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1 Úvod 
 
 Předmětem této bakalářské práce jsou všechny ekonomické aspekty, jež se pojí 

s organizováním himálajských expedic. Sport jako takový se v dnešní době stal celosvětovým 

fenoménem a zaznamenal velký rozvoj. Pasivně, či aktivně se ho účastní lidé všech sociálních 

vrstev a prakticky každého věku. S vývojem sportu dochází i k velkému rozvoji v oblastech 

sportovního managementu a marketingu. Narůstá kvalita a počet nabízených sportovních 

produktů a služeb. Sport je tedy významnou součástí hospodářství většiny států. Jeden 

z nejlepších příkladů tohoto rozvoje můžeme pozorovat u horolezectví. V posledních třiceti 

letech udělal tento sport obrovský skok ve všech výše zmíněných oblastech.   

 Téma „Ekonomické aspekty expedice na Cho oyu“ jsem si vybral z několika důvodů. 

Hlavním důvodem je to, že se vysokohorské lezení stalo mým velkým koníčkem, kterému se 

již několik let věnuji. Dalším důvodem je má snaha dozvědět se co nejvíce o ekonomických 

aspektech takto rozsáhlých akcí. Sám jsem se již organizačně podílel na dvou expedicích do 

velehor pohoří Pamíru, s takto rozsáhlou akcí jsem se však setkal poprvé. 

 Cílem bakalářské práce je přiblížit a podrobně rozebrat jednotlivé fáze přípravy 

expedice z organizačního hlediska, analyzovat možnosti financování a sponzoringu a 

také poukázat na případné nedostatky v těchto oblastech.  

 Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. Je to část teoretická, část praktická a část 

zabývající se zhodnocením a náměty. V teoretické části jsou popsány všechny stěžejní 

termíny a definice, které jsou součástí dalších částí práce a souvisí tedy s tématikou 

bakalářské práce. Hlavními okruhy, jež jsou podrobněji vymezeny v teoretické části, jsou tyto 

– management, marketing projekt, sponzoring a analýza SWOT. Praktickou část bakalářské 

práce tvoří dvě kapitoly. V první kapitole, jež je stěžejní částí celé práce se zabývám 

nejdůležitějšími ekonomickými aspekty expedice. V této části jsou popsány hlavní kroky, 

které jsou spojené s organizací takto rozsáhlé akce, dále se pak zabývám rozpočtem, 

možnostmi financování a problematikou sponzoringu. Na konci této části je pak provedena 

SWOT analýza, jež by měl poukázat na silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby, především 

v oblasti organizace a hladkého průběhu expedice. Poslední část byla věnována celkovému 

zhodnocení expedice, především z hlediska organizace a propagace, kde je poukázáno na 

několik nedostatků v této oblasti.   
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2 Teoretický úvod do problematiky  
 

2.1 Marketing 

 Jak tvrdí Kotler (2007 s. 44), „marketing je společenský proces, v němž jedinci a 

skupiny získávají to, co potřebují a chtějí a během něhož vytváříme, nabízíme a svobodně 

směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu. 

 

2.1.1 Marketingový mix 

 Marketingový mix je tvořen základními marketingovými nástroji. Tyto nástroje 

podniky používají k efektivnímu dosažení stanovených cílů a v neposlední řadě k uspokojení 

potřeb zákazníků. Nejznámější a nejpoužívanější dělení marketingových nástrojů se nazývá 

tzv. 4P a vynalezl jej Jerry McCarthy. Jsou to : 

• produkt (product), 

• cena (price), 

• místo a distribuce (place), 

• propagace (promotion). 

 Produkt – produktem může být jakákoli nabídka - služba, statek, myšlenka, která 

uspokojí zákazníkovu potřebu. 

 Cena – cena je hodnota určitého produktu vyjádřená v penězích. Závisí na spoustě 

faktorech, například značce, kvalitě apod. 

 Místo a distribuce – distribuce je proces, kdy se produkt dostává k zákazníkovi, na 

určité místo v určeném čase, množství a stavu Čvančarová a kol. (2009). 

 Propagace – Čvančarová a kol. (2009) tvrdí, že jde o cílené oslovení zákazníka, o 

komunikaci s ním a podněcování odbytu výrobku.  

 

2.1.2 Sportovní marketing 

Při definování sportovního marketingu je třeba vycházet z obecné definice marketingu a 

zároveň vzít v potaz sportovní složku. 
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 Durdová (2011) uvádí definici Pittse a Stotlara (1996) „Proces navrhování a 

zdokonalování činností pro výrobu, oceňování propagaci a distribuci sportovního produktu 

tak aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ 

 

2.1.3 Sportovní reklama 

 Jak tvrdí Durdová (2009, s. 61), „reklama je placená forma neosobní prezentace 

výrobků, služeb nebo myšlenek subjektu, instituce nebo organizace prostřednictvím 

komunikačních médií. Pojem sportovní reklama je vztahován jednak k reklamě se 

sportovními motivy, jednak jde o reklamu, která využívá specifických médií komunikace 

v oblasti sportu.“ 

 Sportovní reklama je jakýsi protivýkon v souvislosti se sponzorskými vztahy. 

Sportovní prostředí, ať už se jedná o sportovní klub či jednotlivé sportovce nabízí sponzorovi 

protislužbu za smluvně dohodnutých podmínek. Hlavním cílem sportovní reklamy je cílená 

propagace vlastních produktů a služeb. 

2.2 Management 

 Pojem management pochází z anglického jazyka a zpravidla se překládá jako řízení. 

Termínem řízení je myšleno, jak řízení jednotlivých činností firmy, tak řízení podniku jako 

celku. 

 Jak tvrdí Lednický (2007, s. 5), „Management je proces systematického provádění 

všech manažerských funkcí a efektivního využití zdrojů podniku ke stanovení a dosažení 

podnikových cílů. Manažerskými funkcemi je přitom rozuměna činnost plánovací, 

organizační, rozhodovací, kontrolní a vedení lidí.“ 

 

2.2.1 Manažerské funkce 

Plánování 

 Pojem plánování bývá definován, jako činnost zahrnující vymezení cílů a nalezení co 

možná nejlepší strategie k jejich splnění. K procesu plánování je potřeba využít všech 

ostatních manažerských funkcí. 
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Organizování  

 Jde o proces, jehož cílem je vytvoření vnitřní struktury a adekvátního prostředí 

určitého celku, aby jeho činnosti přispěly k dosažení stanovených cílů. Důležité je především 

pověřit úkoly související s dosažením cílů správné osoby, jež mají nejlepší předpoklady dané 

úkoly splnit. 

Vedení lidí 

 Hlavním cílem je vedení lidí je stimulovat zaměstnance k naplnění skupinových cílů. 

Důležité je, jak vytvoření správného vnitřního prostředí, především co se spolupráce týče, tak 

zajištění dostatečné motivace pracovníků. Zvýšení motivace je možné dosáhnout několika 

způsoby. Od osobní pochvaly, projevením úcty po různé finanční prémie či materiální 

výhody. Jaký způsob motivace zvolit, záleží na příslušném vedoucím pracovníkovi. Ten by 

měl být schopen odhadnout, jaký druh stimulu v určitých situacích využít. 

Personalistika 

 Personalistika se zabývá výběrem vhodných pracovníků pro určité posty a jejich 

následné rozmisťování. Další funkcí personalistiky je také ohodnocování pracovníků. 

Hlavním účelem této manažerské funkce je dosazení co nevhodnějších pracovníků na určitá 

místa, především se musí jednat o pracovníky, kteří budou správně a ochotně plnit dané 

úkoly.  

Kontrola 

 Kontrolní činnosti je manažery využíváno na všech úrovních řízení jako prostředku 

zpětné vazby a spočívají v kritickém zhodnocení současného  stavu s ohledem na stanovené 

záměry a definování kontrolních závěrů. Aby mohly být jakákoli oblast činnosti kontrolována, 

musí být dopředu známí určitá kritériaa hodnoty, které jsou zajištěny procesem plánování, 

proto mezi plánováním a kontrolováním existují velmi úzké vazby (Veber a kol. 2000). 

 

2.2.2 Sportovní management 

 Jak tvrdí Durdová (2009, s. 7), „Pojem sportovní management lze chápat jako způsob 

uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, družstev, které alespoň 

z částí realizují podnikatelsky orientované aktivity. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském 
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sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných služeb. Vznik 

pojmu si vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe, především cílenou snahou po 

efektivním využívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují, uplatňováním 

komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním v prostředí sportovní konkurence, 

řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti zabezpečování 

sportovní administrativy.“ 

 

2.2.3 Sportovní manažer 

Sportovní manažer je osoba, která: 

• Je manažerem na úrovni vedení sportovní činnosti. Může se jednat o sportovní akce, 

sportovní kluby, řízení volného času apod. 

• Je manažerem na úrovni řízení sportovní organizace, například svazu, výboru, 

sportovního střediska. 

• Je manažerem v podnikatelském prostředí sportu. Může se jednat o výrobu 

sportovních produktů, poskytování služeb v oblasti sportu, poskytování reklamních 

služeb ve sportovní oblasti. [4] 

 

2.3 Projektový management 

 Jak tvrdí Němec (2002, s. 22), „Jde o určitou filozofii přístupu k řízení projektu s jasně 

stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při 

respektování určité strategie a při současném využití specifických projektový postupů, 

nástrojů a technik. 

 

2.3.1 Projekt 

 Jak tvrdí Němec (2002 s. 11), „Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité 

inovace v daných termínech zahájení a ukončení“. 

 Při výkladu termínu projekt, již se k tomuto termínu nepřistupuje jako k plánu a 

komplexnímu řešení daného úkolu, ale je chápán jako tvůrčí proces. (Němec, 2002). 
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2.3.2 Znaky projektu: 

• zaměření na určitý cíl, 

• volba strategie k dosažení cílů, 

• definování potřebných zdrojů, 

• formulace začátku a konce, 

• jedinečnost, 

• neopakovatelnost (Němec, 2002). 

 

2.3.3 Struktura projektu 

 Každý projekt musí mít nastavenu svou vlastní organizační strukturu. Projekt je 

zpravidla kolektivním výkonem a jeho úspěch tedy nezávisí na výkonech jednotlivců, ale 

hlavně na kooperaci celého pracovního týmu. Z hlediska managementu projektu je důležité 

nastavení správných rolí všem zúčastněným jejich pozice v týmu a vzájemné vztahy 

jednotlivých pracovních rolí. Dalším důležitým krokem je stanovení autorit s možností 

rozhodovat.  

 

2.3.4 Základní subjekty projektového managementu: 

• manažer, 

• asistent manažera, 

• projektová kancelář, 

• projektový tým (Svozilová, 2006). 

 Z hlediska manažera, případně manažerského tým, je jedním z nejdůležitějších 

rozhodnutí výběr svých podřízených, jež budou na zadaném projektu spolupracovat. Úkolem 

manažera je vybrat takové pracovníky, kteří budou co největším přínosem danému projektu a 

napomohou splnění jeho cíle. Tyto pracovníky je pak třeba správným způsobem motivovat.  

 

2.3.5 Rizika projektu 

 Jak už bylo řečeno, projekt je jedinečnou a neopakovatelnou záležitostí. Každý projekt 

však s sebou nese jistá rizika, která mohou negativně ovlivnit, jak jeho hladký průběh, tak 

jeho finální podobu. Cílem řízení rizik je nalézt a analyzovat příslušná rizika, správným 
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způsobem na ně zareagovat a tím minimalizovat jejich dopad na průběh i konečnou podobu 

projektu.  

Řízení rizik se skládá z těchto kroků: 

• stanovení potenciálních rizikových situací, 

• ohodnocení rizik, 

• výběr proti rizikových opatření, 

• aplikace protirizikových opatření. 

 Při zjišťování potenciálních rizikových situací, je třeba zhotovit seznam všech 

možných rizikových případů, jež mohou ohrozit jak průběh, tak celkovou realizaci projektu. 

Rizikové situace si v tomto případě můžeme rozdělit na interní a externí. Pro jejich zjištění 

však neexistuje přesně definovaný postup. Zde je třeba využít analýzu založenou na 

posouzení zdrojů a příčin rizik. Co se týče zdrojů rizik, může se jednat o nekvalifikovanost 

pracovních sil, chyby v oblasti plánování, nebo změny v požadavcích. Do příčin rizik patří 

nereálné cíle, špatný výklad zadání projektu, nedostatečná podpora ze strany vedení a nejasná 

odpovědnost. [12] 

 Při ohodnocování potenciálních rizik, je důležitý především správný odhad, do jaké 

míry mohou jednotlivá rizika ovlivnit konečnou podobu projektu. Přednost mají v tomto 

případě takové rizikové situace, u nichž je pravděpodobnost vzniku nejvyšší. Vzhledem 

k tomu, že rizikové situace mohou nastat jednotlivě, nebo v celcích, bývá ohodnocování rizik 

používáno, jako výstupů pro následné analýzy. Míru rizika zjistíme, jako součin 

pravděpodobnosti rizikové události a hodnotu rizikové události, čili odhadu ztráty, k jaké 

může dojít při vzniku rizikové události. 

Při výběru protirizikových opatření se zpravidla postupuje dle obecných doporučení, mezi 

která patří zvýšení informovanosti, zvolení osvědčených postupů, použití kvalifikovaných 

řešitelů, opírání se o pilotní ověření a pojištění rizik. Při řídícím procesu v projektovém 

managementu se nacházejí tři kategorie protirizikových opatření: 

• předcházení – riziko je minimalizováno vyloučením jeho možných příčin, 

• zmírňování – jde o přijmutí takových opatření, jež sníží dopad určité rizikové události, 

v praxi může být takovýmto řešením například uzavření pojistné smlouvy, 
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• záchrana – V tomto případě už se jedná pouze o represivní řešení, jež se projevuje 

snahou se nějakým způsobem vyrovnat se vzniklou situací, v těchto případech se 

počítá s čerpáním rezerv. [13] 

 Při realizaci protirizikových opatření je velmi důležité vyhodnotit danou situaci a 

zvolit co možná nejlepší řešení. V některých situacích bývá nutné přijmutí doplňkových 

opatření (Veber a kol., 2000). 

 

2.4 Výnosy a náklady, příjmy a výdaje 

 V této bakalářské práci hrají zásadní roli finance, je tedy třeba vymezit si pojmy 

výdaje a příjmy a následně je odlišit od nákladů a výnosů, jež se v této práci nevyskytují. 

Výnosy 

 Jak tvrdí Čvančarová (2009, s. 192), „výnosy definujeme, jako ekonomický prospěch, 

získaný podnikem z veškerých jeho činností za určité období, který je převoditelný na peníze 

a je získaný účelným využitím ekonomických zdrojů.“ 

Do výnosů patří: 

• tržby z prodeje výrobků a služeb, 

• změna stavu zásob vlastní výroby, 

• výroba hmotného investičního majetku ve firmě, 

• jiné provozní výnosy, 

• zúčtování rezerv a jiných opravných položek, 

• finanční výnosy plynoucí z kapitálových investic, 

• mimořádné výnosy – například dotace, náhrady škody. 

Náklady 

 Jak tvrdí Čvančarová (2009, s. 192), „náklady představují vynaložení ekonomických 

zdrojů na určitý výkon jako výsledek aktivity, jsou převoditelné na peníze, přinášejí 

očekávaný ekonomický prospěch. Existuje účelový vztah mezi vynaloženými prostředky a 

provedenými výkony. 

Náklady dělíme dle několika kritérií: 
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• druh – materiálové, mzdové, odpisy 

• účel – útvaru, výkonu 

• činnosti – provozní, finanční, mimořádné 

• objemu výrobu – fixní, variabilní  

 Odečteme-li od výnosů náklady, zjistíme hospodářský výsledek daného podniku. 

Bude-li hospodářský výsledek kladný, jedná se o zisk, skončí-li záporně jedná se o ztrátu. 

Výdaje 

 Výdaje. Jde o úbytek financí, tyto částky však nejsou určeny k tvorbě dalších hodnot. 

Pokud by byl výdaj použit k výrobě výrobku nebo služby, stal by se nákladem. 

Příjmy 

 Příjmy jsou peněžní prostředky, které firma skutečně investovala za prodané výrobky 

nebo služby, proto jde zajištění příjmů ruku v ruce se zajištěním výnosů. 

 

2.5 Fundraising 

 Jak tvrdí Plamínek (1996, s. 102), „získávání peněz není a nemůže být nahodilá 

záležitost. Je to dlouhodobý proces, který by měl začínat efektivním plánováním a končit 

podrobným zhodnocením, na základě něhož lze zjistit, které metody skutečně nejvíce 

vyhovují a jsou nejúčinnější, jak tento funfraising zefektivnit, co příští rok přidat a co naopak 

vypustit.“ 

Plánování fundraisingu 

Fundraising se skládá, z těchto na sebe navzájem navazujících činností: 

• Jasné vymezení filozofie organizace, aby všichni jí všichni členové organizace 

rozuměli a dokázali dále interpretovat. 

• Stanovení reálných cílů, kterých bude schopna dosáhnout v dohodnutém časovém 

termínu a zároveň bude jejich dosáhnutí věrohodné i pro potenciální dárce či 

sponzory. 

• Zapojení dobrovolníků pro vykonávání funraisingových činností. 

• Volba nejlepší možné metody, jež bude vybrána pro získávání finančních prostředků. 
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• Zvolení vhodného způsobu fundraisingu závisí na – finanční částce, kterou 

potřebujeme získat, času potřebném na průzkum potenciálních finančních zdrojů a 

samotnou realizaci. 

• Zhotovení seznamu potenciálních finančních zdrojů. V ideálním případě je tvořen ze 

dvou třetin velkými dary a zbylou jednu třetinu tvoří dary malé. 

• Oslovení dárců. 

• Udržení popřípadě zvýšení daru. [10] 

Způsoby fundraisingu 

• Osobní návštěvy, 

• Přímý poštovní styk, 

• Veřejné dobročinné akce, 

• Písemná žádost o grant, 

• Inzerce ve sdělovacích prostředcích. [10] 

 Osobní návštěvy. Stále asi nejefektivnější způsob, jak přesvědčit potenciálního dárce. 

Výhodou tohoto způsobu je osobní kontakt, při kterém je snazší přiblížit dárci cíle a metodiku 

organizace a informovat jej, o možných výhodách, jež by mu plynuly z darování. 

 Přímý poštovní styk. Přímým poštovním stykem rozumíme získávání finančních 

prostředků formou rozesílání dopisů s žádostí o příspěvek. 

 Veřejné dobročinné akce. Do této kategorie spadají především benefiční koncerty, 

sbírky, plesy či veřejné aukce.  

 Písemná žádost o grant. Plamínek (1996) tvrdí, že při žádosti instituce o grant je 

nezbytné zjistit, zda a co tato instituce podporuje a jaká je její filozofie. Ideální je domluvení 

konzultace a následné zažádání o formulář, který je třeba odevzdat s projektem. Projekt by 

měl stručně, ale výstižně obsahovat všechny informace, které jsou pro dotyčnou instituci 

klíčové. 
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2.6 Sponzoring ve sportu 

 Jak tvrdí Novotný (2010, s. 129), „sponzoring je komunikační disciplína, jež využívá 

emocionálních vazeb a prožitků spotřebitele či zákazníka spojených se sportem k budování 

obchodních vazeb na daný produkt či společnost.“ 

 Další definici sponzoringu přináší Durdová (2009, s. 55), „sportovní sponzoring je 

partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na jedné straně a sportem, přičemž 

dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jedná se vždy o specifickou vazbu 

mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby se dávají 

k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu.“ 

 Základním principem sponzoringu je vztah služby a protislužby. Sponzor, který 

poskytne  peníze, materiální prostředky či služby, požaduje od sponzorovaného určitou 

protislužbu, zakotvenou ve sponzorské smlouvě. U sponzoringu jde především o vytvoření 

kladného obrazu dané společnosti v očích veřejnosti. 

Typy sponzoringu 

 Jednotlivé typy sponzoringu se liší podle výše příspěvku  

• Exkluzivní sponzor 

 Je takový sponzor, který za vysokou cenu přejímá veškeré protivýkony. 

• Hlavní sponzor 

 Takový sponzor, jež má právo nárokovat si nejdražší a nejatraktivnější protivýkony. 

• Vedlejší sponzor 

 Vedlejší sponzor má nárok na méně atraktivní protivýkony. 

• Kooperační sponzor 

 Většinou jde o větší počet sponzorů, mezi něž jsou rozděleny jednotlivé protivýkony, 

při této formě sponzoringu se využívá různé doby platnosti sponzorských smluv. [5] 
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Formy sponzoring 

• Sponzorování jednotlivých sportovců 

 Asi nejrozšířenější forma sponzoringu ve sportu, kdy osobnost určitého sportovce ručí 

za kvalitu a úspěch sportovního produktu. Základem sponzorské smlouvy je možnost používat 

vyobrazení daného sportovce, při podpoře reklamy svých produktů, dále pak organizování 

jednorázových akcí, jako například autogramiády, různé promo akce a další. Sportovci pak 

náleží kromě finanční podpory i podpora materiální, převážně výrobky, které sám propaguje. 

Nejčastěji sportovní oblečení, výstroj atd. 

• Sponzorování sportovních týmů 

 Jedná se o formu sportovního sponzoringu, která zasahuje do širokého spektra sportu. 

Využívá se jak ve sportu profesionálním, tak i ve sportu výkonnostním či ryze rekreačním. Při 

této formě sponzor nejčastěji poskytuje od finančních příspěvků přes různé sportovní 

produkty a služby až k ubytování či podobným službám. Možnost protivýkonu ze strany 

sponzorovaného je vcelku široká. Může se jednat například o reklamu na dresech, reklamu 

prostřednictvím inzerátu nebo různou formu podpory prodeje vybraného sportovního 

produktu. 

• Sponzorování sportovních akcí 

 Tato forma sportovního sponzoringu nabízí široké spektrum možností, které lze 

potenciálnímu sponzorovi nabídnout. Nejvýhodnější pro sponzora zpravidla bývá označení – 

hlavní sponzor akce. Další možnosti jsou reklama na palubovce, na mantinelech nebo 

tribunách, vyobrazení na vstupenkách či programovém letáku. 

• Sponzorování sportovních klubů 

 Sponzorování sportovních klubů je forma sponzoringu s velice širokým polem 

působnosti. Ve sportovních klubech totiž často nalezneme nejen samotné sportovce, ale i 

několik sportovních družstev. Kromě tohoto se tato forma sponzoringu může vztahovat i na 

jednotlivé akce pořádané daným klubem.  
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• Sponzorování sportovních institucí 

 Pojmem sportovní instituce máme na mysli národní olympijské výbory, federace a 

jednotlivé sportovní svazy. I tato forma sportovního sponzoringu disponuje širokou škálou 

možností sponzoringu. [4] 

 V praxi bývá sponzoring nejčastěji zprostředkován formou daru. Hlavními znaky daru 

jsou bezplatnost a dobrovolnost. Dary mohou mít různou podobu, nejčastěji se jedná o 

finančné příspěvky či materiální statky. Na každý dar však musí mít dárce vlastnické právo. 

Pojem bezplatnost v tomto případě znamená, že obdarovaný se nezavazuje poskytnout dárci 

jakoukoliv peněžní protihodnotu. Dobrovolnost pak znamená, že dárce poskytuje majetkové 

hodnoty ze své vůle. [4] 

 Hlavní rozdíl mezi sponzoringem a darem je to, že jedná-li se o dar, dárce neočekává 

žádnou protihodnotu od obdarovaného, jež by mu sloužila při tvorbě nových obchodních 

příležitostí. Z toho vyplývá, že dárce poskytuje dary pouze ze svého přesvědčení o podpoře 

správné věci (Novotný, 2010). 

 

2.7 Možnosti  získávání finančních prostředků z veřejných rozpočtů 

Státní rozpočet 

 Státní rozpočet je nejvyšším typem veřejného rozpočtu. Státním rozpočtem se řídí 

hospodaření státu v každém příslušném roce, zároveň ja každoročně schvalován parlamentem 

České republiky. Jeho přesné znění se upravuje podle samostatného zákonu o státním 

rozpočtu. [3]  

Rozpočet kraje 

 V jednotlivých krajích bývají prostřednictvím zastupitelstva zřízeny výbory pro 

výchovu vzdělávání a zaměstnanost. Úkolem těchto výborů je poskytovat dotace v oblasti 

mládeže tělovýchovy a sportu. Rada kraje následně rozhoduje o poskytování dotací 

občanským sdružením z oblasti sportu a tělovýchovy pro další rok. [5] 

Rozpočet města, obce 
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 Jedná se o takové typy rozpočtu, jež mají blízko k sportovním organizacím na úrovni 

sportovních klubů. Pro sportovní organizace je rozpočet obce velmi důležitým zdrojem 

financí, bez jehož každoročních dotací by sportovní organizace nemohly fungovat. Vedení 

sportovní organizace by mělo vědět, z čeho se skládají příjmy a výdaje určité obce. Často se 

jedná o individuální záležitosti související s velikostí obce, její geografickou polohou, 

demografií apod. [5] 

 Finanční podpora poskytovaná z veřejných rozpočtů se dělí na příspěvky a dotace. 

• Dotace 

 Dotace jsou finanční prostředky poskytované státním rozpočtem státními finančními 

aktivy nebo národními fondy fyzickým nebo právnickým osobám. Dotace se dále dělí na 

účelové a neúčelové dotace. Jak účelové, tak neúčelové dotace je možno využít k financování 

běžných i kapitálových výdajů. [5] 

 Účelové dotace bývají poskytovány na předem stanovený účel. Jejich příjemce na sebe 

bere zodpovědnost, že budou využity právě na tento předem stanovený účel. 

 Neúčelové dotace. - Výhodou neúčelových dotací je pro příjemce je, že nemá 

povinnost použít je na jakýkoli předem stanovený účel. 

• Příspěvek 

 Základním znakem příspěvku je to, že je poskytován pouze fyzickým osobám na 

předem stanovený účel. Příjemce však nemá žádnou povinnost prokazovat poskytovateli 

naplnění účelu. [3] 

 Město Ostrava poskytuje v oblasti tělovýchovy dotace na tyto účely: 

• Subjektům,  které  se celoročně zabývají tělovýchovnými a sportovními aktivitami,  

jež slouží k zapojení dětí a mládeže do pravidelné činnosti v jejich volném čase.  

• Významné sportovní akce které reprezentují město Ostrava. 

• Činnost sportovních subjektů, jež se zabývají výchovou dětí a mládeže a jsou 

sportovními centry sdruženými pod Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nebo 

sportovními základnami České obce sokolské a svou činností reprezentují město 

Ostrava. 
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2.8 SWOT analýza 

 Jak tvrdí Kotler (2007, s. 90), „SWOT analýza je celkové vyhodnocení silných a 

slabých (strenghts, weaknesses) stránek společnosti, příležitostí a hrozeb (opportunities, 

threats). Zahrnuje monitorování externího a interního marketingového prostředí.“ 

 SWOT analýza je analytickou metodou, jež se používá především v oblasti marketingu 

nebo tvorbě politik. Cílem této metody je co nejkvalitněji vyhodnotit fungování zkoumané 

společnosti, nalézt její slabiny, nebo naopak možnosti rozvoje.  

 Při aplikaci SWOT analýzy jsou faktory rozčleněny do čtyř samostatných skupin 

(silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby). Následným porovnáním faktorů vnějšího a 

vnitřního prostředí, získáme data, jež mohou napomoct dalšímu rozvoji společnosti. [6] 

Vnější prostředí 

 Každý podnik by měl podrobně sledovat hlavní prvky makroprostředí (demograficko-

ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní) i 

mikroprostředí (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, distributoři, dealeři). Všechny tyto prvky 

mají velký vliv na schopnost podniku generovat zisk. Součástí každého podniku by měl být 

přehledný marketingový informační systém, jež bude sbírat informace a poznatky o 

nejnovějších trendech. Tyto trendy by měl podnik dále analyzovat a snažit se nalézt hrozby, 

které by je mohly provázet. 

 Cílem analýzy prostředí je především nalézt nové příležitosti. Úkolem dobrého 

marketingu je nalézat a rozvíjet příležitosti a co nejefektivněji na nich vydělávat. 

Marketingová příležitost je určitá oblast lidských potřeb a zájmu kupujících a je zde velká 

šance, že podnik tyto potřeby naplní při dosažení zisku. [7] 

 Další částí externího prostředí jsou hrozby. Hrozba se dá definovat jako určitý 

předpokládaný nepříznivý vývoj, jež by mohl mít negativní vliv na dosahovaní zisku. Proti 

těmto hrozbám by měly podniky bojovat určitým typem obranného marketingového jednání. 

Vnitřní (interní) prostředí 

 Aby mohl podnik nalézt příležitosti, je nejprve zapotřebí zhodnotit jeho silné a slabé 

stránky. Na tyto faktory by se měl podnik zaměřit kompletně, to znamená,  nesnažit se pouze 

o odstranění svých slabých stránek, nebo naopak dávat na odiv své silné stránky. Co se týče 

příležitostí, je otázkou ,zda by se podnik měl v první řadě zabývat příležitostmi, jež souvisí 
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s jeho silnými stránkami, či se zaměřit na příležitosti spojené se stránkami, které by musel 

vytvořit. 

Formulace cíle 

 Dalším krokem po provedení SWOT analýzy je stanovení konkrétních cílů na určitá 

období. Pojem cíl v tomto případě znamená popis určitých činností, u kterých je zohledněn 

rozsah a čas nutný k dokončení. 

 Podniky se zpravidla zabývají souborem činností tvořeným ziskovostí růstem odbytu, 

kontrolou rizika, inovací a reputací. Počáteční cíle určují manažeři a následně celkovou 

činnost podniku ke stanoveným cílům směřují. Aby tento systém správně fungoval, musí dané 

cíle splňovat čtyři podmínky: 

• Správné uspořádání od nejdůležitějšího cíli k nejméně důežitému. 

• Všechny cíle by měly být určeny kvantitativně. 

• Reálnost cílů. 

• Konzistentnost cílů. [7] 

Obr. 2.1  Obecné schéma SWOT analýzy 
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analýza 
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O: 
Příležitosti 

S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj silných 
stránek společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik 
nových příležitostí. 

T: Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je 
možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé 
stránky. 

Zdroj: [15] 
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2.9 Sport 

 Jak tvrdí Durdová (2009, s. 50), „sport je součást tělesné kultury jeho obsah tvoří 

pravidly přesně vymezené činnosti osvojené v tréninkovém procesu a předváděné v soutěžích. 

Významným znakem sportu je organizované soutěžení vyznačující se snahou po co největším 

výkonu, aktivní pěstování sportu ovlivňuje tělesný, psychický a sociální rozvoj jedince.  

Ekonomické aspekty sportu  

 Durdová (2011) tvrdí, že sport je významným společenským jevem, je charakteristický 

jednak svými specifickými vlastnostmi a jednak svým postavením a působením ve vztahu 

k ostatním okruhům společenského života. Sport je provázán se spoustou vědních oborů, díky 

čemuž má vliv na politiku státu, umění, výchovu, což ovlivňuje nejen tělesný, ale i psychický 

rozvoj jedince. 

 V současnosti se hodně zvýšil počet nejen nových sportů samotných, ale i produktů a 

služeb s ním spojených. Velkou výhodou sportu je to,  že se týká všech vrstev obyvatelstva a 

prakticky všech věkových skupin. V dnešní době je třeba na sport pohlížet nejen jako na 

součást tělesné kultury, ale také jako na významný ekonomický a politický faktor. Sport dnes 

tvoří důležitou součást hospodářství většiny evropských zemí a je výrazným tvůrcem nových 

pracovních míst, což jde ruku v ruce se zkvalitňováním sportovních produktů a služeb.  
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3 Organizace a ekonomické zabezpečení expedice  
 

3.1 Vysokohorské lezení v Himálaji  

Základní charakteristika 

 Co se týče sportovního hlediska, jedná se o jeden z fyziky nejnáročnějších a 

nejnebezpečnějších sportů. Jeho náročnost spočívá především v nízkém atmosférickém tlaku, 

který ve vysokých nadmořských výškách panuje. To ovlivňuje, jak dýchaní, tak schopnost 

regenerace, či myšlení člověka. Hlavním rizikovým faktorem je však počasí, které je v těchto 

místech velice proměnlivé a i v dnešní době těžko předvídatelné a v neposlední řadě prakticky 

nulová možnost záchrany. 

Historie  

 Již ke konci 19. století byly podnikány první průzkumné výpravy k osmitisícovým 

vrcholům Himálaje. Jejich úkolem bylo především zmapovat oblast kolem osmitisícových 

vrcholů a nalézt co nejbezpečnější přístupovou trasu s vhodným místem pro základní tábor. 

Tyto průzkumné expedice byly zpravidla vedeny geology a horskými vůdci. Se stoupajícím 

zájmem o Himálajské vrcholy se uskutečňovaly průzkumné lety do těchto oblastí. První 

vážnější pokusy  o zdolání některé z osmitisícových hor se datují již k počátku 20. století. 

Z důvodu nedostatečného vybavení a malého množství informací však většina končila 

tragicky. Až 3. července 1950 vystoupili na vrchol Annapurny francouzští horolezci Maurice 

Herzog a Louis Lachenal. Tento čin znamenal velký rozmach vysokohorského lezení. O tento, 

v podstatě nový sport, se začala zajímat širší veřejnost, což začalo přitahovat sponzory a 

hlavně zájem samotných států podporovat tyto finančně velice náročné sportovní akce.  

Cho oyu 

 se nachází na hranicích Číny a Nepálu a se svými 8201 metry je šestou nejvyšší horou 

světa. Po Mount Everestu se jedná o druhou nejnavštěvovanější horu přesahující 8 tisíc metrů. 

Její vysoká návštěvnost je zaviněna několika faktory. Především se jedná o technicky nejlehčí 

osmitisícovou horu, která má nejnižší procento úmrtnosti. Dalším kladem je snadná 

dostupnost. Až do základního tábora vede silnice a je tedy možné jej dosáhnout automobilem. 

Díky její snadné dostupnosti a relativní bezpečnosti přiláká Cho oyu každoročně okolo pěti 

stovek návštěvníků. Do dnešního dne Cho you úspěšně zdolalo okolo 3 tisíc horolezců, (z 

toho 40 Čechů) a vyžádala si 39 lidských životů. Co se týče výstupu, je na Cho oyu vylezeno 
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celkem 8 cest. V dnešní době si však 99 % horolezců vybere klasickou výstupovou trasu 

západním úbočím z Číny. 

 Důležitá data:  

1954 - první úspěšný výstup - Heuberger, Tichy, Pasang Dawa Lama 

1984 - první český výstup a první ženský výstup - Dina Štěrbová, Věra Komárková (Dina 

Štěrbová bez použití umělého kyslíku) 

1985 – první český výstup v zimě Jaroslav Stejskal. 

 

3.2 Organizace expedice  

Popis expedice 

 Cílem popisované expedice bylo vystoupit na šestý nejvyšší vrchol světa, ležící na 

hranicích Číny a Nepálu, nazývající se Cho oyu.  Expedice měla být vedena v co nejčistším 

stylu, to znamená bez použití umělého kyslíku a vysokohorských nosičů. Tým se sestával ze 

čtyř horolezců. Jednalo se o uzavřenou expedici. Uzavřená znamená, že najatá agentura 

zajišťovala servis pouze pro naši čtveřici a po celou dobu se k ní žádní další lezci 

nepřipojovali. Hlavní nevýhodou uzavřené expedice je vyšší cena. To je dáno především 

nákladnějším povolením k výstupu, které je pro velké skupiny výhodnější. Mezi výhody patří 

možnost, upravit si plán expedice podle svých představ a dále pak nezávislost na ostatních 

členech otevřené expedice. Na otevřenou expedici se může přihlásit prakticky kdokoli, tudíž i 

lidé s minimem zkušeností, jež pak mohou narušit bezpečný průběh.  

Volba termínu   

 Prvotním a velmi důležitým rozhodnutím při plánování expedice na Cho oyu je volba 

termínu. Doba potřebná k expedici se pohybuje kolem 40 dní, přičemž na samotný výstup 

zpravidla připadá čtrnáct až dvacet dní. Zbytek času zaberou přesuny místní dopravou a 

vyřizování potřebných formalit. Lezecká sezona na Cho oyu je vcelku dlouhá. Zpravidla trvá 

od začátku dubna do poloviny října. Nejvhodnější a tudíž i nejbezpečnější termíny výstupu 

jsou buď v první polovině května, nebo  na přelomu září a října. Agentury většinou nabízejí 

takzvané jarní a podzimní expedice. Jarní expedice začínají počátkem dubna, podzimní 

expedice startují koncem srpna, či začátkem září. Z hlediska počasí je vhodnější jarní termín, 
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který si také většina expedic vybere. Nevýhodou je tedy velký počet lezců, což s sebou přináší 

určitá rizika, například méně vhodných plošin pro postavení stanu či čekání v nebezpečných 

lezeckých pasážích.  

Výběr agentury 

 Výběr agentury je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné expedice. V dnešní době, 

kdy se i výškové horolezectví stává velkým byznysem, se bez pomoci místních agentur žádná 

expedice neobejde. Toto tvrzení platí prakticky ve všech státech, disponujících 

osmitisícovými vrcholy – Čína, Nepál, Tibet, Pákistán, Indie. Ve všech těchto zemích panuje 

v oblasti velehor obrovská byrokracie, kterou bývají obyvatelé Evropy často nepříjemně 

zaskočeni. Agentur, které zajišťují servis expedicím na Cho oyu je v dnešní době obrovské 

množství. Nevýhodou pro turisty je velká provázanost a spolupráce těchto společností 

s místními úřady, a tudíž prakticky nulová možnost zajistit si výpravu bez jejich pomoci. 

V podstatě při jakékoli cestě na osmitisícový vrchol, je třeba urazit značnou trasu pozemní 

dopravou. Během této cesty vždy narazíme na různé, v uvozovkách, hraniční přechody mezi 

jednotlivými provinciemi či místními oblastmi, často vůbec nezaznamenanými v mapách. Pro 

vstup do takovýchto oblastí bývá často povinností složité vyplňování různých formulářů, jež  

mnohdy bývají psány pouze v úředním jazyce dané země. I díky těmto problémům, je 

v podstatě nutností spolupráce s místní agenturou. Dalším důležitým aspektem, kdy je nutná 

pomoc agentury je samotné povolení k výstupu. I přesto, že agentur je celá řada, valná většin 

z nich nabízí prakticky totožné služby, organizované do balíčků. Takovýto balíček služeb je 

většinou možné zakoupit pouze jako celek. Odpadá tedy možnost zajistit si větší část expedice 

vlastními silami a samozřejmě se zvyšují náklady. Jak již je popsáno výše, výběr agentury, jež 

zabezpečuje servis a vyřízení formalit k expedici je asi nejdůležitějším rozhodnutím, které 

musí každá expedice udělat. V odlehlejších částech Číny a Nepálu, přes které vede trasa naší 

výpravy, není nijak dokonalý systém kontroly a vyskytují se zde i podvodné agentury, 

případně falešní agenti existujících agentur. Je tedy důležité výběr příslušné společnosti zvážit 

s dostatečným předstihem a zjistit si o ní co možná nejvíce informací. Asi nejlepší způsob, jak 

ověřit schopnosti a spolehlivost agentury je kontaktovat expedice, jež s příslušnou společností 

v minulosti spolupracovaly, což je v dnešní době internetu o poznání jednodušší, než tomu 

bylo v letech minulých. Valná většina expedic je povinna na základě sponzorských smluv 

poskytnout podrobné články svým sponzorům, jež se většinou objeví i na jejich internetových 

stránkách. 
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Program expedice  

10.4. odlet z Prahy 

11.4. přílet do Kathmandu ,přesun do hotelu 

12.4. – 13.4. pobyt v Kathmandu, vyřízení formalit 

14.4. přesun autem do Zangmu, nocleh 

15.4 cesta autem do Nyalam, nocleh 

16.4. odpočinkový a aklimatizační den v Nyalam 

17.4. přesun autem do Tingri, nocleh 

18.4. aklimatizační procházka v Tingri 

19.4. přesun autem do základního tábora Cho you 

20.4. – 21.4. odpočinek a aklimatizace v základním táboře 

22.4. – 23.4. trek do předsunutého základního tábora 

24.4. – 17.5. aklimatizace a samotný výstup 

18.5. trek do základního tábora 

19.5. cesta autem do Nyalam, nocleh 

20.5. – 21.5.příjezd a pobyt v Kathmandu 

22.5. přesun na letiště, odlet 

23.5. návrat do Prahy. 

Volba trasy  

 Co se týče dopravy k Cho oyu, existují dvě možnosti. 1. možností je letecká trasa 

s cílem v hlavním městě Nepálu, Kathmandu. Další možností je letecká trasa s cílem ve 

Lhase, jež je hlavním městem Tibetu. Pro naši expedici byla vybrána letecká doprava s cílem 

v Kathmandu, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je nepoměrně vyšší cena samotného 

letu do Lhasy oproti letu do Kathmandu.  Dále pro let do Kathmandu hovoří samotná 
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vzdálenost Kathmandu – Cho oyu, která je více než dvakrát kratší než vzdálenost Lhasa -  

Cho oyu, a tudíž jednodušší  z hlediska následné pozemní dopravy jak členů expedice, tak   

jejich vybavení. Delší cesta z letiště do základního tábora by s sebou přinesla několik negativ. 

Expedice by cestou ze Lhasy ztratila minimálně dva další dny, což je při nabitém programu 

expedic vždy problém. Dále by šlo o vyšší náklady, jak za dopravu samotnou, tak za 

ubytování a stravu v hotelových zařízeních. Co se týče následné dopravy z Kathmandu do 

základního tábora, zpravidla se  využívá nákladních a osobních automobilů jednotlivých 

agentur, tato služba je většinou součástí balíčku. Další směr cesty vede přes města Sun-hosi, 

hraniční přechod Zaghmu, Nyalam, a Tingri.  

 

3.3 Financování expedic 

Srovnání financování v minulosti a dnes 

 Pokud srovnáme financování výprav, ať už na osmitisícové či menší vrcholy, 

v minulosti a dnes, zjistíme, že v minulosti na tom byly československé expedice o poznání 

lépe. To bylo zapříčiněno především přístupem státu k těmto sportovním akcím, ale i ke 

sportu samotnému. Československý horolezecký svaz oficiálně sdružoval reprezentační 

družstvo, jehož členové se pravidelně zúčastňovali různých expedic a přípravných 

soustředění, které byly plně hrazeny státem. Počátkem devadesátých let se situace rapidně 

změnila. Po pádu komunismu už expedice na osmitisícové vrcholy nezaštiťoval stát a o 

finance i celou organizaci se museli postarat samotní členové. Jediným státem na světě, kde 

jsou i v dnešní době vybrané expedice zcela podporované státem a horolezectví je pro úzkou 

skupinu jedinců zaměstnáním, je Polsko. V české republice, jako i jinde ve světě, je 

v současnosti hlavním zdrojem financování expedic sponzoring. Pořád je sice možné získat 

určitou částku jako dotaci z kraje či města, tyto částky však bývají značně omezené a bývá 

velmi obtížné je získat, zvláště pro mladší horolezce bez výraznějších úspěchů. 

Financování v dnešní době 

 Zde je třeba si expedice rozdělit do dvou kategorií. První kategorií jsou takové, jejichž 

účastníky jsou známí čeští horolezci, mající na kontě spoustu úspěchů. U takovýchto výprav 

je hlavním zdrojem financí sponzoring. Další nemalou částku obvykle obdrží formou dotace 

od města či kraje. U výprav tohoto typu se často výdaje rovnají příjmům (sponzoring, dotace) 

a jejich členům tedy odpadá povinnost podílet se na financování z vlastních zdrojů. Druhou 
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kategorií, do níž spadá i expedice na Cho oyu, jsou takové výpravy, které si větší část 

financují z vlastních zdrojů. 

 

3.4 Sponzoring v oblasti vysokohorského lezení 

 

3.4.1 Finanční sponzoring 

 V dnešní době ekonomické krize je sehnání sponzora, ať už v jakémkoli odvětví 

problematické. V oblasti sponzorování expedic je situace podobná, pouze co se týče darů 

v podobě financí. Sehnat sponzora, který by poskytl finanční prostředky expedici, jež se 

nepokouší o opravdu náročný výstup, novou cestu, či nějaký druh rekordu bývá velmi 

obtížné. Výhodu v tomto ohledu mají horolezci patřící do (nejen) české špičky. Většina 

z těchto lidí má svého exkluzivního sponzora, jež jim pravidelně poskytuje finanční 

prostředky na každou výpravu, zpravidla jednou do roka. O tuto částku se mu pak sníží 

členský příspěvek, který musí každý člen expedice platit z vlastních zdrojů.  

 Účastníci expedice na Cho oyu oslovili celkem celkem 20 potenciálních sponzorů 

kvůli poskytnutí daru v podobě financí. Z dvaceti oslovených společností přislíbily účast tyto 

firmy: 

Tab. 3.1 Přehled sponzorů a jimi poskytnuté částky 

Čalounictví a truhlářství Kupka 25000 Kč 

VOKD 10 000 Kč 

Lektiko s.ro. 10 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Jak můžeme vidět v tabulce, nejvyšší částku věnovala firma Čalounictví a truhlářství Kupka, 

výše této sumy byla 25 tisíc korun. Zbylí dva sponzoři věnovali každý po 10 000 korunách. 

Jednalo se o společnosti VOKD a Lektiko s.r.o. Celkem tedy příjem ze sponzoringu 

v hotovostní podobě činil 45 000 Kč. 
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3.4.2 Sponzoring v materiální podobě 

 Co se týče materiálního sponzorování ,má vysokohorské lezení oproti jiným sportům 

obrovské výhody. Expedice bývají sponzorovány výhradně firmami zabývajícími se výrobou 

a prodejem outdorových věcí – nejčastěji oblečení, boty, stany, spací pytle a samotné lezecké 

vybavení. Tyto firmy potřebují své zboží nějakým způsobem otestovat a dokázat 

spotřebitelům jeho kvalitu. U zboží tohoto druhu je pověst dané značky velice důležitá. 

Nejlepším způsobem testování je tedy zapůjčit, či darovat vybavení chystané expedici a tím je 

vyzkoušet ve skutečných extrémních podmínkách. Sponzor díky tomu získá řadu výhod. Tyto 

výhody se liší dle příslušné smlouvy, jejich obsah je však často velmi podobný. Od expedice 

obdrží jako protihodnotu fotodokumentaci, se kterou má právo nakládat dle vlastního uvážení. 

Může ji tedy umístit do svého katalogu, čímž ušetří náklady za vlastní focení svého zboží. 

Další výhodou je propagace sponzora v článcích a přednáškách pořádaných členy expedice. 

Všechny tyto body bývají zaneseny ve smlouvě, jež sponzor s vedoucím expedice předem 

uzavírá. 

 Články v časopisech a internetových portálech jsou důležitou součástí většiny 

expedic. Za každý takovýto článek obdrží autor určitou finanční částku, ta se liší dle rozsahu 

článku a zajímavosti dané lokality. Možnost publikovat článek se zpravidla domlouvá už před 

expedicí, právě kvůli možnosti zviditelnit potenciální sponzory. O expedici na Cho oyu vyšly 

nakonec dva články v outdorových časopisech Everest a Koktejl. A jeden článek na 

internetových stránkách www.pohora.cz.   

 Přednášky jsou výborným nástrojem propagace, jak expedic samotných, tak 

sponzorů. Při přednáškách však může vzniknout náklad v podobě pronájmu prostor. Po 

expedici na Cho oyu bylo uspořádáno celkem 5 přednášek. Všechny proběhly ve městě 

Ostrava, v restauračních zařízeních ,díky bezplatnému poskytnutí prostor. Díky nulovým 

nákladům na pronájem prostor byly přednášky pořádány bezplatně.  

 Z hlediska materiální podoby sponzoringu získala expedice několik partnerů. Tabulka 

uvádí název společnosti předmět sponzoringu a celkovou hodnotu daného zboží.  
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Tab. 3.2 Přehled sponzorů, předměty sponzoringu a jejich cena 

Petzl 4x čelová lampa MYO RXP 8748 Kč 

Klimatex 4x triko ,merino vlákno 3996 Kč 

 4x spodky FENIX 2156 Kč 

 8x ponožky SNOW KIM 2048 Kč 

Warmpeace 4x péřová bunda ASCENT 13960 Kč 

Asollo 2x expediční boty AFS 8000 14706 Kč 

Grivel 2x turistický cepín NEPAL 7040 Kč 

Hannah 1x expediční stan C1 8849 Kč 

Therm-A-rest 4x karimatka RIDGREST 3996 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5 Výdaje 

 

3.5.1 Plánovaný rozpočet expedice na Cho oyu 

 Stanovení finančního rozpočtu při organizaci akce tohoto typu je vždy složitý proces. 

Organizátor si musí především uvědomit, že v zemích, jako je Čína a Nepál ne vždy platí 

předem dohodnutá cena a zároveň je v těchto oblastech nutné počítat s výdaji na úplatky 

úředníkům, policistům, či vojákům. Další nepředpokládaný výdaj může vzniknout při úrazech 

nebo záchranných akcích. V těchto zemích se lékařské výdaje hradí vždy hotově přímo na 

místě a pojišťovna vyplácí plnění pojištěnému zpětně. Celkový předpokládaný rozpočet činil 

752 316 korun. Tato částka nezahrnovala náklady na vybavení expedice, vyjadřovala pouze 

sumu nutnou k pokrytí předpokládaných finančních výdajů, jako pojištění, doprava, víza, 

různá povolení, stravu, ubytování a další. Výdaje byly rozděleny do dvou kategorií. První 

kategorii tvořila částka placená agentuře Asian trekking.. Druhou kategorií pak byly výdaje za 

služby, jež nebyly součástí balíčku Asian trekking. 

 

3.5.2 Stanovení finanční rezervy 

 Finanční rezervou rozumíme částku, která není součástí předpokládaných výdajů, 

každá akce tohoto typu by však měla s určitou rezervou počítat. Jedná se o částku, která by 
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měla pokrýt mimořádné výdaje, spojené v tomto případě především s rizikem úrazu a také 

neočekávanými platbami, například za různá povolení, či úplatky. Rezervu je třeba mít 

v hotovostní podobě. Jedinou možností, jak dodatečně získat hotovost v této oblasti je 

prostřednictvím pobočky Western Union v Kathmandu. Rezerva byla nakonec po dohodě 

všech členů stanovena na úrovni 40 000 korun, tato částka se však nezapočítávala do 

předpokládaného rozpočtu expedice.   

 

3.5.3 Výdaje placené agentuře 

 Jak již je uvedeno výše, velkou část expedice co se organizační stránky týká, 

zajišťovala agentura Asian trekking. Cena tohoto základního balíčku činila 159 000 korun na 

jednu osobu, celkem se jednalo o částku 636 000 korun. Položkou doprava, je v následujícím 

seznamu služeb myšlena jak doprava osob, tak jejich zavazadel. 

 Balíček obsahoval následující služby: 

• Doprava z letiště v Kathmandu do hotelu a zpět. 

• 5 nocí v Kathmandu. 

• Vyřízení trekking permitu pro vstup do horských oblastí. 

• Veškeré výdaje spojené s přítomností styčného důstojníka. 

• Víza do Tibetu.  

• Povolení k výstupu na Cho oyu. 

• Ekologický a další poplatky spojené s pobytem v základním táboře. 

• Bezplatné užívání elektřiny ve společenské jurtě základní tábora. 

• Dopravu do Zangmu, nocleh. 

• Doprava do Nyalam, 2x nocleh. 

• Doprava do Thingri, 2x nocleh. 

• Doprava do základního tábora. 

• Ubytování ve stanech agentury v základním táboře po celou dobu expedice. 

• Použití jaků pro transport vybavení do předsunutého základního tábora (40 kg/osoba). 

• Strava 3x denně po celou dobu transportu do základního tábora a zpět. 

• Strava 3x denně v základním a předsunutém táboře. 

• Použití fixních lan. 

• 8 plynových bomb na osobu. 
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• Doprava ze základního tábora do Kathmandu, s noclehem v Nyalam. 

 

3.5.4 Výdaje za služby nezprostředkované agenturou 

 Do služeb zajišťovaných agenturou nepatřily tyto položky – víza do Nepálu, pojištění, 

letenky, cargo, očkování , a  bylo tedy nutné, aby si je s dostatečným předstihem zajistili sami 

členové. Co se týče letenek a carga, většinou platí, že čím dřív jsou zakoupeny, tím je nižší 

cena.  

 Víza do Nepálu lze získat, buď přímo na hraničních přechodech, (v tomto případě na 

letišti v Kathmandu), nebo na Nepálských ambasádách. V našem případě členové expedice 

žádali o vízum až po příletu do Kathmandu. Cena víz byla 800 korun na osobu, celkem tedy 

3200 korun. 

 Letenky. Výdaje na letenky činily celkem 84 996 Kč. Let provázely dva přestupy, 

v Bruselu a Dillí. Let startoval v Praze s Českými aeroliniemi do Bruselu a pokračoval 

pomocí Jet airways z Bruselu do Dillí a z Dillí do Kathmandu. Trasa zpátečního letu byla 

totožná. 

 Cargo. Pojmem cargo se označuje přeprava zavazadel navíc. V rámci letenky do 

Kathmandu byla v ceně letenky zahrnuta přeprava jednoho zavazadla do hmotnosti dvaceti 

kilogramů a jednoho příručního do hmotnosti 8 kilogramů na osobu. Bylo tedy třeba zajistit 

přepravu lezeckého materiálu, u každého člena zhruba dalších dvacet kilogramů. Díky 

včasnému objednání této služby byla cena vcelku příznivá, za každé zavazadlo navíc byla 

zaplaceno 2300 korun, celkem tedy 9200 Kč.  

 Pojištění. Každý účastník jakékoli expedice musí být vždy pojištěn, bez pojištění není 

zpravidla možné projít kontrolou v horských oblastech, pojištění kontrolují jak zástupci 

agentury, která je doprovází, tak armáda a policie. Většinou se využívá pojištění u společnosti 

Alpenverein. Vstup do klubu Alpenverin stál 1200 Kč na osobu, vstupem do klubu 

Alpenverein však člověk není pojištěn pro expediční účely, tzn. na výstupy přesahující hranici 

6 000 metrů nad mořem. Bylo tedy třeba využít připojištění pro cesty do zahraničí, které pro 

členy Alpenverein stálo 45 Kč na osobu na den. Celkové náklady na pojištění činily 12 720 

Kč. Nevýhodou cestování do většiny asijských zemí je i v dnešní době povinnost zaplatit 

výlohy za zdravotní péči, či záchranářské služby z vlastních zdrojů a vyžadovat jejich 
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proplacení pojišťovnou až zpětně. Je tedy nutné mít s sebou v těchto oblastech dostatečnou 

finanční rezervu, pro případ komplikací. 

  Očkování, nedoporučovanějším typem očkování do této oblasti, je očkování proti 

žloutence typu A a břišnímu tyfu. Žádné povinné očkování v době expedice v této oblasti 

nebylo. Výdaje za očkování činily 4x 1100 korun za žloutenku typu A a 4x 450 korun za 

břišní tyfus. Celkem tedy 6200 korun. 

 

3.5.5 Stanovení výše členských příspěvků 

 Jedná se o finanční částku, kterou jsou povinni zaplatit všichni účastníci, a jejíž výše 

bude pro všechny členy stejná. Tuto hodnotu získáme, odečteme-li od předpokládaných 

výdajů příjmy plynoucí ze sponzoringu a tuto cifru podělíme čtyřmi. Celkové výdaje činí 

752 316 Kč, po odečtení 45  tisíc, jakožto sumy plynoucí ze sponzoringu a podělením čtyřmi 

dostaneme částku 176 829 Kč, kterou musí uhradit každý člen z vlastních zdrojů. 
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3.6 Swot analýza 

 Swot analýza byla použita k hodnocení slabých i silných stránek projektu, příležitostí 

a hrozeb vnitřního i vnějšího prostředí. 

Tab. 3.3 SWOT analýza expedice na Cho oyu 

V
nitřní prostředí 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

zkušenosti členů v oboru 

dobré vztahy v týmu 

agentura s mnohaletými zkušenostmi 

kvalitní materiálové vybavení 

dobrá dostupnost hory 

dostatečná časová rezerva 

 

jazyková bariéra 

velmi drahé povolení k výstupu 

pracovní vytížení členů 

malá možnost změny původního plánu 

malé zkušenosti členů s organizací expedic 

žádná podpora od města Ostrava 

V
n
ější prostředí 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

narůstající zájem o vysokohorské lezení 

příznivá bezpečnostní situace 

levná místní doprava 

bezplatné zajištění prostor pro přednášky 

domluvené články v časopisech 

byrokracie 

riziko vážného úrazu či smrti  

závislost na počasí 

ekonomická krize 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Dobré vztahy v týmu 

 Dobré vztahy mezi jednotlivými členy jsou předpokladem úspěchu. Důležitá je 

především vzájemná důvěra a jednotnost v hlavních rozhodnutích. Všichni čtyři lezci se velmi 

dobře znají, zúčastnili se společně několika výprav. Ví tedy co od sebe navzájem čekat, kde 

mají druzí slabiny, atd. 
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Agentura s mnohaletými zkušenostmi 

 Jak již je psáno v kapitole 3.2.3, je výběr agentury velmi důležitým rozhodnutím. 

V našem případě byla zvolena Asian trekking, jež je zavedenou  společností s více než 25 lety 

zkušeností v oboru a zasloužila se o desítky úspěšných výstupů na Cho oyu.  

Kvalitní materiálové vybavení 

 Další nedílnou součástí expedice, co se sportovní stránky týče ,je kvalitní vybavení. 

Na expedici Cho oyu se podařilo získat několik sponzorů, kteří dodali kvalitní výzbroj i 

výstroj. 

Dobrá dostupnost hory  

 Cho oyu je jediná osmitisícová hora, do jejíhož základního tábora se můžeme dostat 

pomocí automobilové dopravy. Oproti ostatním vrcholům tedy šetříme čas i peníze. 

Dostatečná časová rezerva 

 Na expedici se může vyskytnout spousta problémů, organizačních, zdravotních, 

klimatických, či jiných, které neplánovaně prodlouží dobu expedice. S těmito okolnostmi je 

třeba dopředu počítat a vyhradit si určitou časovou rezervu. 

Slabé stránky 

Malé zkušenosti členů s organizací expedic 

 V tomto případě mluvíme o organizování expedic do Himálajských velehor. Všichni 

účastníci již se v minulosti podíleli na organizaci menších výprav, na osmitisícový vrchol se 

však vydali poprvé. 

Jazyková bariéra 

 V odlehlých oblastech Číny a Nepálu ,v kterých se expedice pohybovala, je domluva 

velkým problémem. S expedicemi sice cestuje styčný důstojník, ani ten však nebývá jazykově 

příliš vybaven. Styční důstojníci (sirdáři) zpravidla hovoří kromě svého mateřského jazyka i 

anglicky, jejich znalost angličtiny je však omezena na základní fráze. 
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Velmi drahé povolení k výstupu 

 Vzhledem k druhé nejvyšší návštěvnosti ze všech osmitisícových vrcholů, povolení 

výstupu na Cho oyu značně podražilo.  

Pracovní vytížení členů 

 Pouze jediný člen expedice je studentem. Všichni ostatní mají trvalý pracovní poměr. 

Nebylo tedy vůbec jednoduché sladit termín výpravy tak, aby vyhovoval všem lezcům ,a 

nebylo už tudíž  možné daný termín jakkoli měnit. 

Malá možnost změny původního plánu 

 Po příjezdu a setkání se styčným důstojníkem, seznámení jej s časovým plánem a 

prokázání zaplacení služeb, je již malá možnost odbočit od původního plánu. Případné 

nedodržení může způsobit konflikty s policií či vojáky. 

Žádná podpora od města Ostrava 

 Expedice na Cho oyu nebyla finančně či jinak podporována městem či krajem. 

Expedice o podporu města ani nepožádala, a to především proto, že v daný rok se zde chystala 

skupina Leopolda Sulovského uskutečnit prvovýstup v jihozápadní stěně, a byla pouze 

minimální šance získat grant na stejnou akci v takovéto konkurenci. 

Příležitosti 

Narůstající zájem o vysokohorské lezení 

 Česká republika zaznamenala v posledních letech zvýšený zájem o lezení v Himálaji. 

Každým rokem jezdí do těchto velehor větší počet lezců. Rozmach zaznamenaly rovněž 

obchody s outdorovým vybavením, čímž se navýšil počet potenciálních sponzorů, neboť 

právě tyto firmy jsou nejčastějšími partnery výprav na osmitisícové vrcholy.  

Příznivá bezpečnostní situace 

 V době expedice na Cho oyu nepanovaly v Číně ani Nepálu žádné větší nepokoje či 

demonstrace. Tyto oblasti nepatří k nijak zvláště nebezpečným, občas se zde však vyskytnou 

menší nepokoje, kvůli kterým může dojít například k uzavření silnice a podobným 

nepříjemnostem. 
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Levná místní doprava 

 Díky nízkým cenám pohonných hmot je pozemní doprava po Nepálu vcelku levnou 

záležitostí. U expedic se nejčastěji využívá terénních nákladních automobilů nebo jeepů. 

Hrozby 

Byrokracie 

 Pro turisty jeden z největších problémů Nepálu a Číny. Problému nastalo v tomto 

ohledu hned několik – nekonečné prohlídky na hranicích, zkorumpovaná policie vyžadující 

úplatky, armáda požadující vymyšlené poplatky za vstup do jiné oblasti či parku, vyplňování 

spousty formulářů a další. 

Riziko vážného úrazu či smrti 

 Tato rizika podstupuje každý, kdo se do himálajských velehor vydá. Příčin tragických 

událostí bývá spousta. Hlavní kategorií jsou neštěstí zaviněná objektivním nebezpečím 

(změny počasí, laviny, trhliny), nemocemi (edém mozku nebo plic, zápal plic). Dalším 

nebezpečím je přecenění vlastních schopností a nezkušenost, což je velký problém posledních 

let.  

Závislost na počasí 

 Počasí bylo a bude největším problémem horolezců. V současnosti již není díky 

moderním technologiím problém zjistit si předpověď na nejbližší dny, čím výše se však 

člověk nachází, tím nepřesnější předpověď bývá. Počasí stále zůstává hlavní příčinou většiny 

neúspěšných pokusů o vrchol.   
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4 Vyhodnocení expedice, návrhy, doporučení 
 
 Tato kapitola bude věnována zhodnocení expedice  na Cho oyu z hlediska organizační 

stránky a také následné propagace expedice po návratu.  

 

4.1 Hodnocení a doporučení z hlediska organizace 

 Z hlediska organizace proběhla expedice na Cho oyu bez větších komplikací. I přesto, 

že se členové pustili do uspořádání takto rozsáhlé akce na osmitisícový vrchol poprvé, obešla 

se bez závažnějších problémů. Velkou zásluhu na hladkém průběhu expedice na Cho oyu 

měla agentura Asian trekking. Její výběr se ukázal jako velmi dobrá volba. Především proto, 

že se jednalo o zavedenou společnost s dvaceti pěti lety zkušeností. I přesto, že šlo o 

Nepálskou společnost, nesetkala se zde expedice s obvyklými problémy, které zde turisti 

zažívají, jako nedodržení ceny služeb, termínů a dalších. Potíže nenastaly ani ze strany 

styčného důstojníka, jež expedici po celou dobu doprovázel. Štěstím bylo, že byl expedici 

přidělen styčný důstojník, který ovládal alespoň základní znalost angličtiny, což nebývá 

v Nepálu příliš obvyklé. Jediné problémy, které po cestě nastaly, byly na hraničním přechodu 

Číny a Nepálu, v čínské části hranice, městě Zangmu. K obvyklým procedurám tohoto 

přechodu patří měření teploty, podrobná prohlídka osobních věcí a v neposlední řadě důsledná 

kontrola všech potřebných povolení. Ve většině případů je pak nutné pomoct si úplatkem, tak 

tomu bylo i v případě expedice na Cho oyu. Kvůli korupci čínských pohraničníků tedy vznikl 

výdaj v hodnotě 6 200 korun českých. I přesto, že organizace expedice na Cho oyu byla 

zvládnuta velmi dobře, a jen velmi málo se její skutečný průběh odchýlil od původního 

plánu, můžeme i zde najít jisté nedostatky, a to především v dalších možnostech 

financování. Chybou expedice na Cho oyu bylo v tomto směru to, že členové vůbec 

nepožádali o jakoukoli podporu stran města Ostravy. Dalším nedostatkem v možnosti 

financování bylo nevyužití nějakého programu outdorových společností na podporu 

takovýchto akcí. Za všechny můžeme jmenovat například Rock point Grantový 

program. Expedice na osmitisícové vrcholy mají v tomto ohledu velkou výhodu oproti 

menším výpravám, především díky zájmu veřejnosti a jisté prestiži, a byla tedy slušná 

pravděpodobnost, že by pro grantový program byla vybrána právě expedice na Cho oyu. 
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4.2 Propagace po návratu 

Přednášky 

 Po návratu do České republiky bylo uskutečněno celkem 5 přednášek. Všech pět 

přednášek proběhlo ve městě Ostrava, odkud všichni účastníci pocházejí. Jak již bylo předem 

domluveno vstup na přednášky byl zdarma, díky bezplatnému poskytnutí prostor. Jejich 

průměrná návštěvnost se pohybovala okolo čtyřiceti osob. Jejich cílem byla především 

propagace sponzorů a dále dostat vysokohorské lezení do povědomí širší veřejnosti. 

Články  

 Dalším nástrojem propagace byly články v časopisech a na internetových portálech. 

Celkem vyšly o expedici na Cho oyu 3 články. Jeden rozsáhlý článek byl publikován 

v časopise Everest, zbylé dva menší pak v časopise Koktejl a na internetových stránkách o 

cestování, www.pohora.cz. 

Hodnocení propagace  

 Co se týče propagace expedice na Cho oyu, můžeme si ji pro lepší možnosti 

zhodnocení rozdělit do dvou kategorií: 

• Propagace před odjezdem na expedici nebyla na příliš vysoké úrovni. Velkým 

nedostatkem bylo především to, že si členové nezřídili oficiální internetové stránky, 

kde by podrobně popsali svůj budoucí program a zároveň by na ně mohli podávat 

průběžné zprávy, což by expedici určitým způsobem zatraktivnilo, jak v očích 

sponzorů, tak veřejnosti. 

• Co se týče propagace po návratu, ta byla zorganizována vcelku dobře. Pořádaných 

přednášek se celkem zúčastnilo zhruba 200 lidí, což se dá v tomto oboru považovat za 

úspěch, zvlášť vezmeme-li v úvahu, že se všechny přednášky konaly v jednom městě. 

Propagace v podobě článků, ať už v časopisech, či na webu se rovněž setkala 

s pozitivními ohlasy, především ze strany sponzorů, což je velmi důležité pro 

případnou budoucí spolupráci.  
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5 Závěr 
 
 Cílem bakalářské práce bylo přiblížit a podrobně rozebrat jednotlivé fáze přípravy 

expedice z organizačního hlediska, analyzovat možnosti financování a sponzoringu a také 

poukázat na případné nedostatky v těchto oblastech. Domnívám se, že tento cíl byl splněn. 

Důležitými aspekty, které byly dále podrobně rozepsány, byly hlavně organizace, 

plánování, financování, sponzoring, jež byly následně zhodnoceny v kapitole 4. Z hodnocení 

vyplývá, že byla celková organizace, až na drobné nedostatky, zvládnuta velmi dobře. 

 Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy, jež 

sloužily jako podklad ke skutečnému postupu při přípravě expedice na Cho oyu. V praktické 

části jsou pak rozebrány jednotlivé kroky, které jsou nezbytné k uskutečnění akce takového 

typu. Poslední část je zaměřena na celkové zhodnocení akce, především v oblasti organizace, 

výdajů a propagace. V závěru této části je pak poukázáno na dva základní nedostatky ohledně 

financování a propagace. 

 Význam práce vidím v přiblížení vysokohorského lezení a jeho neodmyslitelných 

součástí, jako jsou shánění informací a sponzorů, plánování a organizace, širší veřejnosti. 

Tato práce by mohla posloužit jako inspirace dalším potenciálním zájemcům o tento druh 

sportu.  
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