
 

Kamzasportem.cz 
databáze sportovních zařízení v České republice 

základní informace o projektu 
 

O projektu 
 

Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem o 

kulturistice, fitness, silových a bojových sportech v České republice. V měsíci září 2009 jej navštívilo 160.000 

unikátních čtenářů, kteří zhlédli téměř 3.000.000 stránek.  

 

Projekt Kamzasportem.cz umožňuje provozovatelům sportovních zařízení zprostředkovat informace o své 

společnosti v přehledné a srozumitelné formě tak, aby si všichni zájemci z řad stávajících a především 

případných nových klientů mohli nejen vše podstatné přečíst, ale i prohlédnout na fotografiích či 

videozáznamech. Kamzasportem.cz navíc obsahuje v dnešní době nezbytné komunitní funkce, kdy se na 

stránce s profilem Vašeho sportovního zařízení mohou seznamovat Vaši stávající i nově příchozí klienti, mohou 

se vzájemně domlouvat na společných trénincích, vyměňovat si fotografie pořízené právě u Vás atd. Vy jako 

provozovatelé navíc díky těmto komunitním funkcím dostáváte do ruky nástroje, jak své návštěvníky informovat 

o všech novinkách a změnách ve Vašem sportovním zařízení, neboť při přidání jakékoliv nové aktuality na 

stránku Vašeho profilu na Kamzasportem.cz se o ní ihned dozví všichni, kteří se k návštěvám u Vás hlásí nebo 

kteří o zasílání informací v minulosti zažádali. 

 

Projekt Kamzasportem.cz díky silné návštěvnosti mateřského serveru Ronnie.cz garantuje vysokou 

návštěvnost Vašeho profilu, díky tomu i prakticky okamžitou návratnost případných investic. Stačí, aby tento 

projekt přivedl do Vašeho sportovního zařízení jediného nového návštěvníka, který Vám Vaši investici během 2 

– 3 měsíců vrátí. Jakýkoliv další návštěvník už bude znamenat pouze Váš zisk. 

 

Zápis Basic 
 

Varianta zápisu Basic obsahuje údaje o názvu a kompletní adrese sportovního zařízení včetně odkazu na mapy 

s přesným označením polohy. K dispozici Vám jsou též statistiky návštěvnosti profilu. 

 

Obsahuje: 
- název sportovního zařízení 

- kompletní adresu  

- aktivní odkaz na skutečnou polohu na Mapy.cz 

- statistiky návštěvnosti 

- získání unikátní adresy www.kamzasportem.cz/nazev-zarizeni  

 

Cena: 
- zpřístupnění profilu: 0 Kč 



 

Zápis Profi 
 

Varianta zápisu Basic obsahuje údaje o názvu a kompletní adrese sportovního zařízení včetně odkazu na mapy 

s přesným označením polohy. K dispozici Vám jsou též statistiky návštěvnosti profilu. Ve vašem profilu se však 

návštěvníkům bude navíc zobrazovat i kompletní textový popis Vašeho sportovního zařízení, rozsáhlá 

fotogalerie a videoprůchod, otevírací doba, veškeré kontaktní údaje (samozřejmě s ochranou proti nevyžádané 

poště) a informace o cenách. Součástí jsou i komunitní funkce s možnostmi pro čtenáře k přihlášení odběru 

informací o novinkách ve Vašem zařízení, čtenáři se mohou vzájemně domlouvat na společných trénincích a 

sdílet mezi sebou fotografie pořízené právě u Vás. 

 

Obsahuje: 
- název sportovního zařízení 

- kompletní adresa  

- aktivní odkaz na skutečnou polohu na Mapy.cz 

- statistiky návštěvnosti 

- získání unikátní adresy www.kamzasportem.cz/nazev-zarizeni 

- otevírací doba 

- možnost přidávání aktualit Vámi zvolenými lidmi 

- informace o aktualitách se zasílá všem zájemcům 

- rozsáhlý textový popis 

- informace o ceníku 

- fotogalerie 

- videoprůchod sportovním zařízením 

- komunitní funkce „chodí sem cvičit“ 

- komunitní funkce „hledají sparingpartnera“ 

- komunitní funkce „fotografie čtenářů“ 

- komunitní funkce „diskuse návštěvníků“ 

 

Technická realizace: 
- profil může vytvořit a zdarma spravovat náš pracovník, který Vaše sportovní zařízení v předem 

domluveném čase navštíví a společně s Vámi či Vašimi zaměstnanci vytvoří všechny textové a fotografické 

materiály včetně videozáznamů 

 

Cena: 
- technická realizace: 0 Kč 

- zpřístupnění profilu: 1.990 Kč / 12 měsíců (cena uvedena bez DPH) 

 

 

 



 

Doplňkové služby 
 

Logo Vaší posilovny na úvodní stránce 
Přímo na vstupní stránce s mapou České republiky je připraven prostor pro loga sportovních zařízení s přímým 

proklikem na jejich profil. Tím je zajištěna výrazně vyšší návštěvnost každého profilu a tedy i účinnost v podobě 

získání nových zákazníků. Prostor na této stránce umožňuje umístění pouze 4 různých log pro 4 různá zařízení. 

Cena: 290 Kč / měsíc (službu nutno objednat, cena uvedena bez DPH) 

 

Zvýhodněné pořadí výpisu ve Vaší lokalitě 
V případě, že si čtenář nechá zobrazit všechna sportovní zařízení ve Vaší lokalitě (kraj, okres), řadí se 

jednotlivé zápisy podle následujícího klíče: nejdříve se vypisují všechny zápisy PROFI, až poté zápisy BASIC. 

Mezi PROFI zápisy je pak možné získat status „doporučujeme“, který zajistí vyšší umístění než u profilů, které 

tento status nastaven nemají. Status „doporučujeme“ je možné získat vždy na celé roční období zápisu. 

Cena: 490 Kč / 12 měsíců (službu nutno objednat, cena uvedena bez DPH) 

 

Informace o sportovním zařízením článkem na Ronnie.cz 
Každý týden vyjde na serveru Ronnie.cz krátký článek (tzv. bleskovka) s informacemi o všech v tomto týdnu 

přidaných sportovních zařízeních. Tato informace přivede hned v prvních dnech na Váš profil stovky nových 

čtenářů a tedy i případných klientů.  

Cena: 0 Kč (není nutné objednávat, zařazení je automatické) 

 

Perfektní pozice ve vyhledávačích 
Díky silné podpoře serveru Ronnie.cz i dlouholetým zkušenostem programátorů je zajištěna perfektní pozice 

profilu Vašeho sportovního zařízení ve vyhledávačích. Snadno se pak stane, že při zadání např. do 

vyhledávače Seznam.cz výrazu „posilovna Vaše město“ vyskočí na prvních pozicích právě Vaše sportovní 

zařízení. Zisk nových návštěvníků je tak více než zaručen. 

Cena: 0 Kč (není nutné objednávat, zařazení je automatické) 

 

 

Jak se do projektu zapojit? 
 

Pokud Vás zaujaly možnosti projektu Kamzasportem.cz, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat 

s případnou objednávkou zápisu právě Vašeho sportovního zařízení a domluvíte si osobní návštěvu některého 

z našich pracovníků přímo u Vás. 

 
Kontaktní informace: 
Filip Ťoupalík 

Redakce Ronnie.cz  e-mail: filip@ronnie.cz 

Svahová 1537/2  telefon: 773 02 22 10 

100 00 Praha 10  www.kamzasportem.cz  



 

Obrazová příloha 1: úvodní stránka Kamzasportem.cz 

 

Na úvodní stránce Kamzasportem.cz najdou čtenáři přehlednou mapu České republiky, kde postupným 

výběrem naleznou požadovanou lokalitu. Následně se jim zobrazí odpovídající seznam sportovních zařízení 

tak, jak ukazuje obrazová příloha 2. 

 

 

Snadné vyhledávání 
mezi sportovními zařízeními

dle klíčového slova. 

Možnost umístění až čtyř 
log sportovních zařízení 

pro zvýšení návštěvnosti. 

Seznam všech krajů a okresů
ČR pro snadné nalezení 

žádané lokality. Po kliknutí na daný kraj  
se zobrazí mapa s okresy, kde 

se vybere žádaná lokalita. 



 

Obrazová příloha 2: výpis zařízení v dané lokalitě 
 

Po výběru lokality se čtenářům zobrazí výpis všech sportovních zařízení. Nejdříve zápisy varianty PROFI, 

následně zápisy BASIC (obrázek níže pochází z dob příprav projektu a je zde pouze pro ilustraci) 

 
Snadné vyhledávání 

mezi sportovními zařízeními
dle klíčového slova. 

Možnost zpřesnění výběru 
 (např. posilovny, solária, 

 masáže apod.) 

Zápisy označené jako 
„doporučujeme“ se vypíší 

jako první. 

Takto se vypisuje 
profil varianty 

PROFI. 

Takto se vypisuje 
profil varianty 

BASIC. 



 

Obrazová příloha 3: úvodní stránka profilu 
 

Úvodní stránka profilu obsahuje jednu fotografii ze sportovního zařízení a stručný textový popis. Následují 

kontaktní údaje s adresou (včetně prokliků na polohu na mapě), telefonem a e-mailovým kontaktem (ten je 

uveden v podobě odolné proti zasílání nevyžádané pošty). V tabulce s otevírací dobou je vždy zvýrazněn 

dnešní den. Ve statistikách návštěvnosti profilu je graf s vývojem návštěvnosti za posledních 30 dní. Součástí 

úvodní stránky jsou i aktuality, krátké články připravované Vámi, Vašimi pracovníky či Vámi zvolenou osobou 

s aktuálními informacemi o Vašem sportovním zařízení (např. změny otevírací doby, novinky a akce atd.). 

 

 

Úvodní fotografie  
sportovního zařízení. 

Úvodní textový popis 
sportovního zařízení  

se základními informacemi. 

Název zařízení  
včetně uvedení  
okresu a kraje. 

Adresa zařízení,  
prolinkování na mapu  

a kontaktní údaje. 

Otevírací doba  
s tučně vyznačeným  

dnešním dnem. 

Statistické informace  
o profilu včetně  
návštěvnosti. 

Aktuality a krátké zprávy  
o novinkách s možností  

vlastní správy. 



 

Obrazová příloha 4: stránka s popisem 
 

Druhá stránka profilu obsahuje zevrubný textový popis sportovního zařízení včetně jedné ilustrační fotografie. 

Následuje ceník služeb s možností doplňkového popisku (např. informace o množstevních slevách, akcích 

atd.). Na závěr stránky jsou uvedeny plné informace o provozovateli včetně IČO a DIČ a kontaktů. 

 

 
 

 

Kontaktní údaje  
a informace o provozovateli 
(možno i včetně IČO a DIČ). 

Rozsáhlý textový popis  
sportovního zařízení 
bez omezení délky. 

Ilustrační  
fotografie 
k popisu. 

Ceník s možností 
uvedení dalšího 

doplňkového popisu. 



 

Obrazová příloha 5: fotogalerie a video 
 

Na třetí straně profilu je uvedena fotogalerie sportovního zařízení s možností zvětšování fotografií a jejich 

textovým popisem a následně videozáznam s průchodem sportovním zařízením. Všechny tyto materiály může 

připravit zdarma náš pracovník, Vy tedy s jejich přípravou nemáte žádnou práci! 

 

 

Fotogalerie s libovolným 
počtem snímků  

ze sportovního zařízení. 

Videoprůchod sportovním 
zařízením s možností přehrání 
i ve vysokém rozlišení (HQ). 



 

Obrazová příloha 6: komunitní funkce 
 

Čtvrtá a pátá stránka profilu jsou věnovány komunitním funkcím, které zajistí stále vysokou návštěvnost Vašeho 

profilu i to, že Vaši návštěvníci budou vždy vědět o všech provedených změnách. Na této stránce si každý, kdo 

navštěvuje Vaše zařízení, může zobrazit vlastní ikonku, vyvěsit inzerát s informací, že hledá sparingpartnera či 

přidat fotografie pořízené právě u Vás. 

 

 
 

 

 

Možnost pro čtenáře  
k přihlášení svého e-mailu 

pro zasílání novinek. 

Inzeráty návštěvníků, 
kteří hledají 

sparingpartnera. 

Čtenáři serveru, kteří u Vás 
trénují. Ti všichni budou vědět 

o každé novince jako první. 

Fotografie pořízené čtenáři 
právě ve Vašem 

sportovním zařízení. 


