativního vlivu na CHKO. 

10.3.3 Dopady akce na cestovní ruch v Libereckém kraji 

Díky Jizerské 50 přijíždí každoročně do Libereckého kraje a Jizerských hor velké 

množství turistů, kteří zde stráví několik dní. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření 

mezi závodníky, řada z nich se však do Jizerských hor vydává trénovat na trasy 

Jizerské 50 i mimo období, kdy se akce koná, tudíž podporují cestovní ruch nejen na 

začátku ledna.  

Obrovský přínos pro cestovní ruch znamená rozsáhlé mediální pokrytí celé události 

včetně několikahodinového přímého televizního přenosu hlavního závodu na programu 

ČT sport, který přináší i krásné letecké záběry Jizerských hor. Tato prezentace regionu 

přiláká mnoho českých i zahraničních návštěvníků a přestože Jizerským horám vytváří 

image nejlepšího místa na běžkování v ČR, rozsáhlé možnosti sportovního vyžití najdou 

turisté v této rekreační oblasti po celý rok. 
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11 Závěr 

48. ročníku Jizerské 50 v roce 2015 se osobně zúčastnilo celkem 13 183 návštěvníků, 

z toho 6 081 se aktivně zapojilo do závodů a zbytek přijel do Jizerských hor jako 

doprovod těchto běžkařů. Jak vyplynulo z výzkumu, přibližně čtvrtina návštěvníků 

přijela ze zahraničí, přes 60 % z jiných krajů ČR a zbytek tvořili návštěvníci místní 

z Libereckého kraje. Již toto geografické zastoupení dává dobrý předpoklad pro 

podstatný ekonomický přínos akce jak pro celou českou ekonomiku, tak Liberecký kraj. 

Všichni návštěvníci dohromady utratili během Jizerské 50 2015 bezmála 56 milionů 

korun, ale s ohledem na souvislost výdajů návštěvníků s Jizerskou 50 (jinými slovy, 

pokud by se Jizerská 50 nekonala, tyto výdaje by nebyly uskutečněny v tomto regionu 

v tomto množství) činí celkové výdaje všech návštěvníků přibližně 46,5 milionů Kč 

a z toho zhruba 24,8 milionů utratili návštěvníci ze zahraničí. 

Díky těmto výdajům došlo ke zvýšení produkce české ekonomiky celkem o více než 

60,5 milionů Kč, z čehož čistý přínos pro ekonomiku v podobě výdajů zahraničních 

závodníků činil na obratu přibližně 31,6 milionů Kč. Z těchto částek připadlo na zvýšení 

hrubé přidané hodnoty, resp. HDP ekonomiky téměř 18,5 milionů Kč, když z toho 

přibližně polovinu tvoří opět čistý přínos pro ekonomiku. Zisky všech podniků, kde 

návštěvníci utráceli své peníze, dosáhly výše okolo 5,3 milionů Kč a poloviční podíl 

mají návštěvníci ze zahraničí. Díky Jizerské 50 mohli navíc tyto podniky zaměstnat 

42 pracovníků s celoročním plným úvazkem a vyplatily jim na superhrubých mzdách 

přes 9 milionů Kč. Polovinu z vytvořených pracovních míst a vyplacených mezd tvoří 

čisté přínosy pro ekonomiku. 

Co se týká dopadů a přínosů pro Liberecký kraj, tak po očištění výdajů o náklady 

na startovné a u nemístních návštěvníků také o většinu výdajů spojených s dopravou 

činily útraty související pouze s akcí 28,7 milionů Kč, přičemž nemístní (návštěvníci 

z jiných krajů ČR a zahraničí) utratili 28 milionů Kč. Jelikož místní se na výdajích 

v kraji, které by souvisely pouze s akcí, příliš nepodíleli, dopady a přínosy 

v jednotlivých ukazatelích výkonnosti ekonomiky Libereckého kraje jsou velice 

podobné. Celkem měly tyto výdaje přímý dopad na zvýšení produkce v kraji o více než 

19,3 milionů Kč a přímý přínos v tomto ukazateli činil přes 18,9 milionů. Další přímý 

dopad a přínos se projevil na zvýšeném HDP o zhruba 6,5 milionů Kč a zvýšeném zisku 

podnikatelů asi o 1,9 milionů Kč.  V Libereckém kraji bylo díky výdajům během 
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Jizerské 50 vytvořeno či zachováno 19 pracovních míst a těmto pracovníkům bylo 

vyplaceno na superhrubých mzdách přibližně 3,6 milionů Kč. Do dopadů na Liberecký 

kraj není zahrnut multiplikační efekt, který by vyčíslil i dopady nepřímé, proto se jedná 

o velice konzervativní odhad a lze předpokládat, že v kraji zůstalo ještě více peněz, 

které značně zvýšily ekonomickou aktivitu. 

Pro zástupce státu, krajů, měst a obcí jsou důležitými údaji dopady a přínosy pro příjmy 

veřejných rozpočtů. Tam plynulo prostřednictvím DPH, spotřební daně, daní  z příjmu, 

sociálního a zdravotního pojištění přibližně 19,5 milionu Kč. Čistý přínos pro veřejné 

rozpočty vytvořený zahraničními návštěvníky činil přes 10 milionů Kč. Rozpočet 

Libereckého kraje profituje z těchto výdajů skrze státní rozpočet, ze kterého jsou tyto 

prostředky přerozdělovány, nicméně přímo do rozpočtů měst a obcí v Libereckém kraji 

putují poplatky za ubytované návštěvníky Jizerské 50 na jejich území. Ty dosáhly výše 

téměř  430 000 Kč, z čehož 200 000 Kč zaplatili samotní závodníci. 

Pokud tedy srovnáme výši přínosů pro veřejné rozpočty, do které počítáme pouze 

přínosy zahraničních návštěvníků a ubytovací poplatky, s výší veřejné finanční 

podpory, zjistíme, že čisté přínosy pro veřejnou správu jsou téměř 10krát vyšší, než činí 

její přímá finanční podpora akce, která dle rozpočtu dosahuje výše 1 090 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že práce nezahrnuje ekonomický dopad výdajů ostatních diváků, 

samotných organizátorů, nepočítá s útratami závodníků, kteří na trasy v Jizerských 

horách jezdí trénovat na závod mimo období akce (dle průzkumu jich je až 70 % 

ze startovního pole) a ani nejsou započítány pozitivní přínosy mediální kampaně pro 

cestovní ruch v regionu,  jsou vyčíslené ekonomické dopady spíše podhodnocené, 

a reálně tak má akce ještě větší přínos pro Českou republiku i Liberecký kraj. I přesto 

by se organizátoři měli pro ještě pozitivnější ekonomické dopady a přínosy snažit 

přilákat na akci více návštěvníků ze zahraničí a zaměřit se na české návštěvníky, aby 

kvůli akci strávili v místě konání více dní, k čemuž jim může dopomoci další přidružená 

akce či aktivita  v Liberci a okolí. 
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