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 1 Úvod
Sportovní  kluby  v  České  republice  se  v  současné  době  velmi  často  potýkají

s  finančními  problémy.  V  našich  podmínkách  jsou  sportovní  organizace  živy 

především díky dotacím z městských rozpočtů a příspěvků sponzorů. Jenže v době, 

kdy ekonomická nestabilita skolila řadu významných podniků a další jsou nuceny své 

prostředky investovat mnohem rozvážněji,  aby neriskovaly budoucnost, není lehké 

tyto sponzory sehnat a také radnice bývají v tomto ohledu opatrnější než v minulosti.

Složité to mají i hokejové kluby. Jen ve třech nejvyšších  českých  soutěžích působí 

dohromady čtyřiapadesát subjektů. Když k tomuto vysokému počtu přidáme fakt, že 

platy hráčů se i v nižších soutěžích, kde se ještě před pár lety hrálo „za pivo a párek“ 

v posledních letech začaly šplhat do vysokých částek, pak je jasné, že má oslabená 

česká ekonomika problém takové množství klubů utáhnout.  Manažeři  musí vyvíjet 

velké úsilí, aby sehnali potřebné množství finančních prostředků pro bezproblémové 

fungování  svého klubu.  Neměli  by se  zaměřovat pouze  na vyhledávání externích 

zdrojů, ale i na to, aby kluby generovaly vlastní příjmy.

K tomu je zapotřebí přilákat na stadion co největší počet fanoušků a umět s nimi 

pracovat tak, aby klubu odevzdávali  kromě vstupného i  další  peníze například za 

občerstvení  nebo  suvenýry.  Aby  toho  bylo  docíleno,  musí  klub  používat  správné 

marketingové nástroje, kterými si  fanoušky získá. Stejně tak je třeba být úspěšný

v komunikaci se sponzory.

Cílem této práce je zjistit, jaké mají kluby v oblasti marketingu možnosti a jak lze při 

snaze získat finance potřebné na provoz klubu využívat internet.

Svou práci jsem rozdělil do tří hlavních bloků. Teoretický blok přináší souhrn většiny 

doposud  zjištěných  marketingových  praktik  využívaných  v  této  oblasti  doplněný

o  příklady.  Následující  praktická  část  se  věnuje  výhradně  možnostem  využití 

internetu  v  propagaci  hokejových klubů,  které  jsou doloženy konkrétními  příklady 

založenými na vlastním výzkumu.

Součástí je i  žurnalistická část,  která uvádí čtyři žurnalistické žánry psané formou 

zveřejnitelnou na webu s hokejovou tématikou a  která se rovněž snaží  přispět  k 

řešení  této  problematiky.  Je  zaměřena  převážně  na  menší  kluby,  které  nejsou  v 

centru mediálního zájmu a o to je jejich role při získávání financí těžší.
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 2 Marketing ve sportu

Každá firma, která obchoduje s vlastními produkty, se musí snažit navázat kontakt se 

svými zákazníky a k tomu využívá marketingový komunikační mix. Mezi jeho hlavní 

nástroje patří propagace, podpora prodeje, public relations a osobní prodej. Pokud 

chce firma propagovat svůj výrobek v médiích, zaplatí za to spoustu peněz, a tak 

hledá jiná řešení. Pokud firmy dobře zváží své cíle a podle nich pak volí nejvhodnější  

prostředky,  jak  jich  dosáhnout,  pak  často  padne  volba právě  na  sponzorování 

sportovních klubů.

Zde je třeba uvést, že sponzorství není pouhou snahou o to udělat propagovanému 

výrobku reklamu a dostat firmu do povědomí lidí. Účelem je to, že firma získá kontakt  

s určitým segmentem na trhu, který v optimálním případě odpovídá právě její cílové 

skupině,  a  může  s  ním komunikovat.  Při  porovnání  výnosů  ze  sponzorství  nebo

z  reklamy  s  jejich  náklady  lze  zjistit,  že  kvalitně  řízené  sponzorství  je  mnohem 

výhodnější.1

 2.1 Sponzorství ve sportu

Sponzorství  ve  sportu  by  mělo  být  partnerským vztahem,  ze  kterého  obě  strany 

dokáží těžit ve svůj prospěch. Firmy obecně poskytují klubům finanční prostředky, 

materiální  pomoc  nebo  služby  a  samy  tímto  dosahují  svých  marketingových

a komunikačních cílů. Obecně platí, že obě strany dosahují svých cílů pomocí strany 

druhé.

Mělo by jít o symbiotický vztah, kdy jedna strana poskytuje své služby té druhé za 

určitě protislužby. Firmy tak za svůj vklad (ať už finanční,  věcný nebo poskytnuté 

služby) do sportovní organizace, žádají protislužbu, která může mít podobu rozšíření 

reklamy  a  následného  dosažení  komunikačních  cílů  pro  podnik  (např.  vylepšení 

jména  a  image)  nebo  jeho  výrobky.  Sponzorovaný  očekává  od  sponzora  takové 

prostředky, které mu pomohou zlepšit výkony a ulehčí další náročně úkoly s vedením 

klubu spojené.

Sponzorství  je  tedy  možno  vymezit  jako  čistě  obchodní  vztah.  Nejde  pouze

1 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 195. ISBN 
978-80-7357-666-0. 
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o dobročinnost firem. Vše musí být podloženo obchodními podmínkami, vzájemně 

definovanými a odsouhlasenými cíli a vzájemném přínosu.

Podle  Jiřího  Novotného  je  možno  sponzorství  zařadit  mezi  marketingové  služby

a  „v  současnosti  jsou zde zařazovány:  reklama (advertising),  vztahy s  veřejností  

(public relations), sponzorství (sponsorship), podpora prodeje (sales promotions).“2

Přestože  je  mnohé  již  naznačeno  výše,  přidávám  i  seznam  příčin,  které  vedou 

podniky ke sponzorství. Podle Novotného se jedná o:

- „zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku, nebo službě,

 - za pomoci sportu podporovat identifikaci sponzora,

- zlepšit místní znalost o sponzorovi,

- vytvářet dobré jméno ve společnosti, mezi zaměstnanci,

- osobní preference vedení podniků.“3

Pokud se někdo rozhodne stát  se sportovním sponzorem, má k dispozici  širokou 

škálu možností, kam své prostředky investovat. Může zvolit jednotlivé sportovce, či 

celé kluby nebo třeba přispět na organizaci sportovní události nebo její části. 

Sponzorem  může  být  podnik,  který  se  zaměřuje  na  výrobu nebo  distribuci 

sportovního zboží, který tím pádem zvyšuje povědomí o svých produktech. Například 

Reebok dotující dresy v NHL nebo Střída Sport podporuje pardubický hokejový klub. 

Dále může jít o firmy, které ke sportu nemají vůbec žádný vztah, ale vylepšují si tímto 

celkový obraz a sportovní kluby využívají jako komunikační instrument. Ve světovém 

měřítku to může být například i česká ŠKODA auto, která je generálním partnerem 

Mistrovství světa v hokeji  IIHF nebo v poměrech české extraligy firma Mountfield, 

která sponzoruje klub z Hradce Králové. 

Dále mají sponzoři na výběr, zda se rozhodnou podporovat celé sportovní odvětví 

(například  pivovar  Radegast  v  minulosti  podporoval  všechny moravské a  slezské 

hokejové kluby) nebo se zaměří pouze na jeden klub.4

Co se týče statistického výstupu,  kterým by sponzoři  byli  schopni  zjistit  efektivitu 

2 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 195-196. ISBN 
978-80-7357-666-0. 

3 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 198. ISBN 
978-80-7357-666-0. 

4 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 194-199. ISBN 
978-80-7357-666-0. 
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prostředků vynaložených na sport, tak v současné době neexistuje žádná metodika, 

která  by  byla  schopna  přesně  vyčíslit,  jak  se  sponzoring  odráží  do  úspěšnosti 

realizace stanovených cílů s ním spojených.

V  případě,  že  se  firma  rozhodne  jako  prostředek  komunikace  zvolit  sponzorství 

nějakého  klubu,  měla  by  si  předem  uvědomit,  kde  všude  bude  tato  její  činnost 

prezentována. To, že logo na dresech nebo mantinelu bude působit na diváky přímo 

na sportovištích, je jisté. Velmi cenná propagace firmy se však uskuteční v případě, 

že přenos nebo záznam z utkání bude vysílán v televizi nebo se fotografie objeví

v denním tisku a  elektronických médiích. Pro firmy je vhodné  investovat právě do 

sportovního odvětví, které často dostává prostor v televizním zpravodajství.5 Podle 

výzkumu Evy Herzmannové z roku 2005, ve kterém zkoumala poměr jednotlivých 

sportů  ve  zpravodajství  ČT  1  a  TV  Nova,  hokej  dostává  30%  vysílacího  času 

sportovních  zpráv,  což  je  hned  na  druhém  místě  za  kopanou,  která  má  33%. 

Hokejové kluby tak mají v tomto velmi slušnou výchozí pozici.6

Pokud však chceme mít přímé důkazy efektivity sponzoringu, musí mít společnost 

předem dáno, čeho chce dosáhnout. Pokud jde o zvýšení znalosti jména firmy nebo 

objemu prodeje,  dělá  se průzkum ještě před zahájením sponzoringu.  S časovým 

odstupem se pak dá opětovným měřením zjistit, jak se daná čísla změnila. Obtížnější 

je poté vyjádřit,  jestli  se vnímání společnosti  zlepšilo k lepšímu, či horšímu. To je 

prakticky nemožné.

Co se týče dalších možností  měření,  pak Šárka Daňhelová (Sportovní Marketing, 

2009)  uvádí  následující: „Často  vzpomínaným  předpokladem  v  souvislosti  se  

sponzoringem  je,  že  jeho  efektivnost  může  být  měřena  podobným  nástroji  jako  

reklama. Přesto se mnozí vědci v tomto oboru shodnou, že i když byly všechny cíle  

sportovního  sponzoringu  důkladně  zmapovány,  výzkum  měření  jeho  účinnosti  je  

stále nejednoznačný. Někteří  vědci (Javalgi,  1994) se dokonce zmiňují  o tom, že  

sponzoring je pouze zdrojem spíše pro uspokojení osobních potřeb než komerčních  

cílů. Většina ovšem souhlasí s naléhavostí měření, zejména pří v poslední době se  

objevující  váze  investic.  Podle  publikace  od  Incorporated  Society  of  British  

5 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 38. ISBN 
8021039019.

6 Komunikační účinnost sportovního sponzoringu. In: Marketing & Komunikace [online]. 2005 [cit. 
2014-04-27]. Dostupné z: http://www.mandk.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006120001
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Advertisiers  (ISBA),  nazvané  „Průvodce  měřením  sponzoringu“,  se  mohou  měřit  

následující cíle: dosah sponzoringu s ohledem na demografii, povědomí a postoje ke  

sponzoringu,  dosah  a  kvalita  mediálního  vysílání,  merchandising  a  jiné  prodejní

a zaměstnanecké postoje s důrazem na celkovou komunikační účinnost.“7

Měření zaměřené na produkt nebo značku

V tomto případě zdatně poslouží výše zmíněný model, kdy je požadovaný ukazatel 

pomocí průzkumu změřen před začátkem  sponzorování a poté znova s časovým 

odstupem.  Následným porovnáním si  sponzor  udělá obrázek o tom, zda se jeho 

investice do daného sportovního klubu vyplatila, či nikoliv.

Monitorování médií

Tato metoda je využívána velmi často a má za úkol například sledovat délku vysílání 

nebo  sledovanost  přenosů,  ve  kterých  se  sponzor  objeví.  Dále  například  rozsah 

článků v tisku a podobně.  Nevýhodou je,  že nelze dokázat,  jakou měrou se tato 

forma propagace promítla do výsledného chování zákazníků.

Měření demografického dosahu

Ve své podstatě jde pouze o počet lidí, kteří mohli být sponzoringem osloveni.8

 2.2 Kontakt s fanoušky

Již řada vědců se v minulosti snažila vytvořit model chování sportovních fanoušků. 

Nedařilo se jim však do těchto modelů zakomponovat emocionální stránku věci a její  

pozdější  vliv  na  chod  klubu.  Bylo  tomu  tak,  protože  ke  svým  úvahám  využívali 

neoklasických teoretických konceptů,  které  nemají  dostatečné prostředky k  tomu, 

aby tyto věci uměly zohlednit.  Jiří  Novotný uvádí, že v roce 2004 Quinn a Bursik 

zkonstruovali  dynamický model  fanouška, který byl  však opět velmi zjednodušený

a zahrnoval pouze jeden produkt klubu.  Dále několik dalších neklubových produktů 

za  jednotkové  ceny  a  pár  dalších  zjednodušených  předpokladů.  Zmíněná 

„Quinn-Bursikova užitková funkce fanouška v čase t (Vzorec 2.1.) má tuto podobu:

7 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 39. ISBN 
8021039019.

8 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 39-40. ISBN 
8021039019.
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u(t) = u[c(t), y(t), S(t), q(t)]  (2.1.)

kde c(t) je spotřeba klubového očekávaného produktu v čase (t),

y(t) je spotřeba neklubového neočekávaného produktu, vyjádřená v 

abstraktních peněžních jednotkách tzv. Numeaire (Zboží jehož cena je 

jednotková), v čase (t),

S(t) je zásoba fanouškovského kapitálu neboli intenzita fandění v čase (t),

q(t) je časový vektor představující ocenění kvality týmu a jeho soutěžní kvality 

v čase (t).“9

Všichni  manažeři  se dnes snaží o  to,  aby klub pod jejich vedením dosahoval  co 

největších úspěchů a mnohdy neberou ohled na náklady. Proto jsou závislí na tom, 

zda jim fanoušci zachovají přízeň. Z modelu vyplývá, že užitek fanoušků je velmi 

silně ovlivňován dvěma faktory, které oddělují sportovní klub od běžných podniků,

a vedení klubu by se ve fanouškovi mělo snažit vyvolat závislost, aby byla zajištěna 

pravidelná a vysoká návštěvnost jednotlivých utkání daného klubu.

Přestože  jsou  fanoušci  pouze  pasivními  účastníky  sportovních  zápasů,  jsou  pro 

každý klub důležitým faktorem a měla by jim být věnována vysoká pozornost. Ne 

všechny české kluby k  tomuto  přistupují  zodpovědně a  na vině  může být  to,  že

v našem prostředí výdělky ze vstupného netvoří příliš významnou část příjmů. Přesto 

by se i tímto směrem měl ubírat klubový marketing. I ten však samozřejmě nese své 

náklady,  které  nejsou  všechny  kluby  ochotny  obětovat  v  potřebné  výši.  Naopak 

dobrou práci při lákání fanoušků v nejvyšší české soutěži provádějí Pardubice, které 

mají jednu z nejvyšších průměrných návštěvností v Evropě a s marketingem spojené 

přínosy jsou vyšší než náklady.10

 2.2.1 Aplikace modelu 4P ve sportovním prostředí

Klasický  marketingový  model  4P,  který  vyvinul  Neil  Borden,  lze  praktikovat  i  ve 

sportovním  světě.  Model  hovoří o  čtyřech  faktorech,  které  umožňují  kontakt  se 

zákazníky  (v  tomto  případě  fanoušky)  –  product  (produkt),  price  (cena),  place 

(umístění) a promotion (propagace).

9 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 349. ISBN 
978-80-7357-666-0. 

10 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 349-350. ISBN 
978-80-7357-666-0. 
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Product (Produkt)

V tomto případě jde o hokejový zápas jako takový. Divák se rozhoduje, zda utkání 

navštíví  podle  spousty  faktorů.  Například  podle  momentální  formy  mužstva, 

vyrovnanosti ligové soutěže, atraktivity protivníka, ceny vstupenek atd. Kromě těchto 

klíčových věcí se dále lidé rádi nechají nalákat na něco netradičního, a proto se kluby 

snaží  nabídnout  i  doprovodné akce.  Ty  mohou mít  formu přestávkových soutěží, 

představení  a  projekcí.  Časté  jsou  i  autogramiády  hráčů  a  podobně.

V posledních letech byly na některých stadionech vybudovány i dětské koutky, kde 

mohou rodiče po dobu zápasu své děti nechat, neboť možnost zajistit hlídání pro své 

ratolesti může být pro mnohé z nich rozhodujícím faktorem, jestli se na zápas vydají.

Price (Cena)

To, jestli je sportovní organizace úspěšná v lákání lidí na stadion, se odvíjí i od toho,  

kolik peněz si za své služby od diváků žádá. Kluby se rozhodují o výši vstupného 

zejména  na  základě  předchozích  zkušeností.  Odrazovým  můstkem  jsou  ceny

z minulých let, které jsou porovnávány s tím, jak na ně reagovala návštěvnost. Tyto 

ceny jsou pak upraveny vzhledem k aktuálním okolnostem. V sezónách, kdy hráčské 

odbory v NHL jednaly o nových kolektivních smlouvách a hokej se za mořem nehrál, 

brázdila  kluziště  české extraligy  spousta hvězd nejbohatší ligy  světa,  což logicky 

přitáhlo více lidí a kluby si mohly dovolit vyšší vstupné. Dále se do cen promítají ceny 

lístků v konkurenčních klubech nebo jiných sportovních odvětvích.11

Kluby  si  v  některých  případech  účtují  přirážku  na  zápasy,  které  jsou  pro  diváka 

atraktivnější.  Může jít  o  různá městská nebo regionální  derby,  či  důležité  zápasy 

play-off. Za lístek na finále letošní extraligy například fanoušci Zlína zaplatili devět set 

oproti  běžným  dvě  stě  dvaceti  korunám.12 Ceny  lístků  se  také  často  liší  podle 

rozmístění sedaček, případně míst ke stání, na stadionu. 

Kluby si zakládají i na prodeji permanentních vstupenek. Je tomu tak zejména proto, 

že  na  začátku  sezóny  z  prodeje  permanentek  obdrží  vysoký  finanční  obnos,  se 

kterým mohou počítat bez ohledu na to, jak bude návštěvnost reagovat na výkony

11 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 352-353. ISBN 
978-80-7357-666-0. 

12 Informace ohledně předprodeje vstupenek na pátý zápas finále s Kometou. In: PSG Zlín Oficiální 
webové stránky [online]. 2014 [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://hokej.zlin.cz/clanek.asp?
id=Informace-ohledne-predprodeje-vstupenek-na-paty-zapas-finale-s-Kometou-1321
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v sezóně. Navíc divák, který si vstupné na celý rok zaplatí, s vyšší pravděpodobností 

přijde na stadion podpořit svůj tým i v období, kdy se klubu nedaří, protože nechce 

obětovat peníze, které do permanentky investoval. 

Place (Umístění)

V posledních letech se staly doménou moderní arény, které divákovi poskytnou větší 

komfort a kluby si jsou vědomy, že rekonstrukcí starého stadionu dosáhnou mnohem 

menší kvality než výstavbou nové haly.13 Proto mnohé kluby v posledních několika 

letech nechaly postavit nové luxusní arény a jiné je budují, či plánují jejich výstavbu.14 

Pro fanoušky je důležitý  nejen komfort  v nitru těchto multifunkčních hal,  ale také 

okolní zázemí. Důležité je, aby se lidé ke stadionu bez problémů dostali jak MHD, tak  

vlastními automobily. S těmi se pojí i nutnost dostatečného počtu parkovacích míst.

Roli  hraje  i  čas  konání  zápasu.  V  menších  městech  se  kluby  snaží  držet  léty 

prověřených časů, na které jsou lidé zvyklí. Kluby ve velkých městech se naopak 

snaží začátky zápasů oddalovat na co nejpozdější dobu, čímž reagují na to, že ve 

velkých městech mají lidé většinou delší pracovní dobu. 

Promotion (propagace)

Marketingová komunikace má za úkol ovlivňovat a přesvědčovat zákazníka ke koupi 

a spotřebě daného produktu. Popřípadě informovat o vlastní existenci firmy. K tomu 

stanovuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, které musí být splnitelné. Dále určuje, kdo 

je cílovou skupinou, na kterou se chce organizace zaměřit. Podle těchto faktorů pak 

volí nástroje, kterými toho chce dosáhnout.

Sportovní  kluby  samozřejmě  marketingovou  komunikaci  využívají  denně  a  jejím 

prostřednictvím se pokouší hlavně o maximalizaci počtu návštěvníků na zápasech. 

Krátkodobým cílem může být například stimulace návštěvnosti na určitý zápas, či 

období.  Střednědobé  cíle  se  většinou  snaží  o  překonání  počtů  fanoušků

z předchozích let  a  dlouhodobým cílem může být  snaha v horizontu několika let 

pravidelně vyprodávat stadion na každé utkání.

13 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 353. ISBN 
978-80-7357-666-0. 
14  Fanoušci Ocelářů se již brzy mohou těšit na permanentky do nové Werk arény!. In: Oficiální 
stránky HC Oceláři Třinec [online]. 2014 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: http://hcocelari.cz/clanek.asp?
id=Fanousci-Ocelaru-se-jiz-brzy-mohou-tesit-na-permanentky-do-nove-Werk-areny--2662
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Cílovou  skupinou  hokejových  klubů  bývají  především  muži,  kteří  mají  vždy  na 

tribunách největší zastoupení, a tak sportovní organizace cílí svůj marketingový mix 

především na ně. V uplynulých pár sezónách však kluby začaly věnovat pozornost

i ženám a rodinám s dětmi. Pro ně připravují například slevy na vstupném či dokonce 

lístky pro děti  úplně zdarma. Aby  sportovní organizace rodiny s dětmi  na stadion 

přilákaly, přizpůsobují tomu často i program v průběhu zápasu.

Součástí propagace je i reklama, která je mezi hokejovými kluby často využívaným 

komunikačním nástrojem, jenž je praktikován v několika fázích. Tou první je období 

mimo  sezónu,  kdy  se  hokej  nehraje,  ale  klub  přesto  potřebuje  zůstat  s  lidmi

v  kontaktu.  Důležité  pro  něj  je  zejména  to,  že  potřebuje  prodat  co  nejvíce 

permanentek  na  další  ročník.  Proto  tyto  kluby  často  oslovují  „permanentkáře“

z předchozí sezóny a primárně k tomu využívají svých internetových stránek, kde jim 

například nabízí slevy při koupi permanentní vstupenky na další rok. Používány jsou 

v tomto směru i dopisy nebo emaily bývalým předplatitelům vstupného a zřídka se 

sportovní  organizace  na  bývalé  držitele  sezónních  vstupenek  snaží  apelovat 

prostřednictvím billboardů. 

Druhá a hlavní fáze přichází se začátkem sezóny, kdy nastává čas začít lákat lidi na 

domácí  zápasy.  I  k  tomuto  účelu  velkou  měrou  slouží  internetové  stránky,  ale 

využívána  je  i  reklama  v  rádiích.  O  dalších  utkáních  může  informovat  i  během 

probíhajícího zápasů hlasatel  přímo na stadionu. Hojně jsou používány billboardy 

nebo upoutávky v novinách a specializovaných časopisech.

Zviditelnit se klub může i o pomocí podpory prodeje. Obecně se do podpory prodeje 

zařazují  například  slevové  kupóny,  vzorky  zdarma,  výhodná  balení,  soutěže, 

předváděcí  akce  nebo  dárky  za  nákup  v  určité  hodnotě.  Sportovní  kluby  svou 

podporu prodeje rozlišují podle toho, zda aktuálně chtějí prodat vstupenky na jeden 

zápas nebo sezónní permanentky. Některé sportovní organizace používají akce typu 

„zaplaťte dva lístky a třetí  dostanete zdarma“ a podobně. Časté je i  odměňování 

majitelů  permanentek.  Ať  už  právem účastnit  se  soutěží  na  úkor  fanoušků,  kteří 

sezónní vstupenku nevlastní nebo třeba losováním majitelů permanentek, kteří pak 

mohou  získat  hodnotné  dárky  od  sponzorů.  Kluby  v  posledních  letech  stupňují 

frekvenci  podobných  akcí,  ale  častým  problémem  bývá,  že  jsou  o  nich  lidé 
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nedostatečně informování.15

Pro velké kluby bývají podobné akce prakticky samozřejmou záležitostí, ale přibývá 

jich i mezi menšími kluby. HC Nový Jičín hraje 2. ligu, která je po extralize a první lize 

třetí  nejvyšší  soutěží  u  nás,  ale  majitelé  permanentek  tam  letos  mohli  soutěžit 

například o LCD televizi, jízdní kolo nebo bečku piva.16

Jednou z nejdůležitějších částí komunikačního mixu jsou Public relations. Zkráceně 

také PR, česky vztahy s veřejností,  jsou součástí  komunikačního mixu, která má 

možnost využívat stejné nástroje jako reklama. Rozdíl je však v tom, že na rozdíl od 

reklamy,  která  se  snaží  nabádat  lidi  ke  koupi  daného  produktu,  má PR za  úkol  

vylepšovat povědomí o firmě a také to, v jakém světle veřejnost firmu vnímá. Oproti 

běžným firmám mají sportovní kluby v tomto mírnou výhodu. Jelikož se sport nachází 

ve veřejném zájmu permanentně, věnují  se mu média a povědomí o klubech tak 

přetrvává i bez výrazného úsilí ze strany tiskového oddělení daného klubu. 

To však neznamená, že se tisková oddělení nesnaží o to, aby povědomí bylo silnější 

a aby se právě o jejich klubu psalo více. Proto vydávají tiskové zprávy o  změnách

v týmu, zraněních nebo individuálních úspěších svých hráčů. Zájem kluby mají i na 

tom, aby veřejnost věděla o nejrůznějších akcích, které klub pořádá.

Důležitou roli  v tomto sehrávají  hlavně internetové stránky. Proto jim kluby věnují  

vysokou pozornost a většina z nich vede své weby na vysoké a profesionální úrovní. 

Návštěvník webových stránek se může dočíst  o  tom, kdy tým své zápasy hraje, 

následně jak dopadly a co si o jejich průběhu myslí hráči a trenéři. Dále je možno 

nalézt  ceny vstupného, vyznačení  a popisy cesty na stadion,  kontakty na vedení

a  spoustu  dalších  věcí,  které  mohou  pomoci  novým fanouškům nalézt  potřebné 

informace k tomu, aby jim nic nebránilo k tomu na tribuny zavítat.17

V České republice má většina hokejových webů velmi podobné uživatelské prostředí, 

takže návštěvník nemá problém zorientovat  se na webech soupeřů.  Tento model 

zavedla společnost eSports.cz, s.r.o.,  která se tvorbě sportovních webů věnuje již 

deset let.  V současné době u nás spravuje více než šedesátku hokejových webů

15 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 353-356. ISBN 
978-80-7357-666-0.

16 Permanentky na 2. ligu v prodeji. In: Oficiální stránky HC Nový Jičín [online]. 2013 [cit. 2014-04-24]. 
Dostupné z:http://www.hcnj.cz/index.php?page=4&table=aktuality&id_clanku=435

17 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 356. 
ISBN 978-80-7357-666-0.
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a  expanduje  do  zahraničí.  Kluby  služeb  této  společnosti  rády  využívají,  neboť 

eSports díky tomu, že zaměstnává studenty, je schopen nabídnout velmi nízké ceny 

a dohlíží na vysokou kvalitu odvedené práce. Kluby tak za příznivou cenu dostanou

k dispozici profesionální webovou prezentaci.18

Z výše uvedených faktů vyplývá, že komunikace s diváky a jejich přilákání na stadion 

je jedním ze základních cílů marketingu hokejových klubů. Ty se musí snažit přilákat 

na tribuny co nejvíce lidí a tím maximalizovat příjmy ze vstupného. Každý klub se 

musí snažit o to, aby přesvědčil lidi k loajalitě ke svým barvám a vybudoval si širokou 

a věrnou základnu fanoušků.19

 2.3 Klubová identita

I zde existuje paralela ke klasické firmě a podnikové identitě. S tou je často spojován 

i  pojem image,  ale  vkládání  rovnítka mezi  tyto  dva výrazy není  na místě.  Image 

podniku, v tomto případě sportovního klubu, je používána ve smyslu názoru, který si 

v daném období o organizaci vytvoříme pohledem zvenčí. Image rozhoduje o tom, 

zda je klub veřejností přijímán pozitivně, či negativně a kluby se musí samozřejmě 

snažit o vybudování co nejlepšího obrazu.

Oproti  tomu podniková či  klubová identita je sice také brána jako projev vnímání 

společnosti zvenčí, ale toto vnímání má mnohem hlubší a dlouhodobější kořeny než 

image. Jiří Novotný vysvětluje, že: „podniková identita je na druhé straně zosobnění  

společnosti odvozené z její filozofie, historie, kultury, stylu vedení, pověsti a chování  

zaměstnanců, prodavačů a jiných reprezentantů společnosti.“20 Zkráceně by se dalo 

říci, že image je budována na základě prostředků klubové identity.

Ve  sportovním  prostředí  často  bývá  hodnotícím  faktorem  vizuální  projev.  Tedy 

klubové logo či barvy, které nosí hráči na dresech a které jsou pro klubové potřeby 

používány. Dále je důležitá pověst, která se vždy odvíjí od výkonu. Čím lepší výkony 

tým podává, tím lepší má výsledky a právě výsledky jsou tím, co fanouška nejvíce 

zajímá, takže mají na pověst největší vliv.

18 Esports.cz Sportsweb Specialist [online]. 2010 [cit. 2014-04-24]. Dostupné 
z: http://esportsmedia.cz/weby-sportovnich-klubu/

19 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 356. 
ISBN 978-80-7357-666-0.

20 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 357. ISBN 
978-80-7357-666-0.
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Program klubové identity by měl v lidech vyvolat pocit důvěry, od kterého se pak 

odvíjí pohoda v celé organizaci. Ta má posléze pozitivní účinky na práci celého týmu, 

zaměstnanců i fanoušků. 

Víra ve vlastní klub a pozitivní vztah k jeho produktům se pak promítá i do komerční 

stránky.  Podle  ekonoma Jiřího  Novotného  mnoho  výzkumů potvrzuje,  že  lidé  se

o nákupu rozhodují podle pověsti značky (V tomto případě loga klubu). Pro úspěch 

v  této  oblasti  je  nutné  docílit,  aby  firemní  produkt  byl  mezi  ostatními  dobře 

identifikovatelný.  „Dobré  rozpoznatelnosti  klubu  lze  docílit  prostřednictvím  

soudržnosti prvků, jako je barva, písmo nebo symbol. Pokud je důsledně a vhodně  

používáme, vytvoříme dobře zapamatovatelný, jednotný dojem. Špatná soudržnost  

jednotlivých  prvků  může  na  druhé  straně  velice  negativně  poznamenat  image.“21 

Pokud je však image dobrá a lidé klub vnímají v pozitivním smyslu, promítne se to 

pro prodejnosti značky jako takové (Celého klubu, který přiláká diváky na stadion.)  

a  také  jejích  vedlejších  produktů,  kterými  ve  sportovním prostředí  jsou  například 

repliky dresů, klubové šály a podobně. Z prodeje vlastních produktů klub generuje 

zisk,  čímž  vylepšuje  svou  finanční  situaci  a  ta  se  zase  promítá  do  opětovného 

vylepšení  image.  Z  tohoto  vyplývá,  že  pokud  chce  klub  do  prvků  své identity 

zasahovat,  neměl  by  tak  činit  často  a  neuváženě.  Případné  změny  by  měly  být 

podloženy předchozím výzkumem problematiky.22

 2.3.1 Rozsah klubové identity

Klubovou identitu tvoří celá řada samostatných prvků. Každý z nich na diváky působí 

buď pozitivním nebo negativním dojmem a každý jednotlivec si z nich utvoří vlastní 

názor na klub. Nejdůležitějšími prvky klubové identity jsou

 - historie,

- filozofie,

- strategie,

- styl vedení,

 - aktuální výkon (případě hokejového klubu výkon sportovní),

 - dokonalost,

21 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 357. ISBN 
978-80-7357-666-0.

22 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 356-358. ISBN 
978-80-7357-666-0.
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 - image ve společnosti (média, fanoušci, sponzoři, partneři),

 - pověst,

 - důvěryhodnost,

 - tradice,

 - znak (logo) a jeho využití.23

• Historie a tradice

Historie  je  základním  prvkem,  ze  kterého  klubová  identita  vychází.  Minulost 

ověnčená úspěchy a mnoholetá tradice je pro fanoušky tím, co je na klubu výjimečné 

a co je k němu přitahuje.

• Image ve společnosti

Pozitivní  obraz,  jakým  lidé  klub  vnímají,  může  organizace  budovat  zejména 

prostřednictvím nejrůznějších akcí. Ať už jde o akce pořádané pro fanoušky nebo 

akce dobročinné. Důležité je vhodně vyhodnotit, na jakou skupinu tyto akce cílit a co 

daná skupina od klubu očekává.

• Aktuální výkony

I  aktuální  výkony  jsou  jednou  z  hlavních  součástí  klubové  identity,  ale  v  tomto 

případě je nesmírně obtížné uvádět jejich hodnotu například při jednání se sponzory, 

protože se mění ve velmi krátkých časových intervalech.

• Výčet prvků vizuální prezentace

Rovněž vizuální prezentace se skládá z velkého množství prvků. Níže jsou uvedeny 

ty nejdůležitější.

- jméno klubu

- logo, znak, symbol

- barevné ladění interiérů a exteriérů klubu

- uniformy, dresy, oblečení

- design produktů

- architektonický styl stadionu

- označení a ukazatele

23 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 358. ISBN 
978-80-7357-666-0.
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- klubové tiskoviny

- audiovizuální materiál

Každá z těchto položek dělá na fanouška dobrý nebo špatný dojem a všechny mají 

podstatný vliv. Ne všechny však každý klub skutečně využívá. To, jak bude design 

úspěšný se odvíjí od toho, jak je zapamatovatelný a příznačný. Proto jeho příprava 

musí  probíhat  velmi  uvážlivě a důkladně.  V praxi  nejčastěji  vychází  z  loga nebo 

jiného symbolu, kterému jsou pak přizpůsobeny klubové barvy.24

Znak

Přestože klubová identita zahrnuje širokou škálu nejrůznějších prvků, název klubu a 

jeho znak vždy bude hlavním objektem zájmu. Proto je nesmírně důležité, aby byl 

znak zvolen vhodně:  „Úspěšný znak by měl být dobře rozlišitelný, zapamatovatelný

a  měl  by  mít  přímý  vztah  ke  společnosti  a  jejím  aktivitám.  Musí  být  použitelný

v různých případech se stejným úspěchem,“25 tvrdí  Novotný  (Sport  v  ekonomice,  

2011). Četný je názor, že nejlepší znaky mají velmi jednoduché provedení a odlišují 

se od od ostatních. Často bývá propojen i se jménem či logem sponzora.26 V české 

hokejové Extralize takto propojily své znaky se sponzory například kluby ze Zlína, 

Pardubic, Třince, Karlových Varů, Plzně, Vítkovic nebo Hradce Králové. 27

 2.3.2 Stadion jako prostředek kontaktu s fanouškem

Stadion je dějištěm všeho podstatného, co se okolo klubu odehraje a tudíž i on by 

měl  v  sobě  nést  jistou  symboliku.28 V  České  republice  je  jeho  jméno  většinou 

odvozeno od názvu sponzora, což se týká i největší české haly, pražské O2 Arény, 

nebo druhé největší haly, ostravské ČEZ Arény29, ale z hlediska působení na tradiční 

hodnoty je vhodné, aby hala nesla například jméno klubové legendy. Tak je tomu 

například ve Zlíně, kde je klub pojmenován po obránci Luďku Čajkovi, který roku 

24 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 358-360. ISBN 
978-80-7357-666-0.

25 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 359. ISBN 
978-80-7357-666-0.

26 Tamtéž.
27 Tipsport Extraliga. Hokej.cz [online]. 2013 [cit. 2014-04-27]. Dostupné 

z: http://www.hokej.cz/cz/tipsport-extraliga/
28 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 360. ISBN 

978-80-7357-666-0.
29 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 15. ISBN 

8021039019.
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1990 v šestadvaceti letech tragicky zemřel poté, co narazil hlavou do mantinelu.30 

Důležité  momenty  a  osobnosti  klubové  historie  mohou  být  vystaveny  i  před 

stadionem.31 V českém hokejovém prostředí toto nalezneme například v Litvínově, 

kde  v  roce  2006  před  halou odhalili  sochu  tragicky  zesnulého  bývalého  hráče

a  reprezentačního  trenéra  Ivana  Hlinky,  který  český  národní  tým  dovedl

k olympijskému zlatu v Naganu.32

Aby si divák mohl užít utkání bez zbytečných obav o sebe nebo své blízké, musí

k tomu být vytvořeno bezpečné zázemí. Proto je klub povinen zajistit pořadatelskou 

službu,  která  na  stadion  nevpustí  neoprávněné  osoby,  dále  přítomnost  policie

a zdravotnické zabezpečení.33 Kluby si vytvářejí vlastní návštěvnické řády a určují 

pravidla pro vpuštění lidí na stadion. Například ve Zlíně pořadatelé i přes platnou 

vstupenku nevpustí do haly nikoho, komu je dechovou zkouškou naměřena více než 

jedna promile alkoholu.34 V Ostravě navíc dbají i na pasivní prvky bezpečnosti a jako 

první  v  České  republice  namontovali  na  svých  dvou  zimních  stadionech  ve 

Vítkovicích  a  v  Porubě čidla  pro  zjištění  případného úniku  jedovatého amoniaku, 

který je požíván pro tvorbu ledové plochy.35

Klub by měl v prostorách stadiónu poskytovat dostatečné množství bufetů, tak aby 

byl schopen zvládat nápor fanoušků o přestávkách a aby lidé nemuseli stát dlouhé 

fronty, které by jim znepříjemnily zážitek z utkání. Také čisté prostředí samozřejmě

v divákovi vytvoří pocit pohody.

Velké  zahraniční  kluby  si  mohou  dovolit  pořádat  prohlídkové  akce  na  svých 

stadionech,  či  budovat  vlastní  muzea.  V  českých  poměrech  se  musí  spokojit  

například  s  jednou  místností,  kde  jsou  vystaveny  například  získané  trofeje  nebo 

30 Luděk Čajka Smrt v přímém přenosu. In: Instinkt.cz [online]. 2009 [cit. 2014-04-27]. Dostupné 
z:http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/osud/ludek-cajkasmrt-v-primem-prenosu_24834.html

31 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice.  Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 360. ISBN 
978-80-7357-666-0.

32 Odhalení sochy Ivana Hlinky sledovalo na 200 jeho fanoušků. In: Hokej.cz [online]. 2006 [cit. 
2014-04-27]. Dostupné 
z: http://www.hokej.cz/cz/tipsport-extraliga/odhaleni-sochy-ivana-hlinky-sledovalo-na-200-jeho-fanousk
u/?view=clanek&lng=CZ&webid=385

33 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 360. ISBN 
978-80-7357-666-0.

34 Zimní stadion Luďka Čajky: Návštěvní řád zimního stadionu. Oficiální stránky PSG Zlín [online]. 2012 
[cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://hokej.zlin.cz/zobraz.asp?t=stadion-l-cajky

35 Ostrava bude mít bezpečnější okolí hokejových stadionů. In: Stránky generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR [online]. 2014 [cit. 2014-04-27]. Dostupné 
z: http://www.hzscr.cz/clanek/ostrava-bude-mit-bezpecnejsi-okoli-hokejovych-stadionu.aspx
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historické dresy a fotografie.

 2.4 Reklama v hokejovém prostředí

V dnešní době již prakticky neexistuje forma sponzorství, kdy by firma poskytovala 

hokejovým klubům finance bez jakékoliv protislužby. Firmy se chtějí zviditelnit před 

co  největším  počtem lidí  a  proto  již  dlouhá  léta  investují  peníze  do  sportovního 

odvětví, jelikož ví, že o sport se zajímají masy potenciálních nových klientů. Kluby 

jsou si toho vědomy, a proto využívají veškeré dostupné prostředky k tomu, aby je 

svým  partnerům  nabídli  jako  reklamní  plochu.  Subjekt,  který  se  rozhodne  klub 

finančně podpořit se tímto dostává spíše do role inzerenta, než sponzora.

„Reklama je placená forma neosobní  prezentace výrobků,  služeb nebo myšlenek  

určitého  subjektu  (firmy,  instituce  nebo  jiné  organizace)  prostřednictvím  

komunikačních médií. Mezi obecná média, kterých reklama využívá, patří zejména  

televize,  rozhlas,  denní  tisk,  časopisy,  plakáty  a  film.  Dále  jde  o  využívání  

specifických médií komunikace pro reklamu v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Pojem sportovní reklama je vztahován k reklamě, která využívá specifických médií  

komunikace  z  oblasti  sportu.“36 V  obecném měřítku  může  jít  o  volný  prostor  na 

dresech,, sportovním náčiní, závodních automobilech, zdech tělocvičny a podobně. 

Sportovní kluby zkrátka mohou jako reklamní plochu využít téměř vše, ale vždy se 

snaží reklamní plochy co nejvíce přiblížit centru dění dané akce.

Přihlédneme-li  k tomu, že centrem dění hokejového zápasu je ledová plocha, tak 

kluby směřují komerční prostory směrem k ní. Mimo zápasy NHL, kde je reklama na 

ledové ploše zakázána, tedy vídáme loga partnerů přímo na ledě, dresech a výstroji 

hráčů  a  mantinelech,  což  jsou  místa,  jež  jsou  divákům  nejvíce  na  očích.  Poté 

reklama pokračuje do ochozů, na sedačky, výsledkové tabule a podobně. 

Eva Čáslavová uvádí, že z hlediska využití výše uvedených komunikačních médií 

obvykle rozlišujeme následující druhy reklamy ve sportovním prostředí:

1. reklama na dresech a sportovních oděvech

2. reklama na startovacích číslech

3. reklama na mantinelu (na pásu)

36 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 168. ISBN 

978-80-7376-150-9.
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4. reklama na sportovním nářadí a náčiní

5. reklama na výsledkových tabulích37

Dále kluby nabízejí  reklamní prostor na svých internetových stránkách, popřípadě 

profilech na sociálních sítích a právě tomuto prostoru se ve své práci budu později  

věnovat detailněji.

 2.4.1 Reklama na dresech

Funkce – Má za úkol zvýšit stupeň seznámení případného zákazníka s produktem, 

firmou, akcí v její režii, případně provádí analýzu daného produktu či akce. „Může též 

informovat  o  změně  image  produktů  nebo  jeho  jednotlivých  aspektů  či  firmy.

Způsob znázornění – text nebo motiv na dresu nebo sportovním oděvu (může být  

název produktu, firmy, její logo)“38

Příklad –  Hokejový  klub  HC  Orlová  v  minulosti  měl  na  svých  dresech  logo 

společnosti  Plus  Oil  a.s.,  která  prodávala  pohonné  hmoty.

Hráči hokejového klubu HC Vítkovice STEEL nosí na hrudi logo společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, která se v naší republice zaměřuje na strojírenskou výrobu.

„Působení  na  potenciálního  zákazníka  –  u  různých  sportů  různě  dlouhá  doba  

působení na diváka, která je dána časovým limitem tréninku, závodu, utkání, turnaje  

exhibice.“ 39 V případě hokejového utkání je to tedy 60 minut čistého času + prodlevy 

po odpískání, čas kdy se hráči přesouvají z šatny na ledovou plochu apod. Dresy se 

však  objeví  i  později  na  pořízených  fotografiích  a  záznamech  v  médiích  nebo 

rodinných archivech, kde na pozorujícího působí dále.

„Účinnost působení se zvyšuje přímým televizním přenosem sportovní akce, nebo  

jejím  záznamem,  dále  pak  při  poskytnutí  interview,  na  fotografiích  v  novinách  a  

časopisech.

Způsob prezentace (objevování) – při každém vystoupení na veřejnosti (sportovní  

akce,  trénink,  rozhovor,  reklamní  vystoupení),  je  násoben  televizními  přenosy  a  

37 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 168. ISBN 

978-80-7376-150-9.

38 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 172. ISBN 

978-80-7376-150-9.

39 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 172. ISBN 

978-80-7376-150-9.
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záznamem ze sportovních akcí.

Konečný efekt – úspěch této reklamy je závislý na obsahu a velikosti nápisu, loga či  

symbolu  na  dresech  a  sportovních  oděvech  (omezení  podle  předpisů  každé  

sportovní federace), na rychlosti průběhu pohybu, na výskytu v televizním přenosu.“40

Dresy však dle pravidel ledního hokeje kluby nemohou jako reklamní plochu využít  

zcela libovolně. Po celém světě platí v ligách různá omezení plochy, kterou reklama 

na oděvech hokejistů může zabírat.  NHL a většina ostatních zámořských soutěží 

zakazuje  reklamu  na  dresech  úplně.  V  České  republice  se  kluby  řídí  pravidly 

Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a z toho pro ně vyplývají následující kvóty:

„240 - DRESY 

a) Všichni hráči obou týmů musí být oblečeni v jednotných dresech, kalhotách, stulp- 

nách a přilbách (s výjimkou brankáře, který smí nosit přilbu odlišné barvy od zbytku 

týmu). 

b) Základní barva musí pokrývat přibližně 80% každé části oblečení, kromě jmen a 

čísel. 

c) Dresy včetně rukávů a stulpny musí být stejné barvy. 

d) Dresy se musí nosit přes kalhoty. 

e) Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo 25 až 30 cm vysoké a na 

obou 

rukávech 10 cm vysoké. Čísla jsou omezena od 1 do 99.

f) V soutěžích Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) musí každý hráč nosit na 

horní 

straně dresu své jméno 10 cm vysoké napsané latinkou velkými hůlkovými 

písmeny.“41

40 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 172. ISBN 

978-80-7376-150-9.

41 ČSLH. Pravidla ledního hokeje 2010-2014. Praha: Olympia, 2010, s. 27-28. ISBN 

9788073762612.
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 2.4.2 Reklama na mantinelu

Funkce –  je  obdobná  jako  u  předchozího  druhu  reklamy,  která  se  nachází  na 

dresech a sportovních úborech.

„Způsob znázornění  – text nebo motiv na mantinelech či reklamním pásu (název  

produktu, firmy, firemní symbol, logo, slogan apod.), dnes jsou k dispozici i videopásy  

s  pohyblivou  reklamou  či  pásy  s  možností  pravidelně  se  měnících  více  reklam.

Příklad – nepřeberné množství reklam, zejména na mantinelech zimních stadiónů.“42

Co se digitálních reklamních pásů týče, tak nejdelší se nachází v pražské O2 Areně 

a má 310 metrů. Obdobnou technikou disponuje i  ČEZ Aréna v Liberci  nebo KV 

Aréna v Karlových Varech.43

„Působení  na potenciálního zákazníka  – přímé upozornění  v  průběhu závodu,  

utkání, turnaje, při televizním přenosu záleží na úhlu záběrů;

Způsob  prezentace:  při  různých  sportovních  akcích  (turnaje,  závody,  utkání,  

exhibice),  televizní  přenos  pořizovaný  z  těchto  akcí  (přímý  ne  ze  záznamu)

Konečný efekt:

- Úspěch reklamy je závislý na velikosti  reklamy na mantinelu či  reklamním pásu  

(záleží  na  dohodě  s  klubem a  cenové  hladině,  která  je  vyšší  u  míst  s  častější  

frekvencí výskytu v televizním přenosu).

- Závisí na intenzitě vybavování v mysli potenciálního zákazníka, záleží na věhlasu  

značky (má význam pro známé značky a firmy).

-  Při  přítomnosti  dvou značek porovnatelných produktů  si  zákazník  vybavuje  ten  

známější.“44

 2.4.3 Reklama na sportovním náčiní a nářadí

Funkce  – Má za úkol  zvýšit  stupeň obeznámení  případného zákazníka s danou 

sportovní značkou, sportovním produktem či firmou. Případně tuto značku nebo její 

produkt aktualizuje.

„Způsob znázornění – text, motiv na sportovním nářadí či náčiní (značka, logo firmy  

apod.).

42 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 17-18. ISBN 

8021039019.
43 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 15. ISBN 

8021039019.

44 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 18. ISBN 

8021039019.

20



Příklad  – drobné reklamní nápisy a značky firem na míčích pro basketbal, fotbal  

volejbal – SPALDING, ADIDAS, MIKASA, značky na lyžích, tenisových raketách –  

KÄSTLE,  ATOMIC,  ROSIGNOL,  DONNAY,  WILSON,  HEAD atd.;  značka firmy  a  

nápis ny gymnastickém nářadí – REUTER atd.“45 V hokejovém prostředí na bruslích, 

hokejových  holích,  přilbách,  brankářských  betonech  vyrážečkách,  lapačkách  – 

BAUER, JOFFA, CCM, SALMING, CANADIAN atd.

„Působením na potenciálního zákazníka – opět se tu kombinuje přímé upozornění  

diváků v  rámci  závodu,  utkání,  exhibice  s  televizními  záběry  v  přímém přenosu,  

event záznamu. V souvislosti s televizní účastí závisí tedy na četnosti záběrů. Na  

druhé  straně  je  text  reklamních  nápisů  většinou  drobný,  proto  se  účinnost  jejich  

působení zvyšuje např. Nastavováním lyží do objektivu kamer po skončení závodu  

nebo na stupních vítězů“46 Hokejisté  mají  v  tomto  směru omezené možnosti,  ale 

běžné  v  minulosti  bývalo,  že  hráči  nosili  reklamu  na  chrániči  kostrče  a  hráli  se 

zastrčeným dresem. Tomu však od začátku aktuální sezóny odzvonilo. Jak dokládá 

například  zpravodajský  článek  hokejové  sekce  serveru  iDnes.cz  z  podzimu  roku 

2013:  „V  nejslavnější  hokejové  lize  světa  vzbudil  rozruch  jeden  malý  dodatek  k  

pravidlům na novou sezonu. Vedení NHL nařizuje rozhodčím, aby trestali hráče za  

dres zastrčený do kalhot. Dotknout by se to mohlo i největších hvězd - Alexandra  

Ovečkina  či  Jaromíra  Jágra.  Podobný  předpis  má  i  česká  extraliga.  I  když  prý  

podobné pravidlo existuje v kanadsko-americké soutěži už od roku 1964, až nyní se  

bude přísně trestat. Sudí napoprvé za neupravenou výstroj hráče napomenou, pak  

udělí dvě minuty. "Recidivisté" mohou vyfasovat až osobní trest do konce utkání.“47

„Způsob  prezentace  –  je  dán  formou  sportovní  akce  (utkání,  turnaje,  závodu,  

exhibice) a přenosem televize (v přímém přenosu nebo záznamu).

Konečný efekt – úspěch této reklamy je závislý na typu nářadí, náčiní (zvýraznění  

prostřednictvím osobnosti sportovce), či televizních záběrů a velikostí nápisu. Tento  

druh  reklamy  může  zahrnovat  reklamu  výrobce  nebo  také  produktů  jiných  

sportovních odvětví (typické pro automobilový sport).“48

45 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 175. ISBN 
978-80-7376-150-9.

46 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu.Praha: Olympia, 2009, s. 175. ISBN 
978-80-7376-150-9.

47 NHL chce trestat hráče za zastrčený dres. Je to stupidní, řekl Ovečkin. IDNES.cz [online]. 2013, 
24.9.2013 [cit. 2014-04-11]. Dostupné 
z: http://hokej.idnes.cz/pravidlo-o-zastrcenem-dresu-v-nhl-dl1-/nhl.aspx?c=A130923_165759_nhl_bem

48 DAŇHELOVÁ, Šárka. Sportovní marketing. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 19. ISBN 
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 2.4.4 Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích

„Funkce  – je shodná s předchozím druhem reklamy (přesvědčovací,  upomínací).

Způsob znázornění – text, na výsledkových tabulích a ukazatelích (název produktu,  

značka firmy apod.)

Obr. 2.1. Multimediální kostka HC Škoda Plzeň

Zdroj: ČEZ Aréna. Oficiální stránky HC Škoda Plzeň [online]. 2013 [cit. 2014-05-05]. 

Dostupné z:http://www.hcskoda.cz/zobraz.asp?t=cez-arena-tribuny

Příklad – stálá reklamní značka přímo od výrobce těchto zařízení (SEIKO, HEUER,  

LONGIENES, NISASPORT), libovolná další reklama na transparentu či videotabuli  

(možnost  pohyblivé  reklamy pro  uplatnění  množství  reklam).“49 Při  zápasech  HC 

Vítkovice  STEEL  běží  na  multimediálních  tabulích  propagační  klipy  společnosti 

EVRAZ, při zápasech Mistrovství světa IIHF se na digitální kostce promítají reklamy 

na  nový  model  automobilky  Škoda,  která  je  hlavním  partnerem  turnaje  apod.

„Působení  na  potenciálního  zákazníka –  téměř  vynucené  upozornění  diváků,  

sledujících utkání a to v rámci prezentace výsledků, času, stavu atd. Působení se  

násobí také účastí televize, kde záleží na četnosti záběrů na výsledkových tabulích a  

8021039019.
49 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 176-177. ISBN 

978-80-7376-150-9.
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ukazatelích.

Způsob prezentace (objevování) – při všech sportovních akcích, kde se používají  

tabule  a  ukazatele,  v  přenosech  a  záznamech  televize.

Konečný efekt –  tato  reklama vzhledem k  uplatňování  funkce upomínací  slouží  

především  pro  zavedené  značky  a  produkty,  případně  pro  dostatečně  známé

a populární  firmy.  Nejnovějším  trendem je  multimediální  kostka,  která  kombinuje  

vizuální efekty s poskytováním informací divákovi.“50

Jasně je vše vidět na kostce týmu HC Škoda Plzeň (Obr. 2.1.). Nachází se na ní logo 

společnosti O2, které je partnerem české nejvyšší soutěže, dále společnosti ČEZ, 

jejíž  jméno  nese  plzeňská  hokejová  hala  a  svůj  reklamní  prostor  zakoupila  také 

internetová sázková kancelář Bet-At-Home, která na tabuli nechala umístit odkaz na 

své webové stránky. Velké obrazovky primárně slouží k živému promítání dění na 

ledě z atraktivních pozorovacích úhlů a také k opakování gólů a jiných důležitých 

situací.  O  přestávkách  (nejen  těch  regulérních,  ale  také  komerčních,  které  jsou

v elitních soutěžích zakotveny v pravidlech.) také k prezentaci komerčních sdělení. 

Reklamní prostor je využit jak pro prezentaci partnerů celé ligové soutěže, tak i pro 

inzerenty, které klub shání ve vlastní režii. Menší postranní digitální zobrazovače pak 

slouží k původnímu účelu této techniky na sportovištích, kterým je informovat diváka 

o skóre zápasu a zbývajícím čase.

 2.4.5 Další reklamní možnosti

Kromě  výše  zmíněných  možností  mohou  kluby  využívat  širokou  škálu  dalších 

předmětů,  které  použijí  jako reklamní  plochu.  Ať už jsou to  nejrůznější  předměty 

reklamní,  kde se fantazii  meze nekladou a záleží  zejména na kreativitě  reklamní 

společnosti,  nebo  s  nástupem  moderních  technologií  třeba  svých  internetových 

stránek a profilů na sociálních sítích.

• Reklamní předměty

Za tímto účelem kluby využívají pestrou škálu věcí. Tradiční jsou klubové šály, puky, 

klíčenky, hrnky, podsedáky, vlaječky, deštníky, mávátka a spousta dalších předmětů, 

které fanoušek využije nejen při návštěvě stadionu, ale mnohdy také v každodenním 

50 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 177. ISBN 
978-80-7376-150-9.
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životě, čímž propaguje nejen svůj oblíbený klub, ale často i společnost, která si za 

umístění svého loga na daném produktu zaplatí  nebo například uhradí pořizovací 

náklady a klub pak předměty prodává se ziskem. To, jak dobře se toto zboží prodává, 

se odvíjí od toho, jakou má klub tradici a na ligovém prostředí. Kluby s větší tradicí

a kluby hrající vyšší soutěže mají logicky větší fanouškovskou základu a tudíž jdou 

jejich produkty lépe na odbyt.51

Funkce – Eva Čáslavová uvádí, že „jsou vhodné pouze pro využití prezentace loga  

(funkce upomínací)“52

Příklad – Šály nabízené roku 2009 členům fanclubu HC Orlová obsahovaly z jedné 

strany  tradiční  klubové  barvy  a  motivy  a  na  straně  druhé  stál  reklamní  slogan 

nošovického pivovaru - „Radegast fandí moravskému hokeji.“ (viz Obr. 2.2.)

Obr. 2.2. Šála HC Orlová s reklamou Radegast

Zdroj: Vlastnoručně pořízená fotografie

• Reklama na klubovém webu

Funkce  –  Většinou  slouží  pouze  k  uveřejnění  loga  partnera,  ale  některé  kluby 

uvádějí i odkaz na web sponzorské firmy a mnohdy i stručný popis toho, čím se daná 

firma zabývá.

51 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 
978-80-7357-666-0. 

52 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, s. 177. ISBN 
978-80-7376-150-9.
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Příklad -  Důkaz nalezneme na webu HK Draci  Šumperk,  který  umisťuje  stručné 

popisy svých sponzorů. Jakou formu tyto texty mají, přibližuje následující odstavec, 

který hokejový klub uvádí o Vápence Vitošov: „Vápenka Vitošov, s. r. o. se nachází  

sedm kilometrů od Zábřehu na Moravě, v okrese Šumperk. Patří mezi tři  největší  

vápenky v České republice a stáří zdejšího vitošovského vápence je odhadováno  

geology na 350-400 milionů let. V roce 1993 vstoupil do podniku Vápenka Vitošov,

s. r. o. zahraniční partner, německá společnost FELS-WERKE GmbH. Nejznámějším  

značkovým produktem Vápenky  Vitošov  s.  r.  o.  je  systém malt,  omítek  a  barev  

SALITH®. Průmyslová výroba vápna se v lokalitě Vitošov datuje od roku 1872,“53

a výklad obdobného formátu uvádí i u ostatních partnerů.

• Reklama na sociálních sítích

S rostoucí základnou uživatelů sociálních sítí začaly nejen firmy, ale i sportovní kluby 

využívat  tohoto  nástroje  k  propagaci  svého  jména  a  získávání  nových  příznivců. 

Většinou  jde  jen  o  podpůrný  prvek,  pomocí  kterého  zveřejňováním  URL odkazů 

získávají větší počet návštěvníků pro své klubové weby, ale i tento prostor začíná být 

využíván komerčně. Nejvíce jsou využívány dva největší giganty v tomto oboru, tedy 

Facebook a Twitter. Druhý jmenovaný je  u nás i díky menší uživatelské základně

k těmto účelům využíván méně, než Facebook. 

Facebook  -  Podle  bývalého  manažera  havířovského  hokejového  klubu  Martina 

Potočného,  který  byl  mým respondentem pro interview zveřejněné v žurnalistické 

části této práce, stále není vnímán jako primární reklamní plocha a je k těmto účelům 

využíván zřídka v roli podpůrného prvku. Mě se však podařilo zjistit, že jsou i kluby, 

které vyvíjí komerční obsah určený primárně pro tuto sociální síť. 

Jedním z nich je čerstvý majitel ligového titulu z nejvyšší české hokejové soutěže 

PSG Zlín,  který pro tyto  účely  najímá agenturu PRIA.  Jejím prostřednictvím klub 

nabízí  tři  produkty,  které  jsou  následně  zveřejněny  na  klubovém  Facebooku. 

Podrobněji se jim tato práce věnuje v následující kapitole Internetové marketingové 

akce hokejových klubů.54

53 Partneři klubu. Oficiální webové stránky Hokej Šumperk 2003, s.r.o. [online]. 2006 [cit. 2014-04-22]. 
Dostupné z:http://www.hokejsumperk2003.cz/zobraz.asp?t=texty/partneri.html

54 Reklamní nabídka. Oficiální stránky PSG Zlín [online]. 2013 [cit. 2014-05-07]. Dostupné 

z:http://hokej.zlin.cz/zobraz.asp?t=reklamni-nabidka
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Ačkoliv  heslo  Facebooku  uvedené  na  hlavní  stránce  říká,  že  „Facebook  byl,  je

a bude zdarma,“55 zřejmě to v budoucnu nebude platit pro všechny. Podle posledních 

informací vedení Facebooku přistupuje ke strategii, kdy se bude pomalu a jistě snažit 

snižovat  služby  poskytované  firmám  zdarma.  Klasická  placená  inzerce  na  této 

sociální  síti  existuje  již  dávno a je  v  nemalé  míře  využívána,  ale  stránky,  jejichž 

prostřednictvím firmy (ale i sportovní kluby) primárně oslovují svou cílovou skupinu, 

jsou stále zdarma. Proto Facebook v březnu letošního roku snížil viditelnost na nich 

publikovaných příspěvků na pouhá 2%,  aby tato forma nebyla tak efektivní a nutila 

firmy využít placenou propagaci svých příspěvků. A byl to již druhý podobný krok

v krátké době, protože už v prosinci 2013 přišlo snížení na 4% z původních 9%.

Z toho jasně plyne, že správcové těchto stránek musí nyní vyvíjet mnohonásobně 

vyšší  aktivitu,  aby oslovili  stejný počet uživatelů,  jako dříve, nebo si  připlatit.56 To

v  současné  situaci,  kdy  zejména  menší  kluby  počítají  každou  korunu,  může

v budoucnu způsobit odklon k jiné sociální síti, například Twitteru.

Twitter - Tato sociální síť je v hokejovém prostředí využívána zejména v zámoří, kde ji 

ve  velké  míře  využívají  jak  kluby,  tak  i  samotní  hráči.  Do  našich  podmínek  se 

adaptuje  zvolna a  využívají  ji  převážně větší  kluby.  Jak v zámoří,  tak  i  v  České 

republice tato síť plní hlavně účel vlastní propagace klubu a i když sám denně sleduji 

všech třicet účastníků NHL a většinu těch českých, tak jsem zatím nezaznamenal, že 

by některý z klubů využíval tuto síť ke zveřejňování reklamy. 

• Reklama ve vlastním tisku

V českém hokejovém prostředí je zvykem, že kluby vydávají vlastní zpravodaje. Na 

každý zápas bývají připraveny stručné bulletiny, které informují o zprávách z tábora 

soupeře, posledním odehraném utkání domácího týmu, zraněných hráčích a podobě. 

Ve Vítkovicích obdobný tisk nese název Hokejové noviny, v Karviné to svého času 

býval bulletin Karviňok a například Kometa Brno nabízí své zpravodaje pod názvem 

Puk.  I  tyto  tiskoviny bývají  velmi  často používány k reklamním účelům.  Prakticky

v každém zpravodaji tohoto druhu se, stejně jako na klubovém webu, nachází výčet 

všech partnerů a některé kluby jej využívají i jako reklamní plochu v klasickém tisku, 

55 Facebook [online]. 2004 [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://facebook.com
56 DOČEKAL, Daniel. Facebookové stránky v původní podobě končí, viditelnost příspěvků klesla na 2 %. 

In:Lupa.cz [online]. 2014 [cit. 2014-04-23]. Dostupné 
z: http://www.lupa.cz/clanky/facebookove-stranky-v-puvodni-podobe-konci-viditelnost-prispevku-klesla-
na-2/
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což dokazuje případ zmíněného Puku Komety Brno.

Reklama přes celou stránku zde stojí 4000 Kč. Dále brněnský klub nabízí i pronájem 

poloviny, či čtvrtiny strany, kdy cena poměrem k základu odpovídá ploše. Tedy 2000 

Kč za polovinu a 1000 Kč za čtvrtinu listu, přičemž při zájmu o poloviční plochu lze 

list rozdělit jak vertikálně, tak i horizontálně.57

• Reklama za protislužbu

Přestože  kluby  výše  zmíněné  reklamní  plochy  ve  většině  případů  pronajímají 

výměnou za finanční obnos do klubové pokladny, ne vždy tomu tak bývá. Běžná je

i reklama nabízená za protislužby nejrůznějšího typu. 

Každý klub má celou řadu neodkladných výdajů, na které ne vždy má dostatečné 

množství  finančních  prostředků.  Proto  sportovní  organizace  využívají  něco  jako 

partnerství  za  protislužbu.  Velmi  často  tato  situace  nastává  u  dresů.  Standardní 

hokejový klub má od mládeže po muže deset týmů a každý musí mít  k dispozici  

světlou a tmavou verzi dresů. To je dohromady okolo pěti set trikotů, které musí být 

denně k dispozici a vzhledem k tomu, že jeden kus stojí  přibližně pět set korun58 

mohou kluby mít se zajištěním tohoto množství problémy. Proto volí nefinanční formu 

spolupráce, kdy sponzor zaplatí dresy výměnou za to, že se na nich viditelně objeví 

logo jeho firmy.59

57 Nabídka inzerce. Oficiální stránka klubu HC Kometa Brno [online]. 2013 [cit. 2014-04-23]. Dostupné 
z:http://www.hc-kometa.cz/zobraz.asp?t=nabidka-inzerce-puk

58 Hokejové dresy. Design HD [online]. 2011 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: 
http://gdsportswear.cz/hokej-dresy-hraci/design/HDD019?gclid=CNXpluG8-b0CFVPJtAodQV0AuQ

59 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 
978-80-7357-666-0. 
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 3 Internetové marketingové akce hokejových klubů
Tato  kapitola  představuje  několik  praktik,  kterými  se  hokejové  kluby  v  minulosti 

pokoušely propagovat sebe a své produkty prostřednictvím vlastních internetových 

stránek a sociálních sítí. Autor práce uvádí příklady zejména z prostředí klubů HC 

Orlová  a  HC  Baník  Karviná,  v  nichž  působí,  respektive  v  Karviné  působil,  jako 

klubový  redaktor,  ale  vybrány  byly  příklady  i  z  jiných  sportovních  organizací. 

Prezentovány jsou zejména situace, kdy ke zviditelňování klubů docházelo záměrně

a  kluby  tím  uplatňovaly  svou  marketingovou  strategii,  ale  v  případě  virálního 

marketingu  je  uveden  i  jeden  příklad,  kdy  k  propagaci  touto  formou  došlo  až 

druhotně, neboť komunikační prvek původně nebyl  vyvíjen s cílem vytvořit  virální 

video, nýbrž televizní reklamu. Kapitola je rozdělena do několika částí  podle typů 

komunikace,  kterou  kluby  na  internetu  prováděly.  První  část  se  zaměřuje  na 

propagaci vlastních produktů.

 3.1 Propagace vlastních produktů

 3.1.1 Bulletiny HC Baník Karviná

Druholigový hokej se do Karviné dostal převedením licence z orlovského hokejového 

klubu v roce 2011. Soutěž se ve městě hrála dvě sezóny a posléze byla licence kvůli 

finančním problémům Karviné odebrána a Český svaz ledního hokeje ji  následně 

přidělil zpět Orlové, která o ni požádala a v sezóně 2013/2014 tedy opět hrála druhou 

ligu.  Karvinský  Baník sice činnost neukončil, ale v současné době prožívá útlum  a 

kvůli  zmíněným finančním  problémům  sezónu  2013/2014  vynechal  úplně  a 

nenastoupil  ani  do  nižší  soutěže.60 Přesto  jsem  u  něj  v  minulosti  zaznamenal 

zajímavý prvek využití svých webových stránek k propagaci zápasového zpravodaje 

nazvaného Karviňok. 

V sezóně 2012/2013 v klubu působili  dva útočníci  ze zámoří.  Američan Brandon 

Contratto a Kanaďan Garrett Nystedt. Přítomnost zahraničních hráčů z těchto zemí 

byla ve třetí nejvyšší české soutěži sama o sobě velkým marketingovým lákadlem, 

ale klub se této dvojice rozhodl využít i k propagaci zmíněného Karviňoku.

60 Historie. Oficiální web HC Orlová [online]. 2014 [cit. 2014-05-05]. Dostupné 
z: http://hcorlova.cz/zobraz.asp?t=historie
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Zájem fanoušků o tyto hráče byl vysoký, což dokazuje  fakt,  že většina rozhovorů

s nimi dosahovala většího počtu přečtení, než rozhovory s českými hráči.61 Klub se 

rozhodl k využití skutečnosti, že hráči v souvislosti se zahraničním angažmá prožívají 

netradiční zážitky, a tak byly na webu zavedeny dvě nové rubriky nazvané: „Zápisky 

Brandona Contratta“ a „Zápisky Garretta Nystedta“. Vše spočívalo v tom, že hráči po 

každém zápase sepsali své dojmy a část z nich byla následně zveřejněna na webu. 

Fanoušci  se  pak do tohoto  textu  začetli  a  ve  chvíli,  kdy  mělo  dojít  na  rozuzlení 

zápletky, byl text ukončen s tím, že zbytek textu získají, když si v den utkání zakoupí 

bulletin Karviňok, od čehož si vedení klubu slibovalo zvýšení prodeje (viz BOX1).

Jelikož jsem byl autorem těchto bulletinů, vím, že při každém zápase šla do prodeje 

zhruba třicítka Karviňoků. Dle zpráv, které jsem v té době měl z vedení klubu, byl  

tento počet po prvním zveřejnění zápisků vyprodán, takže tato forma propagace účel 

splnila. Celkem byly zveřejněny čtyři díly Zápisníku Brandona Contratta a deset dílů 

Zápisků Garretta Nystedta. Postupem času Contratto klub opustil a Nystedt dostával 

ve  hře  málo  prostoru,  takže  se  obsah  článků  postupně  zkracoval  a  diváky  tato 

tématika přestala zajímat. Proto bylo rozhodnuto o ukončení zmíněných rubrik.62

BOX 1

Ukázka textu na webu HC Baník Karviná

„Dnes je den zápasu a čeká nás Prostějov. O týmu nemám moc informací a vím jen  

to, co je na papíře. Obvykle jsme v Kanadě, nebo ve Spojených Státech, když jsem  

tam hrál, mívali přibližně půlhodinové ranní rozbruslení. Proto, aby si nohy zvykly na  

pohyb a abychom si osvěžili hru s kotoučem. Místo toho jsme šli s Brandonem, Lexi  

(Brandonova snoubenka, která hraje za ženy SK, pozn. red.) a Brandonovým otcem  

ráno ven dát si něco k snídani. Doma si obvykle dávám slaninu s vejci, ale tady jsem  

přešel na šunku, kterou mám hodně rád.

Když jsme dorazili na předzápasové rozbruslení, všiml jsem si, že se stadion začíná  

plnit.  Atmosféra  byla  pro  mě  zase  něčím  novým.  Většinou  hraju  raději  venku,  

protože není nic lepšího, než přijet na soupeřův led a ukrást tam vítězství. Neznám  

lepší pocit, než venkovní vítězství. Poté, co jsme prohrávali 1:0, Lumír Rosůlek na  

61 Články. Admin hcbanikkarvina.cz [online]. 2012 [cit. 2014-04-29]. Dostupné 
z:http://hcbanikkarvina.cz/aredakce/index.asp

62 Zápisník Garretta Nystedta, část první: Prostějov. In: Oficiální stránky HC Baník Karviná [online]. 2012 
[cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.hcbanikkarvina.cz/clanek.asp?id=505
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začátku  třetí  třetiny  vyrovnal.  A to  byl  obrovský  impuls,  který  vyhoupl  Karvinou  

nahoru.

Jedna situace,  která  mě praštila  do  očí,  nastala,  když.................Více  se  dočtete

v bulletinu Karviňok, který si  budete moci koupit na středečním domácím zápase

s Frýdkem - Místkem.“63

 3.1.2 Trička HC Orlová

Hokejoví fanoušci v Orlové měli od listopadu možnost pořídit si bílá trička s logem

a názvem klubu.  Prodej  byl  samozřejmě podporován propagací  na  internetových 

stránkách a sociálních sítích. Při této příležitosti, jsem monitoroval, jak se upozornění 

na  dané  zboží  prostřednictvím  sociální  sítě  Facebook  promítne  do  prodeje.  Po 

každém domácím zápase jsem zaznamenával  počet  prodaných kusů a ten  jsem 

následně přenesl do grafu (Graf 3.1.)

Graf zobrazuje časový úsek od uvedení triček do prodeje 16.10.2013 až do konce 

sezóny 22.2.2014, kdy byla poslední možnost si toto zboží zakoupit. Na horizontální 

ose jsou uvedeny dny konání jednotlivých domácích zápasů, při kterých byla trička

v  prodeji  a  horizontální  osa  uvádí,  kolik  jich  bylo  při  příležitosti  daného  utkání 

prodáno.

Graf 3.1. Prodej triček HC Orlová v čase

Zdroj: Vlastní zpracování na základně vlastního výzkumu,2014.

63 Zápisník Garretta Nystedta, část první: Prostějov. In: Oficiální stránky HC Baník Karviná [online]. 2012 
[cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.hcbanikkarvina.cz/clanek.asp?id=505
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Úvodní velký zájem si vysvětluji tím, že při takto malém objemu produkce trička ihned 

po uvedení do prodeje koupili věrní fanoušci, kteří o jejich přípravě věděli předem 

bez toho, aby se o nich dozvěděli oficiální cestou, a napjatě čekali na uvedení do 

prodeje. Nikdo jiný než tito fanoušci však o  připravovaných  tričkách nevěděl, a tak 

přišel  výrazný  stimul  prodejnosti  až  se  zveřejněním  na  webových  stránkách 

29.10.2013 a na facebookovém profilu, kde byli fanoušci několika příspěvky na toto 

zboží upozorňováni ve dnech 29.10. až 2.11.2013. Na oficiální facebookové stránce 

klubu byl uveřejněn obrázek s grafickým návrhem zboží a fanoušci byli vyzývání ke 

koupi. Dále se objevil apel na to, aby příznivci klubu příspěvek sdíleli, čímž o něm 

dají vědět svým přátelům. 

Na  sociální síti  Facebook existuje i možnost označit určitého uživatele na fotce či 

obrázku  a  odkaz  se  pak  objeví  na  profilu  označeného  uživatele,  kde  jej  mohou 

zaznamenat jeho přátelé. Z toho důvodu byli lidé, kteří si už tričko zakoupili, vyzváni, 

aby se na obrázku označili a informace tím získala možnost dále se šířit.  Celkem 

tento příspěvek sdílelo devatenáct osob a sedm fanoušků se na obrázku označilo, 

čímž bylo dosaženo, že příspěvek na Facebooku k prvnímu květnu 2014 vidělo devět 

set dvacet šest lidí.64

Dlouhou dobu pak fanoušci na toto zboží nebyli upozorňováni a dva prodané kusy 

18.12.2013  si  vysvětluji  tím,  že  o  trička  byl  zájem  jako  o  vánoční  dárky.  Před 

posledním zápasem 22.2.2012 pak byla výzva ke koupi triček znovu zveřejněna na 

klubovém Facebooku a prodej se opět zvedl. 

Přestože  jsem si  vědom,  že  jsem při  provádění  svého  výzkumu měl  k  dispozici 

opravdu malý vzorek a prodejnost mohla být ovlivněna i jinými faktory, jako aktuální 

fází  výplatního cyklu  nebo aktuálními  výkony mužstva,  myslím si,  že  byl  v  rámci 

možností prokázán vliv propagace na sociálních sítích na prodejnost těchto triček.

 3.1.3 Samolepky HC Orlová

V případě samolepek HC Orlová jsem prováděl obdobný výzkum,  jako u triček, ale

s tím rozdílem, že zatímco u předchozího typu zboží jsem se zaměřil hlavně na to,  

64 HC ORLOVÁ. [Dres má doma každý, ale...] In: Facebook [online]. 29 říjen 2013 [vid. 2014-04-29]. 
Dostupné z: 
https://www.facebook.com/HCORLOVA/photos/a.655803967773268.1073741826.157800910906912/
655803991106599/?type=1&stream_ref=10

31

https://www.facebook.com/HCORLOVA/photos/a.655803967773268.1073741826.157800910906912/655803991106599/?type=1&stream_ref=10
https://www.facebook.com/HCORLOVA/photos/a.655803967773268.1073741826.157800910906912/655803991106599/?type=1&stream_ref=10


jak se do prodeje promítla propagace na sociální síti Facebook, u samolepek jsem 

řešil převážně vliv propagace na klubovém webu.

Aktuální  (konec  dubna  2014) denní  průměr  návštěvnosti  webových  stránek 

orlovského hokejového klubu se pohybuje okolo dvou set lidí denně. Nutné je zdě 

však  dodat,  že  klubu  sezóna  skončila  před  více  než  dvěma  měsíci a  nových 

příspěvků v  tomto  hluchém období  příliš  nepřibývá,  takže  lidé  nejsou  motivováni 

stránky navštěvovat. Přes sezónu se průměr pohyboval okolo pěti set návštěvníků 

denně65, což je i s přihlédnutím k tomu, že web navštěvují také příznivci soupeřů, 

velmi slušný počet potenciálních zákazníků.

Samolepek  bylo  vyrobeno  pět  tisíc  kusů  a  podávaly  se  v  balíčcích  po  deseti.

K dispozici bylo tedy pět set balíčků a náklady na jeden z nich byly, při ceně padesát 

haléřů na jednu nálepku, pět korun. Tento balíček se prodával po dvaceti korunách, 

takže zisk z něj trojnásobně převyšoval náklady.

Graf 3.2. Prodej samolepek HC Orlová v čase

Zdroj: Vlastní zpracování na základně vlastního výzkumu,2014.

Hned  v  úvodu  prodeje  16.10.2013  byl  na  klubový  web  umístěn  krátký  článek

s upozorněním, že fanoušci mají možnost si samolepky zakoupit.66 Graf (Graf 3.2.) 

ukazuje, že postupem času prodej začal klesat. V půlce listopadu tak byla na oficiální 

stránky HC Orlová vložena anketa, která se samolepek týkala, a množství prodaných 

kusů  se  opět zvýšilo.  Po celou dobu, kdy anketa byla na webu viditelná, se čísla 

65  TOPlist - statistika stránky: Oficiální web HC Orlová. TOPlist [online]. 2014 [cit. 2014-05-05]. 
Dostupné z:http://www.toplist.cz/stat/880480

66 Kup si samolepky HC Orlová!. In: Oficiální web HC Orlová [online]. 2013 [cit. 2014-05-05]. Dostupné 
z:http://hcorlova.cz/clanek.asp?id=610
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prodaných kusů na zápas držela v nadprůměrných hodnotách a po jejím stažení 

10.12.2013 opět došlo k poklesu.

Obr. 3.1. Anketa na oficiálním webu HC Orlová

Zdroj:  Anketa.  In: Oficiální  stránky  HC  Orlová:  Hlavní  stránka [online].  2013  [vid.  2013-12-10]. 

Dostupné z:http://hcorlova.cz/index.asp

Z  důvodu  poklesu  byla  28.1.2014  na  webu  zveřejněna  aktualita,  která  znovu 

připomínala,  že samolepky jsou v prodeji  a při  nadcházejícím utkání 1.2.2014 se 

počet prodaných samolepek opět zvýšil. 67

I  když jsem si vědom, že se do prodeje  opět mohla promítnout celá řada dalších 

faktorů, domnívám se, že se mi podařilo prokázal vliv propagace na internetových 

stránkách klubu na prodejnost těchto samolepek.

 3.2 Soutěže

Jednou  z  možností  klubů,  jak  ve  svých  příznivcích  vzbudit  zájem  a  donutit  je

k  aktivitě,  která  povede  k  propagaci  klubu,  je  vyvolat  v  nich  motivaci,  že  budou 

odměněni. Odměnou může být i výhra v soutěži. Pro klub je to příležitost, jak formou 

jedné ceny v soutěži  přimět  velký počet  lidí  k  tomu, aby byl  klub na nějaký čas

v centru jejich zájmu. Internet, který umožňuje formu rychlé interakce, je pro takovéto 

soutěže velmi vhodným médiem.

67 Samolepky. In: Oficiální stránky HC Orlová: Aktuality [online]. 2013 [cit. 2014-05-02]. Dostupné 
z:http://hcorlova.cz/archiv.asp?kde=aktuality&anotace=False&razeni=0
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 3.2.1 Facebookové soutěže HC Baník Karviná

Začátkem roku 2012 klub HC Baník Karviná pořádal na svých stránkách soutěže o 

lístky  na  domácí  zápasy.  Na  oficiální  facebookové  stránce  byly  pravidelně 

zveřejňovány soutěžní otázky a fanoušek, který jako první správně odpověděl, získal 

dvě vstupenky na nadcházející domácí utkání.

Klub z tohoto mohl těžit ve svůj prospěch hned v několika oblastech. Primárním cílem 

bylo získat co nejvíce fanoušků pro jeho oficiální facebookový profil, za účelem zisku 

většího množství  lidí,  které lze na  sociální  síti  Facebook oslovovat  a kteří  budou 

klubový obsah následně šířit dále. Zejména proto byla soutěž uskutečněna právě na 

sociální síti a informace o soutěži nejprve vyvěšena na oficiální webové stránky klubu 

s odkazem na stránku facebookovou.68

Klub z tohoto ale mohl těžit  i  v oblasti  návštěvnosti  na stadionech. Když se totiž 

prostřednictvím Facebooku dostane do širšího povědomí lidí, celková informovanost 

o klubu se zlepší a s ní i pravděpodobnost, že lidé dorazí na tribuny. Nehledě na to, 

že samotný vítěz soutěže nemusí nutně být věrným fanouškem klubu. Na sociální síti 

lidé často klikají na tlačítko „To se mi líbí“ i v případě, že na zápasy klubu nechodí, 

ale cítí sounáležitost například z toho důvodu, že klub působí ve městě, ve kterém 

bydlí. Pokud lístky vyhraje takovýto člověk, pak je šance, že se mu na hokeji zalíbí, 

bude  chodit  pravidelně  a  třeba  s  sebou  brát  i  své  přátele.  Je  sice  pravda,  že 

takovýmto  způsobem  lze  fanoušky  získávat  v  opravdu  malém  množství  a  velmi 

pomalu, ale každý posun v této oblasti je vítán. Pokud fanoušek, který lístky vyhrál  

začne pravidelně brát na zápasy své známé a přijde například ve společnosti čtyř 

dalších lidí, pak klub na nich při každém zápase utrží zhruba 250 Kč na vstupném 

(Dle cen lístků v Karviné roku 201269) a další peníze od nich může získat například 

za nákup suvenýrů nebo občerstvení v bufetu. 70

68 Zapojte se do nové soutěže a vyhrajte lístky ZDARMA!. In: Oficiální stránky HC Baník Karviná [online]. 
2012 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.hcbanikkarvina.cz/clanek.asp?id=326

69 Vstupenky. Oficiální stránky HC Baník Karviná [online]. 2012 [cit. 2014-04-29]. Dostupné 
z:http://www.hcbanikkarvina.cz/zobraz.asp?t=vstupenky

70 Zapojte se do nové soutěže a vyhrajte lístky ZDARMA!. In: Oficiální stránky HC Baník Karviná [online]. 
2012 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.hcbanikkarvina.cz/clanek.asp?id=326
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Obr .3.2.  Soutěžní příspěvek na profilu HC - KARVINÁ

Zdroj: HC-KARVINÁ. [Vyhrajte dva lístky na zápas...] In: Facebook [online]. 9 leden 
2012 v 17:08 [vid. 2014-04-29]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/HCKARVINA/posts/230589760349430?stream_ref=10

 3.2.2 SMS soutěž HC Vítkovice Steel

Ostravský  hokejový  klub  na  svých  internetových  stránkách  v  sezóně  2013/2014 

provozoval SMS soutěž, ve které fanoušci také mohli vyhrát lístky na domácí utkání. 

Soutěžní otázka se týkala soupeře a fanoušci měli možnost volit ze tří nabízených 

odpovědí.  Tu  kterou  považovali  za  správnou  poté  odesílali  formou  SMS zprávy. 

Vylosováno bylo pět šťastlivců, kteří vyhráli volné vstupenky.71

 3.3 Virální marketing

Virální  marketing  zahrnuje  všechny  formy  marketingových  aktivit,  které  k  šíření 

sdělení využívají lidí samotných. Reklamní obsah bývá často zašifrován například do 

vtipného, erotického, mystifikujícího nebo parodujícího materiálu, tak aby si jej lidé 

posílali mezi sebou a šířil se jako virus. Může využívat texty, obrázky, videa, animace 

či fotografie. Internet je pro tuto formu propagace ideálním médiem, jelikož umožňuje 

rychlou interakci a zpráva je na něm při kvalitní volbě sdělení během velmi krátké 

doby schopna se rozšířit mezi masu lidí. Vzhledem k tomu, že lidé šíří sdělení sami, 

71 Fanoušci/Soutěž o vstupenky. Oficiální stránky HC Vítkovice Steel [online]. 2014 [cit. 2014-05-02]. 
Dostupné z:http://hc-vitkovice.cz/fanousci/soutez-o-vstupenky/
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jedná se i o finančně nenáročnou formu propagace.72Pro svou práci jsem vybral dva 

případy, kdy byly hokejové kluby propagovány tímto způsobem. A to jak záměrně, tak 

i neúmyslně, kdy virální podobu dostal materiál, který k tomuto původně nebyl určen.

Fanoušek žádající o podpis zbit hráčem (HC Olymp)

Na serveru Youtube.com bylo v roce 2011 pod záštitou iHNed.cz nahráno video s 

názvem „Fanoušek dostal  kvůli  podpisu nakládačku od hokejisty“73, na kterém je 

zaznamenáno, jak hokejista surově hokejkou bije fanouška, který se dostal na led a 

žádal  podpis  po  jeho  spoluhráči.  Vše  vypadá  důvěryhodně,  ale  při  detailnějším 

zkoumání  je  patrné,  že  při  každé  tvrdší  ráně  někdo  z  aktérů  „náhodou“  stojí 

kameramanovi v záběru. Jde totiž o scénku z exhibičního utkání týmu HC Olymp, 

který vznikl na základě seriálu Poslední sezóna natočeného Českou televizí a tvoří  

jej známé osobnosti v čele s Martinem Dejdarem.73 Vzhledem k tomu, jakou formou 

bylo video natočeno soudím, že zde byl záměr virální video vytvořit, ale vzhledem

k tomu, že video dosáhlo „pouze“ 140 000 shlédnutí, tento pokus dle mého názoru 

příliš  vydařený  nebyl.  Přesto  si  myslím,  že  k  propagaci  takto  malého  klubu  je

i takovéto množství oslovených lidí přínosem.

Propagační videa Lahti Pelicans

Ačkoliv u nás není finská hokejová liga v primárním zájmu fanoušků a sledují ji jen 

opravdoví  hokejoví  nadšenci,  existuje  klub,  který  je  v  povědomí  i  širší  hokejové 

veřejnosti.  Jsou jím Lahti  Pelicans.  Ti  totiž  v  roce 2011 spustili  televizní  kampaň

v podobě humorných šotů, které sklidily úspěch.

Jde především o fiktivní vyobrazení brutálních tréninkových metod, které údajně finští 

Pelikáni praktikují. V jednom videu například trenér pálí z děla na brankáře desítky 

puků a na konci jej hlasitě kritizuje za to, že jeden kotouč skončil za čárou. Jindy má 

zase hráč za úkol tvrdým bodychackem v plné rychlosti narazit do rolby a opět je 

trenérem častován za to, že se rolba posunula málo. Videa z televizní kampaně byla 

později  zveřejněna na serveru Youtube.com, odkud je fanoušci  postupně šířili,  až 

nakonec dostala virální povahu. Jednotlivá videa mají na kontě stovky tisíc shlédnutí  

a video, ve kterém jsou sestříhány všechny reklamy do jedné a doplněny o anglické 

72 Virální Marketing. Adaptic [online]. 2005-2014 [cit. 2014-04-29]. Dostupné 
z:http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/viralni-marketing/

73 O týmu. HC Olymp [online]. 2006 [cit. 2014-05-05]. Dostupné 
z: http://www.hcolymp.com/o-tymu-hcolymp
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titulky už přesáhlo milion shlédnutí.74

 3.4 Facebookové aplikace

Ve druhé kapitole jsem zmínil, že většina klubů netvoří obsah, který by byl primárně 

určen pro sociální sítě, ale přesto se takové kluby najdou. Jedním z nich je PSG Zlín,  

který na  facebookovém profilu svým partnerům nabízí  formy spolupráce  uvedené 

níže.  Nejen, že jde o produkty,  kterými lze oslovit  fanoušky a které samy o sobě 

přispívají  k  povědomí  o  klubu,  ale  navíc  se  zde  nachází  i  možnost  spolupráce

s firmami, které si na Facebooku PSG Zlín mohou zaplatit reklamu.75

Aplikace Tipovačka  -  Jedná se o soutěžní  aplikaci,  kde mohou fanoušci  tipovat 

výsledky  všech  zápasů  PSG  Zlín  a  následně  vyhrát  ceny  věnované  partnerovi 

soutěže. Aplikace ponese jméno, logo i grafický design partnera tipovačky. Soutěž 

bude uveřejněna jak na facebookovém profilu PSG Zlín, tak na profilu partnera, čímž 

obě strany získají možnosti zviditelnit se na této síti. Zájemce o tuto formu propagace 

jednorázově zaplatí 25 000 Kč.

Koncept  minisoutěže  -  Firma,  která  chce  touto  formou  propagovat,  si  musí 

přichystat 5000 Kč. Akce je zaměřena na krátký časový úsek, během něhož fanoušci 

mohou tipovat například kolik bodů nasbírá určitý hráč v příštím zápase, kolik padne 

branek apod. Klub slibuje, že tato forma propagace osloví 15 000 – 30 000 lidí.

Jiné aplikace - V případě zájmu firmy o jinou aplikaci s klubovými motivy, ji agentura 

PRIA,  kterou  PSG  Zlín  pro  tyto  účely  najímá, naprogramuje  za  20  000Kč.  Za 

následnou  údržbu  a  propagaci  je  účtováno  dalších  15  000Kč.  Tato  kampaň  má 

oslovit 200 000 nových uživatelů. Z nich 1000 – 7000 přibude mezi fanoušky stránek 

PSG Zlín a daného partnera. 

74 Funny hockey commercials – Finish training. In: Youtube [online]. 3. 11. 2011 [vid. 2014-04-29]. Kanál 
uživatele Radiculously Entertaining Randomnes. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?
v=Dr9f7VNqCxk

75 Nabídka propagace sponzorů pomocí FB [PDF Dokument]. 2013, 7 s. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 
http://hokej.zlin.cz/zobraz.asp?t=reklamni-nabidka

37



 4 Žurnalistická část

 4.1 Úvodní článek

Jak se mohou prosadit malé kluby?

V českém hokejovém prostředí působí okolo tří set klubů, které mezi sebou soupeří o 

přízeň fanoušků. Pražský Lev v Kontinentální hokejové lize a čtrnáct extraligových 

celků má prakticky vystaráno. Jak KHL, tak naše nejvyšší soutěž se těší velkému 

mediálnímu zájmu a kluby s propagací nemají problém. Co ovšem ten zbytek? Má 

šanci strhnout pozornost tisíců lidí? Může přilákat dostatečné množství sponzorů na 

to,  aby získal  dostatek finančních prostředků potřebných pro přežití?  Při  správné 

volbě marketingového mixu ano.

Malé město bývá často výhodou.

Podle obchodního ředitele mediální skupiny Pohoda TOP Media Martina Potočného, 

který v minulosti s velkým úspěchem vedl hokejové kluby v Orlové a Havířově, je 

výchozí  pozice  menších  klubů  velmi  podobná,  jako  u  milionářských  velkoklubů: 

„Jediným rozdílem jsou příjmy z prodeje televizních práv, které tvoří okolo dvanácti  

miliónů korun ročně, jinak mají všechny kluby  úplně stejné nástroje k tomu, jak na  

svou cílovou skupinu zapůsobit,“ tvrdí  Potočný. Nabízí  se námitka, že větší  kluby 

obvykle  působí  ve  velkých  městech,  kde  je  i  větší  množství  potencionálních 

fanoušků. Na to má však Potočný rychlou odpověď: „To vůbec není pravda. Vezměte  

si města jako Litvínov, Kladno nebo Vsetín, který svého času udělal v extralize šest  

titulů. Působí v malých městech a hokej tam má svou tradici,“ a zároveň dodává, že 

paradoxně menší počet obyvatel může vytvořit v klubu rodinné prostředí, které lidé 

lépe přijmou za své. „Dívejte se na to tak, že správný klub má od přípravky po muže  

deset týmů. V každém týmu je pětadvacet hráčů a každý z nich má svou rodinu. To  

je reálně tisíc lidí, kteří jsou s tím klubem denně v kontaktu a v malém městě je to  

dobrý základ k tomu, aby tato tisícovka strhla ostatní. Oproti tomu ve velkoklubech  

většinou hrají cizáci z okolních měst, které fanoušek nepřijme za své a vše pak stojí  

a padá s výsledky.“
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Jaké mají kluby možnosti?

V prvé řadě je třeba rozlišovat dvě skupiny, na které musí kluby působit. Tou první 

jsou  sponzoři,  jejichž  dotace  tvoří  hlavní  část  příjmů  a  tou  druhou  fanoušci,  ze 

kterých se hokejové subjekty snaží vytěžit vlastní zisky. V případě sponzorů je třeba 

budovat dobrou pověst, aby věděli, že své peníze svěřují důvěryhodné organizaci. 

Co se fanoušků týče, je třeba s nimi udržovat neustálý kontakt a častá komunikace je  

jediným  klíčem  k  úspěchu.  Jenže  právě  menší  kluby  s  tím  mívají  často  velké 

problémy.

Například  v  Orlové  se  v  uplynulé  sezóně  potýkali  s  klesající  návštěvností

a vedení klubu si nevědělo rady s tím, jak tento trend zastavit.  „Lidí chodilo málo,  

bohužel,“ posteskl  si  prezident  klubu  Daniel  Marosz  a  hledal  příčiny  mizérie  na 

tribunách: „Kluci nepodávali dobré výkony a fanoušci chtějí vidět vítězství. Těch letos  

moc nebylo, a proto lidé chodili  tak málo.“ Letitý fanoušek klubu Jaroslav Pastucha 

však problém vidí jinde: „Nejde o to, že se prohraje. To jsme ochotni skousnout. Jde  

o  to,  že  s  námi  vedení  nekomunikuje.  Nikdo  nevysvětlí  nepochopitelné  odchody  

kvalitních hráčů a nikdo neobjasnil, proč klub tak dlouho váhal s odvoláním trenéra.  

To je podle mě to, co lidem vadí,“ postěžoval si. 

Daniel  Marosz  se  však  odvolává  na  to,  že  se  zástupci  fanklubu  pořádá 

pravidelné schůzky,  kde mají  hokejoví  příznivci  možnost  se na cokoliv zeptat.  To 

potvrzuje  i  předseda  orlovského  fanklubu  Miroslav  Fajčák.  Přiznává  však,  že

s  průběhem podobných jednání  spokojen není:  „Ano,  scházíme se.  Ovšem když 

přijde řeč na nějaké palčivé téma, jsme odbyti s tím, že se jedná interní záležitosti,  

které klub nechce zveřejňovat.“ 

Web přímým nástrojem komunikace

Kvalitnímu  spojení  s  fanoušky  by  měl  složit  i  klubový  web,  na  který  má vedení 

organizace přímý vliv a je prvotním nástrojem, přes který může vypouštět novinky do 

světa. Ani s ním ovšem v Orlové nepanuje spokojenost. Prezident Marosz tvrdí, že 

na webu je vše podstatné, ale fanoušci si žádají větší množství informací.  „Nevím, 

proč se u nás na webu nedočteme nic například o tom, že přišla nová posila, tak jak  

to chodí v jiných klubech.  Člověk pak přijde na hokej a vidí neznámé tváře, které  

jezdí v dresu bez jmenovky a neví, komu vlastně fandí. Kluci, co se o web starají, by  

se  své  práci  měli  věnovat  více“ nelíbí  se  fanouškovi  Jaroslavu  Pastuchovi.  Proti 

39



tomuto tvrzení však rázně kontruje člen webové redakce Petr Sobol:  „My bychom 

rádi fanouškům nabídli vice informací, ale kontakt s vedením klubu bohužel vázne.  

Několikrát týdně se obracíme na pana Marosze s dotazem, jestli má pro nás nějaké  

novinky, které by bylo dobré zveřejnit, a vždy tvrdí, že ne. Na druhý den se s kolegou  

nestíháme divit, když v zápise o utkání figurují neznámá jména. Na dotaz, proč nám  

nikdo  nedal  o  posilách  vědět  dříve,  pan  Marosz  většinou  odpovídá,  že  na  to  

zapomněl, nebo že si myslel, že to víme.“

Jak to zlepšit?

Zdá se tedy, že prvotní problém bude zřejmě v samotném vedení klubu, kterému se 

komunikace  s  veřejností  vymyká  z rukou.  Ke  zlepšení  informovanosti  a  lepšímu 

začlenění fanoušků do komunikačního procesu by mohlo pomoct zavedení prosté 

možnosti  pokládat  na  klubovém webu dotazy,  na  které  by  klub  svým příznivcům 

odpovídal.  Tento model  bezproblémově funguje například v Havířově a lidé si  jej 

nemohou vynachválit. Dle slov Daniela Marosze se ovšem orlovští fanoušci obdobné 

možnosti nedočkají:  „V minulosti to na našem webu fungovalo, ale nemáme s tím  

dobré zkušenosti. Lidé byli čím dál vulgárnější a mě už unavovalo se neustále dokola  

vyjadřovat ke stejným věcem.“

Zjištění,  co  se  v  klubu děje,  nenechává chladným ani  bývalého  manažera 

Martina Potočného, který před pěti lety vytáhl Orlovou ze dna a klub opouštěl v době,  

kdy vše bylo nastartováno správným směrem:  „To, co se tam děje, je samozřejmě 

špatně. Fanoušky je třeba informovat denně a to i kdyby se měli dozvědět jen to, že  

v  bufetu  rozšířili  sortiment  o  dva druhy klobás.  Komunikace je  základ  úspěchu.,“ 

zakončil své povídání Potočný. 

Jak je jasné z příkladu orlovského hokejového klubu, stěžejní činností v cestě 

za úspěchem je pro všechny kluby vybudování pevného kontaktu se svými příznivci. 

Může to být běh na dlouhou trať, ale když se tato práce odvádí kvalitně, mají i kluby v 

menších městech šanci počtem diváků na tribunách konkurovat velkoklubům,  které 

na  ledě  nabízejí  mnohem  atraktivnější podívanou.  Dobrá  nálada  mezi  členy 

organizace  i  lidmi,  kteří  se  točí  v  bezprostřední  blízkosti  klubu,  je  základním 

stavebním kamenem cesty za úspěchem.
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 4.2 Interview

„Základem úspěchu je komunikace,“

...tvrdí marketingový expert Martin Potočný

Obr. 4.1. Martin Potočný

Zdroj: Fotobanka. Oficiální web AZ Havířov [online]. 2012 [cit. 2014-05-06]. 

Dostupné z: http://www.hc-havirov.cz/foto_hav/top_fotky/th_67_POTOCNY.jpg

Martin Potočný je obchodním ředitelem rádia Čas a mediální skupiny Pohoda 

TOP media. Dříve měl na starosti management a marketing hokejových klubů v 

Orlové a v Havířově. Orlovou dokázal zachránit před krachem a Havířov znovu 

vykřesal z popela. Přestože se už hokeji nevěnuje, o propagaci menších klubů 

toho ví stále hodně.

Jaké možnosti mají menší kluby, aby se dostaly do povědomí fanoušků?

Úplně stejné jako  ty extraligové, s výjimkou televizních práv.  Na televizním trhu se 

točí obrovské částky. V Americe je to tak, že když klub prodá televizní práva, tak se 

uživí. U nás tohle v hokejovém prostředí funguje bohužel jen v extralize, kde si kluby 
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tímto přilepší  o  dvanáct  miliónů ročně.  Menší  kluby tuto  možnost  nemají,  ale  jak 

říkám, mohou využívat všechny ostatní marketingové nástroje. 

Tvrdíte, že jediným rozdílem jsou televizní práva. Nesehrává svou roli i to, že ty 

menší kluby jsou přece jen v menších městech?

To si nemyslím. Podívejte se, kde působí Litvínov, Kladno nebo svého času Vsetín, 

který  získal šest  extraligových  titulů!  Naopak, Karviná je  šedesátitisícové  město

a hraje krajský přebor. Takže to není o počtu obyvatel,  ale o tom, jak komunikují

s fanoušky a jestli je umí dostat na stadion. 

Říkal jste, že kromě prodeje televizních práv kluby mohou využívat všechny 

marketingové nástroje. Které to jsou?

To hlavní se vždy odehrává na ledě a tím pádem by se i marketing měl ubírat tímto 

směrem.  Takže využít led, mantinely,  dresy hráčů nebo ostatní části  stadionu, jako 

reklamní  plochu.  Můžete  prodávat  trička,  čepice  a  podobně. Jde  i  o  vztahy

s městským zastupitelstvem,  které  většinou klub  dotuje.  V České  republice  je  to 

bohužel tak, že celý klub  stojí na dotacích. Není tady klub, který by sám vydělával

a to v žádném sportovním odvětví.  Je to jedna velká  studna, do které někdo musí 

naházet peníze a když rozpočet na konci roku skončí na nule, tak je to prima a když 

ne, tak je to průšvih. 

Co ještě je důležité?

Důležité  je  i  sociální  prostředí,  ve  kterém fungují.  Protože firmy,  které  v  regionu 

působí a vydělávají tady peníze, by jejich část nějakým způsobem měly společnosti 

vracet.  Někdo to  dá na charitu,  jiný právě na sport.  S tímto by měly kluby umět 

kalkulovat.

Takže jde o to, vytvořit si co nejlepší jméno, aby okolí bylo ochotno klub 

dotovat?

Přesně  tak.  Klub je značka a cenová politika reklamy se pak odvíjí od toho, jak tu 

značku vnímají ostatní.  Například Baník Ostrava by sestoupil o ligu níž, ale má tak 

silnou  značku,  že  by  byl  v  úplně  jiné  výchozí  pozici  než  třeba  no-name  klub 

Varnsdorf.

Slyší na tuto „značku“ i fanoušci?

Pochopitelně. Když máte dobré jméno, tak ten člověk pochopí, že nekupuje například 

obyčejné tričko. On kupuje tričko s nápisem, ke kterému má vztah a kterému věří. To 

tričko pak prodáte ne za dvě stě, ale i za pět set korun. Kometa Brno si může dovolit 
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prodávat mikiny za dva tisíce a ví, že to lidé koupí. Ale když tu značku nevybudujete, 

tak to nemáte komu prodat. 

Je  tady  jasné,  že pokud  chce  klub  mít vlastní  příjem,  musí  vydělávat  na 

vstupném,  suvenýrech  a občerstvení.  Zkrátka věcech,  za  které  utrácejí 

fanoušci. Jak si je získá, aby příjmy rostly?

Hlavní je komunikace. Může se stát, že klub bude mít vysoké ambice, ale vedení to 

nebude umět prodat lidem. Přijde nějaký problém, lidé ze v něm začnou vrtat, a to 

celý klub úplně rozloží.

Jak konkrétně mají kluby komunikovat?

Dobré kluby mají tiskové oddělení, které denně informuje o tom, co se děje, a vytváří 

pozitivní obraz.  Pokud přijde nepříjemnost, tak to umí odůvodnit a udržet pozitivní 

náladu.  Pokud se  mlčí,  lidé  začnou být  nespokojení,  spekulovat  a  to  nikomu na 

dobrém jméně nepřidá.  Když  s lidmi  mluvíte, tak vás mohou kritizovat. Důležité je 

však být natolik schopný, abyste ty fanoušky neztratil.

Jakými prostředky fanoušky oslovit?

To je milion věcí. Noviny, Facebook, webové stránky, plakáty nebo schůzky přímo na 

stadionu. Vše, co se udělá, musí vést směrem k fanouškovi.

Je tím hlavním nástrojem komunikace klubový web, na jehož obsah má klub 

přímý vliv?

Částečně ano, ale na druhou stranu třeba vesnické fotbalové kluby webové stránky 

ani  nemají  a  funguje to.  My sice žijeme ve virtuálním světě a pořád  hledíme do 

počítače, ale to neplatí o všech. Někteří lidé neznají internetové diskuze a podobné 

věci. Je to sice důležité a na webech by mělo být vše, co se v klubu událo. Čím víc 

tam toho je, tím lépe, protože se tím opět buduje image klubu, ale není to to hlavní.  

Klub potřebuje i ty ostatní prostředky, aby mohl kvalitně působit opravdu na všechny.

Pomáhá klubům i to, že začaly propojovat své weby s Facebookem?

Ano.  Když jsem před pěti  lety začínal, tak Facebook  měl na tyto věci nulový vliv. 

Dnes je už i  on velmi komerční a lidé se začínají odklánět od jeho původní funkce, 

takže se promítá i do propagace klubů.  Webové prostředí se mění strašně rychle, 

takže je  potřeba být  pružný. Facebook  je  ovšem jen  jedna ze  součástí.  Existuje 

Twitter, Google+ a další věci a klub by měl všechny tyto trendy zachytávat. Ale, aby 

někdo vydělával na tom, že má dva tisíce lajků, to zase ne. 
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Takže sociální sítě jako reklamní plocha nezabírají?

Samostatně ne. Všechny nabídky, které se dělají, jsou nějakými skládankami všech 

možností, které můžete nabídnout. Každou firmu zajímá něco a k tomu se většinou 

prodá i reklama na internetu, ale že by někdo vyžadoval pouze internet, to ne.

Jaké firmy mají nejčastěji zájem o partnerství s hokejovými kluby?

Třeba pivovary. Je jasné, že fanoušci si rádi dají pivo a pro pivovary je hokejový klub 

velký prostor, na kterém se mohou prezentovat před masou lidí spadajících do jejich 

cílové skupiny.

Co dobročinné akce, které kluby čas od času pořádají. Jsou z marketingového 

hlediska přínosem?

Ano.  Stejně jako každá firma, tak i klub je společnost, která je zodpovědná za své 

okolí. Kluby nemají možnost dávat finance na dobročinné účely, ale měly by vyvíjet 

takovou aktivitu, aby po nich něco zůstalo. V Havířově bylo tradicí, že jsme pomáhali 

Červenému kříži a dělaly se akce, kdy fanoušci naházeli plyšáky na led a my jsme je 

pak darovali  dětským domovům.  Je  třeba chodit  mezi  děti  a  ukazovat  se!  To  je 

povinností  klubu  nejen  z  marketingového  hlediska,  ale  hlavně  z  hlediska 

společenského. 

Jak mimo sezónu udržet kontakt s fanoušky?

Hokej se nehraje pět měsíců v roce. Měsíc po sezóně se pořád řeší různé dozvuky

a měsíc před sezónou je zase plno novinek, takže zájem je obstojný.  Ve zbytku je 

třeba  udržet  kontakt a  pořádat  nejrůznější  akce,  aby  lidé  neměli  důvod  cítit  se 

opomenuti. Například různé sportovní zápasy mezi hráči a fanoušky a podobně.

S pořádáním podobných akcí máte bohaté zkušenosti. Jaký typ akce lidi 

nejvíce osloví?

Každá akce, která se poctivě připraví, je dobrá. Je jich více druhů. Všechny akce,  

které jsem dělal, měly svůj význam. Samozřejmě, že čím masovější akce, tím lepší, 

ale já si vážím i těch malých.

Můžete přiblížit nějakou konkrétní?

Pokud mám něco vyloženě vypíchnout, tak perfektní bylo, když jsme v Orlové slavili  

80 let hokeje. Tři tisíce lidí se přišlo podívat na to, jak se 80 zástupců z řad hráčů, 

sponzorů,  funkcionářů  a fanoušků postupně rozjelo na branku a vytvořili  jsme tím 

zápis do české verze Guinessovy knihy rekordů v počtu samostatných nájezdů na 

jediného brankáře.  Zvládli  jsme to za jedenáct minut a pozitivní ohlasy jsme měli 
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ještě dlouho potom.

V obou klubech, kde jste působil, jste razil stejnou strategii. Jak si vysvětlujete 

to,  že  v  Havířově  se  vám  podařilo  rozpoutat  hokejové  šílenství  okamžitě, 

zatímco v Orlové se to až tak nevedlo?

Hlavní rozdíl byl v tom, že v Orlové nám nechtělo pomoct město a dodnes je to tam 

stejné. V Havířově klub berou jako vizitku města, čehož se Orlová v dohledné době 

nedočká. Tam starosta nepřišel ani na finále. 

A co se týče fanoušků, tak bych viděl hlavní rozdíl v tradici. V Orlové se hokej 

sice hraje o čtyřicet let déle, protože Havířov je mladé město, ale na druhou stranu 

ten klub nikdy nebyl v ideální kondici. Přišly ojedinělé úspěchy, ale nikdy nezažil svou 

slavnou éru.  Zatímco  Havířov  byl  tradiční  bašta  hokeje  a  fanoušci  obnovený AZ 

rychle přijali. 

Takže i tradice může být marketingovým lákadlem?

Samozřejmě. V zahraničí jsou kluby, které nezmění název a logo sto let. Proč taky? 

U  nás  je  tendence,  že  každé  vedení  chce  vymýšlet  něco  nového.  Každý  chce 

prezentovat svůj  supermoderní znáček a futuristické logo,  ale to je nesmysl.  Lidé 

potřebují něco, co znají, čemu věří a s čím vyrostli. 

Kdybyste  měl  na  závěr  ještě  jednou  stručně  shrnout  klíčové  faktory  v 

propagaci malých klubů, které to jsou?

Komunikace, tradice, dobré jméno a lokální patriotismus.

Děkuji za rozhovor.
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 4.3 Anketa

Jak vrátit lidi na tribuny?

Orlovský hokej  má problémy s návštěvností.  Proto  jsme se na posledním utkání 

sezóny s Novým Jičínem vydali na tribuny. Lidé odpovídali na otázku: Co by měl klub 

změnit, aby přilákal více fanoušků?

Obr. 4.2. Kdysi v Orlové problémy s návštěvností nebyly

Zdroj: Fotogalerie. Oficiální web HC Orlová [online]. 2011 [cit. 2014-05-07]. Dostupné 

z:http://hcorlova.cz/fotogalerie.asp?

id_zapas=&zobraz=kategorie&kategorie=10&foto=442&slovo=&typ=&sezona=2011&posla

no=true#photo

Jaroslav (67 let, důchodce)

Podívejte se! Já tady na ten hokej chodím už skoro padesát roků! Já jsem zažil ty 

nejlepší roky, kdy se vyhrála druhá liga a chodil jsem i když se hrál krajský přebor 

nebo se hrálo o záchranu. Ti lidi si tady na ten stadion vždycky cestu našli a vždycky 

najdou. Pokud by se mělo něco změnit, tak obrana a bude to od příštího roku dobré. 
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Jo! A ještě by někde ve městě mohly viset plakáty, kdy se hraje zápas! 

Aneta (16 let, studentka SŠ)

Já si myslím, že to je dobré. Chodím tu jenom někdy a spíš třeba jenom tak pokecat 

s kámoškama, ale mě se tu líbí.

Miroslav (39 let, logistik)

Já si myslím, že by  vedení mělo hlavně přestat mlžit, když se něco děje a uvádět 

věci  na pravou míru.  Podle mě je hlavní  problém v tom, že vedení  nechápe,  že 

chceme  být  v  centru  dění.  Na  webu  se  člověk  dočte  maximálně,  kdy  se  hraje

a potom, jak to dopadlo a rozhovor s nějakým hráčem. Ale ty důležité informace 

musíme složitě páčit z lidí, kteří se motají bezprostředně okolo týmu a stejně vám 

toho nikdo moc neřekne.

Lukáš (19 let, student SŠ)

Já bych nechal vyházet pořadatelskou službu! Člověk tady pak nemůže ani fandit! 

Pořád nás jenom buzerujou a zakazujou nám pyro.  Chtělo  by to  někoho,  kdo je 

schopný pobrat, že chceme hráčům udělat pořádné choreo.

Tomáš (32 let, listonoš)

Já  si  myslím,  že  by  pomohlo,  kdyby  se  tady  vrátili  hráči  jako  Grygar,  Stránský, 

Prokop, Kraft nebo Holeš, kteří tady hráli pět let zpátky. Lidi je měli rádi a pak museli  

odejít na úkor přeplacených hvězd, které fanoušci nepřijali za své. Dopadlo to, jak to 

dopadlo, ale myslím, že teď, když zase hrajeme druhou ligu, by bylo dobré přivést ty 

kluky zpět, protože k našemu klubu vždycky patřili.

Alena (43 let, matrikářka)

Já na hokej chodím jen výjimečně s manželem, abych se odreagovala. Ale sleduju to 

na internetu a myslím si, že by prospělo, kdyby se klub více staral o své stránky.

Radim (36 let, horník)

Já bych chtěl, aby to zas bylo jak kdysi, když nás tata s bráchou tahal na hokej jako 

malé gizdy. To tu ještě nebylo plexi a jak jsme byli děcka, tak jsme hráčům nadávali

a pamatuju si, jak jsem dostal hokejkou po pysku. Tehdy to nikdo tak neřešil a měli  

jsme z toho srandu. To byly nejlepší časy, kdy ještě chodilo hafo lidi. Chtělo by to 

prostě vrátit takové to domácí prostředí, to se lidem vždycky líbilo.
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 4.4 Recenze

Papírový lev se vám pod kůži nedostane

Dnes  jsme  si  vzali  na  paškál  zápasový  bulletin  klubu  HC  Lev  Praha.  Lvi  mají

k  dispozici  suverénně  největší  rozpočet  ze  všech  sportovních  klubů  v  České 

republice  a  to  by se mělo projevit  také  v propagačních materiálech.  Ale je  tomu 

skutečně tak?

Titulní  stránka  lvího  bulletinu  se  graficky může  rovnat  nejen  zpravodajům 

stejné povahy, ale nijak si nezadá ani s předními evropskými hokejovými časopisy. 

Bezprostředně po otevření nás ovšem nepříjemně zaskočí komerční list s přehledem 

sponzorů, který jsme u obdobných tiskovin zvyklí vídat až na stránce poslední. Hned 

vedle nás s otevřenou náručí z velké fotografie vítá klubový maskot a pod ním se 

tísní pro hokejové bulletiny tradiční  motivační úvod, který má fanouška navnadit na 

hokejovou atmosféru. Obsahově jde ale o šedý průměr.

Další dvojlist nás informuje o dva dny staré prohře Lvů se Spartakem Moskva, 

což mi v dnešní informacemi zahlcené době přijde zbytečné. Pokud se totiž říká, že 

neexistuje nic staršího než dnešní noviny, pak bych minimálně jednu starší věc hledal 

právě ve dva dny starém sportovním výsledku. 

Následující dvě strany autoři vyhradili soupisce pražského celku. Místo, které 

zabírá  se  mi  zdá  jen  jako  bezduchá  snaha  zaplácnout  nevyužitý  prostor  a  ústa 

diváka, který si za svých dvacet korun žádá co nejvyšší počet stran.  Pro soupisky 

určitě stačí zaběhaný formát na jedné stránce. Takto se totiž, pokud chce čtenář mít 

srovnání, musí prolistovat přes několik reklam, rozpis soutěže a miniplakát.

Zmíněný soutěžní  rozpis  je  jistě  praktickou pomůckou.  Fanoušek jej  může 

nosit v peněžence a má ho vždy po ruce. Když pak například při plánování rodinných 

oslav nemá  k dispozici internet, snadno si zjistí, kdy hraje jeho oblíbený tým a on 

bude muset  dát  rodině  košem.  Jenže tento nápad autoři  nedomysleli.  Rozpis se 

nachází ze zadní strany uvedeného plakátu. Takže pokud si stejný fanoušek bude 

chtít  ozdobit  stěnu  svého  pokoje,  bude  řešit  dilema,  zda  oželet  rozpis  nebo 

podobiznu oblíbence hráče.

Další  věcí,  která mě v pražském zpravodaji  zklamala je  jen stručný obsah, 

který  byl  věnován  soupeři.  Informace  o  protivníkovi  jsou  vylíčeny ve  čtyřech 
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odstavcích.  Přitom by se  tématu dal věnovat mnohem větší  prostor.  Informovat o 

tom,  jak  se  v  průběh  sezóny  vyvíjela  jeho forma,  detailně  se  věnovat  hlavním 

hvězdám a velký zájem by určitě byl i o české krajánky oblékající protivníkův dres.

Obr. 4.3. Část titulní strany bulletinu

Zdroj: Předzápasový magazín HC Lev Praha. Praha, 2012.

Co naopak hodnotím velmi kladně jsou rozhovory se dvěma domácími hráči.  

První, trochu bulvárně pojatý, zaujme i vaši drahou polovičku, kterou jste do Prahy 

vzali se záminkou romantického výletu a ty dvě hodiny na hokej si přišla protrpět. 

Druhý  už  je  mnohem  detailnější  a  svým  rozsahem  potěší  každého  hokejového 

nadšence bažícího po detailech.

Přesto všechno si myslím, že pouze čtyři atraktivní strany z celkových dvaceti 

jsou  velmi  málo.  Úkolem  sportovních zpravodajů  je  nabídnout  divákům  výplň 

voleného času před zápasem a o přestávkách. Já jsem se do čtení pustil půl hodiny 

před úvodním buly. Listování jsem stihl prokládat ukusováním klobásy a pitím piva. 

Deset minut před zahájením zápasu jsem už bohužel měl všechny tyto slasti, které 

hokejové  utkání  mimo  sportovní  podívanou  nabízí,  za  sebou  a  nervózně  jsem 

vyčkával  příchodu  hráčů.  Chyběl  mi  další  obsah!  Po  klubu,  který  hraje  druhou 

nejlepší ligu světa, žádám více informací a více zábavy! Na utkání tohoto formátu se 

chci bavit od začátku až do konce a ne unuděně přešlapovat! Od zpravodaje jsem si 
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sliboval, že mě tohoto čekání ušetří, ale nestalo se.

Zpravodaj jediného českého zástupce v KHL by měl zkrátka nabídnout něco 

víc.  Zejména pak,  jde-li  o klub,  který  disponuje více než třemi  čtvrtinami  miliardy 

korun. Pokud má být Lev Praha takovou „malou reprezentací“ a chloubou národa, 

měl  by  tomuto  přizpůsobit  i  vedlejší  produkty,  které  svým  příznivcům  nabízí.

V porovnání s extraligovými kluby by lví bulletin patřil do podprůměru.
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 5 Závěr
Cílem  práce  bylo  obeznámit  s  hlavními  možnostmi  propagace  hokejových  klubů

a  doporučit,  jak  by  měly  kluby  s  veřejností  komunikovat,  aby  dokázaly  získat 

dostatečné  množství  finančních  prostředků  pro  svůj  bezproblémový  chod.  Snažil 

jsem se dokázat  i  fungování těchto komunikačních nástrojů v praxi,  zejména pak

v internetovém prostředí.

V průběhu své práce jsem dospěl k závěru, že by kluby měly pracovat především na 

tom,  aby  na  své  okolí  působily  pozitivním  dojmem a  vylepšovaly svou  klubovou 

identitu.  Firmy,  které  se  rozhodnou  svěřit  sportovní  organizaci  své  peníze  nebo 

materiální  statky či  služby, totiž potřebují  vědět,  že je poskytují  serióznímu klubu, 

který  jich  nezneužije.  Klub,  který  má  dobrou  pověst,  má  v  tomto  případě  oproti 

konkurenci výhodu.

Nedoporučoval bych však, aby se kluby slepě zaměřily pouze na shánění sponzorů. 

Neméně důležitým, dle mého názoru dokonce důležitějším, objektem jejich zájmu by 

měli být fanoušci. Pokud si klub vybuduje silnou diváckou základnu a umí s ní dobře 

pracovat,  může  počítat  i  s  výnosy  z  vlastní  činnosti,  což  sníží  jeho  závislost  na 

sponzorech.  Ta  se  v  českém  prostředí,  kdy  jsou  platy  hráčů  předimenzovány, 

bohužel nedá úplně odbourat, ale je logické, že čím vyšší vlastní příjem klub bude 

mít, tím je jeho výchozí pozice při budování rozpočtu příznivější.

Výdělky z prodeje vlastních produktů může klub ještě zvýšit, pokud je bude dobře 

propagovat. K tomuto účelu velmi dobře poslouží internet. Provedený výzkum doložil, 

že zviditelnění prodávaných triček HC Orlová na sociální síti Facebook se pozitivně 

promítlo  do  prodejnosti  tohoto  zboží.  Stejně  pozitivní  byly  i   výsledky  v  oblasti 

prodejnosti samolepek, v níž se příznivě odrazila propagace na oficiálních webových 

stránkách klubu. Z těchto pokusů soudím, že internet je skutečně účinným nástrojem 

v  oblasti  marketingové  komunikace  a  všem  klubům  bych  doporučil  mu  věnovat 

zvýšenou pozornost.

Vedení velkých hokejových klubů většinou umí svůj web využívat, ale rezervy vidím

u klubů menších. V případě sociálních sítí tyto rezervy spatřuji i u klubů z nejvyšší 

soutěže. Určitě by bylo prospěšné začít tuto formu komunikace používat intenzivněji, 

protože je účinná a levná.
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Seznam zkratek

ČSLH Český svaz ledního hokeje

HC Hockey club – hokejový klub

IIFH International hockey federation (Mezinárodní hokejová federace)

ISBA Incorporated Society of British Advertisers (Britská reklamní společnost)

KHL Kontinentální hokejová liga

NHL National hockey league – národní hokejová liga (severoamerická)

SMS Short messages system – systém krátkých zpráv

PR Public relations – Vztahy s veřejností
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