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Anotace 

Diplomová práce se zabývá ekonomikou a marketingem vybraných zimních 

sportů se zaměřením na fmancováni a medializaci českého sportovního prostředí. 

Analyzuje hlavni sportovní zpravodajské relace České televize, televize Nova a 

televize Prima. Výsledky jsou porovnávány se systémem rozdělováni dotací Českým 

svazem tělesné výchovy ve prospěch sdružených sportovních svazů. Realitu 

sportovního dění zachycují výsledky rozhovorů s činovníky z Českého svazu ledního 

hokeje a Českého svazu bobistů a skeletonistů. Práce je zakončena návrhem změn pro 

systém děleni vlastních zdrojů ČSTV a marketingovou koncepcí pro Český svaz 

bobistů a skeletonistů. 

Annotation 

This dissertation is about economics and marketing of selected winter sports 

with a view to fmancing and promotion of czech sport background. It analyses the 

main sport news relations ofCzech TV, TV NOVA and TV PRIMA. Results are 

compared with system of dividing grants from Czech sports federation for the benefit 

of associated sports federations. The reality of sport events is recorded in interviews 

with members of Czech ice-hockey federation, Czech bobsleigh federation. My 

dissertation terminates with changing proposal for system of dividing intemal sources 

of Czech sports association and with marketing conception for Czech bobsleigh 

federation. 
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1. Úvod 

Financování českého sportovního prostředí se uskutečňuje ze tří hlavních toků. 

Veřejný proud představuje stát s nižšími samosprávnými celky kraji a obcemi. Dotace 

do sektorů jednotlivých služeb veřejné podstaty jsou závislé na rozpočtové politice 

daných subjektů. Mimo státní podporu stojí soukromé fmancování. Partnery a 

podnikatelské subjekty zavádí na sportovní trh marketingové a komunikační důvody 

od zvýšení známosti firmy či značky, podpory prodeje, zvýšení podílu na trhu až po 

zavedení nového produktu. Velkým lákadlem je i rozšiřující se medializace sportu, 

kterou vítají partneři sportovních svazů či jednotlivých sportovců. Poměrně novým 

zdrojem prostředků jsou v české realitě zahraniční zdroje. Možnost čerpání dotací či 

grantů z fondů Evropské unie se prozatím pohybuje na periferii financování českých 

sportovních subjektů. 

Současný sport se v celosvětovém měřítku neobejde bez mediálního pokrytí a 

české sportovní prostředí není výjimkou. Sportovní výkony a soutěže zaznamenávají a 

zprostředkovávají média v písemné, zvukové či audiovizuální formě na lokální, 

regionální, státní i mezinárodní úrovni. Medializace význačným způsobem pomáhá 

k dalšímu rozvoji sportu a jeho popularitě. Tím se zároveň umocňuje tlak na výsledky 

a překonávání rekordů. Divák se chce u televizní obrazovky bavit a vidět něco 

ojedinělého, co nikdo předtím neviděl. Sport se tak bez nároku na výběr podvoluje 

komercionalizaci. Pro tvůrce mediálních produktů jsou rozhodující ukazatele 

sledovanosti a následné prodejnosti reklamních možností. 

Diplomová práce nabízí analýzu českého prostředí. Výzkum byl zaměřen na tři 

celoplošné televizní stanice- Českou televizi, televizi Nova a televizi Prima- s cílem 

analyzovat preference jednotlivých sportovních redakcí během hlavní zpravodajské 

relace se zaměřením na zimní sporty. Je poukázáno na sezónní proměnlivost ob§ahu 

sportovních relací a odlišné preference tří redakcí. 

Monitoring televizního vysílání je konfrontován se systémem rozdělování 

příspěvků Českým svazem tělesné výchovy sportovním svazům se specifikací na 

sporty, které se provozují na ledu a sněhu. Rozboru je podroben klíč pro dělení 

vlastních finančních zdrojů s návrhy na případné změny. Diplomová práce rámcově 

zahrnuje i další dva významné subjekty, které se podílí na fmancování sportu v České 
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republice - Český olympijský výbor a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Pro konkrétní představu je přiblížen i způsob organizace a financování sportu ve 

Finsku, členské zemi Evropské Unie. 

Počínaje kap. 6.5 Výsledky z rozhovorů se zástupci sportovních svazů se 

navazující kapitoly věnují současnému stavu vybraných sportovních svazů. Na základě 

interview s činovníky je navrženo praktické využití konkrétních marketingových 

nástrojů pro Český svaz bobistů a skeletonistů. 

Práce se věnuje aktuálnímu tématu z oboru Management tělesné výchovy a 

sportu. Spojením marketingových a ekonomických aspektů se totiž vytváří 

ekonomická síla, která nutně musí podporovat další potenciální rozvoj každé konkrétní 

sportovní organizace. Podle mého názoru se jedná o velmi náročnou problematiku, 

která klade největší nároky na vrcholový management organizace. 

Uvedený obor prochází dynamickým rozvojem a tím pádem klade velké nároky 

na aktuální informace. Budoucí vývoj nelze předpovídat ze zastaralých pramenů. 

Z tohoto důvodu jsem získávání použitých materiálů věnoval hodně času. 
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2. Hlavní cíle a úkoly diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zkonfrontovat televizní popularitu 

sportovních odvětví během hlavních zpravodajských relací televizních stanic se 

způsobem rozdělování dotací Českým svazem tělesné výchovy. Dílčí cíle budou 

zaměřeny na: 

1. Monitoring sportovního televizního zpravodajství na stanicích ČT 1, TV Nova, 

TV Prima. 

Aby bylo možné monitoring a následné zjištění provést, je nutné: 

• analyzovat hlavní sportovní relace na třech nejsledovanějších televizních 

stanicích v ČR- Branky, body, vteřiny, Sportovní noviny a 1. Sport, 

• na základě časové stopáže vyhodnotit, kterému zimnímu sportuje 

věnován největší prostor, 

• zjistit, zda nějaká stanice preferuje nějaké sportovní odvětví - obdoba 

v létě- TV Nova a Formule 1, 

• připojit analýzu příspěvků včetně toho, jak autoři k materiálu přistupují, 

zda se jedná o informační materiál nebo obsahuje i hodnotící prvky, 

• s ohledem na sezónnost odvětví analyzovat relace ve dvou fázích - 14 

dní v listopadu a 14 dní v lednu. 

2. Systém rozdělování dotací ČSTV jednotlivým sportovním odvětvím se 

zaměřením na zimní sporty. 

Analýza druhého dílčího cíle vyžaduje následující kroky: 

• popsat celý systém a kritéria rozdělování dotací, 

• pokusit se přiblížit jiný model rozdělování dotací střešní sportovní 

organizace v jiné evropské zemi a provést srovnání, 

• v hl-edání nedostatků či lepšího řešení využít rozhovorů s funkcionáři 

jednotlivých svazů (názorů odborníků ze sportovního prostředí) a jejich 

návrhů či potřeb. 

3. Provázanost mezi prezentací jednotlivých zimních sportovních 

odvětví v televizi a rozdělování dotací ČSTV. 

Pro třetí tématický blok bude zásadní: 

• ukázat vztah mezi prezentací v TV a rozdělováním dotací ČSTV, 
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• navrhnout změny, zlepšení při rozdělování dotací ČSTV, 

• nastínit doporučení pro sportovní funkcionáře, jak vylepšit či rozšířit 

prezentaci svého svazu (např. využití marketingových nástrojů). 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Média, televize, zpravodajství 

Komunikace je defmována jako přesun informace od podavatele 

k individuálnímu příjemci. Mediální texty jsou soubory informací. Informace je 

v zásadě redukce neurčitosti. 

I když elektronická technologie byla pro televizi vyvinuta během dvacátých a 

třicátých let, masovost nového média se naplno rozběhla až v padesátých letech. 

Důvody byly dva- druhá světová válka a tzv. zmrazení (3., s. 124). Vláda ve 

Spojených státech amerických zpočátku udělovala vysílací frekvence jen velmi 

střízlivě. Zmrazení skončilo v roce 1952. Tím byl odstartován velký boom televizního 

vysílání. 

V hegemonii masových prostředků čerpá televize z technologií, které ji 

předcházely. Ve vývojové řadě navazuje na nahrávání zvuku, fotografie, telegraf, 

telefon či rozhlas. Největší výhodou televize je kombinace obrazu a zvuku. Divákovi 

tak předává oproti svým předchůdcům mnohem více smyslových vjemů. " ... televize 

doplňuje tištěná média i rozhlas a současně je v některých ohledech vytlačuje, pokud 

jde o obsah, rozšíření a oblibu, a pravděpodobně i pokud jde o společenskou prestiž a 

věrohodnost." (14., s. 49). 

Tím, že televize rozvíjí vývojovou řadu médií přenáší také obsah. 

Nejoblíbenější televizní náměty jsou proto přejaté. Jsou jimi filmy, hudba, přlběhy, 

zprávy a sport. Rozmanitost obsahu patří vedle velmi rozsáhlého výstupu, rozsahu a 

dosahu či složité technologie a organizace mezi základní charakteristiky televizního 

vysílání. Televize byla ve svém základu objevena jako veřejnoprávní médium, jenže 

právě její masovost přitahuje zájem politických stran, státních zájmů. Velkým 

lákadlem je i její ekonomická prospěšnost. Na komercionalismy byla veřejnost zvyklá 

již před příchodem TV. Přílivu velkých peněz z reklamy tak nestála v cestě žádná 

překážka. 

O současné společnosti se často mluví jako o informační. Tvrzení napomáhají 

novodobá média, která zkracují čas, za který se informace dostane k příjemci. Televize 

ostatně stejně jako rozhlas může využít živého vysílání, jež přitahuje pozornost 
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diváků. Publikum pak díky práci štábu v terénu a autentickým záběrům získává dojem, 

že sleduje věrný obraz skutečnosti. 

V médiích má ústřední postavení zpravodajství. Zpravodajská relace se skládá 

z jednotlivých zpráv, které jsou buď vytvářené reportéry média, nebo přejímány od 

zpravodajských agentur1
• Agentury nabízejí zpravodajské materiály jako placenou 

službu. Nejčastější dělení zpráv je na domácí, zahraniční, ekonomika, kultura, zábava 

a sport. Zpráva je považována za úplnou, tedy dobře sestavenou, pokud obsahuje 

sdělení o tom, kdo udělal co, kdy, kde, jak a s jakým výsledkem, případně proč a za 

jakých okolností. Událost bývá ve zprávě zjednodušována, aby byla srozumitelná pro 

co nejširší publikum. 

Podmíněnost institucí a zpráv je vzájemná. Právě zpravodajství je domácím 

produktem televize, rozhlasu či novin. Zprávy mají svou všeobecně uznávanou formu. 

Představují výrazný zdroj informací o světě kolem nás. K tomu, aby se událost stala 

zprávou, musí splňovat několik náležitostí, které jsou nazývány zpravodajskými 

hodnotami -výskyt, blízkost, jasnost, jednoduchost, smysluplnost, průběžnost, 

možnost dalšího vývoje, vztah k elitním národům či celebritám, personalizace, 

negativita, souznění, překvapení, předvídatelnost či variace." To, co si médium vybere 

jako událost hodnou pozoru, je podmíněno kulturou, v níž médium operuje, a 

organizací práce v samotném médiu." (1., s. 242). Zpravodajství by mělo být prosto 

osobních názorů a postojů. Jde o prezentaci informací, nikoliv o hodnocení nastalého 

stavu. 

Zpravodajství je jedním z mála původních prostředků masových médií. Zpráva 

nás informuje o události, která se něčím vnucuje. Naše pozornost je usměrňována 

k tomu, co je výrazné, nápadné, co přitahuje pozornost. Denis McQuail ve své knize 

Úvod do teorie masové komunikace podává výčet charakteristických premis 

zpravodajství. 

• " Zpravodajství je časové - týká se nedávných a periodicky opakovaných 

událostí. 

1 Jako například Česká tisková kancelář, Tisková kancelář Slovenské republiky, Reuters, Associated Press. 
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• Zpravodajství je nesystematické - zaobírá se oddělenými událostmi a ději. Svět 

viděný pouze skrz zpravodajství se sestává z nesouvislých dějů, jejichž 

interpretace není prvotním úkolem samotného zpravodajství. 

• Zpravodajství je pomíjivé- žije tehdy, když samy události jsou aktuální. 

• Události zmíněné ve zpravodajství by měly být neobvyklé nebo alespoň 

nečekané, což jsou kvality ceněné více než skutečná důležitost. 

• Zpravodajství je předvídatelné. 

• Zpravodajství slouží zejména pro orientaci a směrování pozornosti a 

nenahrazuje skutečné vědění." (14., s. 300). 

Překvapivý je fakt, že rozsah, ve kterém se nepřebemý svět událostí, 

zdá být přístupný každý den v pravidelnou dobu, má stejný časový, prostorový a 

tématický rámec. Vyskytují se i výjimky v časech krizí nebo výjimečných událostí. 

I když je televize moderním audiovizuálním médiem, praxe ukazuje, že 

ve skladbě zpravodajství se zásadně od svého novinového předchůdce neliší. Podobně 

jako noviny mají stanovený počet stránek i televizní pořad má stanovený časový limit, 

do kterého by se měl vejít. Počet jednotek, myšleno zpráv či reportáží, se proto den 

ode dne příliš neliší. 

Další hlavní aspekt podoby zpravodajství se týká označování relativní 

důležitosti událostí, typů obsahu a způsobů strukturování celku. Stupeň důležitosti se 

odvozuje především od řazení zpráv, prostoru a času, který je dané události věnován. I 

v televizním zpravodajství platí, že první zpráva bývá nejdůležitější a ladí, poslední 

událost zase přetrvává. Zároveň jsou za důležitější považovány informace, kterým je 

věnován větší prostor a hlubší přístup. 

Významnou roli hraje tvůrce zpravodajské relace. Má velkou moc, neboť 

rozhoduje, která událost se dostane v hlavním vysílacím čase na televizní obrazovku a 

naopak, která zůstane opomenuta. Šéf směny nebo vedoucí vydání se tak částečně 

stává tvůrcem veřejného myšlení. S ohledem na lidské vlastnosti a zájmy jednotlivých 

lidí je jasné, že nikdy nelze dosáhnout ideální objektivity a neutrálního přístupu. 

V dnešním světě se za den stane nepřebemé množství událostí a všechny se do relace 

nevejdou. Prostor dostanou situace vybočující z normálu. Neotřelé události a 

rozhodnutí ovlivňující život veřejnosti zajímají publikum nejčastěji. 
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Zároveň záleží na interpretaci medializovaného okamžiku. Autor a moderátor 

ve studiu připisují prezentovanému stavu jisté hodnoty a tím ovlivňují chování a 

postoje diváků. Je nutné zmínit, že hlavní zpravodajské relace se odehrávají v hlavním 

vysílacím čase od 19:00 do 22:002
. Televize díky své technologické vyspělosti proniká 

do soukromí lidí. 

Stručně řečeno, na českém celoplošném trhu se střetávají dva druhy televizních 

stanic - soukromé a veřejnoprávní. Soukromé televizní stanice živí prodej reklamy a 

sponzorských odkazů. Veřejnoprávní televize využívá koncesionářských poplatků 

příjemců televizního signálu na území České republiky. Koncesionářské poplatky 

České televizi činí od 1. ledna 2008 135 korun. 

Česká televize se hlásí k tradici seriózních médií a klade důraz na objektivitu 

svého zpravodajství. Soukromé stanice jsou ze své podstaty odkázány na boj o diváka 

a tomu také odpovídá programové schéma i zpravodajství. Příspěvky mají komerční 

nádech, obsahují divácky populární přlběhy. Komerční relace jde divákovi vstříc a 

nabízí mu přesně to, co si přeje vidět. 

Soukromé televizní stanice vyhledávají konflikt. Z příspěvků je cítit drama 

příběhu. Hlavním úkolem je připoutat pozornost diváka i za cenu trivializace 

problému. Vypovídající hodnota reportáže je obvykle nízká. Naopak veřejnoprávní 

stanice sází především na pravdivost a vyváženost. V konečném důsledku záleží 

především na vlastním výkladu pozorovatele. Divák se může s informací ztotožnit, 

odmítnout ji, nebo si dohledat další objektivizující podklady. Faktem zůstává 

skutečnost, že "média mají obrovskou ekonomickou moc, že jsou pro nás hlavním 

zdrojem informací a zábavy a že konstruují sdělení, která mohou ovlivnit náš pohled 

na svět. " (1., s. 24). 

Samozřejmě existují nuance ve zpracování příspěvků mezi bulvárními a 

seriózními médii. Ovšem rozdíly mezi dvěma proudy se smazávají. Odlišnosti jsou 

patrné i ve vyjadřování reportérů a moderátorů. Pro komerční média je typická větší 

hra s polohou hlasu, výraznější mimika a košatější mluva. Každý divák předstupuje 

před mediální sdělení s jistou inteligenční výbavou, která ovlivňuje dekódování 

přijímaných informací. 

2 Tzv. prime time. 
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Dalším vývojovým stupněm se stala kabelová televize, která publiku rozšířila 

spektrum prezentovaných informací. Odborníci se domnívali, že dojde k podobné 

segmentaci diváků jako například při vzniku odborných časopisů. Specializace se 

ovšem nekonala, protože "kabelová televize je závislá na stejném systému reklamy, 

která je zaměřena na nižší střední socioekonomickou vrstvu společnosti (její kupní síla 

převyšuje v součtu ostatní vrstvy) stejně, jako tomu již dlouho bylo v pozemním 

vysílání. A tak se vysílání obsahově ne liš~ jenom je ho víc. " (1 ., s. 128). Pozemnímu 

vysílání tak přibyla konkurence a zintensivnil se boj o diváka. 

3.1.1 Sportovní zpravodajství 

Sportovní zpravodajství vykazuje jistá specifika, kvůli kterým se sféra sportu 

vymyká tradičním výzkumům a průzkumům sledovanosti. Všeobecně se totiž 

přepokládá zájem o danou problematiku, rozšířené znalosti či aktivní účast. Všechny 

zmíněné okolnosti zvyšují účinnost zpráv, neboť před obrazovkou sedí lidé-fanoušci, 

kteří tuší, co bude následovat. Díky tomu mohou zprávy obsahovat více informací, 

protože se počítá s jistou úrovní sportovních znalostí. Publikum si díky tomu také více 

podrobností zapamatuje. 

Televizní zpravodajství je povrchnější. Proběhne a je pryč. Divák nemá šanci 

retrospektivy jako například u novin, kde se člověk může k článku několikrát vrátit. 

Jedna ze základních definic hlásá, že zpravodajství má být nestranné, což komplikuje 

situaci, protože o výsledcích českých sportovců budou vždy moderátoři informovat 

s větším zaujetím a zápalem. Prakticky není možné vyhnout se hodnocení a 

emotivnímu jazyku. 

TV se rychle stala faktorem, který pronikavě proměnil vzory rodinného života a 

způsob trávení volného času. TV rozšiřuje hodnoty, ovlivňuje vkus i myšlení lidí. 

Tendence součastného televizního vysílání je udržet co nejvíce lidí, co nejdéle 

u obrazovek. Diváky přitahuje zábava, rozptýlení a vzrušení. Lidé unikají z reality do 

pseudoreality. 
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3.1.2 Mediální exploze 

Mediální exploze výrazně ovlivňuje během posledních desetiletí i sféru sportu. 

Značný příliv peněz povzbudil koloběh prostředků mezi organizacemi, majiteli klubů i 

sportovci samými. Dnes jsou zájmy sportovců, sponzorů a médií těsně provázány a 

sledují se i preference diváků. V současnosti je sport kulturním fenoménem a právě 

díky přímým přenosům překračují sportovní události národní hranice. Největší 

sportovní události typu olympijských her, mistrovství světa ve fotbale či ragby jsou 

médii přenášeny do více než 200 zemí světa. Počty diváků dosahují miliardových 

hodnot. 

Hlavní příliv financí dávno nepochází ze vstupného, nýbrž z prodeje televizních 

práv a od partnerů. Výsledkem globalizace je vznik složitých sítí mezi sportovními 

organizacemi, agenty, obchodními partnery a médii. Při honbě za vyšší popularitou 

sportovního odvětví neváhají svazoví funkcionáři měnit pravidla, upravovat tradiční 

začátky konání zápasů či formáty soutěží. Cíl je jediný, co nejvíce se přiblížit ideálu 

pro televizní přenosy. Sportu, který se neobjevuje na televizní obrazovce, se žije těžce. 

I ve sportu vládne zákon trhu. 

Zlom nastal v roce 1960. Prodejem televizních práv na přenos olympijských her 

se rázem strhla lavina. Sportovní odvětví usilují o to, aby se dostala na program OH. 

Několikrát se rozrostlo publikum, roste i množství soukromých investorů, kteří hledají 

zviditelnění. Další boom byl odstartován roku 1986, kdy Mezinárodní olympijský 

výbor schválil komerční využití olympijských symbolů. 

3.1.2.1 Řídící síla olympijského hnutí 

Olympijský marketingový program se stal hlavní silou propagace, finančního 

zabezpečení a stability olympijského hnutí. Otázka financování olympijských her se 

stala opakujícím se tématem olympijské historie. Od založení v roce 1894 potřebovalo 

olympijské hnutí partnerství s obchodními společnostmi k tomu, aby mohlo 

organizovat olympijské hry a podporovat olympijské sportovce. Dnes tvoří 

marketingoví partneři skutečnou část olympijské rodiny. 
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Pro potřeby diplomové práce jsou použity příjmy zdrojů za olympijské čtyřletí 

2001 - 20043
• Aktuální čísla a procentuální zastoupení jednotlivých částí za cyklus 

2005 - 2008 budou zveřejněny na XXIX. Letních olympijských hrách v Pekingu 

v srpnu 2008. 

Olympijské hnutí vytváří zdroje příjmů ze šesti hlavních programů. Na vrcholu 

stojí program TOP, který zahrnuje hlavní partnery Mezinárodního olympijského 

výboru (MOV) a tím pádem i olympijských her. V hierarchii následují oficiální 

dodavatelé MOV a licenční programy, které opravňují obchodní společnosti k 

rozlišným pravomocem při prezentaci či zobrazování olympijských symbolů. 

Olympijské sponzorství je vztahem mezi olympijským hnutím a komerčními 

organizacemi, které jsou určeny pro vytváření podpory olympijského hnutí a 

olympijských her. Sponzorství má zhruba 40% podJ.1 na olympijských marketingových 

příjmech4• Každá úroveň sponzorství opravňuje společnosti k rozdílným 

marketingovým právům v různých oblastech a kategoriích exkluzivity při využívání 

olympijských symbolů a značek. 

3.1.2.2 TOP program 

Světový olympijský partnerský program je řízen Mezinárodním olympijským 

výborem. Společnosti patřící do TOP programu jsou nadnárodní organizace, které jsou 

schopné poskytnout přímou podporu, sponzorský servis a expertízy k zajištění průběhu 

Her. Tito partneři podporují i národní olympijské výbory. Dohoda o spolupráci je 

založena na čtyřletém cyklu. 

TOP program byl vytvořen roku 1985 a je řízen Mezinárodním olympijským 

výborem. Jedná se o sponzorství s exklusivními světovými marketingovými právy pro 

zimní i letní olympijské hry. Jako událost, která na dva týdny každý druhý rok zasáhne 

celý svět, jsou olympijské hry jednou z nejefektivnějších marketingových platforem na 

světě. Dosahují sledovanosti miliardy diváků ve 200 zemích po celém světě. 

Obchodní partneři pečují o technický servis a produkty podpory Mezinárodního 

olympijského výboru, organizačních výborů a národních olympijských výborů. TOP 

3 cit. http://www.olympic.org/uk/organisation/ťacts/revenue/index uk.asp, 15. 12. 2007. 
4 cit. http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/revenue/index uk.asp, 15. 12. 2007. 
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partnery pro LOH v Pekingu 2008 jsou Coca-Cola, Atos Origin, GE money bank, 

Johnson & Johnson, Kodak, Lenovo, Manulife, McDonald's, Omega, Panasonic, 

Samsung, VISA. Hnutí celkem za čtyřletí 2001 - 2004 nastřádalo příjmy v hodnotě 

převyšující 4 000 miliónů dolarů. 

Příjmy za období 2001-2004 plynuly do olympijské pokladnice především ze 

čtyř sfér- televizní práva, sponzorství, vstupenky, licenční a jiné příjmy5 : 

1. Televize je hlavní element poskytující finanční podporu olympijskému hnutí. 

Prim hraje i v propagaci olympijských her a olympijských myšlenek. Díky 

přenosům zajišťuje také vysokou sledovanost olympijského sportovm'ho svátku. 

Hodnota příjmů za zmíněnou etapu činila 2 229 miliónů dolarů. 

2. Partneři olympijského hnutí jsou na mezinárodní i národní úrovni 

neodmyslitelným zdrojem příjmů pro olympijské hnutí i olympijské hry. 

Partneři poskytují kromě financí i technologii, výrobky, služby, expertízy a 

personální zdroje. Částka za léta 2001-2004 byla 1 459 miliónů dolarů. 

3. Příjmy z prodejů vstupenek na všechna sportovní klání činí za poslední dvě 

desetiletí více než 10% příjmů, což v praxi znamená 441 miliónů dolarů. 

4. Zdroje plynou i z oficiálních licenčních produktů organizačního vy'boru, národního 

olympijského vy'boru a Mezinárodního olympijského vy'boru. Tyto produkty nesou 

vyobrazení a emblémy olympijských her či jednotlivých národních olympijských 

výprav. Příjmy za licence dosáhly 86,5 miliónů dolarů. 

Graf 1 -Příjmy MOV za olympijské čtyřletí 2001-2004 
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O Vstupenky 

O Licence 

zdroj: http://www.olympic.org/uk/organisation/ťacts/revenue/index uk.asp, 15. 12. 2007. 

5 cit. http://www.olympic .org/uk/organisation/facts/programme/sponsors uk.asp, 15. 12. 2007. 
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3.1.2.3 Turín 

Zimní olympijské hry v Turíně 2006 byly nejmezinárodnějšími zimními hrami 

v historii. Zúčastnilo se jich 80 olympijských výprav a vidělo je nejvíce televizních 

diváků. Šestá generace TOP programu je nejglobálnějším marketingovým produktem 

v historii Her. TOP VI sponzoři mají sídlo v sedmi zemích a třech kontinentech světa6 . 

Program odráží světovou komplexnost olympijského hnutí. 

ZOH v Turíně byly pro domácí sponzory nejlukrativnějším a nejúspěšnějším 

sponzorským programem v italské historii. Vytvořily zdroje v hodnotě 269,8 miliónů 

EUR a zahrnovaly 57 společností a 63 značek ze tří vrstev oborů - hlavní sponzoři, 

oficiální sponzoři a oficiální dodavatelé. 

Turínská olympijská vysílací organizace vytvořila téměř 1000 hodin živého 

vysílání a ustanovila nový rekord v historii ZOH. Zároveň v čase rostou ceny 

televizních práv, které musí zájemci o přenosy sportovních klání zaplatit. Diplomová 

práce se bude soustředit na vývoj cen televizních práv u zimních olympijských her. 

Graf 2 - Ceny TV práv zimních olympijských her 
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zdroj: http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/n:venue/broadcast uk.asp, 15. 12. 2007. 

6 cit. http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 1144.pdf, 15. 12. 2007. 
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3.2 Financování sportu v České republice 

"Financování tělesné kultury je zajišťováno ze dvou zdrojů - z veřejných a 

soukromých. Každá oblast zdrojů má své ekonomické opodstatněn~ v mnohých 

případech dochází k prolínání financování z obou zdrojových oblast~ často je v této 

souvislosti připomínáno vícezdrojové financování sportu (tělesné kultury)." (9., s. 52). 

Podle Listiny základních práv a svobod je stát ve vztahu k občanům garantem 

veřejných služeb. Jde především o školství, kulturu, dopravu, obranu a bezpečnost, 

soudnictví, vězeňskou službu, oblast důchodového zabezpečení, ale i tělesnou kulturu. 

Jelikož je produkce produktů tělesné kultury v podmínkách čistě tržní ekonomiky 

nedostatečná, je podporována ve formě přímé finanční podpory z veřejných prostředků 

a státního rozpočtu. "Na zajišťování těchto veřejných služeb stát, kraje či obce zřizují 

příspěvkové organizace či organizační složky bez právní subjektivity. V této souvislosti 

je zdůrazňována účelnost oboustranné spolupráce institucí veřejné správy a nestátních 

neziskových organizací. Spolupráce se realizuje především poskytováním dotací 

veřejné správy do těchto organizací na zabezpečování produkce veřejně prospěšných 

služeb." (9., s. 31). 

Nyní si definujme nejčastěji používané pojmy v problematice fmancování 

sportu. 

Finance jsou "peněžní vztahy, které vznikají v souvislosti s činností státu a 

veřejných institucí (veřejné finance); peněžní vztahy spojené s podnikatelskou činností 

(soukromé finance); peněžní vztahy související s tvorbou, rozdělováním a používáním 

peněžních fondů státním rozpočtem, úvěrovým fondem, pojistným fondem a 

podnikovými finančními fondy. " (20., s. 1 04). 

Subvence je "peněžní podpora, příspěvek z veřejných prostředků. " (20., s. 

364). Za subvence se považují všechny fof!lly příspěvků do profesionálních 

sportovních klubů, jako například osvobození od daní a odvodů, úrokové slevy, 

výhodné přenechání budov nebo pozemků a všechna opatření se stejným nebo 

podobným účinkem. Subvence podléhají přísnému schvalovacímu řízení. 

Grant je "finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý konkrétní 

projekt." (20., s. 121). O grant se může žádat v průběhu celého roku. Verdikt grantové 
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komise má doporučující charakter, o přidělení rozhoduje zastupitelstvo. Ve smlouvě o 

poskytnutí účelového grantu jsou sepsány podmínky plnění a případné sankce. 

Dotace je "věnování, nebo příděl finančních prostředků nějakému orgánu, nebo 

organizaci nadřízenou složkou nebo ze státních prostředků. " (20., s. 79). Dotace 

rozlišujeme investiční (kupujeme další výrobky, produkty) a neinvestiční (podpora 

činnosti, projektu, akce). Dotace dělíme na nárokové (nárok vyplývá ze zákona 

dávky, podpory, mzdy) a nenárokové (musí se o ně žádat, podpora činnosti 

nekomerčního charakteru). Sport tvoří se sociální péčí, kulturou a životním prostředí 

čtyři oblasti, na které se nenárokové dotace vztahují. 

Zdrojem dotací je státní rozpočet. Stát poskytne fmance ministerstvům, krajům, 

obcím, ale dále nespecifikuje, na co se mají peníze použít. Subjekty si samy určí jaký 

objem půjde do jednotlivých oblastí. Na dotace se nevztahuje právní nárok. Neexistuje 

ani opravní řízení. Nikdo nemusí navíc uvádět důvod, proč nebyla dotace poskytnuta. 

Mezi jednotlivými kraji a obcemi jsou patrné odlišnosti v zajišťování služeb 

veřejné podstaty. Různé preference se pak promítají i do konkrétních podob dotační 

politiky krajů a obcí vůči nestátním neziskovým organizacím. 

Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního 

rozpočtu zahrnuje tyto oblasti: 

dotace ze státního rozpočtu, 

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

fmancování školní tělesné výchovy. 

Mezi soukromými zdroji dominují výdaje domácností, a to především díky 

masové rozšířenosti a oblibě sportu pro všechny. Dalším významným soukromým 

fmančním zdrojem na podporu tělesné kultury je výtěžek sázkových her. V České 

republice pŮ§obí několik set provozovatelů loterií a hazardních her. Stejně jako většina 

zemí upravuje i česká legislativa provoz a podmínky tohoto podnikání samostatným 

zákonem. Povolení živnosti je podmíněno ustanovením o odvodu části zisku na 

společensky prospěšné programy a projekty. Vzhledem k velkému rozšíření 

hazardních her v ČR se staly tyto odvody pro neziskový sektor významným zdrojem. 

Nejvýznamnější finanční zdroj ze sázkových her pochází z disponibilního zisku 

akciové společnosti Sazka. 
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3.2.1 Český svaz tělesné výchovy 

Dobrovolné sportovní organizace jsou v České republice utvářeny na základě 

Zákona o svobodě sdružování. Jedná se o občanská sdružení, jejichž stanovy jsou 

zaregistrované u Ministerstva vnitra České republiky. Většina občanských sdružení a 

sportovních federací je sdružena ve vrcholných organizacích, z nichž nejznámější je 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je dobrovolným sdružením sportovních, 

tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působnosti, tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle 

Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl ll. března 1990 a jeho 

posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci 

České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených 

subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci 

potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého 

právního postavení, majetku a činnosti. 

Nejvyšším orgánem ČSTV je Valná hromada. Skládá se ze dvou komor, z 

Komory svazů a Komory sportovních klubů (SK) a tělovýchovných jednot (TJ). Od 

vzniku Českého svazu tělesné výchovy se uskutečnilo dvacet valných hromad. 

Poslední 20. Valná hromada Českého svazu tělesné výchovy se uskutečnila 19. 4. 

2008 v Nymburce. Vzhledem k časové kolizi jsou pro potřeby této diplomové práce 

použity závěry, výsledky a statistiky z 19. Valné hromady ČSTV, která se konala 14. 

dubna 2007 v Nymburku. 

V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČSTV a rozhodnutí 

Valné hromady Výkonný výbor. Výkonný výbor ČSTV je nejvyšším výkonným 

orgánem ČSTV. Valnou hromadou ČSTV je volen na čtyřleté funkční období ve 

složení předseda, 9 zástupců sportovních svazů a 9 zástupců regionálních sdružení. 

Obdobně ve všech okresech ČR vykonává činnost 77 regionálních sportovních 

sdružení ČSTV. V souvislosti s krajským uspořádáním ČR byla ustavena a od 1. 

července 2001 zahájila činnost krajská sdružení ČSTV. Základním dokumentem 

činnosti ČSTV jsou stanovy. 
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K 31. prosinci 2006 bylo v řádném i přidruženém členství v ČSTV 90 svazů, 9 

231 TJ a SK s 1 504 289 členy7 • Svým pojetím činnosti a organizační strukturou 

odpovídá ČSTV evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a 

sportovních organizací. ČSTV je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, 

respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. Spolupracuje s 

celou řadou dalších sportovních organizací. 

3.2.1.1 Programový dokument ČSTV na léta 2006 - 2010 

Programový dokument ČSTV na období 2006 - 2010 vyšel při formulaci 

základní vize z dominantní role ČSTV v českém sportu a vztazích se státními a 

parlamentními institucemi. 

Cílem je udržení a zlepšování postavení ČSTV ve sportovním prostředí České 

republiky, zvýraznění hegemonie v domácí sportovní diplomacii a vztazích se státními 

a parlamentními institucemi. Při udržení a rozvoji členské základny zůstává prioritním 

úkolem i zajišťování financování činnosti sdružených subjektů ze státních, 

regionálních a komunálních zdrojů, usilování o navyšování objemů finančních 

prostředků z nestátních a vlastních zdrojů. 

Opomíjeno nezůstane ani zajišťování potřeb sdružených členů v oblasti 

organizační, sportovně technické, vědeckého servisu, zdravotního zabezpečení a 

nových poznatků z oblasti sportovní přípravy, výběru a péče o sportovní talenty a 

sportu pro všechny. Realizaci a formy činnosti při naplňování strategických cílů se 

musí dále řešit na úrovni Výkonného výboru a Sekretariátu ČSTV, v kompetenci 

jednotlivých svazů, regionálních sdružení ČSTV a TJ/SK. 

3.2.1.2 Sazka, akciová společnost 

Akciová společnost Sazka slouží českému sportu a tělovýchově již více než půl 

století. Nejdříve od roku 1957, jako účelové zařízení tehdejšího Československého 

svazu tělesné výchovy, později, od roku 1993, jako akciová společnost. Jejími 

vlastníky jsou občanská sdružení, včetně ČSTV, který má ve společnosti majoritní 

podíl (68%). 

7 Statistika za rok 2006. 
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Akciová společnost provozuje číselné a okamžité loterie, kursové sázky, 

sportovní sázky, centrální loterijní systém a interaktivní loterijní terminály. V 

neloterijní oblasti dobíjení kreditů pro mobilní telefony, prodej vstupenek na 

sportovní, kulturní a další události. 

Podle výnosu na zaměstnance, zisku na zaměstnance a podílu výnosů na 

nákladech se Sazka a.s. drží na předních místech elitní desítky nejúspěšnějších 

podniků v ČR. Na veřejně-prospěšné účely především ve sportu a tělovýchově odvedla 

Sazka a.s. již přes 10 miliard korun. 

Pro akcionáře, občanská sdružení, působící v oblasti sportu a tělovýchovy, 

zhodnocuje každou investovanou korunu o více než 120% ročně. V letech 1995-2005 

vzrostly roční tržby (vklady) ze sázkové a loterijní činnosti o 3 277 miliardy Kč, 

hospodářský výsledek o 904,7 milionu Kč a odvod výtěžku na veřejně-prospěšné účely 

o 657,5 milionu Kč. 

Majitelé akciové společnosti Sazka, občanská sdružení působící ve sportu a 

tělovýchově, výrazně poškozuje výklad novely zákona o DPH ze strany Ministerstva 

financí. V důsledku tohoto výkladu přišlo sportovní a tělovýchovné prostředí jen v 

letech 2005 a 2006 o téměř 490 milionů Kč, z toho přibližně o 260 milionů Kč v roce 

2006. Uvedené prostředky, které Sazka a.s. pro sportovní a tělovýchovná sdružení 

stejně jako v minulosti vytvořila, se staly příjmem státního rozpočtu. 

I přes uvedené problémy výkonnost Sazka a. s. neustále roste, přičemž loňský 

rok byl v rozhodujících ukazatelích rekordní. Hospodářský výsledek za rok 2006 

dosáhl po zdanění přibližně 1,7 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst cca o 

10%. 

3.2.2 Český olympijský výbor 

Více jak stoletá historie i současnost posledního období dokazuje, že přes četné 

problémy a krize je olympijské hnutí životaschopné a perspektivní. Také český 

olympismus se do moderní historie zapsal nesmazatelným způsobem. V osobě doktora 

Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského jsme patřili k zakladatelům novodobých 

olympijských her. Český olympijský výbor byl založen 18. května 1899 a patří mezi 

nejstarší stálé národní olympijské výbory. 
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Český olympijský výbor (ČOV) je občanské sdružení ve smyslu zákona č. 

83/1990 Sb. Na základě uznání Mezinárodním olympijským výborem je ČOV jediným 

subjektem oprávněným řídit olympijské hnutí v České republice. ČOV zastupuje ČR v 

mezinárodním olympijském hnutí a zabezpečuje reprezentaci ČR na olympijských 

hrách a dalších akcích organizovaných Mezinárodním olympijským výborem a 

národními olympijskými výbory. 

ČOV je ustaven a vyvíjí činnost podle Olympijské charty, v souladu s právním 

řádem České republiky a svými Stanovami. ČOV sdružuje sportovní svazy, jejichž 

sporty jsou na programu olympijských her a další sportovní svazy, členy 

mezinárodních sportovních federací uznaných MOV. ČOV v současnosti sdružuje 38 

sportovních svazů olympijských sportů a 27 přidružených členů. Dále sdružuje občany 

ČR jakož i právnické osoby se sídlem v ČR, podporující olympijské hnutí. 

ČOV je právnickou osobou a jejím jménem mohou jednat předseda, 

místopředsedové a generální sekretář ČOV. Statutárním zástupcem ČOV je jeho 

předseda. Celkově je možno činnost ČOV charakterizovat ve třech nejpodstatnějších 

oblastech: oblast olympijská, oblast ekonomiky a marketingu, oblast sportovní. 

Nejvyšším orgánem je Plénum ČOV. Schází se minimálně jednou za rok, volí 

předsedu, místopředsedy a Výkonný výbor ČOV na čtyřleté období. Stanoví program, 

hlavní úkoly a rozhoduje o složení výpravy a účasti na olympijských hrách. Výkonný 

výbor má 19 členů a řídí ČOV mezi plenárními zasedáními. Statutárním zástupcem 

ČOV je jeho předseda. Nedílnou součástí ČOV jsou jeho složky Český klub 

olympioniků, Český klub fair-play a Česká olympijská akademie a jeho komise. 

Posláním ČOV je rozvíjet a šířit olympijské ideály, a tím přispívat k tělesné a 

duševní výchově občanů a zejména mládeže v duchu olympismu. Výbor zabezpečuje 

dodržování Olympijské c!Iarty a informuje MOV o změnách svých stanov a výsledcích 

voleb do řídících orgánů. Rozvíjí a chrání olympijské hnutí, šíří olympijskou 

myšlenku. Napomáhá při výchově a přípravě sportovních funkcionářů, trenérů a 

rozhodčích. ČOV podporuje začlenění žen do sportu na všech úrovních, včetně 

výkonných orgánů domácích i mezinárodních sportovních organizací. 

Výbor má výlučné právo určit město, které se může v ČR ucházet o pořádání 

olympijských her. Na území ČR odpovídá za ochranu olympijského symbolu, vlajky, 
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ohně a hesla a jménem MOV zajišťuje ochranu pojmů "olympijský" a "olympiáda" a 

jejich mluvnických tvarů, odpovídá za ochranu symboliky ČOV. Výbor pořádá 

tělovýchovné, sportovní, kulturní, výchovné a společenské akce, provozuje 

podnikatelskou a nadační činnost pro zajištění vlastních aktivit. 

Zdrojem majetku ČOV jsou: 

• dotace státu, 

• dary a příspěvky od MOV a Olympijské solidarity, 

• příspěvky, dotace a dary fyzických a právnických osob a sportovních svazů, 

• příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, kulturní, společenské a hospodářské 

činnosti, 

• příjmy z využívání emblému ČOV propůjčeného na výrobky a služby 

přispívající rozvoji olympijského hnutí, 

• podíl na příjmech z prodeje zvláštních cenin, mincí a medailí u příležitosti 

konání olympijských her nebo významných olympijských výročí, 

• podíl na příjmech ze sázkové a loterijní činnosti pokud jsou v ní využívány 

olympijské symboly nebo symboly konání olympijských her. 

3.2.2.1 Rozvojový olympijský program 2005 - 2008 

Český olympijský program (ROP) představuje komplexní systém fmancování 

dlouhodobé specifické sportovní olympijské přípravy. Různé formy podpory 

dlouhodobého tréninkového procesu se týkají přípravy na LOH v Pekingu 2008, 

závěrečného roku přípravy na ZOH v Turíně 2006 a výhledově i ZOH ve Vancouveru 

2010. Čtyřletý program, který je dominantním bodem činnosti ČOV, byl projednán a 

schválen Plenárním zasedáním ČOV 20. dubna 2005. 

ROP oslovuje všech 38 olympijských sportovních svazů, ať už se nacházejí 

na jakékoliv výkonnostní úrovni. ROP koresponduje s cyklem LOH. Je realizován ve 

spolupráci s MŠMT. 

ROP je charakterizován: 

• principem výkonnosti a solidarity, 

• účelovostí přidělovaných fmančních prostředků, 

• diferencovaným přidělováním finančních příspěvků ve všech svých 
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částech a projektech, 

• nadstandardní adresnou péčí pro špičkové reprezentanty, 

• podporou specifických projektů spojených s přípravou na OH dle potřeb 

jednotlivých sportovních svazů, 

• specifickou podporou pro týmové sporty. 

Rozpočet ROP na období 2005 - 2008 je cca 200 miliónů korun. Celkovou 

částku ovlivňují dotace od MŠMT, finance od sponzorů ČOV,-dotace od MOV a 

Sazky. Příjemcem finančních příspěvků ze všech projektů ROP je sportovní svaz. 

V případě nedodržení zásad či porušení Olympijské charty, Kodexu boje proti dopingu 

a dalších smluvních vztahů s ČOV mohou být finanční příspěvky sportovnímu svazu 

kráceny, případně zastavena další podpora. 

Kritéria stanovení výše a využití finančních příspěvků: 

1. přímé fmanční příspěvky- 55% 

Celkovou sumu přímého finančního příspěvku pro svaz tvoří součet základního 

příspěvku a příspěvku na základě sportovní výkonnosti. 

a. základní příspěvek 

Základní příspěvek má paušální charakter a je poskytován diferencovaně všem 

olympijským sportům s přihlédnutím k rozsahu disciplín zařazených do programu OH. 

První část tvoří roční jednotný příspěvek pro individuální sporty v částce 50 tisíc 

korun, pro sportovní týmové hry 100 tisíc Kč. Druhá část vychází z počtu soutěžních 

disciplín příštích OH. 

b. příspěvek podle sportovní výkonnosti 

Stanovuje se ročně za předchozí výsledky na OH, MS a ME resp. uznané 

náhradní soutěže (schválené ČOV). 

2. svazové projekty - 30% 

Výše příspěvku na svazové projekty stanoví ČOV na základě objemu 

· finančních prostředků vyčleněných pro jednotlivé oblasti ROP a písemně ji sdělí 

sportovním svazům. 

a. tréninkové kempy před OH 
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Projekt je zaměřen na tréninkové kempy před OH především v místě konání 

Her. Příspěvek je rozpočtován na pobyt v délce 14 dnů. Cílem je aklimatizace, test 

podmínek a příprava na olympijské prostředí. 

b. nadstandardní podpora špičkových reprezentantů 

Nadstandardy schvaluje Výkonný výbor ČOV podpisem smlouvy mezi ČOV, 

sportovcem a sportovním svazem. Podle dosažených sportovních výsledků se rozlišují 

tři úrovně fmanční podpory: 

• příspěvek do výše 400 tisíc korun - vítězové ZOH 2002, LOH 2004 a 

MS 2003-2005 (zimní sporty), MS 2005-2008 (letní sporty), 

• příspěvek do 200 tisíc korun- medailisté ZOH 2002, LOH 2004, MS 

2003-2005 (zimní sporty), MS 2005-2008 (letní sporty), 

• příspěvek do výše 100 tisíc korun obdrží sportovci, kteří se na ZOH 

2002, LOH 2004, MS 2003-2005 (zimní sporty), MS 2005-2008 (letní sporty) umístili 

na 4. - 8. místě. 

Postupné čerpání celkového finančního příspěvku je rozloženo v alikvotních 

částkách do jednotlivých let. Do začátku poslední sezony před OH může být 

vyčerpáno max. 50% celkových fmančních prostředků. Ze smlouvy mezi ČOV

sportovcem-sportovním svazem vyplývá povinnost podporovanému sportovci 

zúčastnit se akcí spojených s propagací ČOV a olympismu. 

3. olympijské naděje - 15% 

Projekty olympijských naději jsou hrazeny zde zdrojů ČOV. Soutěž EYOF 

(Olympijský festival evropské mládeže) jsou hrazeny částečně také ze státní dotace 

MŠMT. Projekty jsou zaměřeny na reprezentační výběry různých věkových kategorií 

olympijských sportů s cílem umožnit nejlepším jedincům a herním kglektivům účast a 

porovnání s vrstevníky ve sportech, které jsou v programu příslušné soutěže. Podstatou 

součástí podpory olympijských nadějí je i program trenérů mládeže. 

ČOV přispívá na trenéry mládeže s cílem podpořit rozvoj méně úspěšných 

olympijských sportovních odvětví. Tento projekt je v rámci solidarity určen pouze 

sportovním svazům, které se nezúčastnily posledních olympijských her nebo na OH 

nezískaly žádné body za výkonnost a pokud je jim ze státních prostředků poskytován 
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finanční příspěvek na talentovanou mládež nižší než 5 miliónů Kč na rok. Sportovní 

svaz, který splňuje podmínky pro přidělení projektu, má nárok na roční finanční 

příspěvek ČOV ve výši 120 tisíc Kč na jednoho trenéra mládeže. 

Na Hrách XX. zimní olympiády 2006 v Turíně byly z ROP finančně 

podporovány následující olympijské svazy: biatlon 10, boby a skeleton 5, curling 2, 

krasobruslení 4, lední hokej 2, lyžování 38, rychlobruslení 18, saně 3. 

3.2.3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy patří mezi ústřední orgány státní 

správy, v jejichž čele stojí člen vlády České republiky. Působnost Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění. V§ 7, který je 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy věnován, zákon č. 2/1969 Sb. uvádí: 

"(i) Ministerstvo školstv~ mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy 

pro předškolní zařízení, školská zařízen~ základní školy, střední školy a vysoké školy, 

pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro 

vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a 

sportovní reprezentaci státu. 

(2) Ministerstvo školstv~ mládeže a tělovýchovy koordinuje činnost ministerstev, 

jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání 

odborné kvalifikace podle zvláštního zákona 1) a v oblasti získávání kvalifikací v 

systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu 1 a). 

Podporou pro oblast sportuje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějšího předpisu zákona č. 219/2005 Sb. Významnými normami jsou i usnesení 

vlády č. 718/1999, týkající se komp1eJglÍho zabezpečení státní sportovní reprezentace, 

včetně výchovy sportovních talentů a usnesení vlády č. 17/2000, k Národnímu 

programu rozvoje sportu pro všechny. Důležitým zákonem v oblasti poskytování 

státních dotací je zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů a současně navazující usnesení vlády č. 114/2001, o Zásadách 

vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým 

organizacím ústředními orgány státní správy. 
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Ústředním orgánem státní správy v oblasti sportuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Sportovní odbor ministerstva se dělí na dvě sekce. První 

odpovídá za rozvoj sportu ve školách, připravuje směrnice pro předmět tělesné 

výchovy a zabývá se výzkumem. Nedílnou součástí práce této sekce je reprezentovat 

Českou republiku v mezinárodních organizacích. Druhá sekce sportovního oddělení 

spolupracuje se sportovními organizacemi a odpovídá za sportovní reprezentaci země. 

Hlavním úkolem poradních orgánů ministerstva - Rady tělesné výchovy a sportu a 

Rady sportovní reprezentace, je podílet se na rozdělování finančních prostředků pro 

sport. 

Státní podpora sportu prostřednictvím MŠMT se uskutečňuje na základě 

každoročního schválení zákona o Státním rozpočtu České republiky. Celkový objem 

výdajového bloku státního rozpočtu pro oblast sportuje kompromisem mezi 

požadavky předkládanými odborem sportu MŠMT a reálnými možnostmi státu. 

Státní finanční prostředky schválené zákonem "Státního rozpočtu ČR" v oblasti 

sportu jsou rozděleny na dva výdajové okruhy. První výdajový okruh čítá 3 

vyhlašované programy: I Státní sportovní reprezentace ČR, II Sportovní centra 

mládeže, III Sportovní talent. Vedle uvedených programů je do této oblasti zahrnuta i 

podpora činnosti Resortních sportovních center včetně činnosti Antidopingového 

výboru s antidopingovým programem. 

Druhý výdajový okruh tvoří vyhlašované programy IV - VIII: IV Sportovní 

třídy, V Národní program rozvoje sportu pro všechny, VI Sport a škola, VII Sport 

zdravotně postižených, VIII Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 

včetně investičních dotací. 

Ze státního rozpočtu jsou tedy poskytovány investiční a neinvestiční dotace 

občansk.ým sdružením na veřejně prospěšné programy, na státní sportovní reprezentaci 

a činnost rezortních sportovních center. Rozdělování státních prostředků posuzuje 

Rada pro tělovýchovu a sport, která svá doporučení předkládá k rozhodnutí Ministru 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ve fmancování sportu ze státního rozpočtu je možno zaznamenat v uplynulých 

letech krok ke zlepšení. Podařilo se zastavit pokles přímých dotací státní finanční 

podpory sportovním organizacím z let 1997 - 1998. Ekonomická podpora státu 
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v oblasti sportu v letech 1998-2003 ze strany MŠMT, včetně rezortních center 

Ministerstev vnitra a obrany (v tis. Kč). 

Tab. 1 - Celkové neinvestiční dotace MŠMT za roky 1998-2003 

Neinvestiční dotace 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

občanská sdružení 281 686 348 648 340 860 361 579 267 460 276 558 

státní sport. reprezentace 243 062 294 640 415 207 4680n 541 524 582 612 
(sportovní svazy} 

státní sport. reprezentace 
, (resortní sportovní centra) 

240 000 258 208 249 000 272 172 2n824 274 956 

celkem 764 748 901 496 1 005 067 1 101 828 1 086 808 1134126 
zdroj: 13., 12.12. 2007. 

Tab. 2 - Celkové investiční dotace MŠMT za roky 1998-2003 

Investiční dotace 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

občanská sdružení 115 907 152 200 166 450 427 672 454 000 255 200 

státní sport. reprezentace 
(sportovní svazyl 

3059 11 256 54000 91 734 87000 94800 

státní sport. reprezentace 31 799 15 000 19 000 40 000 29 000 o 
(resortní sportovní centra) 

celkem 150 765 178 456 239 450 559 406 570 000 350 000 
zdroj: 13., 12.12. 2007. 

3.2.4 Soukromé finanční zdroje 

Globální zájem o sport v podstatě odstartoval narůstající zájem médií. 

V posledních desetiletích popularita sportu neustále roste, a tak média nemají důvod 

měnit programová schémata. Ze vzájemného vztahu profitují obě strany. 

Zařazení sportu do programové nabídky rozhlasu či televize zvyšuje jejich 

poslechovost a sledovanost. Pro sport je zase zařazení především přímého přenosu 

nejlepší možnou reklamou a zviditelněním současných i potenciálních sponzorů. Ze 

všech sportovních odvětví však do úzké skupiny "televizně vhodných" patří pouze 

malá skupinka vyvolených. Sport musí zároveň splňovat dvě zcela odlišné podmínky -

diváckou atraktivitu a nenáročnost výroby televizního přenosu, což se daří jen určité 
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skupině sportů. Divácky vyhledávanými jsou fotbal, hokej, tenis, lyžování či 

motorismus. Širší pole působnosti skýtá díky svému lokálnímu či regionálnímu 

vysílání rozhlas, kterého využívají jak sporty na vrcholové úrovni, tak i odvětví na 

nižší výkonnostní úrovni. V pondělí 26. listopadu 2007 se poprvé v historii 

elektronických médií v České republice uskutečnil přímý přenos z amatérské ligy v 

malé kopané. Český rozhlas 4, Radio Wave odvysílalo hodinový přenos z vyvrcholení 

první Hanspaulské ligy mezi týmy Smutní potápěči a Inter Lotyšák. 

Od propojení sportu a médií byl už pouze krok k obchodu. Nárůst sponzoringu 

se výrazně projevuje ve spojitosti s tržní ekonomikou. Základem sportovního 

sponzoringu je vztah sponzor-sponzorovaný a kombinace jejich hledisek. "Termín 

sponzoring není v literatuře sjednocen. Vlastně jde o ohraničení pojmů mecenášství a 

reklama. Rozdíly zůstávají nejasné. Problémy vlastně nastávaj~ když se podíváme 

přehledněji na síť vztahů, která se sponzoringem vzniká. Hlavní vztah je mezi 

sponzorem a sponzorovaným". (8., s. 213). 

Důvodem proč propagovat aktivity v oblasti sportu jsou nejčastěji zviditelnění 

firmy, zvyšování podílu na trhu, změny image, oslovování vybraných skupin 

zákazníků, goodwill. Na pozadí těchto dílčích směrů ční cíl základní, kterým je zvýšit 

prodej produktů. 

"Sponzorství označuje vztah výkonu a protivýkonu mezi zástupci sportovní 

nabídky (jednotlivci, týmy, spolky, svazy) a hospodářskými společnostmi. Společnosti 

nabízí sportovcům, týmům, spolkům či svazům materiální podporu, peníze či služby, 

aby mohli lépe uskutečnit své sportovní cíle. Sponzorovi naopak jde o to, aby přes 

zástupce sportovní nabídky dosáhl marketingových a komunikačních cílů". (8., s. 213). 

Ve vztahu k celé řadě dalších propagačních aktivit, které většinou stojí o samotě, je 

sponzoring více integrován a složen z různých marketingových a propagačních 

součástí. Sponzoring není pouze výsadou tělesné výchovy a sportu. Materiální, 

fmanční a další prostředky jsou ze strany výrobních podniků a služeb poskytovány i 

pro odvětví zdravotnictví, sociální péče, kultury či ekologie. 

V České republice se ve sportovním prostředí uplatňují dvě formy. Poskytování 

daru upravuje zákon o dani z příjmu č. 586/92 Sb. Dar může pro oblast tělesné 

výchovy a sportu poskytnout jak fyzická, tak právnická osoba a je určen obcím a 
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právnickým osobám ve sportu. Tato forma se využívá především u sportu dětí a 

mládeže, mládežnického výkonnostního sportu a vrcholového sportu s nízkým zájmem 

diváků a sledovanosti. Darování je bezúplatné nabytí majetku peněžité i nepeněžité 

povahy. Dárce neočekává za dar protihodnotu (proti výkony) a obdarovaný tuto 

hodnotu neposkytuje. 

Druhou formou je pak prodej reklamy. Sponzor vystupuje jako objednavatel 

reklamy u sportovního klubu či tělovýchovné jednoty. Forma reklamy může mít 

několik podob. Sponzorovaný vystupuje jako realizátor vyhotovení reklamy. Jeho 

povinností je dobře zobrazit a nabídnout zvolené druhy reklamy a po projednání se 

sponzorem vybrané reklamy realizovat. Sponzor pak platí přímo cenu za zvolenou 

reklamu nebo cenu za sponzorský baliček, jehož součástí reklamy jsou. 

3.2.4.1 Formy marketingu ve sportu 

V tělesné výchově a sportu České republiky se zatím marketingové koncepce 

prosazují velmi ojediněle. V praxi se hovoří o tzv. dílčích koncepcích marketingu ve 

sportu. 

a) "Marketing jako sponzorování- tělovýchovné a sportovní organizace se 

snaží systematicky zpracovávat nabídku výkonů činnosti pro sponzory podle 

hierarchické úrovně, vytvořit cenovou hladinu těchto nabídek, promýšlet 

prostředí tělovýchovných a sportovních akcí, v nichž se budou nabídky 

prezentovat, určit základní komunikační kanály, kterými bude sponzorování 

prezentováno a zabezpečit je obsahově legislativně kvalitními modely 

sponzorských smluv. 

b) Marketing jako sportovní reklama - tělovýchovné a sportovní organizace 

připravují všechny kroky své komunikační politiky a to zvlášť z pozice _ 

významných tělovýchovných a sportovních akcí. Někdy jdou tyto koncepce 

za rámec sportovní reklamy a zabývají se širším pojetím vztahů a 

komunikací s veřejností. Se zřetelem na vyvíjející se charakteristiku 

sportovního produktu vzrůstá pozornost o tzv. sportovní průmysl ve všech 

jeho důsledcích (vytváření pracovních míst, účast na tvorbě hrubého 

domácího produktu včetně podnikatelských činností)". (2., s. 96). 
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3.2.4.2 Marketingová koncepce sportovní organizace 

Marketingová koncepce pomáhá sportovním klubům na poli tržní ekonomiky 

k uvážlivému využití svých personálních, prostorových a fmančnich zdrojů. Spolky 

musí sledovat a odhadovat možný budoucí vývoj, což je náročné pro všechny složky, 

především pak pro management sportovních klubů. V případě uceleného 

marketingového konceptu jde o řízený marketing. Vedení sportovních klubů promýšlí 

cíle a prostředky k dosahování žádoucích reakcí ostatních stran v pozici zákazníka. 

Tím se tedy naplňuje i druhý pól marketingu - dosahování uspokojování potřeb a 

požadavků zákazníků8. " (2., s. 97). 

Marketingová koncepce se detailně upravuje podle specifických přání 

jednotlivých zákazníků. Každá koncepce by však měla obsahovat následující 3 fáze: 

"Analýza trhu a situace- 1. fáze marketingové koncepce řeší problémy 

identifikace současné i budoucí koncepce sportovního klubu, uvádí nabídku činností 

pro zákazníky a právní, politické a společenské návaznosti realizace. 

Stanoveni strategických c11ů a volba strategie - 2. fáze marketingové koncepce 

se zabývá stanovením ekonomických sportovních a sociálních cílů sportovního klubu 

s ohledem na časový dosah. Určuje směr dosažení cílů prostřednictvím trhů, na 

kterých se bude sportovní klub pohybovat, koncentruje se na určité výkonnostní a 

případně poptávkové kategorie. 

Mix marketingových nástrojů podle zvolené strategie - 3. fáze marketingové 

koncepce se týká nasazení marketingových nástrojů a zahrnuje: 

a) promyšlenou plejádu činností, které tělovýchovná a sportovní organizace 

nabídne zákazníkům, 

b) kategorizaci sportovišť a dalších objektů, ve kterých se činnosti realizují, 

c) promyšlené interní a externí komunikačn[kanály, 

d) cenovou hladinu všech nabízených aktivit-přijímací poplatky, členské 

příspěvky, vstupné, pronájmy atd., 

e) finanční politiku od tvorby finančních zdrojů přes jejich rozdělování až po 

použití. 

8 Nejedná se o zákazníka v tradičním pojetí. U zákazníků sportovních klubů jsou to především: členové, 
sponzoři, diváci, příslušné státní orgány. 
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V rámci takto vytvořeného marketingového mixu je třeba dbát na jeho 

vyváženost a harmonii." (2., s. 97-98). 

3.2.4.3 Sportovní reklama 

Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek 

určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím 

komunikačních médií. Pro zobrazování reklamy využíváme jak obecná média, tak 

specifická média. Mezi obecná média patří zejména televize, rozhlas, denní tisk, 

časopisy, plakáty a film. 

Pojem sportovní reklama je vztahován jednak k reklamě se sportovními motivy, 

která je prezentuje s využitím obecných komunikačních médií - reklama je součástí 

bulletinu, který je vydáván ke každému utkání, nebo se může objevovat spot 

v rozhlasu jako upoutávka na soutěžní utkání. Sportovní reklama využívá i 

specifických médií komunikace z oblasti sportu. 

Druhy sportovní reklamy: 

1. reklama na dresech a sportovních oděvech, 

2. reklama na startovních číslech, 

3. reklama na mantinelu (na pásu), 

4. reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

5. reklama na výsledkových tabulích, 

3.2.4.4 Funkce reklamy 

Reklama může zastávat několik funkcí. Funkce informační je důležitá 

v počátcích existence produktu, kdy je nutné stimulovat primární poptávku. Informuje 

o novém produktu,_?;měně ceny, způsobu užívání produktu, novém užívání již 

známého produktu či nových službách. 

Funkce přesvědčovací má význam v prostředí intenzivní konkurence. Působí na 

vytváření selektivní poptávky, tj. poptávky po produktu určitého výrobce. Jejím 

smyslem je posílení preference zboží určité firmy, snaha o získání zákazníků 

konkurenta, potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu, posílení image 

firmy v mysli zákazníka, tlak na okamžitý nákup. 
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Funkce upomínací se uplatňuje především ve stadiu zralosti produktu a jejím 

účelem je připomenout zákazníkovi výrobek nebo službu, kterou již dobře zná. 

Důležitým reklamním motivem je vysoké společenské postavení, prestiž i image 

předních světových sportovců. Odborníci vidí efektivitu sportovní reklamy v úzké 

návaznosti na nositele, tj. média, která tuto reklamu zprostředkovávají. Každý nositel 

vykazuje specifický model účinnosti, který je třeba analyzovat a uplatňovat z hlediska 

plánování propagační strategie. 

3.2.4.5 Formy sponzorování 

Sponzorování v současné době představuje významný specifický prostředek 

k zisku dodatečných fmančních zdrojů k realizaci zejména kulturních, vědeckých, 

charitativních a dalších aktivit v různých sférách života společnosti. Sponzorování 

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

turistiky. Sponzorování se využívá jako možnost opatřit dodatečné finanční zdroje a 

zabezpečit tak rozvoj činnosti, např. sportovního klubu v aktuálním i výhledovém 

pojetí. 

Formy sponzorování (2., s. 123 - 124). 

A. jednotlivce - tato forma je nejvíce rozšířena ve vrcholovém sportu. 

Sportovec je zárukou kvality a úspěchu aktuálních výrobků či služeb 

podnikatele, resp. podniku. Sponzorská smlouva obsahuje vedle práva 

provádět reklamu za pomoci vyobrazení sportovce na svých 

produktech většinou i jiná opatření na podporu prodeje

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

Sportovec dostává vedle finanční podpory i další materiální pomoc, 

jako sportovní oblečení, náčiní nebo vozidlo. 

B. týmu- u nás využití ve výkonnostní sportu a sportu pro všechny. 

Sponzor poskytuje hlavně finance, sportovní vybavení, ubytovací 

služby, dopravu, automobily. Tým nabízí reklamu na dresu, reklamu 

prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje. 

C. akce - více možností co můžeme nabídnout sponzorovi - program, 

sešit, vstupenka, reklama o přestávkách, uvádění titulu "hlavní 
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sponzor" akce. Obsah vzájemného plnění, speciální žádosti a nabídky 

většinou upravuje sponzorský balíček. 

D. klubu - nejširší možnost z hlediska činností, které lze nabídnout 

sponzorovi. Klub může nabídnout produkty, které vznikají 

prostřednictvím jeho sportovní činnosti. Nabídky různých 

tělovýchovných služeb, sportovních akcí + další možnosti 

nevztahující se ke sportu- například zprostředkovatelské služby, 

ubytovací služby, provoz cestovní kanceláře. 

Práce se sponzorem se v praxi výrazně liší v závislosti na požadované částce, 

předpokládané délce spolupráce, výkonnosti klubu či atraktivnosti sportu. 

Forma a podoba rozsahu sponzorování závisí na tom, zda se jedná o exkluzivní, 

hlavní či kooperační sponzorování. Například partneři Českého olympijského týmu 

jsou rozčleněni do čtyř úrovní: 

• generální 

• oficiální 

• hlavní mediální 

• mediální partneři. 

Největší exkluzivita ve spojení s Českým olympijským týmem náleží 

generálním partnerům, mezi které patří Pilsner Urquell, Skupina ČEZ, RWE Transgas 

a Škoda auto. Skupinu oficiálních partnerů tvoří šestice Adidas, Zentiva, Skanska, 

Unipetrol, Živnostenská banka a Česká pojišťovna. Čtveřice hlavních mediálních 

partnerů pokrývá svým záběrem hlavní komunikační média současnosti - televizi 

(Česká televize), rozhlas (Český rozhlas), tisk (Mladá Fronta Dnes) a internet 

(iDNES.cz). Komplexnost mediálního obrazu dotváří mediální partneři, mezi které se 

řadí časopisy Xantypa, Euro a outdoorová společnost Outdoor Akzent. Speciální 

skupinu tvoří ve spolupráci s Českým olympijským týmem dodavatelé Českého 

olympijského výboru- Lenovo, Nutrend a Klimatex. 

Z individuálních smluv pak vyplývají povinnosti pro obě strany. Partneři 

poskytují fmance, služby či materiální podporu, sponzorovaný nabízí různé formy 

protivýkonů. "Sponzorská smlouva může obsahovat následující výhody a benefity: 
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• právo užívat logo, jméno, obchodní značku a grafické zobrazení k využití vztahu 

mezi zákazníkem a produktem, 

• práva k exklusivnímu používání produktu či servisu, 

• právo na užívání veškerého příslušenství, 

• právo využívat označení ve spojení s produktem či firmou- oficiální sponzor, 

oficiální dodavatel, oficiální produkt, 

• ze sponzorské smlouvy vyplývají i práva provádět jisté propagační aktivity 

k podpoře prodeje, známosti značky či firmy během zápasu." (15., s. 255 - 256). 
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4. Metodologie 

4.1 Primární a sekundární zdroje dat 

4.1.1 Sekundární zdroje dat 

" V projektech marketingového výzkumu obvykle pracujeme se dvěma zdroji 

dat: sekundárními a primárními. Základní rozdíl mezi těmito zdroji dat vychází 

z účelu, ke kterému byla data shromážděna. Sekundární data byla sebrána k jinému 

účelu, než je řešený projekt. Jsou přístupná veřejně buď zdarma, nebo za úplatu. 

Primární data jsou shromažďována nově, na míru řešeného projektu. Patří zadavateli 

výzkumu, který je sám pořídil, nebo nechal pořídit." (17., s. 35). 

Všeobecně řečeno spočívá marketingový výzkum ve shromažďování, analýze a 

interpretaci informací, které nám pomáhají orientovat se na trhu, na kterém podnik 

podniká nebo na něj chce vstoupit. Identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti, ale i 

ohrožení. Marketingový výzkum pomáhá formulovat směry marketingové činnosti a 

hodnotit její výsledky. 

Velkou předností údajů ze sekundárních informačních zdrojů je, že ve chvíli 

zpracovávání projektuj sou zpravidla k dispozici. Jejich cena je také většinou výrazně 

nižší. V případě, že zdroje sekundárních dat nevyhovují, musíme se zaměřit na zisk 

nových údajů. Sekundární údaje šetří čas a peníze. Jejich využitelnost má své meze. 

Jednou z překážek je struktura informací, které jsou v nich obsaženy. 

Sekundární údaje byly původně soustřeďovány za jiným účelem, než je současný 

výzkumný projekt. Proto vymezení zkoumaných jednotek, čas zkoumání, podrobnost 

informací nemusí zcela vyhovovat žádaným požadavkům. 

Interní zdroje sekundárních dat jsou shromažďovány uvnitř firmy a z větší části 

se týkají evidování vlastní činnQsti. Kvalita těchto informací souvisí s kvalitou řídícího 

systému podniku. 

4.1.2 Primární zdroje dat 

U většiny marketingových projektů k řešení nestačí jen údaje ze sekundárních 

zdrojů. Proto je potřebná data nutno nově získat a shromáždit. Zdrojem primárních 

informací dat je zkoumaná jednotka. "Pokud je zkoumanou jednotkou domácnost, 
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firma nebo jiná instituce, pak je třeba rozhodnout, kdo bude tuto jednotku 

reprezentovat, u koho budou potřebné informace získány. Protože se primární 

informace získávají venku, kde se zkoumané jednotky pohybuji, hovoříme o terénním 

sběru dat." (17., s. 42). 

Primární údaje se váží přímo ke zkoumané jednotce a mohou vyjadřovat buď 

její situaci nebo určitý stav, nebo její názory, postoje, pocity a další psychologické 

proměnné. 

4.2 Požadavky na výzkumné metody 

Ve vědecké terminologii se pro přiměřenost a spolehlivost většinou používají 

pojmy validita a reliabilita. Představují nejdůležitější kvalitativní nároky kladené na 

vědecká šetření. Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány 

a zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody použije na stejném 

materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky a analýzy nemohou záviset na 

osobách provádějící analýzu, nýbrž na metodách a analyzovaném materiálu. Validitou 

se rozumí požadavek, aby výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit. 

4.3 Hlavní techniky sběru dat 

Mezi hlavní techniky sběru dat všeobecně patří pozorování, rozhovor, 

dotazníkové šetření a studium dokumentů. Rozhovor a dotazníkové šetření se řadí 

mezi metody dotazování. Definitivní rozhodnutí o použití jedné z těchto metod 

provádíme často až na základě předvýzkumu. Úkolem předvýzkumu je ověřit všechny 

výzkumné nástroje a etapy sběru dat, výběrového šetření i analýzy. Výhodou 

předvýzkumu je, že dává možnost předem si vyzkoušet, jak bude vypadat analýza 

sebraných dat, či odstranit včas řadu nečekaných problémů. 

Data, která podle zadání výzkumu shromažďujeme v terénu, je možné sbírat 

různě. Můžeme respondenty pozorovat, můžeme jim poslat poštou dotazník domů, lze 

také poslat za respondenty tazatele, kteří jim dávají otázky z dotazníku a odpovědi 
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zapisují. Dotazuje se i telefonicky. Jinou možností je soustřeďovat údaje v průběhu 

experimentu, ať již v laboratoři nebo v terénu. {17., s. 45). 

Tab. 3 - Techniky sběru dat 

Technika sběru dat Účast respondentů Účast tazatelů 
Pozorováni žádná značná 

Osobní dotazování značná značná 

Telefonické dotazováni značná značná 

Písemné dotazováni značná žádná 
Elektronické dotazováni značná žádná 
Laboratorní experiment značná značná 

Experiment v přirozených podmínkách značná značná 

Na základě rozhovoru s odborníkem jsem odfiltroval techniky sběru dat. 

V diplomové práci jsem využil analýzu dokumentů. Jádrem informací analýzy budou 

oficiální statistiky, sborníky a ročenky Českého svazu tělesné výchovy, Českého 

olympijského výboru a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní 

výzkumnou metodou práce je obsahová analýza. Rozboru jsem podrobil hlavní 

sportovní televizní relaci České televize, TV Nova a TV Prima v časovém úseku 

dvakrát čtrnáct dní. Potřebný materiál byl poskytnut jednotlivými organizacemi 

výlučně pro potřeby této diplomové práce. V případě České televize a TV Prima mi 

byl matriál poskytnut na DVD nosičích. Vzhledem k provoznímu řádu TV Nova jsem 

musel televizní zpravodajství analyzovat přímo na Barrandově. Primárními cíli bylo 

zjistit, zda existují odlišnosti mezi veřejnoprávní a soukromými televizními stanicemi 

při prezentaci informací ze zimních sportovních disciplín. Analýza byla zaměřena na 

kvantitativní ukazatele: 

1. na časový prostor, který byl jednotlivým zprávám věnován, 

2. na počet zpráv, které se v hlavní sportovní zpravodajské relaci objevily. 

Výsledky jsou zaznamenány v přehledných tabulkách. 

V analýze se budu soustředit na zimní sporty. Proto, aby byl sport zařazen do 

výzkumu, musí splnit dvě podmínky: 

1. sport musí být k 31. 12. 2006 řádným nebo přidruženým členem ČSTV, 

2. musí být v současné době právoplatným zimním olympijským sportem. 
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Obě podmínky splňují následující sportovní odvětví: biatlon, boby a skeleton, 

curling, krasobruslení, lední hokej, lyžování, rychlobruslení, saně. 

Za doplňkové techniky sběru dat jsem zvolil nezúčastněné pozorování a 

dotazování. Z technik dotazování jsem zvolil osobní rozhovor, který jsem využil při 

získávání informací od sportovních svazů. Hlavním úkolem bylo zjistit způsob 

fmancování a s tím spojený zisk potřebných zdrojů. Se zodpovědným pracovníkem byl 

proveden standardizovaný rozhovor na téma: "Způsob financování svazu a prezentace 

v médiích". 

4.3.1 Rozhovor 

Základem dotazování je pokládání otázek dotazovaným (respondentům). 

Z jejich odpovědí řešitel získává žádoucí primární údaj. Podle kontaktu s dotazovaným 

se dotazování odehrává jako osobní, telefonické nebo písemné. Zvolená forma 

kontaktu předurčuje použitelnost jednotlivých způsobů dotazování. 

Základem úspěšného výzkumu je správné kladení a formulace otázek. Mezi 

nejčastější chyby patří nízká využitelnost získaných odpovědí či nejednoznačnost 

pokládaných dotazů. Teorie uvádí desítku možných otázek, které můžeme v průběhu 

rozhovorů využít. 

1. otevřené otázky - umožňují volnou výpověď. Nelze odpovědět ano x ne. 

Dobré pro zjišťování. Začíná Kdo, Kdy, Co, Kde. Dávají druhé straně velký 

prostor pro vniknutí. 

2. zavřené otázky -lze vždy odpovědět ano x ne. Začínají slovesem. Není 

takový prostor pro druhou stranu. Otázky obsahují informaci. Mají 

sugestivní náboj. 

3. informační otázky - zjišťují skutkovou podstatu. Jedná se sice o otázku 

otevřenou, ale má charakter výslechu. Nemá jich jít více za sebou. 

4. sugestivní otázky- cílem je ovlivnit odpověď partnera. 

5. alternativní otázky- dává alternativy. Nepředpokládá zamítnutí. 

6. protiotázka - velmi často čelí námitce. 

7. kontrolní otázky - otevřené otázky, které parafrázují. Častěji bývají zavřené. 
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8. řečnické otázky - otázky, na které si sám odpovídám. 

9. motivační otázky- většinou zavřené, motivující. Povzbuzují a oceňují. 

Pomáhají navázat vztah. 

1 O. přikazující otázky- otázkou vlastně zdvořile přikazuji druhým. 

Výzkumná metoda rozhovor má několik forem s různým stupněm formalizace. 

Standardizovaný rozhovor s dotazníkovým archem je nejvíce formalizovaná forma 

rozhovoru. Cílem je získat od všech osob stejné informace. Všem jsou pokládány 

totožně formulované otázky, které mají stejné pořadí. Standardizovaný rozhovor je 

nejvhodnější použít, když je dotazován velký počet osob, nebo když je soubor 

dotazovaných homogenní z hlediska životního stylu a filozofie. Využít se dá i 

v případě, že předem víme, na co je důležité se zeptat. 

Protipól tvoří nestrukturovaný rozhovor. Výzkumník nemá za cíl získat stejnou 

informaci, nevychází z předem určené struktury. Průběh rozhovoru má volný průběh. 

Nestrukturovaný rozhovor je často užíván na počátku výzkumného projektu. Je 

vhodný při zkoumání osob z odlišného kulturního prostředí. 

"Rozhovor a jeho průběh ovlivňuje celá řada okolností - věk, pohlaví, sociální 

postavení, způsob vystupování tazatele, jeho hlas, gesta, osobní charakteristiky. V 

zásadě platí, že čím je tazatel blíže dotázanému v sociálním postavení, věku a zájmech, 

tím větší má šanci uspět v rozhovoru. Na počátku rozhovoru se tazatel představí, uvede 

název organizace nebo skupiny, kterou reprezentuje, stručně vyjádří, čeho se výzkum 

týká, aby dotázaný pochopil význam výzkumu obecně a pokud možno i význam pro něj. 

Sdělí dotázanému, jak byl vybrán, stručně vysvětlí výběrovou metodu. Ujistí 

dotázaného, že jím uvedené údaje jsou důvěrné. " (12., s. 74). 

Osobní rozhovory zůstávají nejpoužívanější metodou v primárním sběru 

informací. Během osobních interview mají r~spondenti delší čas na rozmyšlenou a 

tazatel tak lépe porozumí hodnotě odpovědi. Velkým kladem je možnost využití 

vizuálních pomůcek či doplňků, kterými se zvyšuje srozumitelnost a jednoznačnost 

otázek. Při osobním kontaktu se lépe udržuje pozornost respondenta. Dotazovaný cítí 

k reálné osobě větší důvěru. Osobní přítomnost však nesmí být zdrojem záměrného 

zkreslování nebo zatajování informací respondentem, např. u citlivých témat nebo 
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společenských tabu. Při osobním interview může respondent informace vyhledat a 

může být přítomen předvedení produktu. 

Interakce mezi tazatelem a dotazovaným probíhá ve třech rovinách. N a 

vzájemný komunikační vztah má vliv verbální projev, paralingvistika a mluva těla. 

Verbální projev, jakožto nejmladší způsob dorozumívání mezi lidmi, má nejmenší 

vliv. Paralingvistika, nebo-li způsob jakým člověk mluví- tón řeči, hlasitost, 

výslovnost, hloubka hlasu, hraje daleko důležitější roli. Více než polovičním podílem 

se na navázání kontaktu podílí mluva těla - gesta, mimika, vzdálenost osob při 

komunikaci. 

Osobní forma dotazování je pro respondenta únosná jen v určitém časovém 

rozsahu. Za běžný rozsah se považuje 30 - 40 minut, i když je výjimečně možné 

pracovat s respondenty i déle. Pak ovšem musíme pamatovat na přestávky 

v dotazování, během kterých se respondent uvolní. 

" Mezi přednosti osobního dotazování patří vysoká spolehlivost získaných 

údajů. Ví se, kdo odpovídal na otázky, kdy dotazování proběhlo, jaké byly 

demografické charakteristiky respondenta {věk, pohlaví, postavení v domácnosti, 

postavení ve firmě aj.) ... " (17., s. 48). 

Na druhé straně osobní interview je náročné na organizaci. Zároveň je 

nákladnější jak fmančně, tak časově. Čas strávíme jednak cestováním za 

respondentem, následně zpracováním a mnohdy je velmi složité si vůbec kvůli 

programové zaneprázdněnosti dohodnout s respondentem schůzku. Navíc osoba dělá 

rozhovor z dobré vůle bez nároku na odměnu. Záleží na přístupu tazatele a ochotě 

dotazovaného. 

4.3.2 Pozoroyání 

Pozorováním jsou sledovány jevy, které jsou přímo dostupné smyslovému 

vnímání a nebyly vyvolány zásahem výzkumníka přímo v průběhu pozorování. 

Pozorování dělíme na zúčastněné a nezúčastěné. Při nezúčastěném pozorování je 

pozorovatel posuzovatelem. Od situace je oddělen, neúčastní se jí a používá předem 

zvolený soubor znaků a jejich kategorií, do nichž zařazuje a kóduje jednotlivé 
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elementární jevy- výroky nebo chování. Při zúčastněném pozorování je pozorovatel 

součástí sociálního prostředí, které zkoumá. Je začleněn do situace. 

Dále dělíme pozorování na standardizované a nestandardizované. Při 

standardizovaném pozorování jsou přesně vypočítány a defmovány elementární jevy, 

jsou přesně stanoveny znaky a jejich kategorie. Výsledky standardizovaného 

pozorování různých jednotek různými pozorovateli jsou srovnatelné. U 

nestandardizovaného pozorování je určen pouze cíl pozorování, nejsou vůbec nebo jen 

minimálně formalizovány nástroje sběru dat, v průběhu sběru dat je umožněno upravit 

i navrženou hypotézu, vysoké nároky jsou kladeny na pozorovatele. 

Odlišujeme i skryté a zjevné pozorování. U skrytého pozorování pozorovatel 

přijímá roli řadového člena skupiny nebo některou z rolí, které jsou obvykle součástí 

sledovaného sociálního prostředí. Velkou chybou je, když je skrytý pozorovatel 

odhalen. Vede to zpravidla ke ztrátě důvěry k výzkumnému týmu i celému výzkumu. 

Při zjevném pozorování pozorovatel neskrývá svou roli sociologa výzkumníka a 

předpokládá, že si prostředí na jeho výzkumné aktivity přivykne a nebude jimi 

ovlivněno. Sledovaný jev může být rušen přítomností pozorovatele v okamžicích, když 

dochází k překračování společenských norem v průběhu pozorování. 

Ke standardizovanému pozorování přistupujeme s podrobnou pracovní 

hypotézou. Nejprve stanovíme elementární jevy dostupné empirickému zkoumání, 

připravíme plán pozorování, připravíme technické pomůcky, terén a pozorovatele, 

nakonec provedeme pozorování. Fáze opakujeme v předvýzkumu a po jeho zpracování 

a zhodnocení, využijeme stejnou metodiku pro hlavní výzkumnou akci. Vybereme 

jednotky, na kterých bude jev sledován. Vymezíme časový úsek, po který bude 

pozorování probíhat. 

Plán pozorování zahrnuje čtyři dílčí podskupiny: 

a) předmět pozorování- musíme si stanovit, co má být pozorováno, 

b) způsob pozorování- jakým způsobem budou jevy sledovány, 

c) kódování pozorovaných jevů - do jakých kategorií budou pozorované jevy 

zařazovány, 

d) záznam pozorování - jak bude prováděn záznam pozorovaného. 

Velkou pozornost věnujeme kódování pozorovaných jevů. Kódujeme buď 
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způsobem jev nastal- jev nenastal, nebo pomocí kódů = kategorií znaků vyjadřujících 

stavy, kterých může jev nabýt. Kódování do kategorií zjednodušuje záznam. Je třeba 

kódovat všechny možné stavy. Kategorie je třeba definovat jednoznačně, ze stejného 

hlediska. Defmujeme nejen kategorie znaku ale také klíč - návod, který usnadní 

správné a jednoznačné kódování. 

"Z průběhu pozorování zaznamenáváme zpřesňující informace o předmětu 

pozorování, místo a čas pozorování, kdo provedl pozorování a záznam, výskyt 

náhodných faktorů, připomínky k interpretaci, metodické připomínky, vlastní 

informace o výsledcích pozorování. Ty zaznamenáváme například slovním popisem 

jevů, stenografickým záznamem či mechanickým záznamem obrazu (zvuku) -foto, film, 

video, magnetofon. " (12., s. 70). 

Stejně jako ostatní výzkumné metody má i pozorování své výhody a nevýhody. 

Mezi problémy a nevýhody zúčastněného pozorování patří nedostatek spolehlivosti 

(reliability) vyplývající z nahodilosti pozorování uskutečněných výzkumníkem - není 

pravděpodobné, že by dva výzkumníci zjistili a zaznamenali stejné události stejným 

způsobem, projevuje se výběrové vnímání. Zúčastněný pozorovatel může ovlivnit 

sledovaný subjekt svou přítomností, dochází ke změně chování a tím ke změně obrazu. 

Pozorovatel svým začleněním do skupiny ztrácí objektivitu. Většina pozorovatelů 

musí pasivně čekat až nastane událost, kterou se rozhodli pozorovat. 

Výhodou zúčastněného pozorování je, že se pozorování koná v "přirozených" 

podmínkách. Pozorovatel může sledovat emocionální reakce sledovaného subjektu, 

což může vést k užitečným hypotézám. Pozorováním v dlouhém časovém rozpětí lze 

získat velké množství informací. Pozorovatel může zaznamenat kontext, který dává 

význam respondentovu vyjádření názorů. Pozorovatel může navázat užší kontakty se 

zkoumaným prostředím a může tedy klást důvěrné otázky, které by jinak u tazatele 

zvnějšku nepřipadaly v úvahu. 

4.4 Obsahová analýza 

Existuje velmi mnoho metod výzkumu mediální komunikace. Pro výzkum 

českého televizního zpravodajství byla vyhodnocena jako nevhodnější technika sběru 
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dat obsahová analýza. "Kvantitativní obsahová analýza je vysoce strukturovaným a 

selektivním procesem. Tento postup vychází ze sociálněvědních metod měření a 

kvantifikace a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik 

vybraných znaků". (23., s. 29) 

Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím 

spojený i vysoký stupeň ověřitelnosti. Mezi další přednosti této metody patří možnost 

zpracovat velké množství mediálních obsahů a výsledky šetření podrobit statistickým 

analýzám. Výsledky se zaznamenávají v přehledných tabulkách a grafech. 

Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek. Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní 

popis mediálních obsahů. Základní postup při použití obsahové analýzy je podle 

McQuaila (14., s. 308) následující: 

1. zvolit vzorek obsahu, 

2. vytvořit relativní rámec kategorií vnějších referentů Gako je soubor politických 

stran nebo zemí, o kterých se může v obsahu hovořit), 

3. zvolit jednotku analýzy obsahu (může to být slovo, věta, celý článek atd.), 

4. pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o 

relevantních tématech umístit obsah do připraveného rámce, 

5. vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle 

frekvence výskytu hledaných referencí. 

4.5 Výběrový soubor 

Operacionalizace začíná většinou vymezením výb~rového souboru šetření, 

kterým se rozumí výběr jednotek přicházejících v úvahu pro analýzu. Výběr se provádí 

ve čtyřech rovinách. Nejprve musíme rozhodnout, jaká média budeme rozebírat. Za 

druhé si musíme rozmyslet, jaké obsahy budeme v těchto médiích analyzovat. Za třetí 

si musíme stanovit, za jaké časové období budeme mediální obsahy sledovat. A 

konečně si musíme také specifikovat mediální obsahové jednotky. Předmětem 
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výzkumu bylo hlavní sportovní televizní zpravodajství na České televizi, TV Nova a 

TV Prima. Sledování mediálních obsahů probíhalo ve dvou čtrnáctidenních cyklech. 

4.6 SWOT analýza 

Ustáleným termínem pro celkovou analýzu vnějších a vnitřních činitelů se stala 

tzv. SWOT analýza, která je vlastně kombinací S-W a 0-T analýzy. Účelem této 

analýzy je posoudit vnitřní předpoklady organizace k uskutečnění určitého 

podnikatelského záměru a současně podrobit rozboru i vnější příležitosti a omezení 

diktovaná trhem. 

0-T analýza (Opprotunities and Threats Analysis) 

"Rozbor vnějších činitelů, které představují příležitosti a ohrožení dalšího 

rozvoje firmy, bývá označován jako tzv. 0-T analýza. Tato analýza umožňuje rozlišit 

atraktivní příležitosti, které skrývá trh a které mohou podniku přinést výhody nad 

ostatními účastníky ekonomické soutěže. Současně také nutí k zamyšlení nad problémy, 

kterým bude firma čelit ve více či méně vzdálené budoucnosti. " 

S-W analýza (Strenghts and Weaknesses Analysis) 

"Hodnocení vlivu vnějších činitelů, prováděné se záměrem stanovit cíle 

organizace, musí být doplněno rozborem vnitřních činitelů. Nástrojem takového 

rozboru je tzv. S-W analýza, která spočívá v přesném vymezení silných a slabých míst 

firmy. Výsledky této analýzy ovlivňují zásadním způsobem další rozhodovací procesy 

spojené s řízením marketingové činnosti- stanovení cílů, rozmístění zdrojů a 

každodenní činnost podniku. 

Vnějšími činiteli v marketingu rozumíme takové faktory, které působí vně firmy 

a ovlivňují její činnost málp kontrolovaným způsobem. Jsou jimi zejména činitele 

demografické, ekonomické, politicko-právní, přírodní a technologické. 

Pro stanovení cílů a všech navazujících fází řízení marketingové činnosti je 

stejně důležitý rozbor vnitřních činitelů. Termínem se označují vnitropodnikové 

faktory, které souvisejí s hospodářskou činností firmy a jsou firmou bezprostředně 

ovlivnitelné. Vnitřní a vnější činitele jsou ve vzájemné interakci. Vnitřními činiteli jsou 

zejména souvislosti finanční, technologické, personální a organizační." (10., s. 48-50). 
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5. Analytická část 

5.1 Východiska pro prezentaci sportů na celoplošných televizních stanicích 

Základním úkolem této části se stala analýza hlavních sportovních televizních 

relací tří českých celoplošných stanic. Dominantní sportovní zpravodajskou relací 

České televize jsou Branky, body, vteřiny. Televize Nova prezentuje svůj sportovní 

pohled přes Sportovní noviny. Televize Prima sděluje nejdůležitější sportovní události 

dne v relaci 1. Sport. Zpravodajské relace byly sledovány ve dvou časových blocích, a 

to čtrnáct dní v listopadu a čtrnáct dní v lednu. 

5.1.1 Česká televize a Branky, body, vteřiny 

Česká televize coby veřejnoprávní médium vychází z pevného schématu. 

Hlavní sportovní zpravodajství vysílá na svém prvním programu. Branky, body, 

vteřiny začínají ve všední den v 19:45 a jejich délka se pohybuje v rozmezí deseti až 

jedenácti minut. O víkendu BBV startují v 19:40 a stopáž kolísá v rozpětí čtrnácti až 

šestnácti minut. 

Česká televize se kvůli veřejnoprávnímu charakteru a díky časovým možnostem 

věnuje širšímu spektru sportovních odvětví z důvodů informovanosti veřejnosti. Po 

shlédnutí všech zpravodajských relací jsem odstoupil od měřítka hodnocení podle 

počtu zpráv, a to z následujících důvodů. V relaci se překrývají zprávy čtené a zprávy 

doprovázené obrazový materiálem. S tím, že větší význam mají z pravidla příspěvky 

s obrazem a zvukem. Někdy navíc zahraniční agentury neposkytnou z nejdůležitějších 

událostí obrazový záznam, nebo materiál nedorazí včas, případně se akce může časově 

překrývat se zpravodajskou relací a čtený komentář je tak jedinou možností, jak 

diváky informovat. Rozhodl jsem se proto soustředit se v práci na analýzu časového 

prostoru, který je zimním sportům poskytován. 

Zajímavé je i řazení jednotlivých zpráv. Možná poněkud překvapivě nehraje 

hlavní roli význam jednotlivých událostí. Respektive denní program Branek, bodů, 

vteřin se točí kolem nejdůležitějšího výsledku nebo výkonu dne. Zbývající zprávy se 

už řadí do logických celků. 
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Za sebe jsou potom řazeny sporty sobě blízké. Za argument poslouží Branky, 

body, vteřiny z 1. ledna 2008. Hlavní zprávou dne se stal triumf českých běžců na 

lyžích v rámci čtvrtého dílu Tour de Ski, kdy v závodě na patnáct kilometrů volnou 

technikou dojel v Novém Městě na Moravě první Lukáš Bauer a druhý Martin Koukal. 

Zprávou číslo 2 pak byla čtvrtá pozice skokana na lyžích Romana Koudelky 

ve druhém závodě Turné čtyř můstků v německém Garmisch-Partenkirchenu. 

Následoval křest lyžařky Šárky Záhrobské, která slavnostně otevřela novou sjezdovku 

ve Vítkovicích. První blok končí. 

Na lyžování navazuje zpravodajství z ledního hokeje. Po informacích z domácí 

nejvyšší soutěže, přichází na řadu mistrovství světa do 20 let, které se na přelomu 

prosince a ledna uskutečnilo v Liberci a Pardubicích. Hokejovou pasáž doplňují 

novinky z kanadsko-americké NHL. První lednovou relaci pak zakončí ještě zpráva 

z tenisu a fotbalu. 

Co se týká jednotlivých příspěvků hrají prim informace. Branky, body vteřiny 

jsou pro sportovního fanouška zpravodajským servisem. Jednotlivé reportáže usilují o 

vyváženost. Důkazem je kauza kolem hokejového reprezentačního týmu a nominace 

na úvodní díl Euro Hockey Tour finský Karjala Cup. Na veřejnost prosákly spory mezi 

reprezentačním trenérem Aloisem Hadamczikem a koučem Pardubic Milošem Říhou 

kvůli nominování pardubických hokejistů do národního mužstva. Do všeho byla navíc 

zapletena osoba Zbyňka Kusého, generálního manažera reprezentace i pardubického 

Moelleru. Konkrétně se jednalo o uvolnění pardubického útočníka Petra Sýkory, 

kterého sužovaly bolesti zad. Sportovní redakce České televize dala prostor 

k vyjádření oběma stranám a nesnažila se událost hodnotit. Konečný úsudek nechala 

na divákovi. 

5.1.2 Televize Nova a Sportovní noviny 

TV Nova není veřejnoprávní médium a na rozdíl od České televize neplynou do 

jejího rozpočtu fmance z koncesionářských poplatků, nýbrž z prodeje reklamního času. 

Tomu odpovídá i hlavní zpravodajská relace. Sportovní noviny figurují v programu 

stanice společně s počasím v rámci Televizních novin. Jejich vymezená stopážje od 

19:30 do 20:00. Sportovní noviny přichází, na rozdíl od České televize, před 
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předpovědí počasí. Obvykle startují v 19:55. Relace většinou trvá od pěti minut a třicet 

vteřin do šesti minut a třiceti vteřin. 

I sportovní redakce televize Nova samozřejmě usiluje o co největší sledovanost. 

Využívá k tomu poněkud jiných prostředků, jak co se týče odborných zpravodajských 

možností, tak sportovních informací. Stejně jako Česká televize vysílá hlavně 

obrazové reportáže doplněné o čtené zprávy či živé vstupy. Navíc do repertoáru 

zahrnuje i živé vstupy přímo ze sportovní redakce. Unikum tvoří sportovní tečka na 

závěr. Rubriku Borec na konec nenajdete ani na České televizi, ani na televizi Prima. 

Při zpracovávání příspěvků klade Nova důraz na neotřelost a odlišné podání. 

Například 17.listopadu odvysílala Česká televize i televize Nova reportáž o 

kvalifikačním zápase české fotbalové jednadvacítky proti Turecku. Zatímco v ČT byla 

remíza 1:1 prezentována jako ztráta dvou bodů, na Nově české fotbalisty pochválili, 

protože jako první s Tureckem v rozběhnuté kvalifikaci neprohráli. 

Jednotlivé příspěvky se pak pohybují v extrémních polohách. Vedle "nutných" 

informací z velkých akcí se vyskytují i regionální zprávy, zajímavosti, skandály či 

kuriózní situace. Do karet Nově hrají i výkony v extrémních či nových sportovních 

disciplínách. Ve srovnání s veřejnoprávním zpravodajstvím je to komerční nabité 

emocemi. Cílem je připoutat pozornost diváka. 

Velkým fenoménem je proto kult sportovních hvězd. V posledních dvou letech 

plní čas sportovních zpravodajství třeba příběh Martiny Sáblíkové. Holky ze Žďáru 

nad Sázavou, která dobyla rychlobruslařský svět. O příběhy hvězd není nouze ani 

v zámořské hokejové lize. V zápase NHL vyhrál 14. listopadu New York Rangers na 

ledě New Jersey Devils 4:2. Druhou branku Jezdců zaznamenal po asistenci Jaromíra 

Jágra Brandon Dubinsky a agentury hned nabídly starou fotografii, na které je vyfocen 

Dubinsky coby ještě malý kluk se svým o čtrnáct let starším sportovní!ll idolem, se 

kterým nyní hraje v jedné lajně. 

I N ova se věnovala kauze kolem národního mužstva a nominace hráčů na 

Krujala Cup. Nestrannájako ČT nezůstala. Dala prostor oběma stranám, ale spíše se 

přiklonila na misku vah národního týmu, protože prezentovala výsledky reprezentace 

na akcích během posledních dvou let a přidala komentář v duchu: Není se čemu divit, 

že Češi prohrávají, když trenér nemůže postavit nejlepší hráče z domácí extraligy. 
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Na Nově ani tolik nelpí na ucelených sportovních blocích jako v České televizi. 

Zpravodajství je dynamičtější. Zimní a letní sporty se občas prolínají. Nova má 

k dispozici kratší stopáž proto jde rovnou na věc. I když složení relace 1. ledna vypadá 

podobně. Top zprávou je úspěch českých barev v Tour de Ski. Následuje výsledek 

Romana Koudelky na Turné čtyř můstků, křest sjezdovky Záhrobskou. Po lyžování, 

ale už jdou jen novinky z NHL, informace ze zrušené Rallye Paříž-Dakar a rubrika 

Borec na konec. 

Sportovní tečka přináší televizi Nova hned několik bonusů najednou: 

1. konkurenční výhodu, 

2. vysokou diváckou přitažlivost, 

3. prezentaci kuriózních situací a ojedinělých sportovních výkonů, 

4. prezentaci širokého spektra sportovních disciplín, které by se jinak do 

programu nedostaly. 

5.1.3 Prima a 1. Sport 

Je na místě podotknout, že současnost na televizi Prima vypadá zcela jinak než 

situace během analyzovaného období. Čtvrtého února totiž došlo k radikálním 

změnám. Prima upustila od svého důrazu na nejrychlejší a první informace a pustila se 

s Českou televizí a televizí Nova do zpravodajského "boje". Zprávy TV Prima začala 

vysílat od 19:30 do 20:00. Model je nyní podobný jako na Nově. V rámci zpráv jsou 

podávány i informace sportovní a meteorologické - Sport TV Prima a Počasí. 

Nicméně v listopadu a lednu startovala hlavní zpravodajská relace 1. Zprávy 

v 18:55 a blok trval přibližně 20 minut. Poté diváci mohli sledovat 1. Sport a 1. Počasí. 

Sportovní relace trvala v rozmezí čtyř až pěti minut. Jelikož je TV Prima komerční 

stanicí, platí pro ni stejné možnosti zís~ávání fmančních prostředků jako u TV Nova. I 

sportovní zpravodajství obou televizí proto nese podobné známky. 

Řekl bych, že 1. Sport stojí mezi oběma póly představující Českou televizi a 

televizi Nova. Sportovní relace poskytuje základní informační servis z aktuálních 

sportovních událostí. Najedné straně nabízí více klasických základních informací než 

televize Nova, ale zároveň jsou příspěvky více emocionální a vyhraněné než na ČT. 
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Jádro tedy tvoří nejčerstvější výsledky, ale podstatnou část vyplňují rekordy, 

zajímavosti a netradiční sportovní akce. 

Při porovnání řazení sportovních zpráv se dá konstatovat, že Prima má blíže 

k České televizi. Reportáže řadí do ucelených celků. Pokud se naposledy vrátíme k 1. 

lednu, vypadá schéma jako u ČT. Po Tour de Ski následují skokanské výkony na 

Turné čtyř můstků a stav Šárky Záhrobské po zranění při křtu sjezdovky v Krkonoších. 

Hokejový blok otevírá zpravodajství z NHL, doplňují výsledky z české extraligy a 

zápasy Spengler Cupu v Davosu. 1. Sport uzavírá gymnastická zpráva. 

V případu české hokejové reprezentace Prima poněkud doplatila na časové 

zpoždění. Trenér Alois Hadamczik se již nechtěl k nominaci vyjadřovat a své 

prohlášení omezil na tvrzení, že věří hráčům, kteří byli nominováni. Prima ponechala 

kauzu otevřenou a vrátila se k ní po reprezentační přestávce. Češi na Karjala Cupu 

jednou vyhráli a dvakrát prohráli. Prima nabídla ještě informace z prvního 

extraligového kola po reprezentační pauze, ve kterém omluvení slavistický obránce 

Tomáš Žižka i pardubický útočník Petr Sýkora nastoupili. Redakce tak nepřímo 

podsouvá divákovi názor, že to s jejich zraněním až tak vážné nebylo a oba nejspíš 

mohli do Finska odcestovat a pomoci české reprezentaci k lepším výsledkům. 

Podle časové stopáže měla Prima ze tří televizních stanic na sportovní 

zpravodajství nejméně času. Tomu také odpovídal charakter. Z důvodů časové 

úspornosti nebyly všechny obrazové reportáže uvedeny vstupem moderátora. Pokud na 

sebe obrázky navazovaly, odděloval je pouze krátký grafický a zvukový předěl. 

Televize Prima stavěla svou jedinečnost na časové exkluzivitě. Uměle se 

snažila ze své nevýhody - nekomplexnosti výsledků, udělat výhodu. 1. zprávy sport se 

na obrazovky dostaly krátce po čtvrt na osm, a to ještě nebývá dohrána řada zápasů 

napříklag z českého hokejové extraligy. Prima proto na diváky naopak útočila 

sloganem a obraty, které prohlašovaly, že svým divákům přináší zpravodajství jako 

první. Podobná komunikační formulka se v různých variacích objevovalo často již 

během úvodního přivítání. 

Borec na konec f la Prima. Zpravodajství sice nemělo klasickou sportovní 

tečku, ale přesto se snažilo o podobnou "návnadu" na diváky. Relaci většinou 

zakončovaly reportáže z kuriózních sportovních odvětví. Na obrazovky se tak dostaly 
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nové sportovní soutěže jako woodkopf, beerpong, lední jachting či sambo. Podle mého 

názoru se nejedná o pravidelnou rubriku pouze proto, že by nešlo každý den 

informovat o nové disciplíně. 

5.2 Hospodaření Českého svazu tělesné výchovy 

Největší česká střešní sportovní organizace nakládá každý rok a nemalými 

finančními zdroji. V rozpočtu Českého svazu tělesné výchovy evidujeme bilanci 

společných a vlastních finančních zdrojů. V otázce společných zdrojů ČSTV úzce 

spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Údaje 

o státních příspěvcích pramení z rozhodnutí MŠMT na základě předložených 

požadavků a následném projednání v příslušných orgánech ministerstva. Rozdělení 

finančních prostředků na jednotlivé programy provedl státní orgán na základě 

předložených požadavků a s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých 

sportů. 

Tab. 4 - Bilance společných zdrojů ze státm'ho rozpočtu ČR 

Druh příspěvku skutečnost 2006 

Státní reprezentace, vč. příspěvku ČOV 254 443 900 
Sportovní centra mládeže 151 494 000 
Sportovně-talentová mládež 66 422 800 
Sportovní trrdy 55 584 000 
S_Qort pro všechny 7 300 000 
Podpora univerzitního sportu 4 050 000 
Program zdravotně postižených sportovců 4 978 600 
Údržba a provoz, vč. povodní 125 959 053 
Údržba a provoz sportov. center, vč. povodní 28 474 800 
Investice 126 812 869 

Celkem 825 520 021 
zdroj: 16., s. 28. 

U vlastních zdrojů hraje dominantní roli bilance výtěžku akciové společnosti 

Sazka. V současné době jsou pro ČSTV reálné pouze dva zdroje: 

a) výtěžek Sazka, a.s., 

b) dividendy akciových společností. 
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Na základě prohlášení z roku 2001 by měl minimální odvod společnosti Sazka 

činit jednu miliardu korun. Podt1 na částce by měl být zapsán i do bilance ČSTV. 

Jenže s platností od I. ledna 2005 se změnil systém odpočtu daně z přidané hodnoty. 

V realitě roku 2006 nebyla se státními orgány uzavřena žádná dohoda o respektování 

novely zákona o dani z přidané hodnoty. Akciová společnost Sazka tak musela do 

státního rozpočtu zaplatit DPH. 

Ztráta výtěžku kvůli tomu činila v roce 2006 268 mil. korun, které Sazka 

uhradila Finančnímu úřadu Praha 9. "Výkonným výborem ČSTV proto bylo Valné 

hromadě doporučeno, aby do doby dořešen( výkladu zákona o DPH schválila nový 

model schvalován( zdrojů a jejich výplaty, a to tak, že bude respektováno prohlášení 

SAZKA a.s. o minimální 75% výši výtěžku (zbývajících cca 25% odchází státu jako 

platba DPH) z 1 miliardy korun pro sportovn( prostředí s tím, že pokud bude v příštím 

roce dosaženo lepšího hospodářského výsledku, bude výtěžek navýšen." (16., str. 30). 

Tab. S - Vlastní zdroje Českého svazu tělesné výchovy 

Druh zdroje Rozpočet 2006 Skutečnost 2006 Rozpočet 2007 

Výtěžek SAZKA, a.s. 679 830000 537 534500 679 830000 

Dividendy a. s. 45 560000 35 860 500 23 800 000 

Celkem 725 390000 573395 000 703630000 
Zdroj: 16., s. 85. 

Tab. 6 - Přehled akciových podílů ČSTV k 31.12. 2006 

Společnost Podíl ČSTV 

SAZKA, a.s. 68% 
Nakladatelstvr OL YMPIA, a.s. 78% 
SKIAREÁL ŠP. ML ÝN, a.s. 51,10% 
SA HARRACHOV, a.s. 56,50% 
SKl PEC, a.s. 54,70% 
BRNOSPORT, a.s. 78,60% 

Zdroj: 16., s. 67. 

Návrh na využití: (16., s. 86) 

1. Celkový objem prostředků je tedy stanoven na výši 703 630 000 Kč. 

2. V souladu s usnesením předcházejících valných hromad ČSTV se částka 46 572 

000 Kč využije na splátky dlouhodobého úvěru (v roce 2007 naposledy). 
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3. Zbývající částku ve výši 657 058 000 Kč doporučuje výkonný výbor ČSTV 

rozdělit oběma komorám v poměru: 

a. podíl komory TJ/SK- 53,65%- 352 511 600 Kč, 

b. podíl komory svazů - 46,35% - 304 546 400 Kč. 

5.2.1 Klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV 

V následující kapitole popíši s využitím materiálu "Poklady pro jednání 19. 

Valné hromady Českého svazu tělesné výchovy" systém rozdělování finančni 

prostředků ve prospěch sdružených svazů v roce 2007. 

Podle zásad obdržel každý sdružený svaz, kromě Českého svazu rekreačniho 

sportu, České asociace univerzitního sportu a Unie zdravotně postižených sportovců, 

kterým jsou příspěvky přidělovány podle speciálnich pravidel, základni příspěvek ve 

výši 200 000 Kč. 

Sdruženým svazům, s výjimku výše zmíněných, se další prostředky rozdělily 

podle kritérií: 

• 50% podle stavu členské základny k 31. 12. 2006, 

• 30% podle počtu účastniků mistrovských soutěží vykazovaných svazy k 31. 12. 

2006, respektive za soutěžni období 2005/2006, 

• 20% podle ekonomické náročnosti. 

5.2.1.1 Metodika propočtu základních kritérií 

I. Členská základna 

Pro výpočet bylo využito výstupů z evidence členů ČSTV zpracované podle 

Pokynů předsedy ČSTV č. 112006 ze dne 15. 9. 2006 ke statistickému šetřeni stavu 

členské základny v ČSTV za rok 2006. Z tabulek všech sdružených a přidružených 

svazů byly pro potřeby diplomové práce vyselektovány pouze údaje týkajících se již 

dříve defmovaných zimních sportů. 
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Tab. 7 - Členská základna svazů sdružených v ČSTV k 31. 12. 2006 

Sport Členská základna k 31.12. 2006 Počet oddílů 

biatlon 121 6 
boby - skeleton 90 5 
curling 421 15 
krasobruslení 3857 61 
lednf hokej 61982 552 
lyžování 32086 506 
rychlobruslen f 384 9 
saně 429 9 

ZdroJ:l6., s. 114-115. 

II. Mistrovské soutěže 

Z částky na mistrovské soutěže připadne: 

• 20% na okresní soutěže, 

• 30% na oblastní soutěže, 

• 50% na celostátní soutěže. 

Rozdělení těchto prostředků se bude provádět na základě: 

a) předloženého systému mistrovských soutěží na jednotlivých stupních, 

b) rozpisu všech mistrovských soutěží na rok 2006 respektive uzavřeného cyklu 

2005/2006, na které svaz nároku je dotaci, 

c) přehledu o počtu zúčastněných družstev v mistrovských soutěžích v roce 2006, 

doloženého ověřitelnými doklady. 

V soutěžích družstev budou za podklady pro výpočet brány tyto nejvyšší počty 

členů družstev: 

a) kolektivní sporty: americký fotbal40, baseball24, basketbal12, curling 6, 

florbal20, fotbal18, futsal12, házená 16, hokejbal22, in-line hokej 16, korfbal 

16,lakros 23, lední hokej 22, národní házená 12, nohejbal10, pozemní hokej 

16, rugby 22, softbal 17, vodní pólo 16, volejbal 12. 

b) individuální sporty: atletika 26, badminton 8, billiard 4, boby 6, box 10, 

cyklistika 6, ČUBU 10, extrémní sporty 4, dráhový golf 8, in-line bruslení 4, 

jachting 6, jezdectví 4, judo 10, kanoistika 9, krasobruslení 20, kuše 4, kuželky 

7, lukostřelba 4, lyžování 4, metaná 5, moderní gymnastika 6, moderní pětiboj 

5, orientační běh 8, pétanque 4, plavání 12, rádiový OB 8, saně 6, sportovní 
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gymnastika 6, squash 6, stolní tenis 6, šachy 8, šerm 6, taekwon-do ITF 6, tenis 

12, thajský box 10, triatlon 6, veslování 20, vzpírání 10, zápas 10. 

III. Ekonomická náročnost 

Náklady na provozování sportovní činnosti se u individuálních sportů uvádí 

podle přepočtu na jednoho závodníka, u sportů kolektivních se vychází z nákladů na 

jedno družstvo za jeden rok. Výpočty se uvádí jen na jednu věkovou kategorii, 

rozlišení žáci, dorost, junioři je u všech sportů obdobné. Údaje se zpracovávají za 

každou sportovní disciplínu dle mezinárodních pravidel příslušné federace 

v položkách: 

• výstroj - uvedou se náklady na pravidly předepsané vybavení pro mistrovskou 

soutěž, např. dresy, chrániče, obutí, přilby atd. 

• výzbroj- uvede se nářadí a náčiní pro příslušnou disciplínu, vyjádřené 

životností na 1 rok. 

• specifika sportu - uvedou se jen mimořádné zvláštnosti sportovního odvětví. 

5.2.2 Porovnání prezentace v televizi a rozdělování dotací od ČSTV 

Pro porovnání dvou ukazatelů využijeme dvě tabulky - Příspěvky ČSTV 

vybraným zimním sportovním svazům a Celkové výsledky za všechna sledování na 

třech celoplošných televizních stanicích. Při letmém porovnání obou tabulek zjistíme, 

že v tabulce Příspěvky ČSTV vybraným zimním sportovním svazům chybí biatlon. 

Český svaz biatlonu je členem Českého olympijského výboru, Mezinárodní unie 

biatlonu a Sdružení sportovních svazů České republiky, ve kterých zastupuje sportovní 

odvětví biatlon. Na rozdíl od některých jiných zemí (např. Francie, Itálie, Německa) je 

samostatným subjektem a není součástí národního lyžařského svazu. Není proto 

sdruženým členem ČSTV. Nicméně Český svaz tělesné výchovy ho zahrnuje do 

statistky členské základny pod označením nesdružený člen. Bez statutu řádného či 

přidruženého člena ČSTV si však nemůže dělat nároky na příspěvky střešní 

organizace. Z uvedených je biatlon zahrnut do výzkumu v rámci diplomové práce. 

57 



Ul 
00 

Tab. 8 Příspěvky ČSTV vybraným zimním sportovním svazům 

I. 
I 

M I s t r o Y 1 k é soutlic 

I ~,, Člensk4 
základna 

okre snl oblastni celostátní 
S V A z PfitsPěVEK 

I AlhtčleN f~Í§P~V!;K úiutníci MÍSPĚ~K 
účastnici 

PŘÍSPěVE;K 
účastníci 

f~ÍSPĚVfK 
(v tis Kč.) (v tis Kč.) (v tis Kč.) (v tis Kč.) 

Boby, skeleton 200,0 89 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1,1 

Curling 200,0 420 38.4 0,0 0,0 420,0 3,4 3 672,0 135,4 

Krasobruslení 200,0 3684 337,1 0,0 0,0 1502,5 12,2 397,0 14,6 

Lední hokej 200,0 57225 5 235,8 64 721,0 316,2 203880,0 1649,2 64872,0 2 391,9 

Lyžováni 200,0 31462 2 878,6 28214,0 137,8 27066,0 218,9 18 049,0 665,5 

Rychlobruslenf 200,0 381 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 318,0 11,7 

Saně 200,0 415 38,0 77,0 0,4 226,0 1,8 274,0 10,1 

CELKEM 1 400,0 93 676,0 8 570,9 93 012,0 454,4 233 094,5 1 885,5 87612,0 3 230,4 

Ekonomická 
náročnost 

CELKEM 

body 
PŘÍ,2PĚl!fK (v 

tis Kč .) 

860,4 2 003,4 2 212 600 Kč 

626,0 1457,6 1834 BOO Kč 

183) 426,3 990 200 Kč 

1330,8 3 098,7 12 891700 Kč 

405,7 944,6 5 045 500 Kč 

' 

178,3 415,2 661700 Kč 

340,0 791,7 1041900 Kč 

3 924,3 9 137,5 24 678 400 Kč 

. • .X.- . -- 07 ~ 



Tab. 9 • Celkové výsledky za všechna sledování na všech televizních stanicích 

Sport Celkový čas v sekundách Pod fl na vysílacím čase sportovního zpravodaJství v % 

biatlon 216 0,58 
boby a skeleton 48 0,13 
curling o o 
krasobruslení 57 0,15 
lední hokej 10736 29 
lyžovánr 4360 11,77 
rychlobruslenr 654 1,77 
saně o o 

celkem 37016 100 
zimní sporty 16071 43,4 
ostatní 20945 56,6 

Pokud začneme srovnávat sportovní odvětví, zjistíme vedoucí postavení ledního 

hokeje na obou frontách. Lední hokej dosahuje nejvyšších hodnot u všech kritérií. 

Nejpočetnější členská základna, nejvyšší počet účastníků mistrovských soutěží i 

nejvyšší ekonomická náročnost zaručují Českému svazu ledmno hokeje nejvyšší 

příspěvek od ČSTV ze všech sledovaných zimních sportů. Druhý nejvyšší příspěvek 

putuje do rozpočtu lyžařského svazu, který profituje ze široké členské základny a 

vysokého počtu účastníků v soutěžích. Lyžaři tak potvrzují druhé místo podle času na 

televizních obrazovkách. 

Třetí nejvyšší příspěvek inkasuje od ČSTV Český svaz bobistů a skeletonistů, 

který má nejmenší členskou základnu, zároveň nejméně sportovců účastnících se 

mistrovských soutěží, ale vysokou ekonomicko náročnost -po ledním hokeji druhou 

nejvyšší. Obdobná situace je i u curlingu, který ale v poslední době zaznamenává 

pozvolný nárůst svých členů. Do této prostřední skupiny bychom mohli zařadit i saně. 

Jejich poloviční ekonomická náročnost znamená i zhruba poloviční příspěvek oproti 

předchozím dvěma sportovním svazům. 

U všech tří sportů pak dochází k rozporu mezi výší příspěvků od ČSTV a 

prostorem na televizních obrazovkách. Boby a skeleton, curling i saně stojí na samém 

okraji zájmů sportovních redakcí. Hlavním důvodem jsou absence elitních světových 

sportovců, kteří by získávali v pravidelnějších intervalech úspěchy na mezinárodních 

akcích typů Světového poháru, mistrovství Evropy či mistrovství světa. Negativem 
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curlinguje v současném trendu dynamických sportovních odvětví klid, soustředění a 

rozvážnost jednotlivých partií. Boby a skeleton a saně adrenalin a rychlost jistě 

nepostrádají, ale velkou mínusem je, že v se v České republice nemohou konat žádné 

akce, protože není k dispozici závodní dráha. 

Krasobruslení můžeme dát nálepku nenápadného, nenáročného sportu. 

Z českých reprezentantů sice poslední dva roky na světové scéně září Tomáš Verner, 

mistr a vicemistr Evropy, ale sám vše nezvládne. Příspěvek svazu krasobruslení od 

ČSTV stoupá k miliónové výši především díky třetí nejširší členské základně. 

Krasobruslaři v České republice doplácí na nedostatek tréninkových ploch, protože 

většina zimních stadionů je trvale obsazena ledními hokejisty. 

Velký rozdíl mezi oběma parametry je patrný i u rychlobruslení. Jedná se však 

o opačný rozdíl než u skupiny boby a skeleton, curling, saně. Druhá nejmenší členská 

základna a vůbec nejmenší ekonomická náročnost zapříčiňují, že do rychlobruslení 

směřuje z rozpočtu ČSTV nejméně peněz ze sledovaných svazů. Situaci z pohledu 

rychlobruslení narovnává mediální zájem, který se točí výhradně kolem Martiny 

Sáblíkové a NOVIS teamu. 

5.3 Organizace a financování sportu ve Finsku 

Za jeden z dílčích cílů diplomové práce jsem si vytyčil srovnání českého 

sportovního prostředí s podmínkami v jiném evropském státu. Rozhodl jsem se 

přiblížit sportovní situaci ve Finsku. Při své analýze severského sportovního prostředí 

vycházím z tvrzení Jana Boháče a jeho příspěvku na konferenci Postavení, organizace 

a fmancování sportu v České republice: "Existující organizační struktury sportu v 

Evropě mají stejné cí[e, stejné potřeby, ale úplně jiné realizační podmínky v prostředí, 

ve kterém působí. V diskusích s experty z různých zemí převládá názor, že struktura 

uspořádání sportu v jednotlivých zemích je produktem jejich historie." (22., s. 39). 

Na finském modelu stojí bez pochyby za povšimnutí, že vláda poskytuje 

sportovnímu sektoru velkou autonomii. Uvědomuje si, že profesionální sport tvoří jen 

malou část sportovního prostředí. Naopak velký význam je přikládán sportování napříč 

všemi generacemi, zdravotně postižené občany nevyjímaje. Unikátní je podle mého 
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názoru i systém dobrovolné práce. Rodiče a zájemci z řad široké veřejnosti neváhají 

obětovat svůj volný čas. 

Mezi základní parametry Finska patří velká rozloha, nízký počet obyvatel, nízká 

závislost řízení na státu, zákonem podporované státní fmancování sportu. Jan Boháč 

ve svém příspěvku Přehled organizačních struktur sportu v zemích Evropy dodává: 

"Při použití více parametrů se vždy prokazuje nesrovnatelnost jednotlivých struktur. 

Lze objektivně tvrdit, a všechny diskuse na toto téma to potvrzují, že není možné 

nasadit model jedné země jako šablonu pro zemi druhou. Byť si jsou podobné rozlohou 

území, počtem obyvatel, hustotou osídlení, či jiným parametrem. " (22., s. 42). 

Při rozboru sportovních podmínek ve Finsku jsem čerpal z materiálů fmského 

Ministerstva školství "Sport Policy in Finland", ,,Finland in Brieť', "Finland- a 

sporting Nation", "Organisations offinnish Sports" a "Finnish Sport Organisations". 

Jako doplňující zdroj informací mi posloužila publikace Základy ekonomie sportu. 

5.3.1 Geografické, politické a ekonomické údaje 

Finsko se rozkládá na ploše 388 145 km2
, čímž zaujímá 6. místo v Evropě. Žije 

zde 5 21 O 000 obyvatel9
• Hustota osídlení činí 17 lidí na km2

• Hlavním městem Finska 

jsou Helsinki. Úředními jazyky jsou finština a švédština. Finsko je od roku 1955 

členem Organizace spojených národů. O čtyřicet let později vstoupilo do EU a od roku 

2002 platí eurem. 

Finsko se po Novém Zélandu stalo druhou zemí, kde ženy dostaly volební 

právo. Prezidentkou je Tarja Halonen, která byla znovu zvolena v roce 2006. Prezident 

je volen přímou volbou na šestileté období. Může vládnout dvě po sobě jdoucí období. 

Parlament má 200 křesel a je jednokomorový. Klíčovou roli hraje předseda 

Parlamentu, většinou zástupce strany, která ve volbách získá nejvíce křesel. 

Parlamentní volby se konají jednou za 4 roky. Podíl žen v Parlamentu tvoří 37%. Je 

nutno poznamenat, že Finsko zůstalo během Studené války demokratické, ačkoli 

politická atmosféra byla velmi ovlivněná sousedícím Sovětským svazem. 

Finsko patří mezi vysoce industrializované ekonomiky s volným trhem. Hrubý 

domácí produkt zaznamenal v roce 2006 nárůst o 3,5%. Nezaměstnanost byla ve 

9 Statistika k říjnu 2007. 
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Finsku 8,7%, inflace se ve stejném období pohybovala kolem 1,1 %. Hrubý domácí 

produkt na obyvatel činil v roce 2006 31 000 USD. Životní standard ve Finsku je tedy 

vysoký. 

5.3.2 Finsko jako sportovní národ 

Podle národního sportovního výzkumu, který proběhl v letech 2005-2006 a 

následné zprávy EU "The Citizens ofthe European Union and Sport" je Finsko 

vedoucí zemí ve sportovní činnosti. 95% žen a 91% mužů se věnuje sportu alespoň 

jednou týdně. Dokonce 64% žen a 61% mužů sportuje alespoň dvakrát týdně. 

Nejpopulárnějšími sportovními aktivitami jsou nordic walking, cyklistika, běh 

na lyžích, plavání a sportování ve skupinách. Sportovní činnost je nejoblíbenější 

aktivitou ve volném čase. Více než pětina obyvatelstva10 je členem sportovního klubu. 

Dvě pětiny dětí do 19 let aktivně sportují. Hlavním cílem sportu dětí není snaha stát se 

profesionálním sportovcem, ale zlepšení fyzické zdatnosti a rozvoj psychické stránky. 

Nejpopulárnějšími sporty jsou fotbal, cyklistika, plavání, bruslení a lední hokej. 

Nejrychleji rozvíjejícím se sportem je florbal. Florbalová federace byla založena 

v roce 1985. Momentálně má 354 000 členů tedy 7% populace. Florbalová federace je 

třetí největší federací v zemi. Gymnastika s čtyřmi stovkami klubů je zase federací 

s největším počtem členů v seniorské generaci. Finové také rádi sledují sport v televizi 

-7 z 10 Finů sleduje pasivně sport (70% skoky na lyžích, 68% hokej, 66% atletiku, 

62% motoristické sporty a 59% běh na lyžích). 

Sportovní aktivity jsou ve Finsku organizovány převážně sportovními kluby a 

federacemi. Sportovní kluby jsou v drtivé většině neziskové organizace. Jedná se o 

kooperace organizované na základě jejich členství. Cílem je zlepšit sportovní aktivity 

bez finančního profitu. Dobrovolnictví je základní formou finské sportovní kultury. Ve 

Finsku je ve sportu registrováno na 530 000 dobrovolníků. 

Děti se netlačí mezi profesionály. Jen nejvíce talentovaní a ambiciózní mladí 

sportovci směřují své kariéry přes sportovní federace, sportovní tříd nebo navštěvují ve 

školách speciální trenérské skupiny. Odborný trenérský certifikát má ve Finsku cca 1 O 

000 trenérů sdružených v národních sportovních federacích. 

10 1,1 milionu obyvatel. 
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5.3.3 Organizace sportu ve Finsku 

Finská sportovní federace (SLU) je zastřešují nevládní sportovní organizací. 

Tvoří obdobu ČSTV u nás. Byla založena v listopadu 1993 a stala se spojovacím 

prvkem bývalých konfederací. Má přes milion členů. Je napojena na mezinárodní 

orgaruzace. 

Hlavními úkoly SLU jsou: 

1. propagace sportu, 

2. podpora a práce dobrovolníků, 

3. zajistit, že sport je morální dlouhodobě fungující prvek ve společnosti, 

4. poskytovat služby sportovním organizacím, 

5. podpora fair play a antidopingového programu, 

6. zajištění výchovy a vzdělávání sportovních trenérů, 

7. vytváření fmančních a manažerských služeb pro členské organizace. 

Na národní úrovni čítá SLU celkem 127 sportovních federací a organizací, z 

toho 75 specializovaných sportovních federací a 52 národních sportovních organizací. 

Rozdílem mezi českým a finským modelem zastřešující organizace je v členství 

národních olympijských výborů. Finský je totiž členem SLU. 

SLU proklamuje čtyři hlavní okruhy sportovních aktivit: 

1. sportování dětí a mládeže (Finská asociace mládeže pro sport dětí a 

mládeže), 

2. sport pro všechny (Asociace sportu pro všechny), 

3. vrcholový sport (Národní olympijský výbor), 

4. upravené fyzické aktivity (Paralympijský výbor). 

Státní sportovní politika spadá do kompetencí Ministerstva školství, které je 

zodpovědné za vzdělávání, vědu, kulturu, sport, mládež a meziná!odní spolupráci na 

tomto poli. Ministerstvo vzdělávání má dva ministry - ministra vědy a vzdělání a 

ministra kultury. Sportovní problematika spadá do resortu ministra kultury. 

"Sportovní divize tohoto oddělení využívá služeb dvou konzultačních orgánů: 

Národní školské rady a Národní sportovní rady. Národní školská rada se zabývá 

tělesnou výchovou ve školách, sestavuje a vydává směrnice pro přípravu osnov tělesné 

výchovy. Národní sportovní rada se kromě mezinárodní výměny informací zaměřuje na 
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rozvoj sportu, předkládá ministerstvu návrhy zlepšení a vyjadřuje se k využívání částek 

přidělených jednotlivým sportovním odvětvím." (9., s. 169). 

Finsko má na 430 měst a obcí, které jsou jádrem veřejného sektoru a tvoří páteř 

lokálních klubů. Úkolem veřejné správy ve Finsku je vytvořit předpoklady pro rámec 

činnosti sportovních organizací. Dobrovolné sportovní organizace, sportovní instituce 

a samosprávné obce pak dohlížejí na praktický provoz. Základním posláním města 

obcí je plánování a řízení výstavby sportovních zařízení. Ve Finsku se nachází na 30 

000 sportovních zařízení - 75 %jich je zajištěno obcemi. 

5.3.4 Financování finského sportu 

Sportovní aktivity jsou organizovány ve sportovních klubech, z nichž 97% jsou 

neziskové organizace, zbývající tři procenta jsou společnosti s ručením omezeným. 

Sportovní kluby jsou řízeny převážně dobrovolníky. A právě díky nim finský sport 

výrazně ušetří. Hodnota práce dobrovolníků je odhadována na 1,5 miliardy eur ročně. 

Příjmy sportovních klubů tvoří hlavně členské příspěvky a dary od rodičů. 

Sponzoringje rozvinut jen na profesionální úrovni. Z počtu 1,1 milionů 

sportovců spadá mezi profesionály pouze nepatrná část jedné tisícovky sportovců -

O, 1%. Za profesionála se ve Finsku považuje sportovec, který za rok vydělá alespoň 9 

000 euro. Přibližná roční hodnota, která do finského sportu nateče sponzorskými 

kanály, se pohybuje v relacích 50 až 70 milionů euro za rok. Většina směřuje do 

vrcholového sportu. Hlavní roli ve financování sportovních asociací hraje národní 

loterie Veikkaus. 98% státní podpory sportuj de právě z této loterie. Podobný systém 

jako v České republice Sazka a.s. V roce 2007 šlo na sport ze státního rozpočtu 95 

milionů eur (cca 2.5 mld. Kč!). Sportovním federacím bylo přerozděleno 32 milionů. 

Jen pro srovnání Ministerstvo škol§tví, mládeže a tělovýchovy České republiky 

hospodařilo v roce 2006 se 108 miliardami korun. Na tělesnou výchovu a sport byla 

vydána jedna miliarda. 

Veřejnému financování dominuje národní loterie Veikkaus. Příjmy z ní jsou 

výrazným zdrojem finančních prostředků Finských národních sportovních asociací. 

Společnost Veikkaus je vlastněna státem. Rozhodnutí o využití příjmů z loterie má ve 

svých rukou parlament. Obce a města vydají ze svých rozpočtů do sportu ročně okolo 
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550 milionů eur z čehož 17 milionů pokrývají příjmy z loterie. Příspěvek obcí na 

sportovní podporu tedy činí ročně zhruba 100 euro na osobu. 
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6. Syntetická část 

6.1 Monitoring sportovního televizm1to zpravodajství 

Za předmět výzkumu byly stanoveny zimní sporty a jejich prezentace během 

hlavních sportovních televizních relací České televize, televize Nova a televize Prima 

-jmenovitě Branek, bodů, vteřin, Sportovních novin a 1. Sportu. Sporty byly 

sledovány ve dvou čtrnáctidenních intervalech v listopadu 2007 a v lednu 2008. Zimní 

sporty pro potřeby této diplomové práce jsou definovány v Metodické části 11
• 

Tab.lO- Celkové výsledky za všechna sledování na všech televizních stanicích 

Sport Celkový čas v sekundách Podíl na vysílacím čase sportovního zpravodajství v % 

biatlon 216 0,58 
boby a skeleton 48 0,13 
curling o o 
krasobruslení 57 0,15 
lední hokej 10736 29 
lyžování 4360 11,77 
rychlobruslení 654 1,77 
saně o o 

celkem 37016 100 
zimní sporty 16071 43,4 
ostatní 20945 56,6 

Při prezentaci výsledků během čtyř sledovaných týdenních cyklů dojdeme 

k jednoznačnému závěru, že lední hokej je ze zimních sportů nejčastěji prezentovaným 

sportem na českých celoplošných televizních stanicích. Z celkového zpravodajského 

sportovního času mu připadá téměř třetina- 29%. Lední hokej tvoří 1. skupinu 

v relacích 20% a vyšší podíl na sportovním vysílání. 

Sestupným směrem patří podle stopáže druhá příčka s 11,77% lyžování. Pro 

potřeby diplomové práce využívám klasifikaci Svazu lyžařů České republiky, který je 

sdruženým členem Českého svazu tělesné výchovy. Svaz lyžařů ČR zahrnuje 

akrobatické lyžování, alpské disciplíny, běh na lyžích, lyžování na trávě, severskou 

11 Viz kap. 4.3 IDavní techniky sběru dat. 
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kombinaci, skoky na lyžích, snowboarding, základní lyžování a masters. Tato 

kombinace dohromady tvoří 2. skupinu (10,01-19,99% podílu na sportovním vysílání). 

I do 3. skupiny (1 %-9,99% podíl na sportovním vysílání), možná poněkud 

překvapivě, spadá za sledované období pouze rychlobruslení. O popularitu tohoto 

sportu se prakticky výhradně stará Martina Sáblíková, dvojnásobná mistryně světa, 

dvojnásobná vítězka Světového poháru na dlouhých tratích a Sportovkyně roku České 

republiky za rok 2007. 

Do poslední 4. skupiny (0-0,99% podíl na sportovním vysílání) spadá 

zbývajících pět sportů biatlon, boby a skeleton, curling, krasobruslení a saně. 

Z pohledu televizního průmyslu hraje prim lední hokej. Důvodů je několik: 

1. tradiční sport, 

2. úspěšný český sport, 

3. široká hráčská základna, 

4. divácká atraktivita, 

5. dynamičnost hry, 

6. sportovní hvězdy, 

7. divácká dostupnost, 

8. materiální dostupnost, 

9. výborné možnosti pro televizní přenosy. 

Pomyslné druhé místo zaujímá mezi zimními sporty s přesvědčivým náskokem 

lyžování. Základem jsou především výborné výkony českých reprezentantů 

v posledních sezonách. V běhu na lyžích v letošní sezoně zářil Lukáš Bauer, který 

dokázal převzít štafetu po Kateřině Neumannové. A jako vůbec první český běžec na 

lyžích vyhrál celkové hodnocení Světového poháru. V alpských disciplínách se již tři 

roky mezi světovou špičkou prosazuje Šárka Záhrobská. Po lichém skokanském roku, 

kdy své pozice vyklidil vítěz Světového poháru Jakub Janda, se prosazuje Roman 

Koudelka. Důležitým faktorem je i konání akcí světové charakteru na území České 

republiky. Ostatní zimní sportovní odvětví za ledním hokejem a lyžování výrazně 

zaostávají. 
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6.2 Komentář ke změně televizních preferencí ve vybraných měsících 

Rozsah výskytu jednotlivých sportovních odvětví na televizních obrazovkách 

z dlouhodobého hlediska nejvíce ovlivňují konání sportovních akcí na úzenú ČR a 

úspěchy českých sportovců na mezinárodním poli. To potvrzují i dvě následující 

tabulky. 

Tab. ll · Celkové výsledky sledování na všech televizních stanicích za listopad 

2007 

Sport Celkový čas v sekundách Podil na vysflacfm čase sportovnrho zpravodaJSM v o/o 

biatlon o o 
boby a skeleton o o 
curling o o 
krasobruslení 57 0,31 
lední hokej 4878 26,85 
lyžování 474 2,61 
rychlobruslení 185 1,02 
saně o o 

celkově 18165 100 
zimní sporty 5594 29,79 
ostatní 12571 70,21 

Tab. 12 - Celkové výsledky sledování na všech televizních stanicích za leden 2008 

Sport Celkový čas v sekundách Podíl na vysflacfm čase sportovnlho zpravodaJstvf v o/o 

biatlon 216 1,15 
boby a skeleton 48 0,25 
curling o o 
krasobruslení o o 
lední hokej 5858 31,08 
lyžování 3886 20,61 
rychlobruslení 469 2,49 
saně o o 

celkem 18851 100 
zimní s_Qorty 10477 55,58 
ostatní 8374 44,42 

Ze sezónrubo srovnání podzimního listopadu a zimmbo ledna lze vyčíst hned 

několik zákonitostí. Změna období je nejvíce patrná při pohledu na porovnání 

procentuálního prostoru, který byl zimním sportům věnován. Zatímco v první polovině 
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listopadu 2007 zimní sporty zabíraly ve vysílání sportovních relací necelých 30% o 

dva měsíce později je jim věnována více než polovina hlavního zpravodajského času. 

Nepatrný nárůst sledujeme u biatlonu a bobů. Biatlon se přitom vyskytl pouze 

na obrazovkách České televize. Boby se 12.ledna objevily díky jedné zprávě v relaci 

Branek, bodů, vteřin. Ve stejný den Sportovní noviny nabídly v relaci Borec na konec 

ukázku, jak pořadatel chytal poloprázdný dvojbob. Naopak krasobruslení v lednu o 

vysílací čas přišlo. České krasobruslení představuje v současné době Tomáš Verner a 

v první dekádě se český reprezentant připravoval na mistrovství Evropy, proto se 

nezúčastnil žádných závodů. 

Radikálně největší nárůst zaznamenalo lyžování. Zatímco v první polovině 

listopadu se konaly první závody a nikdo nevěděl, jak se bude našim dařit, v lednu 

prožil sport na sněhu boom. Na Nový rok křtila Šárka Záhrobská sjezdovku ve 

Vítkovicích. V obličeji ji zranil střep z lahve a závody Světového poháru ve 

Špindlerově Mlýně měly o publicitu postaráno. V Krkonoších se konal 5. a 6. ledna 

Světový pohár v obřím slalomu a slalomu speciál. Ve slalomu dojela mistryně světa 

Šárka Záhrobská pátá. V Německu a Rakousku se konalo tradiční Turné čtyř můstků. 

Na Nový rok skončil Roman Koudelka v Garmisch-Partenkirchenu čtvrtý. Pozornost 

strhlo i zrušení třetího závodu v Innsbrucku kvůli větru. Největší sledovanost poutal 

seriál Tour de Ski a běžec na lyžích Lukáš Bauer, který k celkovému triumfu využil i 

fakt, že pět z osmi závodů se konalo na území České republiky. 

V lednu své pozice lehce podpořil lední hokej. I přes nárůst můžeme 

dokumentovat trvalý celosezónní zájem televizních stanic o tento sport. Důvodem jsou 

dlouhodobé základní části domácí extraligy a Kanadsko-americké hokejové ligy, které 

se i s play-offhrají od září až do května. Odchylky pak způsobují reprezentační akce, 

což není případ sledovaného období. V listopadu se totiž konal první díl Euro flockey 

Tour ve Finsku, na začátku ledna zase vrcholilo v Pardubicích a Liberci mistrovství 

světa hokejistů do 20 let. 
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6.3 Interpretace a komentář k výsledkům výzkumu 

Tab. 13 - Celkové výsledky za sledovaná období na České televizi 

Sport Celkový čas v sekundách Podíl na vysílacím čase sportovního zpravodaJství v % 

biatlon 216 1,08 
boln'_ 8 0,04 
curling o o 
krasobruslení 57 0,29 
lední hokej 6166 30,85 

NHL 1547 7,74 
02 extraliga 3181 15,91 
reprezentace 1436 7,18 

lyžování 2298 11,5 
rychlobruslení 383 1,92 
saně o o 

celkem 19990 100 
zimní sporty 9128 46,69 
ostatní 10862 53,31 

Tab. 14 - Celkové výsledky za sledovaná období na televizi Nova 

Sport Celkový éas v sekundách Podll na vysílacím čase sportovního zpravodajství v o/o 

biatlon o o 
boby 40 0,4 
curling o o 
krasobruslení o o 
lední hokej 2609 26,26 

NHL 1422 14,31 
02 extraliga 1060 10,67 
reprezentace 167 1,48 

lyžování 1275 12,83 
rychlobruslení 121 1,22 
saně o o 

celkem 9936 100 
zimní sporty 4045 40,71 
ostatní 5891 59,29 
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Tab. 15 - Celkové výsledky za sledovaná období na televizi Prima 

Sport 
Celkový čas v 

Podrl na vysílacím čase sportovního zpravodajstvi v % sekundách 

biatlon o o 
boby o o 
curling o o 
krasobruslení o o 
lední hokej 1921 27,13 

NHL 885 12,5 
02 extraliga 698 9,86 
reprezentace 338 4,77 

lyžování 740 10,43 
rychlobruslení 147 2,08 
saně o o 

celkem 7090 100 
zimní sporty 2808 39,61 
ostatní 4282 60,39 

Tabulky zachycující situace na jednotlivých televizních stanicích mají 

uniformní charakter. Odchylky u jednotlivých zimních sportovních odvětví tvoří 

kromě lednfho hokeje pouze desetiny procenta a z globálm'ho pohledu tedy 

zanedbatelné položky. Vyrovnaná je dokonce situace i u 2. skupiny, do které spadá 

lyžování. Rozptyl se vešel do tří procent. Tabulky rozšiřují rozpracované položky 

ledm'ho hokeje. Podle těchto údajů jsem se pokusil analyzovat jaké sporty televizní 

stanice preferují. 

Dominance ledm'ho hokeje je ve všech třech případech nepřehlédnutelná. 

Zajímavá je pak analýza z pohledu ledního hokeje, který se dá podle příspěvků rozdělit 

do tří umělých celků: 

1. příspěvky z Kanadsko-americké NHL, 

2. informace z domácí klubové scény, 

3. reprezentační zpravodajství. 

6.3.1 Česká televize 

Před rozborem situace u ledního hokeje poukažme na fakt, že veřejnoprávní 

televize věnuje i dí'ky nejdelší stopáži zimním sportů zhruba o šest procent více času 

oproti komerčním televizím. To vyplývá právě z veřejnoprávnosti instituce, neboť 
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Lední hokej respektive NHL je sice jedničkou mezi zimní sporty a fotbalu je 

věnováno na obrazovkách během hlavní zpravodajské relace nejvíce času, ale pilotní 

lodí stanice je Formule 1. N ova vlastní vysílací práva na seriál mistrovství světa a i 

mimo sezonu velmi často informuje diváky o aktuálním dění. Ve sledovaném období 

šlo především o představování nových vozů či první testovací jízdy. 

6.3.3 Prima 

U Primy si kromě dominantního postavení ledního hokeje můžeme povšimnout 

i úzkého sportovního profilu. Stanice s nejkratším vysílacím časem vyměřeným pro 

hlavní zpravodajskou relaci musí jít po největších a nejžádanějších informacích. 

Zatímco Česká televize se alespoň okrajově věnovala ve svých příspěvcích všem 

sledovaným zimním sportovním odvětvím, a Nova vynechala jen biatlon a 

krasobruslení, Prima nechala bez povšimnutí biatlon, boby, krasobruslení. 

U ledního hokeje nejsou rozdíly mezi jednotlivými celky už tak velké. Dokládá 

to i mé tvrzení, že sportovní zpravodajství televize Prima se pohybuje mezi hranicemi 

vytyčenými předchozími dvěma celoplošnými stanicemi. Přesto má Prima blíž k Nově. 

Prostor NHL, ve které působí třicet klubů je neskonale širší než český extraligový svět 

se čtrnácti týmy. Zpravodajství z české nejvyšší soutěže se omezuje většinou pouze na 

výsledkový servis, maximálně doplněný jednou reportáží a to ze zápasu, který je 

něčím výjimečný. Například na začátku ledna zvýšený zájem o Vítkovice, jež 

angažovaly ze Zlína propuštěného trenéra Emesta Bokroše a 6.ledna se hrál vzájemný 

zápas Zlín versus Vítkovice. 

Sportovním lídrem televize Prima je fotbal. Důvod? Prima vlastní TV vysílací 

práva pro mistrovství Evropy ve fotbale 2008, které se za účasti české reprezentace 

uskuteční v ČefV!lu v Rakousku a Švýcarsku. Sportovní redakce ovšem nelení a začíná 

si diváky pro fotbalový hit vychovávat. Každý hrací víkend přenáší na obrazovkách 

zápas z letošního ročníku anglické Premiér League. 

73 



6.3.4 Specifické poznámky k výsledkům výzkumu 

Pro detailní přehled předkládám i stručnou analýzu lyžování. Mezi televizními 

stanicemi nejsou u d11čích disciplín tak markantní rozdíly jako u soutěží ledního 

hokeje, přesto jediný pojem překrývá hned několik disciplín, a to stojí za stručný 

rozbor. 

Tab. 16 - Celkové výsledky za všechna sledování na všech televizních stanicích se 

zaměřením na lyžování 

Sport Celkový l!as v sekundách Podíl na vysílacím čase sportovního zpravodaJStví v % 

biatlon 216 0,58 
boby 48 0,13 
curling o o 
krasobruslení 57 0,15 
lední hokej 10736 29 

lyžování 4360 11,78 

alpské lyžování 1332 3,6 
béh na lyžích 1839 4,97 
skikros 168 . 0,45 
skoky na lyžích 864 2,33 
snowboarding 157 0,42 

_rychlobruslení 654 1,77 
saně o o 

celkem 37016 100 
zimní sporty 16071 43,4 
ostatní 20945 56,6 

V přehledu jsou uvedeny pouze disciplíny, které se objevily ve sledovaném 

období na televizních obrazovkách. Do zpravodajství se tedy vůbec nedostalo 

akrobatické lyžování či severská kombinace. Bílé stopě, zasněženým svahům, 

skokanským můstkům a vymrzlé U-rampě dominuje klasika. Nejsilnější postavení má 

tradiční běh na lyžích, následován alpským lyžování a skoky na lyžích. 

Jak již bylo uvedeno, d11čí první místo zajistily běhu na lyžích jedinečné 

výkony Lukáše Bauera během seriálu Tour de Ski. Na českém území se uskutečnilo 

hned pět dílů z osmi, protože pořadatelé plánovaných závodů v Oberstdorfu 

nedokázali zajistit přímé přenosy. 
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O své místo pod sluncem zatím tvrdě bojují skikros se snowboardingem. 

Zanedbatelné procento ve prospěch skikrosuje možná poněkud zarážející. Česká 

republika má totiž elitní světového reprezentanta. Tomáš Kraus poměrně suverénně 

ovládl hodnocení Světového poháru a získal svůj třetí Křišťálový globus v kariéře. 

Disciplína akrobatického lyžování navíc rozšířila olympijskou rodinu a na zimních 

olympijských hrách ve Vancouveru si odbude premiéru. Přesto se o skikros sportovní 

redakce zajímají jen okrajově. 

Vteřiny vysílacího času pro snowboarding zajistila výhradně rubrika TV Nova 

Borec na konec z 5. a 22. ledna. Snowboarding díky svému adrenalinovému zaměření 

často nabízí neuvěřitelné kousky protagonistů. Bohužel českému snowboardingu chybí 

výrazná osobnost, která by se pravidelně umísťovala alespoň v elitní desítce závodů 

Světového poháru. 

6.4 Porovnání monitoringu s dříve provedenými marketingovými průzkumy 

K vytvoření jednoduché vývojové řady zaměření sportovního televizního 

zpravodajství využiji výsledků studie "Společenská reflexe sportu a jeho prezentace 

v masmédiích" (19., 71-83)., která byla prezentována ve sborníku materiálů 

z výzkumného záměru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 

"Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých". 

Autoři studie Eva Čáslavová, Vladimír Janák, Pavel Berka a Eva Gomerová 

prováděli výzkum v letech 1999,2000 a 2001. Na televizních stanicích Česká televize, 

Nova a Prima byly během hlavní sportovní zpravodajské relace sledovány sporty 

v pravidelných týdenních intervalech zimního a letního období. Celkem bylo zařazeno 

13 týdenních intervalů. Ve výběru byla zastoupena letní a zimní období tak, aby byly 

proporcionálně zastoupeny letní i zimní sporty. 
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Tab. 17 - Celkové výsledky za všechna sledovaní na televizních stanicích 

Sport Celkový čas v sekundách Podfl na vysílacím čase sportovního zpravodajství v% 

biatlon 706 0,97 
boby a skeleton o o 
curling o o 
krasobruslení 56 0,07 
lední hokej 16517 22,76 
lyžování 2328 3,21 
rychlobruslení o o 
saně o o 

celkem 72558 100 
zimní sporty 19607 27,02 
ostatní 52951 72,98 

ZdroJ: 19., s. 81-82. 

Tab. 18 - Celkové výsledky za všechna sledovaní na televizních stanicích 

(poloviční obdobf) 

Sport Celkový čas v sekundách Podrl na vysílacím čase sportovního zpravodajství v% 

biatlon 706 1,95 
boby a skeleton o o 
curling o o 
krasobruslen r 56 0,15 
lední hokej 16517 45,53 
lyžování 2328 6,42 
_rychlobruslení o o 
saně o o 

celkem 36279 100 
zimní sporty 19607 54,05 
ostatní 16672 45,95 

Pro potřeby diplomové práce jsem ze závěrů vygeneroval pouze stopáž týkající 

se vybraných zimních sportů. Dvě tabulky jsou uvedeny záměrně. Výzkum totiž 

pokrýval svým záměrem jak letní, tak zimní období. Diplomová práce je naopak 

zaměřena pouze na listopad 2007 a leden 2008. Jen pro potřeby následujícího srovnání 

jsem proto uměle zkrátil celkový čas na polovinu a k naměřeným hodnotám dopočítal 

nové údaje, které se nemusí krýt s realitou, ale pro ilustrační srovnání jsou postačující. 

Pro přehlednost přikládám již jednou prezentovanou tabulku Celkových výsledků za 

všechna sledování na všech televizních stanicích. 
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Tab. 19 - Celkové výsledky za všechna sledování na všech televizních stanicích 

Sport Celkový čas v sekundách Pod fl na vysflacrm čase sportovního zpravodajství v% 

biatlon 216 0,58 
boby a skeleton 48 0,13 
curling o o 
krasobruslení 57 0,15 
lední hokej 10736 29 
lyžování 4360 11,77 

I rychlobruslení 654 1,77 
saně o o 

celkem 37016 100 
zimní sporty 16071 43,4 
ostatní 20945 56,6 

Porovnání obou tabulek nám hned poodhaluje vítěze a poražené. Na svých 

nulových hodnotách zůstávají saně a curling, jež se pohybují na okraji zájmů české 

veřejnosti. I když co se týká curlingu můžeme zaznamenat mírné zlepšení situace. 

V Praze 4 Roztylech byla postavena speciální hala na curling. Konají se zde dokonce 

dva mezinárodní závody Letící Kameny Trophy a Savona Cup. V případě saní je 

situace ještě horší. Dráha ve Smržovce už má slávu dávno za sebou a několikanásobný 

mistr republiky a známý kreslíř vtipů Petr Urban na propagaci sám nestačí. 

Boby a skeleton si mírně polepšily, ale 48 sekund vysílacího času během 

čtyřtýdenního sledování je spíše Pyrrhovým vítězstvím. Unikátní je výsledek u 

krasobruslení, který se ve srovnání s odstupem téměř jednoho desetiletí mění pouze o 

jednu vteřinu. 

Ze svých pozic ztratily především biatlon a lední hokej. U biatlonu je pokles 

ovlivněn slabou sezonou českých reprezentantů. Zatímco loni vybojoval Michal 

Šlesingr na mistrovství světa v italské Anterselvě dvě medaile na mistrovství světa, 

letos se ve Světovém poháru trápil. Reputaci si částečně napravil až na únorovém 

kontinentálním šampionátu v Novém Městě na Moravě, kde získal dva cenné kovy 

v individuálních závodech a bronz se štafetou. Nikdo jiný z českých biatlonistů 

výrazně nezazářil. 

Úbytek ledního hokeje si vysvětluji nástupem ryze televizního kanálu ČT 4 

Sport. Česká televize se di'ky většímu množství vysílacího času může věnovat širšímu 
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sportovnímu spektru. Diváci se tak dozví více informací z více odvětví. N a tématickou 

decentralizaci reagují podle mě i komerční televizní stanice, které se snaží nabízet 

trochu jinou službu než organizace veřejnoprávní. TV Nova v konkurenčním boji 

například využívá zaměření na seriál Formule 1. 

V komentáři o nárůstu vysílacího času pro lyžování bych se opakoval- výborné 

výsledky, domácí podniky Světového poháru a nástup mladé generace sportovců. Ve 

výborném světle se letos prezentoval Martin Jakš. Zvýšený český zájem o alpské 

lyžování nastartovala před třemi sezonami Šárka Záhrobská. Jako o velkém talentu 

českého skoku na lyžích se mluví o osmnáctiletém studentovi jilemnického gymnázia 

Romanu Koudelkovi. Zájmu médií nahrává i fakt, že příští rok by se v Liberci mělo 

uskutečnit mistrovství světa v klasickém lyžování. 

N a závěr zůstává rychlobruslení. Boom tohoto sportu má na starosti Martina 

Sáblíková. I ona spadá do generace mladých hvězd. Bez potřebného zázemí a 

tréninkových ploch se v krátkém čase dostala mezi absolutní rychlobruslařskou elitu. 

Pro méně znalé muselo její 4. místo na olympijských hrách působit jako blesk 

z turínského nebe. Dvacetiletá závodnice ze Žďáru nad Sázavou ve své krátké kariéře 

kromě olympijských her vyhrála už vše, co se vyhrát dá. Sbírku může doplnit na 

zimních olympijských hrách ve Vancouveru 2010. Na dlouhých tratích bude hlavní 

favoritkou. 

6.5 Výsledky z rozhovorů se zástupci sportovních svazů 

Do výzkumného záměru se zapojili zástupci Českého svazu ledního hokeje 

(ČSLH) a Českého svazu bobistů a skeletonistů (ČSBS). Za Český svaz ledního 

hokeje jsem mluvil s generálním sekretářem Martinem Urbanem a ekonomickým 

poradcem Janem Brabencem, Český svaz bobistů a skeletonistů reprezentoval 

místopředseda pro boby Petr Horn. Ostatní oslovené sportovní svazy neprojevily o 

interview zájem. I zmíněná dvojice nabízí velmi zajímavé srovnání uvedených svazů, 

které se podle výsledků monitoringu hlavních sportovních zpravodajských relací 

nachází na opačných pólech. 

Předmětem rozhovorů se staly otázky vztahující se k: 

1. rozpočtu a jeho jednotlivým položkám, 

78 



2. změně odvodu daně z přidané hodnoty ze zisku akciové společnosti Sazka, 

3. k politice zisku potenciálních partnerů, 

4. hodnotám, které sponzoring nejvíce ovlivňují, 

5. klíči rozdělování vlastních zdrojů Českého svazu tělesné výchovy, 

6. prezentaci na televizních obrazovkách, 

7. vlivu mediálního pokrytí. 

Ad 1. Rozpočet 

ČSLH: Ročně hospodaří s rozpočtem kolem 230 miliónů korun. Příjmy tvoří tři 

základní oblasti: 

1. státní dotace - na mládež a státní reprezentaci, 

2. vlastní příjmy- vstupenky, registrační poplatky, transfer karty, 

3. příjmy ze zahraničí 

a) proměnlivé - podle úspěchu na MS či OH, 

b) stabilní- podíl IIHF na poplatku za pojištění12 • 

V roce 2006 39% příjmů plynulo ze sponzoringu, 26% z vládních dotací, 14% 

z příspěvků od Mezinárodní hokejové federace, 19% z ,jiných" příjmů a 2% z prodeje 

vstupenek. 

ČSBS: Roční rozpočet se pohybuje kolem 3 miliónů korun. V roce 2006 činil 

příspěvek od ČSTV 60%, dotace od MŠMT 20%, dotace od ČOV I 0%, sponzoring 

10%. 

Ad 2. Změna odvodu DPH z loterijních her13 

ČSLH: Od ČSTV dostává ČSLH příspěvek kolem 14 miliónů korun. Po změně 

zákona chodí o 25% méně a zbytek Sazka splácí ve formě dqplatků. Rok 2005 už byl 

účetně vyrovnán, za rok 2006 chybí 14%, za 2007 30%. Příspěvky od Sazky zůstávají 

nominálně stejné, ale reálně klesají. To vytváří vyšší nároky na externí zdroje. 

ČSBS: Problém spočívá v tom, že rozpočet je stejný jako před deseti lety. Jedním 

z důvodů jsou nižší příjmy z dotací Sazky. V rozpočtu se vůbec neprojevuje inflace. 

12 V časovém srovnáni stabilni příjmy ze zahraničí klesají kvůli silnému kursu CZK vůči EUR, CHF, USD. 
13 OD 1.1. 2005 přestalo platit osvobození od DPH včetně možnosti jejího odečtu pro loterijni společnosti. Pro 
sportovní spolky, akcionáře Sazky, to znamenalo výpadek cca 250 mil. Kč ve výtěžku. 
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Komplikace přišly i s výstavbou Sazka Arény. Svaz se bude muset více zaměřit na 

zisk externích zdrojů a nečekat pouze na to, co dostane od Sazky. 

Ad 3. Politika zisku potenciální partnerů 

ČSLH: Svaz ledního hokeje preferuje aktivní politiku při oslovování partnerů. Při 

hledání klade důraz na exkluzivitu. ČSLH jako občanské sdružení vlastní PRO 

HOCKEY Cz., s.r.o., která má na starosti prodej marketingových a televizních práv. 

ČSLH rozlišuje tři skupiny partnerů: 

• generální (30 mil. Kč), 

• hlavní (4 až 6 partnerů - 10 až 20 mil. Kč), 

• ostatní (pod 5 mil. Kč) . 

ČSBS: Bobisté a skeletonisté spolupracují pouze s několika dílčími partnery, kteří 

poskytují sponzorství především v naturáliích. Oslovení a uzavírání smluv s 

potenciálními partnery nemá na starosti žádná konkrétní osoba. Záleží na známostech 

funkcionářů. 

Ad 4. Hodnoty ovlivňující sponzoring z pohledu sportovního svazu 

Hlavní důvody, kvůli kterým navazují partneři spolupráci. 

ČSLH: 1. umožňuje partnerům spojit firemní značku s ledním hokejem, 

ČSBS: 

2. zprostředkovává partnerům prezentaci a možnost větší viditelnosti 

firmy i značky v zahraničí, 

3. navazuje a zprostředkovává kontakty pro partnery díky osobním 

vztahům. 

1. spojuje partnery s kvalitními výsledky svých reprezentantů na 

olympijských hrách a mistrovstvích světa, 

2. využívá osobních kontaktů v navazování spolupráce s partnery. 
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Ad. 5 Klíč rozdělování vlastních zdrojů ČSTV14 

ČSLH: Kritéria uvedená v klíči ČSTV bere jako realitu. Každému sportu by 

vyhovovalo jiné měřítko. Lední hokej dosahuje u všech tří kritérií15 nejvyššího 

koeficientu. Z tohoto důvodu dostává od ČSTV největší příspěvek. 

ČSBS: Doplácí na nízkou členskou základnu. Na území ČR není žádná bobová dráha. 

Na bobu se navíc může jezdit a závodit až od 18 let. Hodnotu příspěvku od ČSTV tak 

nejvíce ovlivňuje Ekonomická náročnost tohoto sportu, která je druhá nejvyšší ze 

všech sledovaných sportů. 

Ad 6. Prezentace na televizních obrazovkách 

ČSLH: Pro lední hokej mají význam především přenosy na ČT 2. Sportovní kanál ČT 

4 Sport stojí na pokraji zájmu kvůli nízkému pokrytí signálem a tím pádem nízké 

sledovanosti. Svaz potřebuje vzhledem k prodeji TV práv větší konkurenci mezi 

celoplošnými stanicemi. V programovém složení vládne boj o prime time, který má 

rozhodující vliv na výši příjmů z reklamy. V tomhle ohledu se nabízí příklad Finska, 

kde si svaz může vybírat, které z pěti celoplošných stanic televizní práva prodá. 

ČSBS: Bere s povděkem každou mediální spolupráci. Díky ČT 4 Sport došlo ke 

zlepšení situace. Česká televize odvysílala přenosy ze Světového poháru a mistrovství 

světa. Mezinárodní sportovní marketingová agentura Infront Sports & Media poskytla 

ČT pro letošní sezonu TV práva bezplatně. Ze strany svazuje i velký zájem o 

prezentaci na české verzi Eurosportu v relaci Wintersports. 

Ad. 7 Co ovlivňuje mediální pokrytí 

Z pohledu činovníků svazů medializaci ovlivňují následující faktory: 

ČSLH: 1. popularita sportu, 

2. divácký zájem. 

ČSBS: 1. výsledky, 

2. fenomén hvězd, 

3. osobní kontakty. 

14 Viz kap. 5.2.1 Klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV. 
15 Členská základna, Mistrovské soutěže, Ekonomická náročnost. 
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Lední hokej je po fotbalu druhým nejrozšířenějším sportem v ČR. To je marketingově 

výhodná situace, protože český divák nejvíce konzumuje zprávy, zábavu a sport. 

6.6 Profii současného stavu Českého svazu tělesné výchovy 

Z výsledků analýzy SWOT ČSTV vymezuji a významově uspořádávám 

nejdůležitější problémy sportovního prostředí v České republice. Předkládám hlavní 

silné a slabé stránky organizace, okruhy možného řešení a ukazuji případné hrozby, 

které sportovní prostředí a tím i tuto střešní organizaci ohrožují. Informace a 

argumenty pro analýzu SWOT jsem získal z rozhovorů s funkcionáři a z dokumentů 
v v v 16 
CSTV, COV, MSMT . 

Silné stránky 

• stabilní organizační struktura, 

• členská základna, 

• mnoholetá tradice, 

• vlastní ekonomický potenciál (obchodních společnosti), 

• podpora zdraví a aktivního využívání volného času spojené s nabídkou 

tělovýchovných a sportovních produktů, 

• podíl na prevenci proti negativním sociálním jevům, 

• podíl na relativně vysoké úspěšnosti státní sportovní reprezentace, 

• díky Vysoké škole ČSTV výchova odborníků pro sportovní praxi. 

Slabé stránky 

• nestálost legislativy, změna odvodu daně z přidané hodnoty - Sazka a. s. dává 

méně peněz do sportu, 

• věková struktura pracovníků na většině úrovní řízení, 

• závislost na fungování dobrovolných funkcionářů, 

• úroveň public-relations a nedostatek pozitivní publicity, 

16 Viz kap. 3.2 Financování sportu v České republice, kap. 5.2 Hospodaření Českého svazu tělesné výchovy 
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• čerpání fmančních prostředků z Evropských zdrojů, 

• zvyšující se finanční náročnost provozování většiny sportů, 

• náklady na údržbu sportovních zařízení. 

Příležitosti 

• vazby na silné hospodářské a ekonomické subjekty, 

• ovlivňování státní legislativy, programové a grantové politiky státních a 

samosprávných orgánů, 

• vytváření podmínek pro využívání fondů Evropské unie, 

• využívání domácích akcí k podpoře sportu, 

• asistence při pořádání prestižních sportovních akcí za účelem motivace 

občanské veřejnosti ke sportovním aktivitám a propagaci zdravého životního 

stylu, 

• vazby na národní a mezinárodní sportovní organizace - výměna informací. 

Hrozby 

• případná ztráta finančních prostředků z výnosů loterijních her Sazka a. s. 

vstupem zahraničního kapitálu do sazkových her, 

• nedostatek zájmu mládeže o sport, 

• zastaví se pozitivní vývoj ekonomiky v ČR a z toho plynoucí redukce výdajů do 

sportu, 

• nedostatek publicity o ČSTV, 

• odklon zájmu dobrovolníků o práci ve sportovním prostředí, 

• konkurence v jiných oblastech zájmové činnosti ve společnosti, 

• další zvyšování individuálních finančních nákladů na sportovní aktivity, 

• nezájem mediální sféry o oblast sportu. 

6.6.1 Návrhy změn pro dělení vlastních zdrojů ČSTV 

V kapitole Klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV byl analyzován systém 

rozdělování příspěvků vlastní organizací. Podle zásad obdržel na rok 2007 každý 
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sdružený svaz v Českém svazu tělesné výchovy a sportu, kromě Českého svazu 

rekreačního sportu, České asociace univerzitního sportu a Unie zdravotně postižených 

sportovců, kterým jsou příspěvky přidělovány podle speciálních pravidel, základní 

příspěvek ve výši 200 000 Kč. 

Sdruženým svazům, s výjimkou výše zmíněných, se další prostředky rozdělují 

podle následujících kritérií: 

• 50% podle stavu členské základny k 31. 12. 2006, 

• 30% podle počtu účastníků mistrovských soutěží vykazovaných svazy k 31. 12. 

2006, respektive za soutěžní období 2005/2006, 

• 20% podle ekonomické náročnosti. 

Podle mého názoru spadá až příliš vysoký podíl na členskou základnu. Ta je 

z velké části ovlivněna módou a popularitou jednotlivých sportovních odvětví. Pořadí 

svazů podle Členské základny v podstatě kopíruje žebříček takzvané domácí 

popularity. V hodnocení zimních sportů jasně vede lední hokej před lyžováním. 

Poměrně vysoko na třetím místě se drží krasobruslení. 

Problémem je, že se berou absolutní počty členů, což znevýhodňuje menší 

svazy. Členská základna je de facto propojena i s druhým kritériem- počet účastníků 

v mistrovských soutěžích. Jestliže mají svazy menší základnu, pak musí náležitě mít i 

menší počet účastníků v okresních, oblastních i celostátních soutěžích. Jednoduchým 

součtem pak přijdeme na to, že členská základna tedy přímo neovlivňuje příspěvek jen 

z 50%, nýbrž z 80%. Klade se tedy důraz na kvantitu. 

Tři základní hlediska vůbec neřeší úspěšnost sportu, na které by právě menší 

svazy mohly profitovat. Ještě zajímavější by potom bylo propočítat daný úspěch na 

jednoho člena. Jedním z možných řešení by se mohlo stát rozšíření kritérií o položku 

čtvrtou- Úspěšnost, která by se mohla na příspěvku podílet 20% stejně jako 

Ekonomická náročnost. O daných 20% bych zkrátil příspěvek za členskou základnu. 

Některé sporty totiž ze své ekonomické a materiální podstaty členskou základnu 

rozšiřovat ani nemohou. Například bobisté nemají v České republice vlastní dráhu a 

ani vybavení pro případné zájemce. 

Druhým nedostatkem podle mě je, že nejsou zohledněny věkové kategorie. 

Svaz proto může mít hodně členů, čerpat tedy vysoký příspěvek, ale základna může 
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být přestárlá a pro český sport neefektivní. Daná procenta spadající na členskou 

základnu by se proto mohla dál dělit ještě na tři věkové hranice- žáci, mládež, 

dospělí. Význam by měl stupňovitě progresivní charakter, avšak bez velkých výkyvů. 

Nejpreferovanější skupinou by byla mládež, která by se na 30% podílela 13%, mládež 

10% a na dospělé zbývá podíl 7%. 

Podle mého názoru by se měl systém soustředit hlavně na péči o talentovou 

mládež. Je nutné vyjít ze stávajících finančních možností, avšak uspořádat podporu 

podle věkových kategorií. Proces výchovného výkonnostního růstu by zachovával 

návaznost jednotlivých kategorií a postup ze základních tréninkových středisek, přes 

sportovní centra mládeže až po vrcholová sportovní centra. V konečném důsledku by 

se měly změny pozitivně projevit na výsledcích českých sportovců na mezinárodním 

poli. Proces by pokrýval celou kariéru od systému vyhledávání a péče o sportovní 

talenty až k vrcholové sportovní přípravě. 

Naopakjako velmi pozitivní hodnotím kritérium Ekonomická náročnost, které 

zohledňuje potřeby a nároky jednotlivých sportovních disciplín. 

6. 7 Praktické využití marketingových nástrojů 

Pro modelovou specifikaci využití dostupných marketingových nástrojů jsem si 

vybral Český svaz bobistů a skeletonistů (ČSBS), a to z následujících důvodů: 

1. Při rozdělování příspěvků Českým svazem tělesné výchovy podle předem 

stanoveného klíče bobisté a skeletonisté doplácí na fakt, že mládež je vedena až 

od 18let. Členská základna přitom ovlivňuje celkový příspěvek od ČSTV 

z 50%. 

2. Podl§ průzkumu se boby a skeleton objevují na televizních obrazovkách během 

hlavních sportovních zpravodajských relací jen výjimečně. Za sledované čtyři 

týdenní cykly bylo bobům věnováno 48 sekund, což z celkového vysílacího 

času představovalo mizivou hodnotu 0,13%. O skeletonu nepadla ani zmínka. 

3. V České republice se v současné době nenachází žádná regulérní dráha, kde by 

sportovci mohli alespoň trénovat. 
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6.7.1 Marketingová koncepce ČSBS na obdobi 2008-2012 

V této kapitole se pokusím vytvořit návrh strategie pro možný budoucí vývoj 

Českého svazu bobistů a skeletonistů. Jelikož se jedná o malý sportovní svaz, 

informace jsem čerpal především z interview s místopředsedou ČSBS Petrem Homem. 

Není jednoduché vypracovat koncepci v odvětví, které má omezené personální i 

finanční zdroje. Situace prokazuje celou řadu specifik počínaje nedostatečným 

množstvím podkladů. V podstatě se jedná o marketingově nedotčenou oblast. 

6.7.1.1 Analýza trhu a situace 

Sportovní svaz zastřešuje dva ph'buzné olympijské zimní sporty. Organizační 

struktura Českého svazu bobistů a skeletonistů rozlišuje předsednictvo, výkonné 

výbory pro boby a skeleton a kontrolní komisi. ČSBS je občanským sdružením 

registrovaným u Ministerstva vnitra. ČSBS je řádným členem ČSTV. 

Nejvyšším orgánem ČSBS je předsednictvo, které řídí vnější vztahy svazu v 

záležitostech obou sportů. S konečnou platností také rozhoduje v období mezi valnými 

hromadami o záležitostech svazu. Předsednictvo je tvořeno předsedou a dvěma 

místopředsedy, kteří jsou současně předsedy výkonných výborů (VV) pro jednotlivé 

sporty. 

Výkonný výbor pro boby řídí a organizuje všechny záležitosti bobového sportu. 

Skládá se z místopředsedy ČSBS a současně předsedy VV pro boby a z dalších členů, 

kteří zajišťují samotnou organizaci, materiál a další záležitosti. Výkonný výbor pro 

skeleton řídí a organizuje všechny záležitosti skeletonového sportu. Skládá se z 

místopředsedy ČSBS a současně předsedy VV pro skeleton a z dalších členů, kteří 

zajišťují samotnou organizaci, materiál a další záležitosti. 
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Graf 3 - Organizační struktura Českého svazu bobistů a skeletonistů 

Výkonný výbor pro 
boby 

Předsednictvo 

Výkonný výbor pro 
skeleton 

Kontrolní komise 

Výchozí pozice ČSBS není lichotivá. Konkurenční nevýhodou na trhu je 

prezentace sportu na televizních obrazovkách. Bez domácích podniků světového 

významu nemají boby a skeleton v konkurenci ledmno hokeje, klasického lyžování, 

alpských disciplín či skoků na lyžích šanci. Se silnou konkurencí se svaz potýká i v 

rámci Českého svazu tělesné výchovy. O navýšení příspěvku od ČSTV samozřejmě 

usilují i ostatní sdružené subjekty. 

ČSBS má navíc ze všech zimních sportů, které byly předmětem zkoumání této 

diplomové práce, nejnižší členskou základnu. Ta se přitom hned z 50% podHí na 

celkovém příspěvku od ČSTV. Svůj podH viny samozřejmě nese zaprvé absence 

ledového koryta a zadruhé pravidla Mezinárodní federace bobu a skeletonu. Ta totiž 

umožňují na skeletonu závodit až od 16-ti let, u bobů je věková hranice ještě o dva 

roky vyšší. U mladších lidí by totiž mohlo dojít vlivem velkých přetížení k poškození 

jejich organismu. Za juniory jsou pak považováni sportovci do 26 let. ČSBS zvedá 

příspěvek od ČSTV kritérium Ekonomická náročnost. Jak již bylo zmíněno taje u 

bobistů a skeletonistů z osmi sledovaných sportů za ledním hokejem druhá nejvyšší17
• 

V loňském roce hospodařil Český svaz bobistů a skeletonistů s rozpočtem 

kolem tři milionů korun. Nejvyšší položkou byl příspěvek od ČSTV, který činil 

2 212 600 korun. Dalším finančním zdrojem byla dotace od Českého olympijského 

17 Viz kap. 5.2.1 Klíč pro dělení vlastních zdrojů ČSTV 
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výboru ve výši kolem 300 000 korun. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

přispělo zhruba půl miliónem korun. Částky jsou rok od roku pohyblivé. Svaz může 

obdržet finance z grantů nebo mimořádných dotací. Ještě více nestálé jsou příjmy od 

partnerů. Za rok 2007 se jednalo o částku dvě stě až tři sta tisíc korun. 

Boby prožily na území našeho státu zlatý věk před čtyřiceti lety, kdy se 

posádky musely kvalifikovat i na mistrovství České republiky. V šedesátých letech 

bylo v Československu pět funkčních drah. Dodneška přežila pouze Smržovka a tam 

můžou jezdit jenom saně a skeletonisté. 

Ve světovém měřítku je situace o něco lepší. Pro skeleton se nachází jedna 

dráha v Rakousku, Kanadě, Francii, Japonsku, Lotyšsku, Norsku a Švýcarsku. Dvě 

mají k dispozici v Itálii a Spojených státech amerických. Třemi dráhami disponuje 

Německo. Podobná situace je i u bobů: 1 dráha- Francie, Rakousko, Švýcarsko, 

Norsko, Lotyšsko, Spojené státy americké, Kanada, 2 dráhy- Itálie, 4 dráhy 

Německo. Většinou je jedna dráha využitelná pro obě odvětví. 

6.7.1.2 Stanovení strategických cílů a volba strategie 

Prvním strategickým cílem marketingové koncepce je vystavět v České 

republice dráhu pro boby a skeleton. Jedná se o dlouhodobý cíl, jehož realizace by se 

protáhla na celé období 2008-2012. Na první pohled se jedná o zcela nesmyslnou 

záležitost, která ovšem pro samotný sport skýtá nesčetné možnosti. V minulosti již 

existovala jedna studie, která si s podobným záměrem pohrávala. Náklady by se podle 

ni vyšplhaly na 500 milionů korun. Pro pomoc si vezměme případ rychlobruslení, 

které zažívá během posledních dvou let dynamický rozvoj díky Martině Sáblíkové. Ve 

Velkém Oseku na Kolínsku se plánuje výstavba nové rychlobruslařské haly, jež by 

měla být postavena ještě před Zimními olympijskými hrami 2010 ve Vancouveru. 

Náklady se odhadují na 250 miliónů korun. 

Hlavní výhody bobové dráhy: 

1. jedinečnost- pokud vezmeme státy na východ od České republiky, jediný, kdo 

vlastní ledové koryto, je Lotyšsko. V České republice by tak mohly trénovat 

státní reprezentace. Pobyt a trénink v ČR by pro ně byl výhodnější než 
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v Německu, Rakousku či Švýcarsku. Pro českou stranu by představovaly 

přijmy. 

2. taxiboby - v Německu hodně módní záležitost. Nemáte každý den možnost 

svést se bobem v ledovém korytu. Výsledkem by byl zisk financí, zvýšení 

turistického ruchu v dané lokalitě. 

3. saně, skeleton, boby- dráha by se stala tréninkovým centrem pro sportovce tři 

odvětví, což by bylo výrazně levnější než tréninky v zahraničí. 

4. titulární sponzorství - potenciální partner by mohl mít jméno společnosti 

v názvu areálu. Tím by svaz získal velkou finanční injekci. 

5. sportovní reklama- viz kap. 6.7.1.4 Rozvoj spolupráce s potenciálními 

partnery. 

6. pořádáni mezinárodních akcí - závody Evropského poháru, Světového poháru, 

mistrovství Evropy či mistrovství světa by přinesly ekonomický profit a 

podporu turistického ruchu v dané lokalitě. 

7. zájem médií -viz kap. 6. 7 .1.3 .1 Monitoring médií. 

8. vyšší příspěvky od ČSTV- díky existenci domácí dráhy by se mohly pořádat 

sáňkařské, bobové i skeletové závody a tím by se zvýšil koeficient za kritérium 

Mistrovské soutěže. 

9. zájem veřejnosti -lze předpokládat na základě předchozích výhod bobové 

dráhy. 

Druhým strategickým sportovním cílem je rozšíření členské základny. K 

nárůstu v počtu bobistů a skeletonistů by mohlo dojít ze tři důvodů. Prvním z nich je 

zvýšení zájmu veřejnosti a tím i potenciálních sportovců díky plánované výstavbě 

ledového koryta. Sport by se stal módní záležitostí. Drl!}lým je změna pravidel. O dva 

roky by se měla snížit věková hranice, odkdy se může soutěžit na bobech. Důvodem je 

pořádání olympijských her mládeže. Tím by došlo k rozšíření členské základny. 

Mládež totiž tvoří podstatný podíl u většiny sportovních odvětví. Třetím důvodem je 

navázáni užších kontaktů s vybranými sportovními odvětvími. V bobech i skeletonu 

hraje významnou roli start. Závodník musí během několika desítek úvodních metrů 
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získat při rozběhu maximální rychlost. Nejžádanějším předchozím sportovním 

zaměřením se proto stává sprinterská atletická minulost. 

6.7.1.3 Mix marketingových nástrojů 

Jako hlavní problém se samozřejmě jeví fmancování výstavby a drahý provoz 

dráhy, ale jen stručný nástřel možných fmančnich zdrojů ukazuje, že by se nemuselo 

z hlediska fmanční politiky jednat o nereálný projekt. V úvahu připadají: 

1. státní dotace - Program IV - Státní podpora sportu, 

2. krajské dotace, 

3. dotace města, 

4. grant ČSTV, 

5. grant z Evropské Unie, 

6. samostatná ekonomická činnost - taxiboby, 

7. prodej permanentek18
• 

Komunikační politiku bych v omezeném bobovém světě vystavěl na fenoménu 

hvězd. Rychlobruslení je opět učebnicovým důkazem toho, jak důležité je mít ve 

svých řadách hvězdu světového formátu. Před érou Martiny Sáblíkové o sportu na 

ledové dráze v ČR nikdo nevěděl. Dnes je situace naprosto odlišná. 

I boby mají úspěšnou posádku Danilevič-Gomola. Jenže kolik lidi zná příběh 

českého dvoubobu Ivo Danilevič -Roman Gomola? Danilevič s Gomolou jsou držiteli 

českého bobového unikátu. V Cortině ď Ampezzo se stali mistry Evropy a zároveň 

získali 3. pozici ve Světovém poháru. Češi navíc už dlouhodobě patři k absolutní 

špičce mezi bobisty v letních startech, což mohou potvrdit i řadou titulů mistrů světa i 

Evropy. Vedle zmiňovai!ého primátu skončili ještě v roce 2004 na ME na 5. místě. 

Českým barvám nahrává do karet i nový předpis o nožích, které musí mít všichni 

úplně stejné- z jedné kovové slitiny a od jednoho výrobce. Výsledky jsou nyní vice 

spravedlivé. Tento fakt se projevil i na posledním mistrovství světa v německém 

Altenbergu, kde česká posádka vybojovala v závodě dvoubobů 6. místo. 

18 O tento způsob financování usiluje při výstavbě rychlobruslařské haly starosta Velkého Oseku. Držitel 
permanentky by mohl využívatjasně definované služby. 
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Z marketingového hlediska je důležité úspěch náležitě mediálně a ekonomicky 

prodat. To je jeden z dalších problémů Českého svazu bobistů a skeletonistů. Nemá 

žádného zaměstnance, který by se staral o prodej reklamy a média. O vše se dělí lidé 

ze svazu. Kdo má kontakty pomůže. Podle mého názoru je podobná funkce zcela 

nezbytná. Zaměstnanec by mohl být honorován podle úspěšnosti práce - například 

paušáll 0% ze všech zakázek, které dojedná. Motivace by byla zaručena. Čím víc 

získáš, tím víc máš. Z jednoduchého vztahu by profitoval i svaz. 

Situace v mediálním světě není jednoduchá, ale kdo se nenabízí nemůže uspět. 

Boby prožily televizní rozmach po zlatém mistrovství Evropy 2007. Postupně ale 

zájem médií upadal, i když čeští reprezentanti dosáhli několika zajímavých výsledků 

ve Světovém poháru. Cílem medializace by mělo být, aby informovanost nebyla pouze 

nárazovitá, ale setrvačná. Spojení se sportovním webem sportovni.netje pro potřeby 

současného trhu nedostatečné. Jako ideální se podle mě jeví skutečnost, aby se o 

získávání partnerů a medializaci starala jedna osoba. 

6.7.1.3.1 Monitoring médií 

Český svaz bobistů a skeletonistů dopadl ve čtyřtýdenním monitoringu médií 

velmi špatně. Sportu bylo na třech celoplošných televizích během hlavních 

sportovních zpravodajských relacích věnováno pouze 48 vteřin, což představuje 0,13% 

z celkového času. Ještě horší je bilance svazu v šetření prováděném odbornou 

skupinou z Fakulty tělesné výchovy a sportu, kdy boby nebyly prezentovány vůbec. 

(19., 71-83). Na první pohled bezvýchodná situace se mění díky koncepci Mezinárodní 

federace bobů a skeletonu (FIBT). 

FIBT jako jedna z mála mezinárodních federací totiž vlastní všechna vysílací 

práva ze všech svých soutěží. V tomto oboru využívá federace služeb mezinárodní 

sportovní marketingové agentury Infront Sports & Media. Ta je exkluzivním 

marketingovým partnerem distribuujícím mediální práva a zaručujícím servis 

partnerům. Společným cílem je rozvoj dalšího mediálního pokrytí a poskytnutí balíčků 

pro televizní stanice a partnery. O podobnou strukturu by měl, podle mě, usilovat i 

český svaz. 
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Infront Sports & Media již za sebou mají ve světě bobu a skeletonu i výsledky. 

Přímé přenosy z letošního světového šampionátu přenášely televizní stanice v Kanadě 

(CBC Sports), České republice (Česká televize), Francii (Canal+), Německu (ARD, 

ZDF), Maďarsku (Sport One), Itálii (RAI), Lotyšsku (Latvian TV), Polsku (Polsat), 

Rumunsku (Sport One), Rusku (RTR Sport), Španělsku (TVE), Švýcarsku (SSR/SRG) 

a USA (NBC Sports). 

Česká televize měla pro letošní ročník poskytnuta od Infront Sports & Media 

vysílací práva zdarma. Boby se objevovaly především na sportovním kanále ČT 4 

Sport. Z mistrovství světa běžely v televizi přímé přenosy a obrazová reportáž našla 

místo i v relaci Sport ve světě. 

Zajímavá jsou i čísla, která FIBT prezentovala za sezonu 2006/2007. Během 

uplynulého ročm1ru vidělo boby a skeleton v televizi na 543 miliónů diváků na celém 

světě. Bylo vyrobeno 80 hodin vysílání ze závodů Světového poháru a 22 hodin 

z mistrovství světa ve Svatém Mořici. V součtu všech televizích stanic hrály boby na 

obrazovkách 519 hodin. Sledovanost dosáhla průměrné hodnoty 6%. Největšího 

podl1u sledovanosti dosáhlo mistrovství světa ve Svatém Mořici. Ve Švýcarsku 

sledovalo přímé přenosy v televizi 12% všech diváků, kteří právě měli puštěnou 

televizi. Úspěšnost marketingové koncepce mezinárodní federace potvrzuje neustálý 

růst televizmbo vysílání obou sportů. 

Tab. 20 - Úhrn vysílání za sezonu 2006-2007 

Boby Boby Boby Boby 
muži ženy Skeleton muži ženy Skeleton Celkem 
SP SP SP MS MS MS 

Počet TV stanic 191 23 175 22 22 8 441 
Počet diváků (mil) 282 97 32 91 33 8 543 
Share (v%) 4,50% 3,30% 2,60% 9,10% 4,40% 12,10% 6,00% 
Boby v TV 212:56:56 81:12:30 111:38:12 61:01:05 24:12:11 28:56:29 519:57:23 

zdroJ: fibt.com, 6. 3. 2008. 

6.7.1.4 Rozvoj spolupráce s potenciálními partnery 

Finanční podpora současných partnerů Českého svazu bobistů a skeletonistů 

není vysoká. Podle slov místopředsedy Petra Horna se jedná zhruba o dvě stě až tři 

tisíc korun ročně. Přitom většina je v naturáliích. Mezi partnery ČSBS patří ALCA CZ 
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a.s., výhradní dovozce a distributor flexibilních brusiv švýcarského výrobce sia 

Abrasives, společnost ATEX spol. s r.o. zabývající se výrobou sportovního oblečení, 

JOKA Klatovy, s.r.o, továrna na prádlo. Intech Bohemia distribuuje sportovní výživu, 

CABEL MEDIA, s.r.o., je progresivním provozovatelem bezdrátového internetu a IP 

telefonie. Mediálním partnerem je web sportovni.net. 

Velkým průlomem ve sponzorování sportu, jak už bylo napsáno, by se stala 

avizovaná výstavba nové dráhy. Radikálním způsobem by se totiž rozšířila úzká 

nabídka reklamních produktů. V současném stavu se mi jeví jako nezbytná 

rekonstrukce webu, který je základním komunikačním médiem. Nutné je zlepšit 

prezentaci stávajících partnerů a informační hodnotu všech prezentovaných materiálů. 

Pro potřeby této diplomové práce předpokládejme existenci dráhy. 

Nabídka reklamních možnosti pro potenciální partnery: 

1. titulámí sponzorství - název společnosti v názvu areálu, 

2. název akce- na českém území by se mohly pořádat závody Evropského či 

Světového poháru, 

3. reklamní plochy- prezentace partnerů: 

a) reklama na kombinézách a helmách bobistů a skeletonistů, 

b) reklama na ledovém korytu - délka kolem 1 ,5 kilometru -

nejlukrativnější místa v prostoru startu a cíle, 

c) reklama na dvoubobu, čtyřbobu, 

d) reklama na výsledkových tabulích, 

e) reklama v prostorách areálu. 

Obrovským lákadlem a hlavním mediálním prostředkem by se měla stát 

olympijská značka. I když si české prostředí nemůže příliš diktovat podmínky, spíše 

by se mělo snažit o limitovaný počet reklamních partnerů, kterým se nabízí unikátní 

omezené zboží. Důležitá je kvalita nejen kvantita. Pro partnery je nutné připravit 

hospitality programy a VIP servis. Najít silného mediálního partnera- v českých 

podmínkách nejspíše Česká televize. A dostáváme se do kolotoče- nová dráha- více 

partnerů -lepší podmínky a podpora - lepší výsledky - větší zájem médií - nový 

zájem partnerů ... 
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Návrh partnerů: 

Mobilní operátor - 0 2 

• firma, která agresivně útočí na českém trhu, 

• vyhledává propojení se sportem, 

• vhodný název pro novou dráhu, 

• výhledově velmi silný partner- zavedená firma, 

• v současnosti navazuje partnerství se snowboardingem a freestylovým 

lyžováním. 

Sázková společnost - Tipsport 

• propojení společnosti se sportem má v ČR dlouho tradici, 

• vyhledává titulární sponzorství - název nové dráhy, 

• zahrnutí tří sportů- boby, skeleton, saně do kursové nabídky, 

• diváci bobů, skeletonu i saní= cílová sázkařská skupina 15+, 

• jedinečnost - výhoda oproti konkurenci Fortuna, Chance, 

Obchodní koncern - Bauhaus 

• oficiální sponzor mistrovství světa, 

• podpora prodeje na českém trhu, 

• tradice sponzoringu ve sportu déle než 30 let, 

• významné akce i regionální charakter, 

• konkurenční výhoda. 
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7. Závěry a doporučení 

Ve struktuře financování sportu v současné době hrají nejvýznamnější roli: 

1. sponzonng, 

2. prodej televizních práv, 

3. fmanční dotace z veřejných zdrojů. 

Příjmy ze vstupného ustupují do pozadí. Tradiční reklamu přitom začínají čím 

dál výrazněji podporovat i okolnosti typu "VIP servisu" či "hospitality programu" pro 

exkluzivní partnery. V praxi se již pevně zakořenilo dělení partnerů na generální, 

hlavní a ostatní s příslušným odstupňováním poskytovaných protislužeb a 

doprovodného programu. 

Jak monitoring televizního vysílání provedený pro potřeby této diplomové 

práce, tak srovnání s výsledky z dřívějších marketingových výzkumů dokazují, že 

dlouhodobě nejvíce medializovaným zimním sportovním odvětvím je lední hokej. 

Druhé místo drží s velkým náskokem lyžování. Na pomyslné třetí místo se 

v posledních letech protlačilo rychlobruslení reprezentované především českou 

sportovní osobností Martinou Sáblíkovou. Pořadí podle prezentace zimních sportů na 

obrazovkách signalizuje i praktické využívání marketingových nástrojů. Zatímco 

Český svaz ledního hokeje profituje z ucelených marketingových konceptů, sporty 

z druhého pólu zastoupené Českým svazem bobistů a skeletonistů využívají pouze 

prodej reklamy. 

V marketingové strategii pro léta 2008-2012 je nutné: 

1. počítat s posilujícím podílem sponzoringu na příjmové straně rozpočtů 

jednotlivých sportovních organizací. Proto je nutné vyvíjet vlastní aktivitu při 

navazování kontaktů s potenciálními partnery, ne jen čekat, co nám spadne do 

klína. 

2. kalkulovat s relativně omezenými veřejnými finančními zdroji. Nelze 

přepokládat, že by se výraznou měrou zvýšily prostředky, které směřují do 

sportu z veřejného sektoru. Spíše naopak. S časem narůstá počet nových 

sportovních odvětví a tím i žadatelů o dotace, granty a subvence. Finanční suma 

určená pro sport se tak rozpadá na více menších částí. 
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3. usilovat o posílení prezentace v médiích, především v televizi. Ve vývojovém 

měřítku totiž roste čas věnovaný sportu v masmédiích. Tím se zvětšuje i 

možnost prezentace partnerů na televizní obrazovce. 

Pro oblast sponzoringu jsou potom klíčové dva atributy: 

1. aby byl sport co nejpřitažlivější pro vysílací společnosti, zadavatele reklamy i 

partnery, 

2. aby usiloval o co největší popularitu sportu, kterou ovlivňují prvky 

dramatizující průběh jednotlivých zápasů nebo závodů. I sportovní divák si 

žádá napětí, nejistotu, změny a akci. 

Financování sportu z veřejných rozpočtů tvoří zcela specifický podíl, který na 

jedné straně zohledňuje sportovní úspěchy, ale na druhé straně zároveň podporuje 

solidaritu vůči menším a méně úspěšným odvětvím. Z podobných důvodů i Český 

svaz tělesné výchovy vypracovává klíč pro dělení vlastních fmančních zdrojů 

s prioritním cílem maximální spravedlnosti. 

Z porovnání prezentace jednotlivých sportovních odvětví během hlavních 

zpravodajských relací tří celoplošných televizních stanic a rozdělování příspěvků 

Českým svazem tělesné výchovy vyplývá závěr, že v mediálním pokrytí hraje 

prim popularita sportu. Pořadí podle výše příspěvků od Českého svazu tělesné 

výchovy totiž vévodí stejné sporty. Systém tedy do značné míry kopíruje popularitu a 

zájem médií. Takto spojeným nádobám se není co divit. Sporty, které mají největší 

diváckou obec, se zároveň pyšní nejpočetnější členskou základnou, která z poloviny 

ovlivňuje příspěvek od ČSTV. Jisté odlišnosti jsou patrné kvůli různé ekonomické 

náročnosti, kterou zohledňuje klíč pro dělení vlastních zdrojů Českého svazu tělesné 

výchovy. 

_Dá se říci, že ekonomie a marketing představují pro sportovní svazy 

prioritní manažerské činnosti na léta 2008-2012. 
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