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Abstrakt 

Název:  Management sportovní akce Jizerská 50 

Cíl: Cílem diplomové práce je vytvořit návrh změn a doporučení  

pro 50. ročník Jizerské 50 i nadcházející ročníky.  

Metody:  Diplomová práce využívá kvalitativní analýzu případové studie  

Jizerské 50, zároveň také její zúčastněné pozorování, doplněné  

o polostrukturovaný rozhovor a výslednou SWOT analýzu. 

Výsledky:  Výsledkem diplomové práce je soubor návrhů a doporučení, které jsou 

založeny na SWOT analýze akce a využívají tak její výsledky. 

Analýza předešlých ročníků Jizerské 50 odhalila možnost aplikace změn 

v důsledku konání jubilejního 50. ročníku. Dále také možnosti v oblasti 

efektivnosti projektového řízení, partnerů akce, či programu akce. 

 

Klíčová slova: projektové řízení, běh na lyžích, organizace, sportovní sponzoring, 

SWOT analýza, marketingový mix.      



 

Abstract 

Title:  Sport event management: Jizerská 50 

Goal: The aim of the master thesis is to create proposal and suggestions  

for the 50th Jizerska 50 and the next upcoming event.  

Methods:  In this thesis was used the qualitative analysis of Jizerska 50 – form  

of case study, participant observation, semi-structured interview  

and complemented by the SWOT analysis.  

Results: The result of master thesis is the set of proposals, which are based  

on the knowledge and results of Jizerska 50 in previous years and its 

SWOT analysis.  

 Analysis revealed the possibility of applying new variations  

for the 50th Jizerska 50 and the next upcoming event. Also suggestions 

for project management effectiveness, sponsorship and event program. 

 

Key words: project management, cross-country skiing, organization, sport 

sponsorship, SWOT analysis, marketing mix.
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1 ÚVOD 

Běžecké lyžování pro jedny znamená neoddělitelnou součást zimy, pravidelné vyjížďky 

ve stopě, pro jiné nezajímavý sport kvůli těžce dostupným a vzdáleným terénům pro 

trénink. Když se ale řekne Jizerská 50, vybaví si ji snad všichni. Její dlouhá historie, 

tradice a náročnost, každoročně přiláká do Bedřichova tisíce závodníků  

na startovní čáru, tisíce fanoušků na stadion a přes milion diváků k televizi. 

Jizerská 50 je výzva, závod v němž si průjezd cílovou čárou každý cení, velké 

vyčerpání a bolest celého těla, vystřídá euforie a touha jet příští rok znovu. A tak někteří 

účastníci jezdí každoročně Jizerskou 50 od jejího prvního ročníku v roce 1968  

až doposud, jiní se postupně přidávají. Někteří se propracují postupnými kroky  

od nejkratších 10 km, 25 km a 30 km tratí až pohlavní 50 km závod. Jiní chtějí výzvu 

padesáti kilometrů hned v prvním ročníku. Jizerská 50 se stala společenskou událostí, 

místem setkání s přáteli i testem výkonnosti a porovnáním s ostatními běžci.  

Od roku 2007 se na tvorbě této krásné akce podílí dvě skupiny organizátorů: sportovně 

marketingová agentura RAUL s.r.o.,  a spolek SKI KLUB Jizerská padesátka. Jejich 

společnou snahou a organizačními schopnostmi, dokázali z Jizerské 50 udělat žádanou 

akci u amatérských běžců, profesionálních závodníků i mezinárodních uskupení 

běžeckého lyžování, jakým je Worldloppet čí Ski Classics.  

Tato diplomová práce se věnuje Jizerské 50 z pohledu jejího managementu, tedy jejího 

naplánování, řízení a dalších potřebných kroků jež spějí ke vzniku akce. Představuje 

zejména činnosti agentury RAUL, která akci plánuje v rámci marketingu, zajištění 

dodavatelů a celkově dohlíží  na její průběh. Cílem práce je analyzovat předchozí 

ročníky Jizerské 50, s důrazem na poslední 49. ročník a pomocí zjištěných výsledků, 

které představí výsledná SWOT analýza, stanovit cíle Jizerské 50 pro příští ročníky. 

Přínosem práce bude vypracovaný návrh doporučení na další ročníky Jizerské 50, která 

v následujícím roce 2017 vstupuje do již 50. jubilejního ročníku. Což pořadatelům 

nabízí příležitost k uspořádání speciálního „oslavného“ ročníku, v rámci jehož oslav  

si organizátoři mohou dovolit vyzkoušet nové prvky a možnosti, které autorka v závěru 

práce navrhuje. Ne všichni účastníci totiž budou jezdit Jizerskou 50 kvůli její tradici, 

mnohé z nich je potřeba přesvědčit a získat hlavně službami a celkovým pojetím 

organizace závodu. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat návrh doporučení pro příští ročníky 

Jizerské 50. Návrhy budou vycházet ze SWOT analýzy, která bude vytvořena pomocí 

důkladného vyhodnocení předešlých ročníků.  

Z výše uvedeného cílu, vychází následující úkoly: 

• studium a výklad odborných pojmů: 

o sportovní management, 

o projektový management, 

o marketing ve sportu, 

o sponzoring sportovních akcí. 

• analýza předchozích ročníků Jizerské 50 – s důrazem na 49. ročník  

konaný 8. – 10. ledna 2016, 

• vyhodnocení analýzy a její integrace do SWOT analýzy akce, 

• návrh možných vylepšení pro příští ročníky akce Jizerská 50. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sportovní management 

Pro výklad pojmu sportovní management je vhodné nejprve připomenout, co zahrnují 

samotné pojmy „sport“ a „management“. 

Pojem „sport“ definovala Rada Evropy1 (2007) jako:  

„Veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, 

usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření 

společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (Bílá kniha 

sportu, 2007, s. 2) 

Nejvýstižněji můžeme pojem „management“ přeložit jako vedení či řízení. Zakladatel 

moderního managementu, Peter Ferdinand Drucker (1993) definuje management jako:  

„soubor přístupů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají  

ke zvládnutí specifických činností, směřujících k dosažení soustavy cílů organizace,“  

(P. F. Drucker, 1993, s. 15) a vymezuje tři základní oblasti managementu: 

• vedení lidí, 

• specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

• předmět studia a jeho účel.  

Autoři Koontz a Weihrich (1993) dále rozvádějí specifické činnosti vedoucích 

pracovníků (manažerů) na pět manažerských funkcí: 

• plánování, 

• organizování, 

• výběr a rozmístění spolupracovníků, 

• vedení lidí, 

• kontrolu. 

  

                                                
1 Rada Evropy – mezinárodní organizace spojující 47 zemí Evropy se sídlem ve Štrasburku, je nezávislá 
na Evropské unii a funguje na principu diskuze. 
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Sportovní management velmi stručně definují autoři Lussier a Kimball (2009):  

„Sportovní management je multidisciplinární obor, který spojuje management  

a sportovní průmysl.“ (Lussier, Kimball, 2009, s. 5) 

Mnohem komplexnějším vymezením pojmu, je definice podle české autorky Čáslavové 

(2009):  

„Sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných   

a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň 

z části akcentují podnikatelsky orientované chování.“ (Čáslavová, 2009,  

s. 18) 

3.1.1 Sportovní manažer 

Z předchozí definice sportovního managementu je patrná potřeba hlavních řídících 

pracovníků – manažerů, pojem sportovní manažer definuje Chelladurai (1994) jako:  

„osobu, která koordinuje poskytnuté lidské a materiální zdroje, relevantní technologie  

a možné eventuality, tak aby došlo k úspěšnému provedení a předání určité služby 

v oblasti sportu.“ (Chelladurai, 1994, s. 8). 

Sportovní manažer může působit na několika úrovních: 

• manažer na úrovni vedení sportovní činnosti, 

• manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace, 

• manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozováním 

placených tělovýchovných služeb. (Čáslavová, 2009) 

3.2 Projektový management 

Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast managementu sportovní akce, proto 

v následujících kapitolách autorka užívá pojmy „projekt“ či „sportovní akce“ jako 

rovnocenné výrazy. 

Základní kámen každé sportovní akce by měl být v podobě důkladně vypracovaného 

projektu. Na kterém projektový management pracuje a díky němuž následně akci 

realizuje. Samotný projekt v sobě zahrnuje širokou škálu postupných kroků, které je 

potřeba splnit vzhledem ke stanoveným cílům. 
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Přední světový teoretik projektového managementu, profesor Kerzner (1998) definuje 

projektový management jako: 

„souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů 

společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických 

cílů a záměrů.“ (Kerzner, 1998, s. 28)  

Tato definice je na první pohled velmi obdobná vymezení pojmu „sportovní 

management“, který autorka zmiňuje v kapitole 3.1.  Projektový management se však 

soustředí pouze na konkrétní cíle daného projektu a je časově ohraničen právě jejich 

splněním. Naproti tomu sportovní management můžeme chápat, jako kontinuální proces 

v dané organizaci, který probíhá napříč všemi procesy. Z toho vyplývá, že projektový 

management můžeme zahrnout do oblasti sportovního managementu.  

Hlavním cílem projektového managementu je zpracovat projekt tak, aby výsledný 

produkt byl ve vysoké kvalitě, jenž je podle autora Wysocki (2000) vymezen třemi 

hlavními prvky:  

• dostupnost zdrojů – které jsou projektu přiděleny a budou postupně užívány  

a čerpány,  

• čas – je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu, 

• náklady – jsou limitním finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení.  

Schéma č. 1: Základny projektového managementu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Svozilová (2011, s. 23) 

předmět 

projektu 

dostupnost zdrojů 

náklady 

ča
s 
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Výše uvedené prvky pomyslně vymezují základny projektového managementu. Z této 

pyramidy vyplývá, že jako základ projektu můžeme považovat dostupnost zdrojů. 

Zdroje můžeme chápat jak v rovině finanční, tedy určitý rozpočet přidělený na projekt, 

tak v rovině lidských zdrojů – lidí, pracujících na projektu. Vhodné využití a kombinace 

těchto tří základních prvků, je tedy značně určujícím faktorem pro výsledek projektu. 

3.2.1 Organizační struktura projektového managementu 

Jak již autorka zmínila v kapitole 3.2, nedílnou součástí projektového managementu 

jsou lidské zdroje, podílející se na tvorbě projektu.  Rozsah pracovníků je samozřejmě 

přímo úměrný náročnosti konkrétního projektu. Vzhledem k zaměření této diplomové 

práce, se bude autorka věnovat popisu organizačního týmu, nikoli variantě, kdy projekt 

dokáže zpracovat jediný člověk. 

Počet členů organizačního týmu závisí nejen na velikosti akce, ale dále také například 

na: 

• počtu účastníků akce, 

• počtu expertů (specialistů) potřebných k realizace akce, 

• skladbě pracovníků dle pracovního úvazku – pracovníci na plný pracovní 

úvazek, na poloviční pracovní úvazek, placení pracovníci, dobrovolníci. (Shone, 

Parry, 2004) 

Na rozsah organizačního týmu působí tedy více faktorů. Dále je potřeba se zaměřit  

i na funkce  týmu, podle autorů Shone a Parry (2004) by měli pracovníci pokrýt pět 

hlavních funkcí: 

• marketing, 

• finance, 

• administrativa, 

• služby pro návštěvníky (případně závodníky), 

• podpůrný tým.  

  



 15 

Jednotlivé funkce lze zajisté rozvádět do menších dílčích úloh, či je seskupovat  

dle potřeb manažerů., pracujících na projektu. Základními subjekty projektového 

managementu jsou: 

• manažer projektu – podrobněji v kapitole 3.2.1.1, 

• asistent manažera projektu – podrobněji v kapitole 3.2.1.2, 

• projektová kancelář – zajišťuje administrativní a dokumentační potřeby 

projektu, 

• projektový tým – je skupina jednotlivců, kteří jsou po dobu projektu uskupeni 

do pracovního týmu a jsou pověřeni přesně definovanými úkoly s přiděleným 

časovým obdobím. (Svozilová, 2011) 

3.2.1.1 Manažer projektu 

Manažer projektu je klíčovou pozicí daného projektu, je zodpovědný za výslednou 

prezentaci, kterou účastníci akce budou vnímat. Jeho činnost na projektu probíhá  

od samého počátku až po jeho finální vyhodnocení. Musí dokázat správně delegovat 

jednotlivé úkoly, tak aby všichni členové týmu měli jasno o své funkci, zároveň také 

dohlížet na průběh prací na projektu a případně je včas a efektivně korigovat. 

Jeho odpovědnost je tedy velmi vysoká, proto by měl v této roli být manažer, který  

je dostatečně autoritativní, ale zároveň schopný přijímat podněty od svých podřízených 

spolupracovníků, kteří se mohou iniciovat a dodat tak projektu mnohem více nápadů, 

než kdyby pouze plnili delegované úkoly manažera projektu. (Graham, Neiroti, 

Goldblatt, 2001) 

3.2.1.2 Asistent manažera projektu 

Nejbližším a nejvíce nápomocným spolupracovníkem manažera projektu je jeho 

asistent, těch může být i více v případě potřeby. Hlavním úkolem asistenta je vykonávat 

dílčí úkoly, které mu manažer projektu zadává a zodpovídá za jeho práci. Může mít  

na starost například některé aktivity během akce (koncert, slavnostní zahájení, apod.). 

Měl by být tedy schopný pracovat samostatně, efektivně a vnášet do projektu také nové 

nápady.  (Svozilová, 2011; Hierarchy Structure, 2013)  
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3.2.1.3 Ostatní pozice v organizační struktuře  

Výše uvedené vymezení rolí je naprostým základem pro skladbu organizačního týmu. 

Zahraniční autor Supovitz (2005) zmiňuje také další role, které se mohou v rámci 

organizační struktury objevit: 

• sponsorship manager – manažer, zodpovídající za iniciaci a rozvoj spolupráce 

s partnery (sponzory) akce; velmi důležitá funkce na samém vrcholu organizační 

struktury, 

• public relation manager – manažer, zabývající se komunikací akce směrem 

k veřejnosti, 

• ticket manager – manažer, který v případě sportovní akce může mít na starosti 

například zajištění prodeje registrací na závod či vstupenek pro diváky, 

• dobrovolníci – mohou zastávat dílčí role, na které není třeba specializovaných 

pracovníků, jako například pomoc u registrací, na trase závodu, apod. 

3.2.2 Fáze projektu 

Každý projekt je třeba naplánovat od prvotní myšlenky až po finální uzavření. 

Projektový tým tedy potřebuje zvolit vhodnou formu strategie plánování akce, která 

pokryje všechny nezbytné oblasti. V následujících podkapitolách uvádím dva možné 

pohledy na plánování akce.  

3.2.2.1 Životní cyklus projektu 

Prvním možným postupem při plánování akce je využití tzv.„životního cyklu projektu“. 

Celý proces můžeme rozdělit do tří hlavních fází: 

a) fáze před akcí, 

b) fáze během akce, 

c) fáze po akci. (Trenberth, Hassan, 2011)  

V každé fázi je potřeba dobře definovat jednotlivé úkoly, které se rozdělí mezi členy 

projektového týmu. Toto rozdělení by měl primárně dělat manažer projektu, který 

identifikuje jednotlivé činnosti a uspořádá je do logického sledu tak, aby projekt 

proběhnul s očekávánými výsledky. (Pirožek. 2003) 
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Na začátku všech projektů je určitá myšlenka či nápad, které jsou odrazovým můstkem 

pro uskutečnění akce. Originální myšlenka rozhodně může vzniknout v hlavě jedince, 

pokud je ale k dispozici tým, který dokáže společně  něco vymyslet, je šance na úspěch 

mnohem vyšší.  

K vytvoření unikátní myšlenky je velmi vhodné využít tzv. brainstorming. Tato 

skupinová technika volné diskuze slouží k hledání neobvyklých nápadů a návrhů 

k danému tématu. Přičemž platí pravidlo, že nápady se nesmí kritizovat, ale naopak 

rozvíjet a doplňovat. (Osborn, 1956). Další zahraniční autor (Bowdin, 2006) také říká, 

že: 

„některé na první pohled špatné myšlenky vedou k těm nejlepším, proto je důležité 

akceptovat všechny nápady.“ (Bowdin, 2006, s. 237) 

Po tom co je stanovena myšlenka budoucí akce, je třeba zajistit další nezbytné aspekty, 

které jsou pro správnou realizaci nezbytné. Mezi nimi jsou: 

• rozpočet – vytvoření návrhu a následné schválení rozpočtu na celou akci, 

• organizační tým – vytvořit projektový tým, včetně určení odpovědnosti všech 

členů, 

• strategie akce – určit cíle akce (podrobněji v kapitole 3.2.4) 

• časová náročnost – vytvořit harmonogram časové náročnosti celého projektu. 

(Trenberth, Hassan, 2011) 

Je patrné, že tato fáze je značně rozsáhlá a obsahuje množství úkolů, které je třeba splnit 

před samotným začátkem akce. Projektový tým je pod tíhou mnoha dílčích úloh, které 

však po jejich splnění směřují k vytyčeným cílům. 

Fáze, která začíná spolu se startem akce, je už jakýmsi vyvrcholením dosavadní snahy 

celého týmu a zde se nejvíce projeví propracovanost připraveného projektu a souhra 

projektového týmu. 

V ideálním případě manažer projektu dohlíží na hladký průběh akce, který by měl 

korespondovat s časovým rozvržením akce. V případě výskytu změn v časovém 

harmonogramu  nebo jiném problému, musí pružně reagovat a rozhodnout o dalším 

řešení. 
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Neustálou kontrolu nad probíhajícím projektem je v případě vícedenních akcí velmi 

vhodné doplňovat každodenním mítinkem realizačního týmu v místě akce. Kde 

manažer projektu připomene program následujícího dne a upozorní na důležité milníky 

daného dne, které je třeba dodržet.  

Konec akce neznamená konec práci na projektu. Projektový tým má nyní za úkol hlavně 

celou akci vyhodnotit, což je nezbytné jak pro případné následující ročníky akce, tak 

například i pro partnery akce, kterým je třeba dodat vyhodnocení akce. 

Ve vyhodnocení se zkoumá, zda bylo dosaženo stanovených cílů, zjišťují se názory  

na průběh akce od účastníků (závodníků, diváků), ale také organizačního týmu. Z těchto 

reakcí se lze poučit do budoucna a manažer projektu tak získá zpětnou vazbu k již 

proběhlé akci. (Trenberth, Hassan, 2011) 

3.2.2.2 Strategie podle Solomona 

Odlišný přístup rozfázování akce uvádí Solomon (2012): 

a) vytvoření události, 

b) rozpočet,  

c) lokalizace,   

d) sponzoři,   

e) zákazníci,   

f) účastníci,   

g) možnosti vysílání v TV,   

h) průběh akce. 

Oproti předešlému přístupu životního cyklu projektu, zde vidíme rozpracování na více 

menších segmentů, navíc nikoliv podle času, ale podle jednotlivých oblastí projektu. 

Je však zcela na projektovém týmu, jaký postup realizace akce zvolí. Oba přístupy se 

dají rozhodně kombinovat a v případě potřeby také doplňovat a různě upravovat.  

3.2.3 Krizový management 

Jakkoliv dobře a důkladně naplánovaný projekt může postihnout náhlá změna, která 

dokáže proces rozběhlého projektu zbrzdit, či úplně zastavit. Tato problémové situace 

může mít různé příčiny: ekonomické, organizační, personální, ale také například 
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povětrnostní vlivy či zásah politické moci. Proto je důležité se na tyto druhy krize 

alespoň z části připravit předem. 

Zahraniční autorka Janine Reid (2000) říká, že:  

„cílem krizového managementu je snížit potenciální nepříznivé dopady, díky předem 

naplánované simulaci jednotlivých řešení.“ (Reid, 2000, s. 105) 

Pokud tedy už v přípravné fázi projektu dokážeme alespoň z části vyjmenovat, případně 

i nasimulovat možné nepříznivé vlivy, jež mohou akci ohrozit, budoucnu zareagujeme 

pohotově, jistě a snížíme tak rizika jejich dopadů na minimum.  

Během krize jsou všechny média velmi dychtivá po jakýkoliv informacích, pokud je 

jako první neposkytne organizační tým, začnou si je vyhledávat jinde, jako například  

od personálu, účastníků, rozhodčích a ti jim poskytnout jakýsi „příběh“. Což následně 

vede k nepřesným, zaujatým a nespravedlivě podaným zprávám. Proto je naprosto 

nezbytné udržovat média informované, což zajistí mluvčí akce skrze tiskové zprávy či 

jiné sdělovací prostředky. (Trenberth, Hassan, 2011). 

3.2.4 Cíle projektu 

Zda je projekt úspěšný, poznáme nejlépe při porovnání jednotlivých oblastí  

se stanovenými cíli.  A právě ty, je velmi vhodné stanovit podle jednoduchého pravidla, 

tzv. SMART techniky. 

Tuto metodu poprvé použil George T. Doranen (1981), když ji publikoval v časopise 

Management Review. SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů 

atributů cílů: 

• S – Specific – specifické, konkrétní cíle, 

• M – Measurable – měřitelné cíle, 

• A – Achievable/ Acceptable – dosažitelné/ přijatelné, 

• R – Realistic/ Relevant – realistické/ relevantní vzhledem ke zdrojům, 

• T – Time Specific/ Trackable – časově specifické/ sledovatelné. (Management 

Mania, 2015). 
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Můžeme se také setkat s českým alternativním  pojmem  „KARAT“, který v sobě 

skrývá tributy: konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný. 

(Wagnerová, 2008) Tento český ekvivalent se však používá zcela výjimečně, pojem 

„SMART“ je již zavedeným slovním spojením i mezi českými odborníky. 

3.2.5 Rozpočet 

Rozpočet je velmi významnou součástí projektu, což dokazuje také zmínka v kapitole 

3.2, kde se mezi tři hlavní prvky projektu řadí náklady, jež jsou nezbytnou částí 

rozpočtu. Tvorba rozpočtu je činnost, která je většinou svěřována zkušenějším 

manažerům a obsahuje tyto kroky:  

• přiřazení nákladů jednotlivým úsekům práce podle: pracnosti, časového rozpisu 

a sazeb za jednotlivé pracovní zdroje, 

• ocenění a časové rozložení nákladů na:  

o materiál, 

o pořízení nebo pronájem provozních technologií, 

o subdodávky produktů a nákup služeb včetně pojištění, přepravného, 

likvidace odpadu, apod., 

o licence a poplatky, 

• vyhodnocení ostatních potřeb členů projektového týmu, ocenění a časové 

rozložení nákladů, cestovné, 

• zohlednění nepřímých nákladů projektu, 

• výpočty a stanovení projektových rezerv, 

• vyhodnocení cash-flow projektu a potřeb jeho financování a zahrnutí těchto 

nákladů do projektu, 

• celkové hodnocení přijatelnosti rozpočtu podle předpokladů a očekávání  

a případná optimalizace. (Svozilová, 2011) 

Rozpočet má dvě hlavní strany: náklady a příjmy. Náklady je třeba rozdělit podle  

dílčích úseků, které korespondují s výše uvedenými kroky tvorby rozpočtu. Ve zkratce 

to jsou tedy: práce, materiál, technologie, služby a určitá finanční rezerva. 

Náklady je potřeba vykrýt příjmy, to je stěžejní požadavek všech projektů. Málokterý 

projektový tým se však uspokojí pouze s pokrytím výdajů a snaží se tak mít na akci  

i zisk, který nastane při situaci, kdy jsou příjmy vyšší než výdaje na daný projekt. 
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Zdroje příjmů mohou být z nejrůznějších oblastí: 

• granty a dotace – mohou být od jednotlivých měst, krajů, či ministerstev, není 

však snadné na ně dosáhnout, žadatel musí doložit určitý pozitivní dopad akce  

a zejména projít nelehkou a časově náročnou administrativou, dotace jsou 

určeny výhradně na daný účel a v případě nesplnění některých náležitostí musím 

být plně vráceny, 

• sponzoři – často bývají značným zdrojem příjmů rozpočtu akce, je potřeba 

vhodně zvolit protislužby, aby byla rentabilita akce pro sponzora atraktivní, 

• poplatky účastníků akce – zahrnují vstup na akci či startovné sportovců, 

• interní zdroje společnosti – členské příspěvky nebo příjmy z předchozích akcí. 

(Changi, 2013) 

Protože obsahuje rozpočet mnoho proměnných, je potřeba při jeho navrhování počítat 

s určitou rezervou, tak aby realizace projektu nebyla ohrožena, ani při navýšení nákladů 

u více položek.  

3.3 Marketing ve sportu 

V předchozí kapitole 3.2 autorka objasnila témata, potřebné k samotné realizaci akce. 

Tato kapitola bude věnována sportovnímu marketingu, který dokáže zdokonalit 

nabízený produkt (či službu) tak, aby byl zákazníky přijat co nejlépe a oceňován  

co nejvýše. 

Američtí autoři B. G. Pitts a D. K. Stotlar (1996) definují sportovní marketing jako: 

 „proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci  

a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků  

a bylo dosaženo cílů firmy.“ (B. G. Pitts a D. K. Stotlar, 1996, s. 80) 

Aby společnost dosáhla v oblasti marketingu vytyčené cíle, musí vycházet z reálné 

situace svého okolí. Stejní autoři člení toto okolí na: 

• spolupracující okolí – veškeré fyzické a právnické osoby, které jsou ochotny  

se podílet na realizaci jednotlivých cílů, jsou to například pracovníci, 

dodavatelé, právníci, apod., 



 22 

• konkurenční okolí – informace o společnostech, pohybujících se ve stejné 

obchodní činnosti, jejich analýzou lze zachytit aktuální trendy a produkty, 

• ekonomické okolí – stav ekonomiky může výrazně ovlivnit vývoj organizace  

a sponzorování ze strany firem, 

• politické okolí – prostředí pro obchodní činnosti ve sportu, např. zdaňování 

příjmů z reklamy, loterijní zákon, apod., 

• sociální okolí – znalost sociálních a kulturních tradic oslovené společnosti, 

• právní okolí – podpora jednotlivých oblastí v právním systému daného státu.  

Tato podrobná analýza okolí zajistí organizaci, mnohem lepší zacílení nabízeného 

produktu či služby na daném trhu. Znalost oslovovaného okolí je pro úspěch akce velmi 

důležitá. 

3.3.1 Marketingový mix 

Po tom co společnost pronikne do problematiky svého okolí, může se zaměřit na další 

marketingový nástroj, tzv. marketingový mix, neboli 4P. Jedná se o kombinaci čtyř 

základních marketingových nástrojů, kterými firma míří na daný trh a snaží se 

dosáhnout vytyčených cílů:  

• produkt (product) – uspokojuje potřeby zákazníka a označuje nejen samotný 

výrobek nebo službu, ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image, značku, 

apod.,  

• cena (price) – hodnota výrobku pro zákazníka, vyjádřená v penězích, za kterou 

se produkt prodává, 

• propagace (promotion)  

o nejviditelnější část marketingového mixu, zabývá se propagací výrobků 

či služeb,  

o v této oblasti se nejvíce uplatňuje reklama, publicita (public relations), 

osobní prodej a opatření na podporu prodeje (zde mohou být zahrnuty  

i suvenýry k akci), 

• distribuce (placement) – přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi,  

tzn, distribuční cesty. (Kotler, 1998; Sun Marketing, 2004) 

Vzhledem k zaměření diplomové práce na sportovní akci, je vhodné doplnit 

marketingový mix o další 3P, které rozvíjí marketing služeb: 
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• lidé (people) – jedna z nejdůležitějších částí všech projektů, která díky souhře  

a  nasazení týmu, dokáže z průměrné akce vytvořit neopakovatelný zážitek, 

• prezentace 

o spojeno s prostředím, ve kterém je služba poskytována, což je zákazníky 

velmi vnímáno, oceňováno a zejména odlišuje firmu od konkurence, 

o zahrnuje také ostatní aspekty, jako oblečení zaměstnanců, vzhled 

webových stránek, komfort či atmosféru, (Kincl, 2004) 

• proces (process) – zahrnuje dobu a způsob obsluhy zákazníka: 

o  rychlost obsluhy, doba obsluhy, doba čekání, forma obsluhy. 

(Čáslavová,  2009). 

3.4 Sponzoring sportovních akcí 

Významnou část finančních zdrojů představují příjmy od sponzorů neboli partnerů 

akce. Naprostá většina (nejen) sportovních akcí je na příjmech od partnerů závislá  

a jejich existence je pro realizaci akce klíčovou záležitostí.  

Na tyto příjmy však není snadné dosáhnout, velmi záleží na schopnostech manažerů, 

kteří tyto partnery osloví a dokáží je přimět k podpisu smlouvy. Tato kapitola rozvíjí  

i další specifika, týkající se sponzorování akce. 

Velmi výstižná definice sponzorování je od autorů Bruhn, M. Mussler, M. (1991):  

„Sponzorování lze definovat jako připravenost finančních a materiálních prostředků 

nebo služeb ze strany podniků, které jsou přidělovány osobám a organizacím působícím 

ve sportu, kultuře a v sociálních oblastech s cílem dosáhnout podnikových 

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

ve které sponzor a sponzorovaný dosahují svých cílů s pomocí druhého. Vstup  

do partnerství je vyjádřen sponzorováním, kde jsou smluvně regulovány výkony obou 

stran.“ (Bruhn, M. Mussler, M., 1991, s. 8) 

Aby se obě strany – sponzor a sponzorovaný, dostaly do fáze podpisu smlouvy, 

předchází tomu mnoho postupných kroků, které autorka uvede v následujících 

podkapitolách. 
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3.4.1 Oslovení sponzora 

Ať už jde o oslovení nového potenciálního sponzora, či snaha o udržení stávajícího,  

je potřeba aby před každým novým ročníkem akce (nebo jiným dělícím úsekem) byl 

partnerovi představen předmět sponzoringu. Ten může obsahovat následující: 

• obecné informace – datum a místo akce, forma sponzorování (například titul  

„hlavní sponzor“ – podrobněji v kapitole 3.4.2), 

• kdo jsou zákazníci akce – popsat hlavní cílové skupiny akce, 

• klíčové benefity -  představit partnerovi hlavní výhody, které mu sponzoring 

přinese,  

• mediální partneři a pokrytí akce v médiích – garance mediální aktivity, pomocí 

které se partner může zviditelnit i mimo místo a čas akce, 

• seznam sponzorů – přehled dosavadních sponzorů, které může být doplněno  

o ukázku úspěšné prezentace partnera, jako výsledku sponzorství, 

• kontaktní informace – jméno, telefonní číslo, emailová adresa a případně 

internetová stránka společnosti. (Irwin, 2008) 

Není nezbytné tlačit partnera do okamžitého rozhodnutí, týkající se uzavření smlouvy. 

Mnohem vhodnější je pozvat partnera na krátkou neformální schůzku, kde mu  

ve zkratce představíme projekt (viz body výše), nastíníme možné směry partnerství  

a hlavně zdůrazníme jeho benefity, které by mohla spolupráce přinést. Smyslem tohoto 

seznámení je vybudovat vztah, ne okamžitý obchod. 

Další taktikou, kterou můžeme získat partnera na svou stranu, je pozvání na akci,  

na které se společnost podílí. Partner, tak může akci prožít a na vlastní oči vidět 

prezentaci jednotlivých partnerů rozlišných úrovní (generální partner, hlavní partner, 

apod.). 

3.4.2 Fáze před podpisem smlouvy 

Již oslovený sponzor, který je seznámen s možnými oblastmi sponzoringu, které zažil 

osobně, či vyslechnul při schůzce, je nyní ve fázi rozhodování, zda smlouvu podepsat. 

V tomto bodě je pro společnost, která oslovuje potenciálního partnera, nejvýhodnější 

jednat tzv. tváří v tvář. Neboť schopný manažer, dokáže skvěle argumentovat  

a navrhovat možné směry spolupráce, „šité partnerovi na míru“ a prodat mu tak  

jeho nabídku.  
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Tato nabídka se odlišuje podle úrovně sponzorování, které mohou být: 

• generální partner, 

• hlavní partner, 

• partner, 

• mediální partner, 

• institucionální partner, 

• dodavatel. 

Jednotlivé úrovně sponzorování se liší, podle poskytovaných protislužeb, které pro ně 

projektoví manažeři připraví v nabídce. V rámci jedné úrovně mohou mít partneři 

rozlišné nabídky, avšak výsledný souhrn protislužeb by měl být napříč úrovní obdobný.    

Nabídka pro sponzora sportovní akce může zahrnovat tyto sekce: 

• forma sponzorování – úroveň sponzorování (např. generální partner), jméno 

v názvu akce,  

• úroveň exkluzivity – exkluzivita mezi partnery, exkluzivita dodavatele (např. 

automobilová společnost), exkluzivita prodejce na akci (např. sportovní zboží),  

• licence a oficiální povolení – užití loga a názvu akce, právo na prodej 

reklamních předmětů,  

• reklama – nabídka sportovní reklamy (na dresech, startovních číslech, 

mantinelech, výsledkových ukazatelích, nářadí a náčiní), nabídka reklamy  

na sportovišti, reklama v televizi a rádiu, venkovní reklama,  

• public relations – tisková a jiná média, soutěže pro diváky, obsah na webových 

stránkách, propojení internetových stránek partnera s akcí, soutěž na webových 

stránkách, 

• jiné propagační činnosti – design akce, aktivace partnera (viz kapitola 3.4.5.1), 

zajištění moderátora na akci,  

• hospitality program – vstupenky na akci (do VIP zóny, vstupenky na akci, 

startovné na závod), setkání se sportovci, speciální akce pro sponzory, pozvání 

na doprovodné akce (koncert, VIP večírek). (Čáslavová, 2009) 
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3.4.3 Formální struktura smlouvy 

Každá smlouva musí mít danou strukturu a jasně stanovené protislužby obou stran: 

sponzora (partnera) i sponzorovaného (tzv. objednatele). Tato struktura může mít 

následující charakter: 

a) úvod – platnost smlouvy, pojmenování obou stran, 

b) povinnosti partnera – výše jeho plnění (finanční, materiální), splatnost plnění, 

c) povinnosti objednatele – veškerá prezentace partnera, způsob doložení 

prezentace, 

d) závěr – podpis obou stran. 

3.4.4 Podepsání smlouvy 

Poté co co potenciální partner zváží všechny výhody spolupráce, se rozhodne zda 

smlouvy podepíše nebo zda bude požadovat dodatečné úpravy jeho plnění. Většinou se 

jedná o úpravu výše plnění (finančního i materiálního). V tomto bodu se obě strany 

dostávají znovu do diskuze, neboť plnění partnera musí korespondovat s protislužbami 

objednavatele. Zástupce objednavatele musí partnerovi argumentovat například: 

• propagací image společnosti, 

• zvýšení známosti společnosti, 

• získáním nových zákazníků, 

• získáním nových kontaktů mezi dalšími partnery a VIP hosty. (Čáslavová, 2009) 

3.4.5 Realizace plnění 

Výsledné plnění spolupráce by mělo vždy obsahovat dohodnuté body smlouvy, 

v ideálním případě i plnění nad rámec smlouvy. Navíc každá jednotlivá realizace plnění 

by se měla průběžně konzultovat a potvrzovat s partnerem, aby se předešlo možným 

neporozuměním a následným neúspěchům.  
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3.4.5.1 Aktivace partnera 

Nejdůležitější forma realizace plnění je tzv. aktivace. Irwin (2008) ji označuje jako  

tzv.   „středobod celého sponzorství.“ Aktivace může mít např. podobu: 

• exkluzivní reklamy – vzducholoď,  

• propagačních aktivit – testovací jízdy automobilů, 

• distribuce produktů partnera – produkty ve startovních balíčcích závodníků. 

3.4.6 Vyhodnocení plnění  

Sportovní akce pro projektový tým nekončí koncem zápasu či posledním závodníkem 

v cíli. Ze strany objednatele, následuje ještě dlouhá cesta k ukončení celého projektu. 

Akce se musí také pro partnery vyhodnotit, a to doložením veškerého plnění na akci.  

Vyhodnocení se dělá elektronicky například pomocí prezentace. 

Co nejdříve po akci se partnerovi dokládá tzv. executive summary, neboli shrnutí akce, 

které poskytuje krátký, stručný souhrn o proběhlé akci: 

• základní data – datum a místo akce, 

• údaje o účastnících – počet návštěvníků a diváků,  

• mediální dosah – přímý přenos v TV, počet mediálních výstupů,  

• zajímavosti akce –vítěz akce, novinky v programu. 

Následně pracuje projektový tým na detailním vyhodnocení pro každého partnera akce. 

Toto vyhodnocení má dvě hlavní části – obecnou část a část s vyhodnocením 

sponzorského plnění pro každého partnera. 

3.4.6.1 Obecná část vyhodnocení 

Obecná část je společná pro všechny partnery a zahrnuje mnoho informací o celé akci, 

je v podstatě detailnějším executive summary a navíc od něj může obsahovat: 

• informace o programu akce – služby v zázemí, aktivity partnerů, 

• záštity – od krajů, měst a obcí nad akci, 

• zajímavé hosty na akci – známí sportovci, důležití VIP hostě, 

• informace o propagační kampani akce – v televizi, rádiu, denících, MHD,  

na ulicích, 
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• propagace akce v televizi – přímý přenos a záznam akce, výskyt v denních 

zprávách. 

• mediální hodnota akce – podle počtu a druhu mediálních výstupů akce. 

Tato část je velmi obsáhlá, její dobré zpracování však partnerovi dokládá význam  

a velikost akce, kterou se prezentuje navenek veřejnosti. 

3.4.6.2 Doložení sponzorského plnění 

Doložení sponzorského plnění, slouží jako důkaz toho, co obě strany podepsaly v rámci 

sponzorské smlouvy, jeho struktura tak plně koresponduje s jednotlivými body 

smlouvy. Na toto vyhodnocení tedy musí projektový tým myslet a od počátku 

dokumentovat vše, co by se mohlo do vyhodnocení využít.   

Sponzorské plnění může například obsahovat: 

• exkluzivitu partnera – např. oficiální vozy akce 

• titulární partner – partner závodu, celé akce, 

• logo partnera – na tiskovinách, venkovních reklamách, startovních číslech, 

• aktivace partnera – místo pro prezentační stánek, maskot, 

• vizibilita v televizi – sponzorské vzkazy a upoutávky, 

• plnění navíc – tam kde se partner vyskytuje, ale je to již nad rámec smlouvy. 
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4 METODOLOGIE 

Vzhledem k zaměření diplomové práce a potřebě detailních informacích, zvolila autorka 

metody kvalitativního výzkumu. Diplomová práce využívá tyto metody: 

• případová studie, 

• zúčastněné pozorování, 

• analýza dokumentů, 

• polostrukturovaný rozhovor, 

• SWOT analýza. 

4.1 Případová studie 

Tato diplomová práce se zabývá případovou studií akce Jizerská 50, která se koná 

v Bedřichově. Studie popisuje management akce, tedy komplexní představení jejich 

potřebných součástí. Dále také její marketing, který propaguje Jizerskou 50 a pomáhá  

ji k co nejlepší možné prezentaci. Výsledkem studie je návrh pro příští ročníky Jizerské 

50. 

4.2 Zúčastněné pozorování 

Autorka diplomové práce byla u organizace 49. Jizerské 50, jako člen organizačního 

týmu agentury RAUL na pozici project assistent. Na interních přípravách akce 

pracovala od listopadu 2015, které probíhaly ze sídla agentury v Praze. 

Následně na tyto přípravy navázala práce v místě akce – stadion v Bedřichově a v OC 

Nisa v Liberci (místo registrací závodníků a vyzvedávání startovních balíčků), v období  

od 4. do 10. ledna 2016.  

Od 4. do 7. ledna 2016 probíhaly finální přípravy, poté od 8. do 10. ledna 2016 práce  

na probíhající Jizerské 50. 

Autorka se věnovala projektu i po skončení akce, přibližně do konce  měsíce března.  

Pozorování bylo ve smyslu nestandardizovaného, tedy nemělo striktně danou formu  

a přesně stanovený cíl. Autorka monitorovala zázemí akce, organizačního týmu a jeho 

postupy, jak v době příprav, tak při akci. Ale například i chování diváků a závodníků. 
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4.3 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů je pro tuto práci stěžejním zdrojem informací. Všechna získaná 

data byla zpracována již předem, proto můžeme říci, že se jedná o využití sekundárních 

dat. Výhoda jejich použití, je nemožnost zkreslení dat, jako se může stát například  

při osobním pozorování nebo osobním rozhovoru. 

Zde uvádí autorka zdroje, které byly využity pro sběr potřebných dat: 

• Interní dokumenty agentury RAUL s.r.o.: 

o interní informace – rozpočet, sponzoři, harmonogram akce, zpětná vazba 

závodníků, produkční materiály, apod., 

• Prezentace společnosti RAUL s.r.o.: 

o informace o jednotlivých závodech, demografické údaje závodníků, 

mediální ukazatele, 

• Oficiální internetová stránka Jizerské 50 –  www.jiz50.cz 

Některá z dat byla zpracována v počítačovém program MS Excel a pro lepší vizualizaci 

převedena do podoby přehledných tabulek, schémat a grafů. 

4.4 Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor byl veden 26. května 2016 s Ondřejem Broučkem, který je 

manažerem projektu Jizerská 50. Rozhovor byl uskutečněn po akci a záznam probíhal 

písemně i pomocí diktafonu. Pomocí rozhovoru zjistila autorka informace z těchto 

oblastí: 

• rozdělení kompetencí pořadatelů (SKI KLUB a RAUL), 

• pozice a funkce členů organizačního týmu, 

• harmonogram akce, 

• tvorba rozpočtu, 

• krizový management akce, 

• cíle pro další ročníky akce. 

Výše zmíněné informace využila autorka v analytické a syntetické části diplomové 

práce. 
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4.5 SWOT analýza 

Autorka využila SWOT analýzu k přehlednému shrnutí důležitých milníků, na které 

v rámci analýzy předchozích ročníků Jizerské 50 narazila.  

SWOT je akronymem čtyř anglických pojmů:  

• strenghts – silné stránky, 

• weaknesses –slabé stránky, 

• opportunities – příležitosti, 

• threats – hrozby. 

Z nichž silné a slabé stránky hodnotí vnitřní faktory projektu, v podání Jizerské 50 

autorka zařazuje tyto oblasti: 

• aktuální postavení akce, 

• personální zdroje, 

• finanční a materiální zdroje, 

• kvalita trasy a zázemí, 

• propagace.  

Naopak příležitost a hrozby hodnotí situaci Jizerské 50 vzhledem k vnějšímu okolí, 

které autorka hodnotí v těchto oblastech: 

• ekonomické, 

• demografické, 

• konkurenční, 

• počasí. 

Autorka se zaměřila na klíčové a důležité faktory, které jsou podloženy analýzou 

předešlých ročníků. Výsledky SWOT analýzy následně posloužily ke stanovení cílů 

Jizerské 50 v dalších ročnících.  
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Výsledky SWOT analýzy je vhodné také provázat se stanovenými cíli akce a pomocí 

nich zodpovědět následující otázky: 

• Využívají definované cíle identifikované silné stránky? 

• Eliminují definované cíle identifikované slabé stránky? 

• Využívají definované cíle identifikované příležitosti? 

• Reagují definované cíle na identifikované hrozby? (Grasseová, 2006) 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce představuje tradiční akci Jizerská 50 z pohledu 

managementu.  V úvodních kapitolách autorka představí akci, projektový tým a proces 

tvorby akce, včetně analýzy předešlého 49. ročníku. V návaznosti na tyto kapitoly 

následně uvede návrhy na možné změny a novinky v oblasti managementu akce 

Jizerská 50. 

5.1 Historie závodu Jizerská 50 

Jizerská 50 je tradičním závodem v běhu na lyžích klasickou technikou, který se poprvé 

konal 20. ledna 1968. Na startu prvního ročníku bylo pouhých 52 závodníků a jel  

se jako nominační závod na Krkonošskou sedmdesátku. (Historie závodu Jizerská 50) 

Trasa závodu vede od počátku po tzv. Jizerské magistrále, která se nachází  

v CHKO  Jizerské hory a od roku 1984, se mohla jako první v České republice pyšnit 

strojově upravenými trasami. Tento nápad vznikl z iniciativy pořadatelů, kteří chtěli 

umožnit účastníkům závodu trénink nejen ve dnech příprav před samotnou akcí,  

ale i v průběhu celé zimní sezóny. (Historie magistrály) 

Obrázek č. 1: Logo Jizerská 50 – původní a nynější verze 

 

Zdroj: interní dokumenty RAUL s.r.o. 

V roce 1970, při 3. ročníku bylo představeno logo závodu, které navrhl Karel Frej  

a používalo se až do roku 2007, kdy jej nahradilo nové, modernější logo.  
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Rok 1970 měl pro Jizerskou 50 bohužel i stinnou stránku. Celkem 15 horolezců, kteří 

byli zároveň i mezi zakladateli závodu, tragicky zahynulo při expedici v Peru.  

Od následujícího 4. ročníku, tedy v roce 1971, se jede závod jako památka na tuto 

tragickou událost, s přídomkem „Memoriál Expedice Peru“.  (Langer, 2001) 

5.2 Současnost Jizerské 50  

Postupem času se Jizerská 50 stala uznávanou akcí mezinárodního významu, což 

dokazuje také rok 1999, kdy byl závod zařazen do světové ligy dálkových běhů 

Worldloppet2. Dalším úspěchem bylo zařazení do prestižního seriálu Ski Classics v roce 

2011, který zahrnuje známé dálkové běhy v rámci Evropy, na něž je upínána velká 

pozornost televizních médií. (Visma Ski Classics) 

Program Jizerské 50 se postupně rozšířil na třídenní svátek běžkařů všech věkových 

kategorií a nabízí účastníkům také kratší distance i závody volnou technikou:  

• 30 km volnou technikou, 

• 25 km klasickou technikou, 

• 1,5 km sprint, 

• štafetový závod, 

• dětské závody. 

Aktuálně má Jizerská 50 již 49. ročníků a pořadatelé připravují jubilejní  

50. Jizerskou 50. 

5.3 Projektový tým Jizerské 50 

Celou akci mají na starosti 2 skupiny pořadatelů: SKI KLUB Jizerská padesátka z.s. 

(dále jen SKI KLUB) a agentura RAUL s.r.o. (dříve Mather Activation s.r.o.), jejichž 

spolupráce v organizaci Jizerské 50 probíhá od roku 2007. (Kaliba, 2015) 

                                                
2  Worldloppet je mezinárodní sportovní federace maratonů běžeckého lyžování, která má za cíl 
podporovat tento sport prostřednictvím různých členských závodů po celém světě. V současné době 
sdružuje celkem 17 závodů z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie. 
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5.3.1 Role SKI KLUBU v managementu akce 

Spolek SKI KLUB je držitelem ochranné známky Jizerská 50, předsedou výboru  

je Martin Koucký, který je nově od r. 2016 také součástí pětičlenného vedení seriálu 

Worldloppet. (Jizerská 50) 

Kromě Martina Kouckého je významnou osobou také Michaela Visingerová, která 

zajišťuje kancelář závodu a pokrývá mnoho důležitých funkcí: komunikaci  

se závodníky, komunikaci s elitními závodníky, registrace na závody, a další.  

SKI KLUB má na starost zejména tyto důležité části: 

• trasa závodu – jejich značení, úpravu stopy a zasněžování, 

• rozhodčí – na trase, na stadionu, 

• další pomocníky – technickou četu, obsluhu na občerstvovacích stanicích, 

personál u výdeje startovních balíčků, obsluhu parkovišť,  

• potřebná povolení k závodu – administrativní nutnosti, týkající se povolení  

a záborů místa závodu, 

• dopravu závodníků. (Brouček, 2016) 

Funkci SKI KLUBU je ve zkratce možné shrnout, jako technické zajištění průběhu 

akce. V těchto oblastech totiž dokáží dokonale využít znalosti prostředí, ve kterém  

se Jizerská 50 koná. Ať už jde o prostředí jako takové, či kontakty na místní pořadatele.   

5.3.2 Role agentury RAUL v managementu akce 

Agentura  RAUL, pak zajišťuje veškeré marketingové a komunikační aktivity spojené 

s akcí, ale také naprostou většinu partnerů a dodavatelů potřebných pro průběh akce.  

A právě působnost agentury RAUL v managementu akce Jizerské 50, je stěžejním 

bodem této diplomové práce a následující kapitoly rozvíjí její působnost na akci.    

5.3.2.1 Představení agentury Raul s.r.o. 

Sportovně marketingová agentura RAUL s.r.o. (dále také RAUL) vznikla v roce 2015 

z dřívější společnosti Mather Activation s.r.o. Agentura se specializuje na sportovní 

marketing, produkty a aktivace. Jednatelem je Marek Tesař, který je zároveň 

marketingovým ředitelem Českého olympijského výboru. Nejvyšší vedení společnosti 
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zastupuje na pozici Managing director Petr Lešek, společně s Davidem Doušou, který je 

na pozici Account director.  

RAUL se nezabývá pouze organizací akce Jizerská 50, ale ve svém portfoliu má několik 

dalších sportovních projektů. Z pohledu marketingového zajištění, tzn. podobném 

modelu spolupráce s místními pořadateli jako na Jizerské 50, jsou to akce: 

• Primátorky – tradiční veslařský závod v Praze na Vltavě, 

• SkiTour – seriál závodů v běhu na lyžích, jehož součástí je i Jizerská 50, 

Dále organizuje také akce, které zajišťuje komplexně: 

• Běhej lesy – seriál běžeckých závodů v přírodě, 

• Bike Prague – závod horských kol v Praze. 

Agentura dále zastřešuje také projekt Praha sportovní, který obsluhuje v rámci 

komunikace. Z partnerských aktivací, lze například vyzdvihnout projekt „boostprague 

Rozsviť Prahu“, který byl realizován pro klienta adidas a získal druhé místo v soutěži 

Český direkt a promo. 

Obrázek č.2: Logo RAUL s.r.o. 

 

Zdroj: www.raul.cz 

5.3.3 Oboustranná spolupráce pořadatelů Jizerské 50 

Aby byla zajištěna souhra a informovanost obou stran pořadatelů, je potřeba udržovat 

dobrou komunikaci. Obě strany společně komunikují jak na dálku, pomocí emailů,  

či telefonických rozhovorů, ale také osobně, při pravidelných schůzkách. Pravidelnost  

a intenzita souvisí zejména s časovým obdobím do začátku akce, která se koná vždy 

v lednu, či únoru.  
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5.3.4 Organizační struktura  

Hlavní projektový tým pracovníků z RAUL s.r.o., je rozdělen do jednoduché 

organizační struktury, která je znázorněna v následujícím schématu:  

Schéma č. 2: Organizační struktura  

 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

5.3.4.1 Account director 

Pozici Account directora představuje David Douša, který je klíčovým člověkem  

pro jednání s hlavními partnery akce a nastavování jejich smluvních podmínek. Účastní 

se tedy všech významných schůzek s partnery, ať už před samotným začátkem akce, 

kde se domlouvají podmínky partnerství, nebo po akci, v rámci vyhodnocení akce. Tuto 

funkci můžeme pojmenovat i jako Sponsorship manager, která byla zmíněna v kapitole 

3.2.1.3. 

Zároveň také spomáhá s tvorbou a schvalováním rozpočtu akce, má přehled o průběhu 

příprav akce, který získává na pravidelných schůzkách projektového týmu, jež se konají 

minimálně 2x do týdne. Dále vystupuje i v důležitých rozhovorech pro televizi, rádio 

nebo například v rámci tiskových konferencích k akci. 

Account		
director	

Project		
manager	

Project		
assistant	

PR		
manager	

PR		
assistant	
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5.3.4.2 Project manager 

Project manažerem akce Jizerská 50 je Ondřej Brouček, který zodpovídá za mnoho 

věcí, jež jsou potřebné k zajištění hladkého chodu akce. Jak již bylo zmíněno v kapitole 

3.2.1.1, činnost na této pozici, znamená velké nasazení od samého počátku akce  

až po její finální vyhodnocení. Deleguje úkoly mezi další členy týmu a zároveň dohlíží  

na jejich realizaci. Sám také například zajišťuje tyto funkce: 

• jednání s partnery akce, 

• jednání s dodavateli akce, 

• jednání s místními pořadateli akce, 

• tvorba rozpočtu a jeho aktualizace, 

• dohled na grafické návrhy materiálů, potřebných pro akci, 

• návrh zázemí akce, 

• koordinace příprav i vyhodnocení akce, 

• koordinace v průběhu konání akce. 

5.3.4.3 Project assistant 

Pravou rukou manažera akce je jeho asistent, v případě Jizerské 50 Tomáš Kaliba.  

Ten jednak plní delegované úkoly od manažera akce, ale také svou iniciativou vymýšlí 

možná řešení jednotlivých problémů. Je nápomocný např. při: 

• vyhledávání a kontaktování dodavatelů akce, 

• komunikaci s partnery akce, 

• zadávání podkladů pro grafické studio, 

• tvorbě vyhodnocení akce. 

Protože je Jizerská 50 rozsáhlou akcí, je potřeba s blížícím se datem konání, participace 

více asistentů. Tito asistenti nemají akci Jizerská 50 za primární projekt na kterém 

pracují v průběhu roku, jako v případě Tomáše Kaliby, ale pouze částečně vypomáhají  

s dílčími činnostmi, např.: 

• organizace VIP hostů a jejich programu – akreditace, catering, VIP večírek, 

ubytování, 

• organizace koncertu na akci, 
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• organizace firemní štafety – oslovování potenciálních účastníků, zázemí  

pro štafety,   

• organizace dobrovolníků na akci. 

Celkový počet těchto asistentů manažera se pohyboval v rozmezí 4-5 lidí. 

5.3.4.4 PR manager a assistant 

PR manager je na všechny projekty RAUL společný a je jím Tomáš Leixner. 

Zjednodušeně řečeno je jeho úkolem to, aby byla Jizerská 50 dobře vidět. Zajišťuje 

například: 

• PR články – na webu Jizerské 50, pro webové stránky partnerů,  

• newslettery – obsah týkající se akce i PR vzkazů od partnerů, 

• Facebook akce – obsah stránky, včetně reakcí na dotazy lidí, 

• pokyny pro závodníky – které se distribuují pomocí emailové komunikace, 

• zajištění ploch pro venkovní reklamu akce – např. billboardy, plakáty, 

• tiskové konference – výběr místa akce, pozvání na konferenci i její vedení, 

• výsledkový zpravodaj – elektronický časopis, který je vydáván po akci, 

• Magazín Stopa! – elektronický časopis o běžeckém lyžování, který vychází  

před i po akci. 

Jelikož je výčet úloh velmi obsáhlý, má PR manažer k sobě také svého asistenta, kterým 

byla v době 49. Jizerské 50 Barbora Surá. Pro nadcházející 50. ročník ji nahradila 

Pavlína Běhounková.  

5.4 Organizační fáze akce Jizerská 50 

V kapitole 3.2.2.2 autorka zmínila rozdělení jednotlivých fází akce podle Solomona,  

a právě na tyto fáze aplikuje v následujících kapitolách data a informace z předešlých 

ročníků, z důrazem na 49. ročník závodu, který se konal v lednu 2016.  

5.4.1 Vytvoření události 

Pokud nebereme v potaz historické vytvoření události v roce 1968, které již bylo 

zmíněno v kapitole 5.1, tvoří se akce v podstatě hned po skončení ročníku předešlého.  
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5.4.1.1 Termín akce 

Jizerská 50 se od r. 2001 jezdila tradičně druhý lednový víkend, v tento termín bylo 

však velmi častým nešvarem nedostatek sněhu a teplé počasí. Na jeho nedostatek 

doplatil právě 49. ročník Jizerské 50, konaný 8. – 10. ledna 2016. Závod se ale i přes 

nepřízeň počasí podařilo zachránit a uskutečnil se (podrobněji v kapitole 5.4.9). 

Z důvodu nedostatku sněhu se v tomto období nekonaly například také závody v roce 

2007 a 2014. 

Pořadatelé si tak nechali od Českého hydrometeorologického úřadu zpracovat 

dlouhodobou analýzu počasí za období 1951 - 2015, ze které jim jako nejlepší období 

pro konání Jizerské 50 vyšla polovina února.  Z výsledných dat vyplynula 95% šance  

na dostatečnou sněhovou pokrývku v únoru, oproti 83% pravděpodobnosti v původním 

lednovém termínu. (RAUL s.r.o.)  

Jelikož je Jizerská 50 součástí seriálu Ski Classics, je velmi těžké měnit termín závodu, 

protože většina závodů má své pevně dané místo v kalendáři a jen stěží chtějí pořadatelé 

těchto závodů ustoupit z jejich zaběhlých termínů.  

Po dlouhých jednáních o možnostech konání Jizerské 50 v únorovém termínu,  

se nakonec organizátoři rozhodli zvolit pro jubilejní 50. ročník třetí únorový víkend, 

tedy  17. – 19. února 2017. V úvahu se musely brát totiž i jarní prázdniny, díky kterým 

jsou ubytovací kapacity velmi vytíženy. Navzdory změně termínu se podařilo  

Jizerskou 50 i nadále ponechat jako součást prestižního seriálu Ski Classics.  

(Jizerská 50)  

5.4.1.2 Harmonogram příprav 

Než se rozběhnou přípravy na nový ročník, sestaví manažer projektu tzv. project list, 

Slouží jako souhrn úkolů, které se v daném čase a určenou osobou musí splnit. Díky 

existenci tohoto seznamu mají lidé dobrý přehled o průběhu prací a manažer projektu 

přehled o plnění zadaných úkolů jeho týmu. 
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Následující tabulka uvádí krátký výňatek z project listu 49. ročníku Jizerská 50.  

 
Tabulka č. 1: Project list Jizerská 50 

 

Zdroj: interní dokumenty RAUL s.r.o. 

Hlavní body tabulky jsou: pojmenovaný úkol, zodpovědná osoba za jeho splnění, stav 

daného úkolu a jeho rozložení v časové ose. 

5.4.1.3 Tradiční obsah závodního víkendu 

Závod se vždy plánuje do podoby tří závodních dnů, a to od pátku do neděle. 

Harmonogram závodů bývá rozložen do jednotlivých dnů takto: 

• pátek: 

o Volkswagen Bedřichovská 30 

o Mini Jizerská Pojišťovny VZP 

o Nyč sport sprint 

• sobota: 

o Hervis Jizerská 25 

o ČT Jizerská 10 

o Jizerská firemní RAUL (závod štafet) 

• neděle: 

o ČEZ Jizerská 50 

Všechny závody vyjma Volkswagen Bedřichovské 30 a Jizerské firemní RAUL  

se jedou klasickou technikou. Jak je vidět, každý závod má v názvu také jméno jednoho 

z významných partnerů akce. Titulární partneři se mohou v průběhu různých ročníků 

měnit, výše uvedené názvy jsou platné pro 49. ročník závodu a s velkou 

pravděpodobností tak zůstanou i pro ročník následující. 
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5.4.2 Rozpočet akce 

Rozpočet akce se tvoří na základě zkušenosti z minulých let a zároveň s ohledem  

na aktuální situaci, např. pokud se v důsledku výměny dodavatele změní cena, v případě 

velké investice (nákup sněžného děla, automobilu), zvýšení objemu produkce některého 

z propagačních materiálů, apod. (Brouček, 2016)  

Rozpočet má dvě hlavní části, a to rozpočet SKI KLUBU a rozpočet agentury RAUL. 

Níže uvádí autorka oblasti, které se vyskytují v rozpočtech: 

• SKI KLUB: 

o náklady: celoroční personální náklady, úprava tratí, rozhodčí další 

personál během akce, organizace autobusové dopravy, občerstvovací 

stanice,  

o příjmy: dotace, granty, startovné. 

• RAUL: 

o náklady: celoroční personální náklady, média, propagace, produkční 

náklady, grafická příprava, 

o příjmy: partneři, prodej doplňkových služeb a merchandise. 

Tyto rozpočty si obě strany musí vzájemně schválit a následně podepsat. Po skončení 

prací na akci se udělá vzájemné vyúčtování, kdy se porovná realita s původním 

návrhem. Výsledný rozdíl je velmi ovlivněn průběhem daného ročníku. Hlavní rozdíly 

oproti  naplánovanémuv rozpočtu 49. ročníku, které byly v důsledku kratší varianty trati 

(viz kapitola 5.4.9.): 

• nižší náklady: méně lidí na trase, méně občerstvení na trase, méně častá úprava 

trati, 

• vyšší náklady: nákup sněžného děla, osvětlení trati, provoz umělého 

zasněžování, výroba nových produkčních materiálů. (Brouček, 2016) 
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V následující tabulce a grafech uvádí autorka přehledně rozepsané náklady a rozložení 

výnosů 49. Jizerské 50. 

Tabulka č. 2: Náklady 49. Jizerské 50 

CELOROČNÍ	NÁKLADY	A	PROVOZNÍ	NÁKLADY	

													4	290	000	Kč		mzdy,	odvody,	účetnictví,	servis	PC,	kanc.	potřeby,	poštovné	

nájem,	telefony,	poplatky,	internet,	atd.	

ÚČAST	V	SERIÁLECH	
															360	000	Kč		

poplatky	Worldloppet,	Ski	Classics,	FIS	

PRIZE	MONEY	A	CENY	
															600	000	Kč		

prize	money	a	ceny	

ELITNÍ	ZÁVODNÍCI	
															700	000	Kč		

ubytování	závodníků	a	týmu,	dopingové	kontroly	

ORGANIZAČNÍ	NÁKLADY	NA	ZÁVOD	

													6	850	000	Kč		

pronájmy	parkovišť,	pronájem	stadionu	

přípravné	práce,	elektrické	rozvody,	ubytování	pořadatelů	

pořadatelské	vesty,	montáž/	demontáž	zařízení	

občerstvení	závodníků	na	trati	a	v	cíli,	kyvadlová	doprava	

úprava	trati,	výroba	umělého	sněhu,	doprava	materiálu	

výroba	startovních	čísel,	pytlů	na	oblečení	

pronájem	čipů,	kompletace	startovních	čísel	

rozhodčí,	úklid,	komtroly,	pronájmy	stanů	

pronájmy	ozvučení,	pronájmy	techniky,	zdravotní	zabezpečení	

ostraha,	značení,	navigace,	pronájmy	prostor	pro	výdej	čísel	

tiskoviny	pro	závodníky,	parkovací	karty,	propozice	a	další	

DOPROVODNÝ	PROGRAM	
															500	000	Kč		

Skifest,	slavnostní	zahájení,	mše	

MARKETING	A	KOMUNIKACE	
													1	970	000	Kč		

celoroční	komunikace,	PR,	ATL	kampaň,	časopis	Stopa!	

TV	PŘENOS	A	POŘADY	
													2	950	000	Kč		

letadlo,	přenos	signálu,	vrtulník,	skůtry,	Česká	televize	

CELKEM	 	18	220	000	Kč		
 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Jizerská 50 je finančně velmi náročnou akcí, jak dokazuje tabulka nákladů. I přestože 

byly náklady oproti původním propočtům vyšší, zejména kvůli umělému zasněžování, 

neskončila Jizerská 50 ve finanční ztrátě, ale i za tak těžkých podmínek dokázala 

vygenerovat zisk. (RAUL s.r.o.) 
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Následující graf pak ukazuje poměrové rozložení jednotlivých nákladů na celkovém 

rozpočtu. 

Graf č.1: Zastoupení jednotlivých oblastí v rozpočtu  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Z výše uvedeného grafu vyplývají tři nejvyšší položky rozpočtu:  

• organizační náklady na závod,  

• celoroční mzdové a provozní náklady, 

• TV přenos a pořady. 
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Další graf neprozrazuje přesné částky, které výnosy zahrnují, ale autorka předkládá 

jejich poměrové zastoupení, které ilustruje klíčové oblasti zdrojů Jizerské 50. 

Graf č. 2: Výnosy 49. Jizerské 50 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Z grafu výnosů je zřejmé, že pro Jizerskou 50 jsou klíčové finanční zdroje od sponzorů 

akce společně také s příjmy ze startovného. Významný zdroj příjmů však představuje  

i veřejná podpora, ve formě dotací a grantů. 

5.4.3 Lokalizace 

Zázemí závodu je na stadionu v obci Bedřichov. Zde je start i cíl všech závodů  

bez rozdílu na jejich vzdálenosti. Jednotlivé trasy pak probíhají po tzv. Jizerské 

magistrále (jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1.), která díky délce upravovaných stop 

může závodníkům poskytnout jednokolové závody i na nejdelší distanci  

50 kilometrového hlavního závodu.  

Naproti tomu má areál v Bedřichově i jisté nevýhody. Areál stadionu  není z hlediska 

logistiky snadno dostupný a jeho rozsah i profil jsou pro akci tak velkého rozsahu 

značně limitující. Na manažerovi projektu pak stojí rozplánování celého zázemí, tak aby 

bylo pro účastníky komfortní, přehledné a dokázalo pojmout vše potřebné. Vizualizaci 

zázemí uvádí autorka v příloze č.1. 

sponzoring 
57% 

startovné 
36% 

veřejná podpora 
6% 

merchandising 
1% 
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5.4.4 Sponzoři 

Sponzoři neboli partneři Jizerské 50 jsou pro realizaci akce velmi důležití.  

Jejich finanční příspěvky i materiální zajištění mají značný podíl na výsledné formě 

prezentace akce, což se následně pozitivně odráží v kvalitě uspořádaného závodu, 

službách v zázemí akce, divácké atraktivitě závodu (také díky účasti předních hvězd 

běžeckého lyžování),  apod. Jak bylo zmíněno v teoretické části kapitoly 3.4, přínos  

pořadatelů ze sponzorování musí být vyváženy protislužbami (tzv. plněním)  

pro každého z partnerů. 

5.4.4.1 Úrovně sponzorství Jizerské 50 

Výše finančních a materiálních příspěvků partnerů jsou kompenzovány rozličným 

plněním, což koresponduje také s úrovní sponzorství.  Na 49. ročníku Jizerské 50 byli 

partneři rozděleni následovně: 

• generální partner: Skupina ČEZ, 

• hlavní partneři: Hervis, Volkswagen užitkové vozy, Česká pošta, Pojišťovna 

VZP, 

• generální mediální partner: Česká televize, 

• marketingový partner: RAUL, 

• hlavní institucionální partner: Liberecký kraj, 

• institucionální partner: Liberec, 

• hlavní mediální partneři: MF DNES, Český rozhlas Radiožurnál, 

• partneři: CzechTourism, Enervit, Swix, Kama, Canon, DB Schenker, OC Nisa, 

Pytloun 

• mediální partneři: Stopa!, Kamsdetmi.com, Expres FM, Radio Černá hora, Ski 

Magazín,  

• oficiální dodavatelé: TKF, Johnny servis, Yventech, Crystal Bohemia, 

• pořadatel: Jizerská o.p.s. 

5.4.4.2 Plnění partnerů 

Se všemi partnery akce je vzájemně podepsána smlouva o sponzorství, která vymezuje 

práva a povinnosti obou stran: objednatele, kterým je agentura RAUL, případně SKI 

KLUB a partnera na straně druhé. 
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Každý partner může mít nastaven rozsah plnění odlišně, avšak v rámci jednotlivých 

úrovní sponzorství je rozsah podobný. V následující tabulce uvádí autorka rozdíl mezi 

plněním pro generálního a hlavního partnera v porovnání s partnerem. 

Tabulka č. 3: Porovnání plnění dle úrovní sponzorství 

Úroveň	
sponzorství	

Prezentace	partnera	

jméno	
závodu	

startovní	
brána	

startovní	
číslo	

tiskoviny	a	
newsletter	

startovní	
balíček	 aktivace	

branding	
na	

závodě	
TV	 sponzorský	

odkaz	 web	

Generální	+	
hlavní	
partner		

X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Partner	 		 		 		 X	 X	 		 X	 X	 X	 X	

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Jak dokazuje tabulka, vizibilita partnera na vyšších úrovních bude výrazně lepší, díky 

většímu výskytu jeho prezentace na akci.  

Pro organizační tým je důležité ohlídat realizaci veškerých smluvených plnění a zároveň 

je všechny monitorovat, tak aby měli jejich důkaz do závěrečných vyhodnocení akce. 

5.4.4.3 Plnění a aktivace partnera Volkswagen užitkové vozy 

V této kapitole autorka uvede reklamní plnění na příkladu hlavního partnera akce 

Volkswagen užitkové vozy (dále jen Volkswagen) v průběhu 49. Jizerské 50. 

Volkswagen jako jeden ze 4 hlavních partnerů akce byl dle smlouvy prezentován  

na akci následovně: 

• jméno v názvu závodu: „Volkswagen Bedřichovská 30“, 

• oborová exkluzivita partnera v oblasti automobilů, 

• umístění loga na:  

o pozadí stupňů vítězů, pozadí VIP sekce, pozadí tiskové konference,  

na startovních číslech, 
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• umístění loga v tiskovinách:  

o v celostátních denících (v rámci inzerce), v magazínu Stopa! 

(elektronická verze časopisu),  

o na plakátech, na diplomech, na billboardech, na výsledkových listinách,  

o v oznámení o startovním čísle, v pokynech  pro závodníky, ve zpravodaji 

k závodu, na VIP pozvánce,  

o na PRESS kartách, na VIP kartách, na kartách firemních štafet, 

• webu závodu:  

o logo v indexu stránky, logo v sekci „partneři“, PR článek, 

• newsletter:  

o umístění loga a inzerce, 

• branding:  

o bannery v místě registrace, bannery na stadionu, reklamní vlajky  

záběrech TV, 

o logo na cílové bráně, logo na vstupní bráně na stadion, 

o nafukovací reklama Volkswagen, 

• TV: 

o přímý přenos na ČT sport, sponzorované upoutávky, sponzorský vzkaz, 

injektáž s logem, 

o sponzorský vzkaz v TV seriálu „Jak na Jizerskou“, 

o product placement v TV seriálu „Minuty z Jizerské“, 

o logo na pozadí televizního studia ČT sport, 

• ostatní: 

o startovné do individuálních závodů, 

o startovné do závodu firemních štafet, 

o VIP vstup, 

o parkovací místa, 

o předávání cen vítězům zástupcem Volkswagen.  
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Významné partnery akce, jakým Volkswagen pro Jizerskou 50 bezpochyby je, se však 

projektový tým snaží zviditelnit co nejlépe a vymýšlí pro takové partnery speciální 

aktivace, pomocí kterých se dostanou ještě více do podvědomí účastníků, VIP hostů,  

ale také televizních diváků. V případě společnosti Volkswagen se jednalo o tyto 

aktivace: 

• oficiální Volkswagen VIP Shuttle Jizerské 50, 

• dárky na pokoj pro VIP hosty,  

• Volkswagen tribuna – s rozdáváním podsedáků a fandítek Volkswagen, 

• Volkswagen testovací jízdy, 

• vystavené vozy v místě registrace a vyzvedávání startovních čísel, 

• vystavené vozy na stadionu, 

• Branding LED obrazovky – informace pro účastníky, přímý přenos akce.  

Ukázka výše uvedených plnění v příloze č.2 

5.4.5 Účastníci akce 

Jizerská 50 patří je největším závodem svého druhu ve střední Evropě, každoročně se  

jí účastní tisíce závodníků z celého světa. Zatím nejvíce účastníků měl v roce 1977  

10. ročník závodu, kdy se na start postavilo přes 7800 závodníků.  

Tento legendární závod je určen nejen pro profesionální běžce, kteří sbírají body  

do seriálů Ski Classics, či domácí SkiTour , ale má za cíl oslovit také širokou masu 

běžců všech věkových kategorií a výkonosti.  
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Graf č. 3: Vývoj počtu účastníků v letech 2009 - 2016

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Množství účastníků se v posledních letech pohybovalo na hranici 7000 závodníků, 

vyjma 49. ročníku, na kterém byla účast nižší. Tento fakt byl způsoben zejména 

dlouhodobě špatnou předpovědí počasí s mizivou vyhlídkou dostatečné sněhové 

pokrývky, což vyvolalo v mnoha lidech nejistotu. Paradoxně nejvíce účastníku měl 

v posledních letech 47. ročník, který se následně kvůli nedostatku sněhu musel zrušit. 

Jak již bylo řečeno, Jizerská 50 je akcí mezinárodního významu, která láká také 

zahraniční závodníky. Na 49. ročníku Jizerské 50 bylo 24% zahraničních závodníků, 

z nichž nejvíce pocházeli z Německa, Slovenska, Norska, Polska či Ruska.  

Závodník, který cestoval za Jizerskou 50 nejdále, pocházel až z 16 000 kilometrů 

vzdáleného australského města Wangaratta.  

Mezi účastníky akce však musíme počítat i doprovod závodníků, či diváky akce. 

Z průzkumu agentury RAUL vychází, že až 59% závodníků přijelo na akci 

s doprovodem. Pro projektový tým to znamená, že musí počítat také s určitým počtem 

lidí navíc, kteří se budou v zázemí pohybovat a zajistit i pro ně určitý program a zábavu 

během akce. 
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5.4.6 Věkové zastoupení závodníků 

Součástí Jizerské 50 jsou závody které cílí jak na děti, tak dospělé závodníky. 

Následující graf ukazuje jejich věkové rozložení na 49. ročníku. 

Graf č. 4 Věkové rozložení závodníků 49. ročníku Jizerské 50 

  

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Největší zastoupení ve startovním poli měli závodníci od 41 do 50 let. Naopak 

závodníků do 30 let je ve startovním poli poměrně málo, dokonce méně než závodníků 

ve věkové kategorii 51 – 60 let. 

Na druhou stranu je patrné, že Jizerská 50 oslovuje závodníky napříč všemi generacemi, 

a to jak veteránské závodníky, tak mladé závodníky do 18 let. 

5.4.7 Možnost vysílání v TV 

Jizerská 50 je v rámci České republiky naprostým fenoménem, díky čemuž si najde 

řady příznivců i mezi televizními diváky. Z tohoto důvodu, ale také protože je součástí 

mezinárodního seriálu v bězích na lyžích Ski Classics, je vysílána v přímém přenosu  

a je jí věnována velká mediální pozornost. 

Výhody televizního přenosu jsou hlavně ve zviditelnění akce mezi diváky, které může 

následně nalákat k účasti na budoucím ročníku, do role závodníků či diváků.  
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Pro partnery akce přináší medializace výhody z pohledu jejich větší propagace  

mezi širší cílové skupiny.  

Hlavní závod na 50 km snímalo v přímém přenosu celkem 23 kamer, z nichž jedna 

z helikoptéry. Přenos zajišťovalo až 90 lidí 13 zahraničních televizí, z nichž 3 měli 

televizní studia přímo na místě akce. (RAUL s.r.o.) 

5.4.7.1 Jizerská 50 ve vysílání České televize 

Přímý přenos Jizerské 50 zajišťuje Česká televize, která je zároveň generální mediálním 

partnerem akce a od 49. ročníku má pod patronací také závod na 10km klasickou 

technikou: „ČT Jizerská 10“, který je koncipován jako rodinný závod a závod  

pro začínající běžce. 

Graf č. 5: Sledovanost přímého přenosu na ČT sport 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Sledovanost přímého přenosu každoročně roste na popularitě a láká k televizím čím dál 

tím více diváků, což dokazuje výše uvedený graf. V roce 2014 se Jizerská 50 kvůli 

nedostatku sněhu zrušila, proto je u tohoto roku uvedena 0 diváků. 
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Tabulka č. 4: Srovnání sledovanosti významných sportovních akcí 

Název	sportovní	akce	 Počet	diváků	

MS	v	hokeji	2015:	zápas	o	3.	místo	ČR	vs.	USA	 3	689	000	

Finále	Fed	Cup	2015:	ČR	-	Rusko	 2	408	000	

OH	Soči	2014:		Biatlon	žen	–	7,5	km	 1	753	000	

Kvalifikace	ME	ve	fotbale:	ČR	-	Nizozemsko	 1	336	000	

49.	ČEZ	Jizerská	50	 1	187	000	

Liga	mistrů	UEFA:	Arsenal	-	Bayern	Mnichov	 1	006	000	

SP	v	biatlonu	v	Hochfilzenu	2015	 869	000	

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů RAUL s.r.o. 

Úspěšnost téměř 5 hodinového přímého přenosu mezi diváky, dokazuje také srovnání 

sledovanosti s ostatními významnými sportovními akcemi. 

Přímý přenos však nebyl jediným pořadem, který se věnoval Jizerské 50. ČT sport 

odvysílala další pořady se zmínkou o Jizerské 50: 

• Jak na Jizerskou 50 – 5 dílů, v období před Jizerskou 50, 

• Minuty z Jizerské 50 – 5 dílů, během příprav a závodu, 

• Sportovní zprávy – pravidelné informace k závodu, 

• Upoutávky na ČT – celkem 150 opakování, 

• Ohlédnutí za Jizerskou 50 – 35 minutový sestřih z akce, 

• Bez komentáře – opakovaně v období 6 týdnů po akci. 

Jizerské 50 je v České televizi věnována značná pozornost, což je v rámci tuzemských 

závodů v běhu na lyžích velmi výjimečné.  

  



 54 

5.4.8 Průběh akce 

Zvládnout samotný průběh akce je odrazem správného naplánování jednotlivých úkolů 

a pozic týmu na akci a samozřejmě také jejich osobní nasazení. Velmi záleží  

i na celkovém zvládnutí příprav před samotnou akcí.  

Zázemí akce se začíná připravovat v pondělí, tzn. čtyři dny před prvním závodem,  

který je v pátek. Práce týmu jsou soustředěny na dvě místa: OC NISA v Liberci – 

prostor, kam závodníci chodí vyzvedávat startovní balíčky, či případně se ještě 

registrovat na závody a druhým místem je stadion v Bedřichově.  

Agentura RAUL koordinuje stavby zázemí na stadionu v Bedřichově, branding v OC 

Nisa, místo pro VIP a PRESS akreditace, zahajovací koncert,  VIP večírek, koordinaci 

jednotlivých závodů, vyhlašování vítězů a koordinaci dobrovolníků. SKI KLUB pak 

zajišťuje technickou přípravu trati a prostoru registrací. 

Den po dni je detailně rozepsán do dílčích úkolů a každý člen týmu má jasný přehled  

o jeho úkolech. Tento harmonogram je zpracováván manažerem projektu s tím,  

že se každý večer koná produkční meeting, kde se harmonogram v případě potřeby 

upraví a rozdají se další pokyny týmu.  

5.4.9 Krizový management 

Jak již bylo dříve řečeno, 49. ročník Jizerské 50 se potýkal s problémy kvůli teplé zimě 

a nedostatkem sněhu. Pro organizátory bylo nemožné nachystat 50 km dlouhý okruh, 

zároveň však chtěli aby se závod uskutečnil a Jizerská 50 proběhla. Varianta náhradního 

termínu závodu byla důvodu zařazení do seriálu Ski Classics nepřípustná. Koncem 

prosince roku 2015 – 23. prosince, zveřejnili pořadatelé čtyři možné varianty řešení 

závodu: 

a) závod se pojede v plném rozsahu, 

b) závod se pojede na zkrácených tratích, 

c) závod se uskuteční v kombinaci běhu a běhu na lyžích, 

d) závod se uskuteční jako čistě běžecký. 

Zároveň organizátoři uveřejnili datum 2. ledna, jako termín definitivního rozhodnutí 

varianty závodu. A bylo tomu skutečně tak, 2. ledna vydali organizátoři zprávu,  

že se Jizerská 50 pojede na uměle zasněženém 4 km okruhu.  
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Byla vymyšlena varianta zkráceného závodu, a to tak, že závodníci budou startovat 

v blocích po 400 závodnících na určitý počet okruhů, dle jednotlivých závodů: 

• ČEZ Jizerská 50 – závod na 4 okruhy, rozdělen do 9 startovních bloků od pátku 

do neděle, každý blok měl předem vyhrazený čas pro dojetí závodu – 2 hodiny, 

o elitní závodníci jeli závod v neděli na 15 okruhů3, 

o závodníci, kteří startovali po 15. hodině, měli povinnou výbavu čelovku. 

• Hervis Jizerská 25 – závod na 3 okruhy, rozdělen do 2 startovních bloků, limit 

závodu 1,5 hodiny, 

• Volkswagen Bedřichovská 30 – závod na 3 okruhy, místo volného stylu se jelo 

kvůli menší šířce trati klasickým způsobem, limit 1,5 hodiny, 

• ČT  Jizerská 10 – závod na 2 okruhy, limit závodu 1,5 hodiny, 

• Jizerská firemní RAUL – místo volného stylu se jela kvůli menší šířce trati 

klasickým způsobem, 

• Mini Jizerská Pojišťovny VZP a Nyč sport sprint – beze změny. (Jizerská 50) 

Pro lepší představu o průběhu závodního víkendu, je uveden grafický harmonogram 

závodů v následujícím obrázku: 

Obrázek č. 3: Harmonogram 49. Jizerské 50 

 

Zdroj: interní dokumenty RAUL s.r.o. 

                                                
3 počet okruhů pro elitní běžce značil také symboliku s Memoriálem expedice Peru, kdy 
za každého padlého horolezce, se jel jeden okruh – celkově tedy 15 okruhů.  
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Obě strany pořadatelů museli vynaložit obrovské úsilí, aby během necelého týdne  

před startem vytvořili naprosto jinou verzi závodů. SKI KLUB měl na starost technické 

zajištění trati a během pěti mrazivých dnů dokázal: 

• vytvořit 4 km dlouhý okruh – kompletně z umělého sněhu 

o na okruh bylo potřeba 10 000 m3 sněhu, který rozvezlo celkem 800 plně 

naložených nákladních vozů, 

• zajistiti osvětlení na trati. 

Agentura RAUL pak musela zvládnout přenést všechny informace účastníkům  

a vymyslet systém zařazení do jednotlivých startovních bloků: 

• produkce nových informačních tiskovin, 

• informovanost účastníků na webových stránkách a facebooku akce, 

• emailová komunikace, 

• systém registrování do startovních bloků. 

Úspěšnost krizového komunikace agentury RAUL podtrhuje zpětná vazba  

od samotných závodníků, kdy 96% dotazovaných závodníků4 odpovědělo, že před 

závodem měli všechny potřebné informace. (RAUL s.r.o.)  

Dalším důkazem je také zisk prvního místa za krizovou komunikaci Jizerské 50,  

v soutěži Česká cena za PR. Zajímavostí je i fakt, že trať Jizerské 50, byla v době 

závodu jediným místem na území České republiky, kde se dalo provozovat běžecké 

lyžování. (RAUL s.r.o.) 

5.5 Marketingový mix Jizerské 50 

Jizerská 50 je v rámci zimních závodů v běhů na lyžích naprostý fenomén, který  

má přesah i za hranicemi České republiky. Značný podíl má na tomto úspěchu jistě  

její tradice, aby byla však akce atraktivní pro širokou masu lidí, musí být dobře 

nastaven zejména její marketing. V následujících podkapitolách autorka představuje 

akci marketingově v rámci tzv. 7P, který zmínila již v teoretické části kapitoly 3.3.1.  

                                                
4 Výsledek vyplývá ze zpětné vazby závodníků, kterou prováděla agentura RAUL a vyplnilo ji celkem 
511 závodníků. 
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5.5.1 Produkt Jizerské 50 

Hlavním produktem Jizerské 50 je závod – tradice, která existuje již 49 let. V dnešní 

podobě má Jizerská 50 i kratší verze závodů: sprint, 10km, 25km, 30km a navíc také 

štafety a dětské závody. Závodní víkend je naplněn více starty a kratší trasy tak osloví  

i běžce, kteří by hlavní 50km  trasu nezvládli. 

Produktem je však také její grafický vizuál, který byl představen na 49. ročníku  

a zobrazuje reálné tváře účastníků Jizerské 50, a to jak profesionální běžce, tak tradiční 

účastníky závodu i jejich nováčky. Hlavním grafickým motivem vizuálu je běžecká 

stopa, která je doplněna jednou z deseti tváří. (viz příloha č. 3). S jednotlivými 

představiteli byla natočena také krátká videa o jejich vztahu k Jizerské 50, které jsou 

dostupné na kanálu YouTube Jizerská 50. Jedním z emotivních rozhovorů je například 

s dlouholetým účastníkem, Zdeňkem Kernerem. (youtube.com). 

5.5.2 Cena Jizerské 50 

Aktuální startovné Jizerské 50 (pro nadcházející 50. ročník) se liší podle závodu,  

např. na hlavní 50 km závod se pohybuje v rozmezí od 1 400 Kč do 2 600 Kč, 

v závislosti na datu přihlášení. Nejlevnějším závodem je pak 10 km trať, kde účastníci 

zaplatí od 500 Kč do 800 Kč. 

Cena je však odrazem veškerých služeb, které jsou pro závodníky v průběhu víkendu 

nachystány:  

• startovní balíček: startovní číslo, měřící čip, medaile, slevové vouchery, dárky 

od partnerů, 

• služby: pojištění zrušení závodu z důvodu nedostatku sněhu (novinka pro 50. 

ročník), úrazové pojištění, vyhřívaná šatna a občerstvovací zóna, úschovna 

oblečení a lyží, občerstvovací stanice na trase, doprava z Liberce a Jablonce nad 

Nisou, sms s cílovým časem, oficiální čas (včetně čistého času a mezičasu). 

(Jizerská 50) 
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Startovné na Jizerskou 50 mohou závodníci pořídit třemi způsoby: 

• online registrací na webu Jizerské 50, 

• v prodejnách Hervis – kde je poskytována 10% sleva na startovné, 

• před závody – v OC Nisa, místě pro vyzvedávání registrací (v případě 

nenaplnění kapacity závodu). 

5.5.3 Propagace Jizerské 50 

Agentura RAUL, která zajišťuje veškerou propagační činnost Jizerské 50, je velmi 

aktivní v rámci propagace závodu a to v těchto oblastech: 

• venkovní reklama  - plakáty, billboardy, City lights vitríny, DigiBoardy, 

celoroční reklama v Bedřichově, 

• tisk – MF Dnes (inzerce, redakční podpora, tematická příloha), SkiMagazín 

(inzerce, redakční podpora), 

• online média – iDnes (redakční podpora),  FB, Instagramu a YouTube Jizerská 

50, magazín Stopa!, 

• rádio – Radiožurnál (celostátní kampaň, redakční podpora, soutěže, přímé 

vstupy), Expres FM a Černá Hora (spotové kampaně, redakční podpora).  

• televize – ČT sport a další zahraniční televize (RAUL s.r.o.). 

Propagaci Jizerské 50 jistě pomáhá také existence suvenýrů neboli merchandise k akci. 

Jejich prodej probíhal jak na eshopu Jizerské 50, tak i v místě konání akce. Kolekce 

v designu Jizerské 50 nabízela: trička (bavlněná i funkční), čepice (pletené i sportovní), 

odznaky, termolahve, samolepky či pohledy.   

5.5.4 Místo Jizerské 50 

Jizerská 50 se koná na tratích Jizerské magistrály se startem a cílem v Bedřichově, jak 

již bylo zmíněno v kapitole 5.4.1. Jizerská magistrála má celkem 22 nástupních míst,  

ze kterých se mohou běžkaři dostat na trasy. Z toho čtyři jsou právě v Bedřichově, ten 

také disponuje nejvyšší kapacitou parkovacích míst a  to je jedním z důvodů proč je 

zázemí závodu právě tam. 
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V zázemí prostoru startu a cíle se při 49. ročníku Jizerské 50 nacházeli tyto prvky: 

• vyhřívaná převlékárna pro závodníky, 

• úschovna oblečení a lyží pro závodníky, 

• vyhřívaný jídelní stan pro závodníky, 

• divácká tribuna, 

• vyhřívaná prodejna Hervis, 

• dětská škola běžeckého lyžování – Hervis Nordic Fun Park Martina Koukala, 

• toalety, 

• velkoplošná LED obrazovka, 

• pódium pro vyhlašování vítězů, 

• studio České televize, 

• zázemí Ski Classics, 

• VIP stan, 

• mazací servis, 

• občerstvení, 

• dále také občerstvovací stanice pro závodníky, první pomoc, ztráty a nálezy,  

• stánky partnerů akce. 

Vizualizace zázemí je uvedena v příloze č. 1. 

5.5.5 Lidé Jizerské 50 

Jak již bylo zmíněno, Jizerskou 50 tvoří 2 hlavní skupiny organizátorů: SKI KLUB  

a agentura RAUL – viz kapitola 5.3. Mimo tyto dvě skupiny můžeme navíc také zmínit 

skupinu dobrovolníků, která se na akci podílí, avšak jejich zastoupení v poli 

organizátorů velmi malé. Dobrovolníci se v rámci 49. ročníku podíleli například  

na distribuci medailí v cíli, prodeji merchandise předmětů, či byli v roli navigátorů  

a informátorů na stadionu v Bedřichově a v OC Nisa  (místě registrací a vyzvedávání 

startovních balíčků). 

Skvělá souhra a nasazení všech organizátorů rozhodně dělá z Jizerské 50 

neopakovatelnou akci s krásnou atmosférou. 
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5.5.6 Prezentace Jizerské 50 

Nový grafický vizuál 49. ročníku dodal moderní, elegantní a hlavně jednotný styl všem 

produkčním materiálům akce, který ve výsledku působí na účastníky akce hezkým 

dojmem. V příloze č. 4 autorka uvádí jako příklad jednotné oblečení organizačního 

týmu a v příloze č. 5 VIP pozvánku na akci. Vizuál je používán v těchto produkčních 

materiálech: 

• webové stránky akce www.jiz50.cz, 

• prezentace akce pro partnery akce, 

• tiskoviny k akci – plakáty, letáky, VIP pozvánky na akci., 

• venkovní reklama – billboard, digiboard, apod., 

• v místě registrace – navigace do místa registrace, polep místa registrace, 

• v zázemí závodu – startovní brána, vstupní brána na stadion, dres maskota. 

• ostatní produkční materiál – oficiální merchandise k závodu, vesty pro 

organizátory u trasy. 

5.5.7 Proces Jizerské 50 

Velký dojem zanechá na účastnících také forma a doba jejich obsluhy v různých částech 

akce. Kvůli hladkému a rychlému odbavování kladou organizátoři značný důraz  

na prostor pro vyzvedávání startovních balíčků a registrací, které musí kapacitně 

splňovat nároky tisíců účastníků za den. Na stadionu v místě závodu je potřeba zajistit 

také velkokapacitní šatnu, jídelní stan, úschovnu oblečení a lyží. 
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

6.1 SWOT analýza Jizerské 50 

S ohledem na analýzu předchozích ročníků a důrazem na 49. ročník Jizerské 50, autorka 

vypracovala SWOT analýzu do přehledné tabulky č. 5. SWOT analýza ukazuje slabé  

i silné stránky Jizerské 50, zároveň příležitosti, jež by mohla akce využít a naopak 

hrozby, na které by se měla umět zareagovat. 

 
Tabulka č. 5: SWOT analýza Jizerské 50 

 
SWOT	

ANALÝZA	
POMOCNÉ		 ŠKODLIVÉ	

(k	dosažení	cíle)	 (k	dosažení	cíle)	

VN
IT
ŘN

Í	

(a
tr
ib
ut
y	
or
ga
ni
za
ce
)	

STRENGHTS		 WEAKNESSES	
(silné	stránky)	 (slabé	stránky)	

• Tradice	
• Organizační	tým	
• Aktuální	sponzoři	
• Propagace	
• TV	přenos	
• Ski	Classics	
	

• Termín	závodu	
• Umělé	zasněžování	tratí	
• Nenaplněná	kapacita	

závodů	
• Propagace	elitních	běžců	
• Nedostatky	v	zázemí	

akce	
	

VN
ĚJ
ŠÍ
	

(a
tr
ib
ut
y	
pr
os
tř
ed

í)	

OPPORTUNITIES		 THREATS		
(příležitosti)	 (hrozby)	

• Dobrovolníci	
• Oslovení	mladších	

závodníků	
• Nový	sponzor	
	

• Počasí	
• Konkurenční	závody	
• Odstoupení	sponzorů	

 
Zdroj: vlastní zpracování autorem 
 
6.1.1 Silné stránky 

Tradice 

Dlouhá historie závodu, který se navíc koná jako memoriál expedice Peru, je silným 

motivem k účasti pro mnoho závodníků. Závod Jizerská 50 je největším a nejslavnějším 

závodem v běhu na lyžích ve střední Evropě. Tradiční a úspěšný koncept závodu, by tak 
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pořadatelé měli rozhodně zachovat, tzn. neměnit místo konání akce, hlavní trasu závodu 

na 50 km a hlavně udržet celkovou kvalitu závodu. 

Organizační tým 

Výsledná hodnocení účastníků i partnerů akce dokazují vysokou kvalitu organizačního 

týmu (SKI KLUB a RAUL) a jejich dobrou spolupráci, na které je třeba stavět  

i následující ročníky. Důkladnou prověrkou týmu byl zejména 49. ročník a skvěle 

zvládnutý krizový management. 

Aktuální sponzoři 

Silní a stabilní partneři poskytují Jizerské 50 velkou podporu v materiální i finanční 

podobě, díky tomu může akce nabídnout účastníkům kvalitní závod, jeho zázemí  

a nalákat i světové elitní běžce, za čemuž vděčí i zařazením závodu do seriálu Ski 

Classics. 

Propagace  

Díky agentuře RAUL je Jizerská 50 dobře propagována, jak v tištěných a online 

médiích, tak venkovní reklamě, televizi či rádiu. Pořadatelům tyto činnosti pomáhají 

zacílit na co nejširší cílovou skupinu a sponzorům akce navíc zviditelnit jejich 

participaci na závodě. 

TV přenos 

Přímý přenos hlavního závodu na 50 km i další pořady, které se věnují Jizerské 50, 

přináší možnost sledování akce také nezúčastněným divákům a sponzorům přináší 

výhody v podobě zacílení jejich reklamního sdělení na širší cílové skupiny. 

Ski Classics 

Účast v prestižním seriálu dálkových běhů Ski Classics, přináší Jizerské 50 výhody 

v podobě účasti profesionálních týmů, jejichž závodníci dělají hlavní závod divácky 

velmi atraktivním a dokáží přilákat mnoho diváků na stadion i k televizním 

obrazovkám.  
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6.1.2 Slabé stránky 

Termín závodu 

Od roku 2000 až do posledně konaného 49. ročníku v roce 2016, se Jizerská 50 konala 

druhý lednový víkend. V tomto období se několikrát vyskytli problémy s nedostatkem 

sněhu, což mělo za následek dva zrušené ročníky a jeden ve zkrácené verzi. Naštěstí se 

pořadatelům podařilo zajistit změnu termínu akce (viz kapitola č. 5.4.1.1), tuto slabou 

stránku můžeme tedy považovat jako slabou stránku minulých ročníků, avšak vzhledem 

k budoucnosti by změna termínu měla zapůsobit pozitivně. 

Umělé zasněžování trati 

I přestože se několik ročníků potýkalo s nedostatkem sněhu, v oblasti není stále 

vytvořen systém pro umělé zasněžování, který by zvýšil šance na konání závodu 

v případě nepříznivých klimatických podmínek. Náklady na vybudování umělého 

zasněžování by byly pro 50 km trasu enormně vysoké. Avšak organizátoři již pracují 

s variantou projektu na vybudování umělého zasněžování alespoň pro menší část tras 

v okolí Bedřichova.  

Nenaplněná kapacita závodů 

Poslední 49. ročník se nedostal do fáze, kdy by byly vyprodány všechna startovní čísla, 

což se v minulosti již podařilo. Proto bude pro příští ročníky výzvou, tyto kapacity 

znovu naplnit a přesvědčit tak co nejvíce závodníků k účasti v některém ze závodů 

Jizerské 50. 

Propagace elitních závodníků 

V průběhu akce i před ni je věnována velmi malá pozornost představení elitních 

závodníků, kteří se Jizerské 50 účastní hlavně kvůli zařazení závodu do seriálu Ski 

Classics a rozhodně jich není ve startovním poli málo. Pokud tedy běžní diváci  

a účastníci akce detailně neprozkoumají startovní listiny, neví o přítomnosti světových 

hvězd téměř nic.  

Známým tuzemským závodníkům je určitá pozornost věnována, avšak informace  

o zahraničních elitních běžcích by byly rozhodně také přínosné. 
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Nedostatky v zázemí akce 

Místo pro zázemí akce – stadion v Bedřichově je pro akci tak velkého významu  

v některých ohledech nedostačující. Samotná plocha stadionu je hodně členitá a nemá 

dokonale zpevněný povrch, pro organizační tým je tak obtížné najít optimální 

rozestavení zázemí, tak aby bylo pro účastníky komfortní a přehledné. Slabším bodem 

je i přilehlá infrastruktura stadionu.  

Pro diváky na stadionu také chybí kromě tribuny další zóna, která by sloužila 

k posezení a odpočinku. 

6.1.3 Příležitosti 

Dobrovolníci 

Zastoupení dobrovolníků mezi organizátory je zatím ve velmi symbolickém počtu, 

přitom se jejich práce při posledním 49. ročníku velmi osvědčila a byla přínosná. 

Postupem času by tak mohla vyčlenit větší sekce, kterou by dokázali obsluhovat.  

Což by pro hlavní pořadatele znamenalo značnou úsporu nákladů a vytvoření nové 

základny oddaných organizátorů. 

Oslovení mladších závodníků 

Vzhledem k analýze současných závodníků Jizerské 50, je velký potenciál v oslovení 

závodníků věkové skupiny 18-30 let, kterých je momentálně na akci málo. Organizátoři 

by tedy měli najít nějakou taktiku, jak tuto skupiny na akci nalákat ve větším počtu. 

Nový sponzor 

Že jsou sponzoři pro akci důležití, rozhodně analýza prokázala. Jejich navýšení, tedy 

bude pro Jizerskou 50 znamenat posun, který se může pozitivně odrazit například  

v nabízených službách účastníkům.  
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6.1.4 Hrozby 

Počasí 

Hrozba, se kterou se těžce bojuje a pravidelně dělá organizátorům vrásky na čele  

je počasí. Velkým posunem je však projekt umělého zasněžování, jehož realizace bude 

alespoň z části schopna eliminovat nedostatek přírodního sněhu. 

Konkurenční závody 

Pozornost musí věnovat organizátoři také kvalitě závodu a pravidelným inovacím,  

aby si Jizerská 50 udržela své příznivce a zároveň i dokázala přesvědčit k účasti nové 

závodníky. S tím souvisí i konkurenční prostředí Jizerské 50, která může ostatním 

akcím konkurovat jen tehdy, pokud účastníky neomrzí, bude bavit a vyvolávat u nich 

radost z účasti. 

Odstoupení sponzorů 

V případě, že Jizerská 50 nebude pro aktuální partnery atraktivní a přínosná, může se 

stát, že podporu pro další ročníky nepotvrdí. Je tedy potřeba, aby organizátoři věnovali 

na akci přiměřený prostor k propagaci a vymýšleli jejich originální aktivace.    
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6.2 Cíle Jizerské 50 

Cíle Jizerské 50 navazují na SWOT analýzu, již autorka využívá ke stanovením cílů  

pro budoucí ročníky tohoto legendárního závodu: 

• pokračovat v kvalitní organizaci závodu, 

• udržet přízeň stávajících závodníků, 

• udržet stávající partnery a případně rozšířit o další stabilní a silné sponzory, 

• zůstat v seriálu Ski Classics, 

• vyřešit problém se zasněžováním, 

• oslovit nové běžce a omladit startovní pole, 

• zapojit do organizace více dobrovolníků, 

• vylepšit infrastrukturu stadionu, 

• zatraktivnit služby pro závodníky a diváky závodu. 

6.3 Jisté změny pro následující ročníky Jizerské 50 

Ještě než autorka představí návrhy pro příští ročníky akce, je třeba zmínit změny, které 

hlavní organizátoři závodu zajistili s platností od příštího 50. ročníku Jizerské 505  

a přispějí tak pozitivně k organizaci závodu: 

• datum konání akce, 

• úprava stadionu v Bedřichově, 

• pojištění vrácení startovného,  

Datum akce se přesunulo z tradičního termínu v druhého lednového víkendu  

do poloviny února 17. – 19. února 2017. V tomto termínu je vyšší předpoklad 

dostatečné sněhové pokrývky (o změně termín v kapitole 5.4.1.1), což pořadatelům 

zvýší také naděje na připravení tratí v celé jejich délce.  

Na podzim roku 2016 proběhnou stavební úpravy na stadionu v Bedřichově, při kterém 

bude zbourána již chátrající chata Jabkenice. Rozšíří se tak prostor  pro zázemí závodu, 

které bude ku prospěchu rozmístění zázemí akce a přinese účastníkům akce větší 

komfort. 

                                                
5 Potvrzené změny jsou aktuální k červenci 2016. 
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Velkým posunem je také pojištění vrácení startovného, které se podařilo agentuře 

RAUL dohodnou se stávajícím partnerem – Pojišťovnou VZP. V praxi to bude  

pro závodníky znamenat jistotu vrácení částky do výše 70% ze základního startovného, 

v případě zrušení závodu z nedostatku sněhu. 

6.4 Návrhy pro následující ročníky Jizerské 50 

Důkladná analýza předešlých ročníků, z niž vyplynula SWOT analýza a výše zmíněné 

cíle, budou v této kapitole využity k formulaci možných doporučení pro další ročníky 

Jizerské 50, s důrazem na 50. jubilejní ročník v únoru 2017. 

Autorka předkládá návrhy pro změnu v těchto oblastech:  

• program pro řízení projektu, 

• oslava 50. ročníku, 

• partneři akce, 

• vytvořit ikonický prvek Jizerské 50, 

• vytvoření nového závodu, 

• propagace elitních běžců. 

Každý návrh zahrnuje tyto body:  

• zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám, 

• návrh řešení, 

• přínos, 

• náklady na realizaci. 
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6.4.1 Program pro řízení projektu 

Agentura RAUL doposud využívá pro řízení a plánování projektů jednoduché nástroje, 

které jsou součástí programu Microsoft Office a jednotlivé soubory ukládá na disk,  

jež je přístupný všem členům týmu, avšak pouze v případě, že jsou přihlášeni  

na počítači v kanceláři agentury RAUL.  

Tento systém má své výhody v jeho jednoduchém použití, na druhou stranu ale také 

značné nevýhody: 

• nemožnost přístupu k informacím mimo kancelář, 

• nemožnost souběžné práce více lidí v jednom souboru, 

• nepřehlednost, díky existenci stovek dílčích souborů ke každému projektu. 

Zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám 

Návrh vychází ze silné stránky SWOT analýzy – organizačního týmu. Jeho aplikace by 

mohla posunout možnosti organizačního týmu pozitivním a efektivním směrem. 

Návrh řešení 

V případě, že chce agentura pokračovat v kvalitním řízení projektů a jejich organizaci, 

nemusí být stávající systém brzy dostačující. Proto autorka navrhuje  nalézt program, 

který by usnadnil a zpřehlednil řízení projektů a stal se tak užitečným nástrojem  

pro projektový tým. 

Přínos 

Programy pro projektové řízení dokáží zahrnout následující funkce: 

• přístupnost ke všem souborům pomocí online rozhraní – pracovníci mohou 

reagovat z více typů přístrojů (notebook, tablet, mobilní telefon) a odkudkoliv  

s přístupem k internetu 

• správa projektu – úkoly a jejich rozložení v časové ose, správa rozpočtu, 

pracovní postupy, informace o dodavatelích a partnerech, přiřazení priorit 

jednotlivým častím projektu, správa problémů a rizik, 

• generování jednotlivých částí do přehledných analýz v podobě grafů, tabulek, 

apod. 
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Zároveň poskytují hlavním manažerům projektu výborný přehled o pracovních 

postupech, časového dodržování a jeho případné korekce, či vkládání připomínek, které 

ihned ostatní členové vidí a mohou tak rychle a pružně reagovat. 

Programů pro projektové řízení existuje mnoho, zde autorka uvádí některé z nich: 

• Microsoft Office Project, 

• easyPROJECT. 

Náklady na realizaci 

Náklady na pořízení těchto programů nejsou zanedbatelné, v úvahu je potřeba brát 

jejich přínos v podobě možného urychlení prací na projektu, hlavně díky přehlednosti  

a synchronní možnosti práce týmu.  

 
Pro potřeby agentury RAUL, tzn. možnost ovládání více projektů, několika uživateli  

se ceny pohybují následovně: 

• Microsoft Office Project Professional 2016 

o pořízení programu – 38 000 Kč,  

• easyPROJECT 

o pořízení programu – 45 990 Kč 

o pronájem programu – 2 490 Kč/ měsíc. 

6.4.2 Oslava 50. Jizerské 50  

Následující ročník, který bude probíhat od 17. do 19. února bude v pořadí již  

50. Jizerskou 50. Organizátoři jistě budou chtít využít tohoto jubilea a výročí akce 

oslavit.  

Autorka navrhuje, využít číslo 50 také ve spojitosti se samotnými účastníky akce.  

Zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám 

Návrh vychází ze silné stránky SWOT analýzy – tradice. Oslava 50. ročníku 

bezpochyby znamená návaznost na tradici a její pokračování. 
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Návrh řešení 

Všichni závodníci, kteří v roce 2017 oslaví stejné jubileum, by na jejich startovním čísle 

našli krátké blahopřání. Krátké blahopřání by bylo na startovní číslo ručně napsáno 

elitními závodníky, případně jinými významnými účastníky či organizátory akce.  

Přínos 

Jelikož je tradicí, že startovní čísla si závodníci mohou ponechat, znamenalo by  

pro ně krásnou vzpomínku. Pro pořadatele bonus ve formě zviditelnění akce v médiích  

a na sociálních sítích, v důsledku vlastní propagace této myšlenky, ale také díky 

příspěvkům samotných oslavenců, kteří se jistě s takovýmto překvapením rádi pochlubí. 

Náklady na realizaci  

Z pohledu financí by nepředstavovala realizace blahopřání žádné náklady navíc. 

Vzhledem k předpokládanému počtu oslavenců6 by oslovení „gratulanti“ zvládli napsat 

tato blahopřání během krátkého času. 

6.4.3 Partneři akce 

V oblasti partnerů akce, je potřeba neustálé pozornosti, hledání nových možností  

a kladení důrazu na kvalitu jejich prezentace. Jedině spokojený partner bude mít zájem 

o spolupráci, tím spíš o dlouhodobou spolupráci. 

6.4.3.1 Nové aktivace stávajících partnerů akce 

Jedním z hlavních partnerů akce je Česká pošta, její participaci mezi partnery však 

doposud mohli účastníci akce poznat pouze díky jejich letáku ve startovním balíčku  

a brandingu v zázemí, či propagačním videu na akci. Proto by si tak silný partner 

zasloužil formu prezentace, díky které ji účastníci zaregistrují a hlavně pozitivně ocení. 

Zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám 

Návrh vychází ze silné stránky SWOT analýzy – aktuální sponzoři. Nová aktivace  

pro tohoto sponzora by mohla pomoci k udržení budoucí spolupráce, díky zvýšení 

vizibility partnera. 

                                                
6 V 49. ročníku bylo 52 závodníků ročníku narození 1967 – tzn. ročníku který bude v roce 2017 slavit 50 
let.  
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Návrh řešení  

Vytvořit originální a přínosnou aktivaci partnera v zázemí akce – na stadionu 

v Bedřichově: 

• stánek České pošty v zázemí akce, který by fungoval jako pošta, 

• vytvoření speciální edice známek, které by si mohli účastníci zakoupit, 

• prodej pohlednic s tématikou Jizerské 50, 

• možnost odeslání pohledu, které by bylo orazítkováno speciálně navrženým  

razítkem k 50. výročí Jizerské 50, 

• přítomnost poštovní schránky, 

• propagace služby „PohledniceOnline“ – účastníci by měli možnost se nechat 

vyfotit na originálním pozadí a využít  např. retro běžkařské vybavení, následně 

pak poslat pohlednici pomocí této služby. 

Přínos  

Přítomnost stánku české pošty s výše zmíněnými službami, by bylo pro účastníky jistě 

velmi atraktivním zpestřením v zázemí závodu. Navíc by značně stoupla vizibilita 

partnera akce. 

Náklady na realizaci  

Náklady na realizaci by byly pro organizátora nulové – v tomto případě by je hradil 

partner akce  - Česká pošta. 

6.4.3.2 Získat nového partnera akce 

Jizerská 50 má řadu silných partnerů, jak již bylo zmíněno v kapitole 5.4.4.1. Mezi nimi 

však nemá zastoupení partner, který by se zabýval cateringovými službami či prodejem 

občerstvení. 

Zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám 

Návrh vychází ze slabé stránky SWOT analýzy – nedostatky v zázemí akce.  

Jeho realizace by mohla účastníkům poskytnout zajímavější služby a větší komfort 

v zázemí akce. 
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Návrh řešení  

Získat partnera z této oblasti, který by dokázal zajistit prodej občerstvení pro účastníky 

na akci a přispěl i ke zvýšení komfortu v zázemí akce.  

Vzhledem k 50. ročníku a jeho oslavě by mohl partner vymyslet speciální nabídku  

a formu prodeje nápojů a občerstvení: 

• teplé nápoje v hrnečcích s designem 50. Jizerské 50 (účastníci by se je mohli 

zakoupit jako suvenýr z akce), 

• různé druhy dortů – kde by byla využita hra s číslem „50“, například 50% 

čokolády, tvarohu, ovoce, apod., 

• speciální edice ovocných pálenek – v lahvích s designem Jizerské 50. 

Zároveň by partner zajistil pro závodníky posezení, které by mohlo být navíc doplněno 

například infračervenými ohřívači, lehátky a vytvořil by tak příjemnou odpočinkovou 

zónu v zázemí akce. 

Přínos  

Smlouva s partnerem, znamená lepší vyjednávací pozici a zajišťuje určité záruky 

domluvené spolupráce pro organizátora akce. Pro účastníky závodu bude znamenat 

vylepšení nabídky doposud prodávaného občerstvení v zázemí akce a také zvýšení 

komfortu v podobě odpočinkové zóny. 

Náklady na realizaci: Při realizaci tohoto typu partnerství má organizátor  

ve výsledku zisk, a to díky zisku z prodeje, či poplatku za místo. Náklady na realizaci 

originální edice hrnečků, by byly následně pokryty jejich prodejem. 
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6.4.4 Nový ikonický prvek Jizerské 50 

Jizerská 50 se začala jezdit v 60. letech minulého století a výbava tehdejších běžců měla 

zcela jiný charakter oproti dnešním moderním střihům a materiálům. Velmi populární 

byly mezi běžci podkolenky, tato tradiční součást tehdejší výbavy by mohla být 

připomenuta a znovuobnovena právě při 50. ročníku závodu. 

Zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám 

Návrh vychází ze 2 silných stránek SWOT analýzy – propagace a tradice. Nový 

ikonický prvek má za účel zaujmout jednak média a také obnovit dříve běžný prvek 

běžkařské výbavy. Pro tyto silné stránky by to tak znamenalo ještě jejich větší posílení. 

Návrh řešení  

Jizerská 50 má dva partnery, které mohou organizátoři oslovit s myšlenkou vyrobení 

speciální edice retro podkolenek. Jedním z partnerů je Swix, ten na akci dodává 

oblečení pro hlavní organizátory, zajišťuje pro lyžaře mazací servis, ale také například 

na akci  prodává funkční oblečení včetně speciální edice s logem Jizerské 50.  

Druhým partnerem je společnost Kama, která je tradičním dodavatelem pletených čepic 

a každým rokem vzniká díky této spolupráci nová edice pro aktuální ročník Jizerské 50. 

Tyto čepice nosí po celou dobu akce organizátoři a účastnící mají možnost  

jejich zakoupení. 

Myšlenka speciální retro edice podkolenek by měla i důmyslnější záměr, než pouhou 

možnost jejich zakoupení. Ti závodníci, kteří by se postavili na start v podkolenkách,  

by v cíli dostali malou odměnu, např. část z dortu, jako další odkaz na oslavu  

50. ročníku (viz kapitola výše). Samozřejmě by tuto výhodu v cíli měli i závodníci, kteří 

odjedou závod v jakýkoliv jiných podkolenkách. Jediným pravidlem by bylo mít 

podkolenky viditelně, tzn. přes kalhoty. 

Přínos  

Přínos tohoto nápadu pro organizátory se může zdát na první pohled jen jako výnos 

z prodeje. Ale hlavní myšlenka tkví v připomenutí tradice a možnost její obnovy  

ve spojitosti s tímto legendárním závodem. Tato myšlenka by tak mohla být novým 

ikonickým prvkem Jizerské 50, která by získala velký zájem médií nejen v rámci České 
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republiky. Podobně se například prezentuje nejslavnější závod Birkebeiner7, který musí 

závodníci absolvovat s batohem na zádech. 

Náklady na realizaci  

Vstupní náklad na realizaci by určitě vznikli na straně pořadatele, a to na zajištění 

výroby podkolenek, tak na určitou odměnu v cíli pro tyto závodníky.  

6.4.5 Nový závod  

Jizerskou 50 a celkově i běžecké lyžování má mnoho lidí mladší generace zažitou  

jako „sport pro starší generaci“ či nezajímavý a neakční sport. S cílem omladit startovní 

pole by mohla pomoci myšlenka přidání nového závodu, který by dokázal přilákat také 

mladší účastníky.  

Zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám 

Návrh vychází z příležitosti SWOT analýzy – oslovení mladších závodníků. Nový 

originálně pojatý závod by mohl pomoci tuto skupinu oslovit k účasti na akci. 

Návrh řešení  

Vytvořit krátký štafetový závod dvojic, který by měl na trase pestré prvky, v podobě 

malého skoku, krátkého stoupání do strmého kopce a následně sjezdu, boulí, apod. 

Délka okruhu by byla přibližně 1km a závodníci by jej absolvovali formou štafetového 

běhu 4x 500m, přičemž každý by běžel okruh dvakrát. Předání štafety by proběhlo  

i předáním lyží, tzn. že štafeta by měla k dispozici pouze jedny společné běžky, čímž by 

pro pořadatele odpadla i starost o kontrolu správné předávky. 

Systém závodu by byl nastaven na kvalifikaci a finále. Do finále by postupoval určitý 

počet štafet, na základě časů z kvalifikací. 

Tento závod by mohl doplnit nedělní program závodního víkendu a vhodně by tak 

vyplnit prostor mezi startem a dojezdem běžců hlavního závodu na 50km.  

 

 
                                                
7 Birkebeiner je nejslavnější dálkový běh v Norsku, všichni jeho účastníci vč. elitních běžců, musí závod 
absolvovat s batohem na zádech, který má předepsanou váhu 3,5 kg. Tato tradice vychází z 13. století, 
kdy museli zachránit malého prince, kterého tehdy převezli v batohu na lyžích. 
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Přínos  

Rychlý, dynamický a originálně pojatý závod v běhu na lyžích by mohl oslovit i novou 

skupinu běžců, zejména mladší generace (18 – 30 let), kterých je ve startovním poli 

málo (viz. kapitola 5.4.6). Značně by také podpořil program a zábavu pro diváky  

na stadionu, kteří v neděli dorazí fandit na stadion hlavního 50 km závodu, kdy mezi 

startem a dojezdem prvního závodníka je velký časový prostor. 

V případě, že zájemci o tento běh dorazí do Bedřichova, je velmi pravděpodobné,  

že absolvují i některý ze závodů z pátečního, či sobotního programu. Nemožnost běžet 

hlavní 50 km závod, z důvodu časového překrytí, by v tomto případě neměla vadit, 

neboť většina z cílové skupiny těchto závodníků bude mít zájem o kratší trasy, které 

mají start v předchozích dnech. 

Závod by mohl také oslovit k participaci dalšího partnera – Redbull, který je tradičním 

partnerem extrémních závodů mnoha druhů sportů.  

Náklady na realizaci  

Náklady navíc, které by v případě realizace závodu nastaly, by bylo potřeba vynaložit 

zejména na přípravu trati. Výnosy ze závodu by byly v podobě startovného štafet. 

6.4.6 Propagace elitních běžců 

Na Jizerskou 50 každoročně přicestuje mnoho elitních běžců, kteří díky zařazení závodu 

do seriálu Ski Classics bojují v závodě o celkové umístění. O jejich přítomnosti 

v závodě ale diváci kvůli jejich slabé propagaci neví. 

Zařazení návrhu vzhledem k předchozím analýzám 

Návrh vychází ze slabé stránky SWOT analýzy – propagace elitních běžců. Tento návrh 

má za cíl eliminovat neaktivitu v oblasti propagace elitních závodníků. 

Návrh řešení  

Vytvořit krátká prezentační videa (medailony), která by před startem závodu představila 

hlavní favority, loňského vítěze, či české závodníky. Tato videa by byla vysílána  

na velkoplošné LED obrazovce, která je umístěna naproti hlavní tribuny a diváci  

na ni mají velmi dobrý výhled. 
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Video by mohlo být spojeno také se slavnostním nástupem do startovního pole, kam by 

závodník směřoval přes pódium, kde se vyhlašují vítězové a je hned vedle místa startu. 

Závodníkům by také mohla být věnována větší pozornost například i na sociálních 

sítích a webu akce ve formě článků a videí, tak aby měli fanoušci závodu přehled  

o účastnících z řad elitních běžců.  

Přínos  

Představení závodníků před startem závodu přinese divákům na místě akce větší 

přehled o startovním poli a přinese jim tak informace o možných favoritech, či jiných 

důležitých závodnících, na které mají upřít během závodu pozornost.  

Náklady na realizaci  

Náklady na realizaci této propagace budou pouze ve vyšším časovém zapojení 

některého člena z organizačního týmu agentury RAUL.  
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7 ZÁVĚR 

Jizerská 50 se od svého prvního ročníku v roce 1968 posunula o obrovský kus dopředu 

v rámci organizace, 49 let v čase a tisíce účastníků zapsaných ve výsledkových 

listinách. Nešťastnou událostí získala přídomek „Memoriál expedice Peru“, který  

ji však od čtvrtého ročníku dodává také přidanou hodnotu ve formě vzpomínky party 

přátel, která stála u zrodu prvního ročníku společně s padlými horolezci v Peru. 

Úspěšný rozvoj závodu podtrhuje také zařazení do světových seriálů dálkových běhů 

Worldloppet (od r. 1999) a Ski Classics (od roku 2011). Díky kterým má  

o Jizerskou 50 zájem mnoho zahraničních elitních běžců i světových médií. 

V současnosti má za sebou akce 49. ročníků a její organizátoři se chystají na jubilejní 

50. ročník, kterým v roce 2017 oslaví půl století tradičního závodu. 

Od roku 2007 akci společně pořádají dva týmy organizátorů: SKI KLUB Jizerská 

padesátka z.s. a RAUL s.r.o. Diplomová práce postupně představuje organizaci Jizerské 

50 agenturou RAUL, která zajišťuje akci marketingově, vyjednává partnery, dodavatele 

akce a celkově plánuje harmonogram příprav Jizerské 50. 

Organizační strukturu a jednotlivé kompetence členů týmu, ze kterého vyplývá, že i tak 

velkou akci, je možno naplánovat v malém počtu manažerů podílejících se na projektu. 

Za čemuž vděčí zejména jejich důsledná organizace. 

Dále pak autorka navazuje analýzou jednotlivých organizačních fází akce, ze kterých 

vyplývají informace o důležitých aspektech Jizerské 50,  zejména jejího 49. ročníku. 

Tato analýza například odkrývá pohled na skladbu rozpočtu akce, jehož hlavní základ 

příjmů je rozdělen mezi tři stěžejní  zdroje: sponzoring, startovné a veřejná podpora. 

Právě sponzoři Jizerské 50, kteří přestavují až 57% dostupných zdrojů rozpočtu, jsou 

pro akci klíčoví. Diplomová práce také poodhaluje jejich členění na akci, včetně 

porovnání poskytovaného reklamního plnění napříč rozličnými úrovněmi partnerů.  

Zmíněná aktivace hlavního partnera Volkswagen užitkové vozy, také dokládá, že pokud 

je dobře vymyšlena a realizována sponzorova aktivace, dokáže být prospěšná také 

účastníkům. V případě Volkswagenu například divácká tribuna, fandítka, podsedáky  

či testovací jízdy. 
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Účastníci akce, představují oblast, na kterou by se měli pořadatelé dle analýzy zaměřit. 

Ta prozradila meziroční úbytek startovního pole závodníků, které by navíc potřebovalo 

„omladit“ a získat i větší přízeň u věkové kategorie 18 – 30 let. 

Naopak velmi dobře vyšly výsledky zájmu televizních diváků přímého přenosu akce, 

kterých každoročně přibývá – blíží se k 1,2 milionům. Za čemuž Jizerská 50 vděčí také 

velké publicitě v České televizi, jež akci věnuje celkem sedm pořadů. 

Doslova úspěch v neúspěchu znamenal pro pořadatele 49. ročník, kdy se Jizerská 50 

poprvé v historii konala na tak výrazně odlišném základu. Kvůli nedostatku sněhu 

nebylo možné pořádat závod a tak organizátoři vymysleli kratší varianty závodů,  

na 4 km okruzích, které byly zcela a pouze z uměle vytvořeného sněhu. Navzdory 

mnoha nepříznivým predikcím, měl závod velký úspěch a jeho krizovou variantu 

zvládli pořadatelé bravurně.  

Dále přestavuje diplomová práce tzv. 7P Jizerské 50, ve kterém vyčnívá zejména 

kvalitní propagace akce, na niž klade agentura RAUL velký důraz a tak můžeme  

na Jizerskou 50 narazit v podobě venkovní reklamy, tisku, online médiích, rádiu  

či v televizi. 

Výsledkem analýzy předchozích ročníků je SWOT analýza, pomocí které jsou následně 

stanoveny cíle, jež některé autorka využívá ke stanovení návrhů a doporučení pro další 

ročníky Jizerské 50. 

Právě návrhy a doporučení jsou hlavním cílem a výsledkem celé diplomové práce. 

Autorka zde rozvíjí možné změny v oblastech využití programu pro řízení projektu, 

který by dokázal zpřehlednit a urychlit práci projektovému týmu agentury RAUL.  

Dále předkládá možnosti oslavy jubilejního 50. ročníku, návrh na nové aktivace 

stávajícího silného partnera – Česká pošta a také nalezení partnera, který by zastřešil 

dosud neobsazenou pozici na akci.  

Dalším návrhem je spojení starého prvku s novým – nápad na znovuobnovení tradice 

nošení podkolenek, který by se mohl stát novým ikonickým prvkem Jizerské 50. 

Mladší běžce, by mohl oslovit také nově navrhovaný závod, ve formě štafety na krátké 

„zážitkové“ trase, kde se bude výkon snoubit se zábavou. 
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Jako poslední návrh autorka uvádí větší propagaci elitních běžců, kteří se účastní 

Jizerské 50 a doposud jim nebyla věnována velká pozornost. 

Závěrem lze říci, že tradiční akce Jizerská 50 má do budoucna dobře našlápnuto, díky 

momentálnímu nastavení organizace, pojetí závodů i účasti ve světových sériích 

dálkových běhů. Jakékoliv snížení kvality akce a polevení snahy organizátorů, však 

může velmi rychle vést ke ztrátě účastníků, partnerů a dalších příznivců akce. Je tedy 

potřeba neustále dbát na důsledné řízení akce a citlivě  pokračovat v nových trendech,  

i přestože Jizerská 50 je a bude tradiční a legendární akcí.  
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