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1 Úvod 

 

Sport je jednou z hlavních aktivit trávení volného času a pro některé z nás samozřejmostí 

dovolené a rekreace, slouží k upevňování zdraví a tělesné kondice. Kromě těchto, pro nás 

příjemných vlastností, má nesporný ekonomický význam. Vytváří poptávku po mnoha 

aktivitách, je tvůrcem pracovních míst a dalších ekonomických přínosů. Z pohledu 

obchodních společností představuje sport velké finanční příležitosti a možnost své prezentace, 

jak před sportovní, tak i před nesportovní veřejností, protože sportovní kluby a sportovci jsou 

ve valné většině sponzorovány právě těmito společnostmi, a ty využívají dobré jméno klubů a 

sportovců ke své prezentaci.  

Tématem mé bakalářské práce je Analýza marketingu florbalových klubů. Marketing je 

pro organizace nejdůležitější podnikovou činností, zvláště marketingový mix služeb a 

marketingová  komunikace, která tvoří organizaci jméno ve společnosti.  

Cílem mé bakalářské práce je analýza současné situace v oblasti marketingu ve 

vybraných florbalových klubech, konkrétně v havířovském florbalovém klubu Torpedo 

Havířov a ostravském florbalovém klubu FBC BiX Ostrava. Základem je zhodnocení 

dosavadního využívání marketingových nástrojů a nalezení rezerv, které může vedení využít 

k dalšímu rozvoji.  

V teoretické části své bakalářské práce se nejdříve budu věnovat vývoji florbalu 

v České republice, charakteristice samotných klubů, dále pak teorii marketingového mixu 

služeb a marketingové komunikaci. V praktické části budu analyzovat současnou situaci 

florbalových klubů, resp. marketingový mix a marketingovou komunikaci. Při zpracování 

bakalářské práce využiji odbornou literaturu, propagační materiály, brožury a publikace o 

daných florbalových klubech a informace získané ve florbalových klubech. Dalším cenným 

zdrojem budou výsledky marketingového výzkumu. K získání údajů použiji metodu 

průzkumu a sběru primárních dat formou dotazníků. Následné provedení SWOT analýzy je 

základem pro zlepšení a doporučení, které klub může využít ke zkvalitnění svých služeb.  
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

2.1 Sport jako soudobý fenomén 

 

V dnešní době je sport výrazným společenským fenoménem, zejména svými 

specifickými vlastnostmi, postavením a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem 

společenského života. Vazby sportu na různé vědní obory a disciplíny se odrážejí v politice 

státu, mají značný vliv na výchovu, tělesný a psychický rozvoj jedince. Z ekonomického 

hlediska je sportovní činnost velice důležitá a má stále vzrůstající ekonomický význam nejen 

pro kluby, ale také pro společnost.  

Slovo sport vzniklo z latinského „disportare“ což znamená bavit se, trávit příjemně 

volný čas. Ve 14. století se začal užívat pojem „disport" jako označení zábavy, rozptýlení, 

vlastně útěk od práce, věcí nevážné povahy. Pojmem sport je dnes obvykle označována 

pohybová fyzická aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky 

jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. 

Sport je považován za složku tělesné kultury, která je součástí obecné kultury. Definicí 

kultury existuje nesčetné množství. Obecně lze kulturu chápat jako souhrn sociálně 

přijatelných materiálních a nemateriálních, minulých i současných výsledků lidské činnosti, 

přijímaných jednou generaci a dalším generacím předávaných formou kulturního dědictví. 

Tělesná kultura je tvorbou a souhrnem norem a hodnot  v oblasti pohybové činnosti lidského 

těla, v oblasti upevňování zdraví a tělesného a pohybového zdokonalování. [4]  

Stále se zhoršující zdravotní stav většiny národa, především extrémní rozvoj obezity, 

nutí k zamyšlení každého člověka, který to myslí dobře se sebou samým i se svými 

nejbližšími. Proto se v průběhu 20. století začíná zásadně měnit názor veřejnosti na sport. A 

tak se stále větší počet lidí obrací ke sportu jako k jedné z možností řešení svých zdravotních, 

ale také psychických problémů. Sport zaznamenává velký nárůst zájemců, přičemž se tento 

zájem neomezuje jako dříve jen na muže, ale především u mládeže a žen. Není to trend 

náhodný nebo módní, ale vzájemně působí se všemi změnami způsobu života, a je tedy 

v tomto směru logický.[6]  

Sport je nedílnou součástí společenské kultury. Lidé, kteří jsou se sportem spjati patří 

mezi nejaktivnější skupinu populace a velice ovlivňují názory spoluobčanů. Nyní sport 

proniká hlouběji do života jedince i společnosti, jak o tom pojednává Evropská charta sportu, 

v jejichž intencích se sportem rozumí „všechny formy tělesné činnosti, které, ať již 
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prostřednictvím organizované účasti, či nikoliv, si kladou za cíl zdokonalení tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních“.[4] 

Z vývoje definice sportu lze vypozorovat, že ho obohacuje současné pojetí především 

o výkony v soutěžích. Sport nemusí být pouze zábavou nebo jak je uvedeno v definici „věcí 

nevážné povahy“, ale pro mnohé je nyní hlavním zdrojem příjmů. Podíváme-li se hluboko do 

minulosti, najdeme přesně vymezené společenské role mužů a žen. V současnosti jsou však 

oběma pohlavím nabízeny stejné možnosti trávení volného času, a tedy i výběru sportovních 

aktivit.  

 V České republice se odvětví sportu umístilo po přechodu na tržní ekonomiku, jako 

sportovní průmysl se všemi specifickými vlastnostmi, které sport a tělesná výchova mají. 

Podle kvalifikovaných odhadů se sport podílí cca 1-2 % na tvorbě HDP, a je také významným 

tvůrcem pracovních míst. Sport se podílí na uspokojování potřeb jednotlivců a současně na 

sebe soustřeďuje pozornost a zájem širokých vrstev obyvatelstva.[4]   

 Rozvoj sportu vytváří existenci velkého množství pracovních míst. Podle odhadů 

Českého statistického úřadu je Česká republika na úrovni vyspělých zemí, kdy se odhaduje 

podíl sportu na celkové zaměstnanosti asi 1,5%. 

 

2.2 Charakteristika florbalu 

 

Florbal je často označován jako sport budoucnosti. Zejména pro jeho jedinečnost, 

jednoduchost, snadnou dostupnost, oblibu na školách aj. Florbal je krásný, rychlý sport, který 

je ideální pro každého sportovního diváka. Florbal je kolektivní halový sport podobný 

pozemnímu hokeji. Hraje se v halách na hřištích velikosti 40 x 20 metrů s lehkým dutým 

plastovým míčkem, hřiště je ohraničeno po celém obvodu mantinely vysokými 50 cm, branka 

má rozměry 160 x 115 cm. Hrací čas je 3 x 20 minut s 10 minutovými přestávkami. Na hřišti 

má každé družstvo 5 hráčů a jednoho brankáře, brankář nemá hokejku. Utkání řídí dva 

rozhodčí s rovnocennou autoritou. Hokejky i míček jsou vyrobeny z plastových materiálů. Ve 

florbalu je především zakázán tvrdý kontakt s protihráčem, blokování, sekání, nebo kopání do 

soupeřovy hokejky. Nehraje se rukou ani hlavou, není povolena hra hokejkou nad úrovní 

kolen.[19] 
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2.2.1 Historie florbalu 

 

Přestože první  krůčky zaznamenala hra podobná dnešnímu florbalu v zámoří na konci 

padesátých let 20. století, počátky organizovaného florbalu jsou spojeny zejména se zeměmi 

Skandinávského poloostrova. Ve Švédsku se počátky hry zvané innebandy datují na začátek 

sedmdesátých let,  začalo se hrát organizovaně a sport si rychle získal obrovskou popularitu. 

Další zemí, kde si hra o několik let později získala popularitu, bylo Finsko (pod názvem 

salibandy) a Švýcarsko (unihockey). Již od počátku Švédsko a Finsko, především Švédsko 

udávaly florbalu směr vývoje, a stejně jako je ve fotbalu považována za kolébku sportu 

Anglie, ve florbalu stejná pocta přísluší Švédsku. To se také zasloužilo o organizaci prvních 

mezinárodních zápasů, odehráno v roce 1985, a to mezi Švédskem a Finskem, udává směr ve 

vývoji dnešního florbalu a má nejvíce registrovaných florbalistů na světě a udává směr pro 

vývoj pravidel, jelikož s rozdílnými názvy se také mírně lišila pravidla. Ke sjednocení 

pravidel došlo v roce 1986 v souvislosti se založením Mezinárodní florbalové federace – IFF. 

Velice dobře ve Švédsku funguje i práce s mládeží, byly zde rovněž vydány první metodiky 

tréninku.[16] 

 

2.2.2 Vznik florbalu v ČR 

 

Dynamický vývoj tohoto mladého sportu zasáhl na počátku 90.let také Českou 

republiku. Dostal se k nám třemi různými cestami. Vůbec první setkání bylo díky výměnné 

stáži mezi studenty pražské VŠE a finské university KY Helsinky bylo sehráno v roce 1984 

první přátelské utkání. Díky tomu, že u nás nebylo možné nové florbalové hokejky zakoupit, 

následovala prodleva až do roku 1991, kdy se florbal opět objevil na scéně. Tentokrát díky 

cestovní kanceláři Excalibur a bratrům Vaculíkovým, kteří přivezli florbalové vybavení ze 

Švédska. Třetí cesta florbalu do ČR je spojena s východočeskou Jaroměří, kam přivezli 

unihockey švýcarští Mettmenstetten Unicorns, kteří byli ve východních Čechách na 

předsezónním soustředění v roce 1992. 

V současnosti patří mezi nejlepší české florbalové kluby například tito: Tatran 

Střešovice, SSK Vítkovice, FbC BiX Ostrava, Torpedo Havířov, FbK Mladá Boleslav, 

Bulldogs Brno a SSK Future.[16] 
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2.3 Management 

 

Význam anglického slova management, tolik a tak často užívanému v odborné 

literatuře, v běžném životě i denním tisku odpovídá české slovo řízení, především řízení 

podnikových činností jako je výroba, prodej, vývoj a výzkum. V odborné literatuře lze najít 

celou řadu definic a slovních vysvětlení pojmu management, které se snaží co nejpřesněji 

vymezit jeho obsahovou náplň. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají.[4]  

 V současné době je management nezbytnou součástí všech velkých i malých 

organizací, ziskových i neziskových podniků, ve výrobních odvětvích, ale i ve službách. Je to 

proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a 

účinně dosahují vybraných cílů. Dnes se v řídících funkcích na různých organizačních 

úrovních prosazují také ženy.  

 K manažerským dovednostem patří dovednosti lidské (komunikace, týmová práce), 

koncepční (rozpoznání silných a slabých prvků situace, podstaty problému), technické 

(metody, procesy a postupy) a projekční (nalezení úspěšného řešení).  

 

2.3.1 Sportovní management  

 

Pojem sportovní management vznikl překladem pojmu „sportmanagement“, užívaným 

v Americe a západní Evropě. Sportovní management představuje přenesení platných rysů 

managementu do oblasti sportu – řízení sportovních klubů, tělovýchovných jednot, spolků, 

svazů, nově vznikajících sportovních komplexů, nabízející možnosti provozování sportovních 

aktivit jednotlivců i kolektivů pro závodní, pravidelnou, rekreační nebo jen příležitostnou 

sportovní činnost. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního 

zboží či provozování placených tělovýchovných služeb. Vznik tohoto pojmu si vynutila sama 

tělovýchovná a sportovní praxe, především cílenou snahou po efektivním využívání financí 

kolujících ve sportu, uplatňování komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním 

v prostředí sportovní konkurence, řešením specifických problémů v oblasti zabezpečování 

sportovní administrativy.[4] 

 Cíle a úkoly managementu realizují lidé – manažeři, ve sportu sportovní manažeři. 

Způsob řízení jednotlivých organizačních celků v tělesné výchově a sportu se nutně odvíjí od 

činností manažerů, kteří ho uskutečňují. Sportovní manažer může být:  
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• manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisté vyškolení pro velké sportovní akce typu 

mistrovství světa, mistrovství Evropy, Olympijských her apod., specialisté pro 

uplatnění sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně 

handicapovanými, 

• manažer na úrovni určitého sportovního spolku, organizace, členové výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních 

středisek řízených policií, armádou apod., 

• manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí 

a náčiní.[3] 

 

Hlavním úkolem sportovního manažera je zabezpečit trénink po stránce organizační, 

pokrýt ho finančně, řešit záležitosti sponzorské, neopomíjet vazby na sportovní svazy, 

zabezpečovat potřeby publicity a mnoho dalších aspektů, které by zatěžovaly sportovce a 

odváděly jeho pozornost od jeho hlavní náplně, tedy od sportovního výkonu. Nejdůležitější 

rolí sportovního manažera je oprostit dokonalým servisem svého svěřence od běžných 

starostí. Práce manažera je hodně podobná práci trenéra. Předpokladem úspěšnosti je 

spolupráce trenéra a manažera, například při hledání vhodného hráče do týmu. Společně 

mohou tvořit družstvo a dělit se o chod týmu. V některých sportech je běžné, že hlavní trenér 

sedí současně i na manažerské židli, přičemž velkým plusem je poctivý přístup, známosti a 

užitečné kontakty.[11] 

 Ve své řídící funkci se sportovní manažer setkává s následujícími okruhy činností: 

• strategické plánování, 

• organizační činnosti, 

• výběr a rozmisťování lidí, 

• vedení lidí, 

• komunikace, 

• marketing, 

• znalost právních norem, 

• sportovní reklama, 

• sponzoring, 

• věcné a formální náležitosti k transferu hráčů a trenérů.[12] 



 

 9 

2.4 Marketing  

 

Pojem marketing je v současnosti velmi užívaným termínem, často ale bývá jeho 

význam nesprávně vymezen. Marketing není pouze průzkumem trhu nebo jeho propagace. 

Toto bývá častá příčina nesprávné interpretace.[4]  

„Marketing tvoří jednotný vzájemně propojený komplex činností, jež vedou ve svém 

konečném důsledku k dobře fungujícímu trhu, zajištění potřeb a požadavků zákazníka a 

následnému růstu zisků firmy.“[4] 1 Zabývá se také zjišťováním a naplňováním lidských a 

společenských potřeb, což vyplývá z nejstručnější definice marketingu, která zní: „Naplňovat 

potřeby ziskem.“[7]2 

   Marketing je vědou, ale také uměním. Mezi teoretické poznatky z této oblasti a 

tvořivou stránkou marketingu existuje neustále napětí. „Dobrý marketing není výsledkem 

náhody, ale důsledkem pečlivého plánování a provedení.“[7]3 

 

2.4.1 Sportovní marketing 

 

Sportovní marketing dnes neznamená jen prodej, propagaci a styk s veřejností, ale 

představuje komplexní proces, který vede ke stanovení ceny, propagaci a distribuci 

sportovních služeb tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníků a přitom bylo dosaženo cílů 

sportovních klubů. 

 Definovat pojem „sportovní marketing“ znamená postihnout v jednom oba 

komponenty, marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu. P. Kotler a 

L. K. Keller (2001) definují sportovní marketing jako „proces navrhování a zdokonalování 

činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly 

uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“[8] 

 „Marketing sportu, ve srovnání s jinými oblastmi hospodářství, je ovlivněn především 

specifickou tržní situací, které jsou nabídky tělovýchovy a sportu vystaveny, jedinečnými 

vlastnostmi sportovních produktů, jejich specifickým prodejem a i propagací“[4]4 

V současné době prochází sport rychlým rozvojem a zvláště profesionální sport 

s sebou nese komplikované vazby a vztahy jako důsledek obchodních aktivit a komerce. 

                                                 
1 DURDOVÁ, I. Sportovní management, s. 4. 
2 KOTLER, P.; KELLER. K. L. Marketing management, s. 43. 
3 KOTLER, P.; KELLER. K. L. Marketing management, s. 42 
4 DURODOVÁ, I. Sportovní management, s. 44 
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 Nelze také přehlédnout ekonomický přínos sportu a zvyšující se počet zaměstnaných 

pracovníků ve sportovním odvětví.  

Většina sportovních klubů si v několika posledních letech uvědomila, že pokud si 

v dnešní široké nabídce sportovních služeb chce udržet svého diváka, musí věnovat 

sportovnímu marketingu značnou pozornost. Není žádnou novinkou, že přední kluby mají svá 

marketingová oddělení, která se neustále snaží o zvýšení rozsahu služeb pro fanoušky 

jednotlivých klubů. Pro fanoušky maní velký význam služby sportovního charakteru, tedy 

kvalitní poskytnutí sledování zápasu jak živě, tak i prostřednictvím přenosu. Také neméně 

důležité jsou doprovodné služby během utkání, mezi které patří především kvalita a 

dostupnost občerstvení.     

 

2.4.2 Marketing služeb 

 

Při prodeji služeb vznikají specifické problémy, které si žádají specifická 

marketingová řešení. Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana 

nabídnout druhé, je nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být 

spojena s fyzickým produktem.[8] 

V každé nabídce firem existují nějaké prvky služby. Lze říci, že nelze nalézt pouze 

čistou službu nebo čisté zboží. Proto se nabídka služeb člení do čtyř kategorií podle 

hmatatelných a nehmatatelných prvků: 

• pouze hmotné zboží – výrobky bez dalších doprovodných služeb, 

• hmotné zboží s doprovodnými službami – souvisí s prodejem technologicky 

náročnějších výrobků, kdy často závisí na kvalitě souvisejících služeb, 

• služba doprovázená drobnými výrobky – hlavním produktem je služba doprovázená 

podpůrným zbožím, 

• pouze čistá služba – k těmto službám se řadí např. práce finančních poradců nebo 

právníků.[7] 

 

Sportovní kluby nebo organizace tvoří pro své zákazníky specifickou nabídku služeb. 

Jedním  z nejdůležitějších faktorů je kvalita nabízené služby. Očekávání zákazníků jsou stále 

náročnější a jejich požadavky složitější. Rozhodujícím kritériem při výběru služby je 

různorodost nabídky a politika konkurenčních poskytovatelů služeb. Hodnotu poskytované 
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služby zákazník hodnotí podle celkového užitku, který mu nabízený produkt přinese. Nabídku 

jednotlivých organizací poskytujících služby lze rozdělit: 

• základní služba – hlavní příčinou, proč se zákazník rozhodl ke koupi služby, 

• periferní služba (doplňková) – tato služba je hlavní oblastí různorodosti nabídky 

přidáním určité hodnoty, kterou zákazník očekává, 

• globální služba – tvoří souhrn základní služby a periferní služby, které utvářejí 

výslednou nabídku.[9] 

 

S ohledem na široké spektrum nabízených služeb, se musí jejich poskytovatelé zaměřit 

na specifické problémy, které přímo souvisí se službami. Pokud si chtějí poskytovatelé služeb 

udržet výhodu oproti své konkurenci, musí při návrhu svých marketingových programů vzít 

v úvahu řadu jedinečných charakteristik služeb.[8] 

 

2.4.3 Charakteristika služeb 

 

Dá se říci, že služba představuje činnosti nebo komplexní činnosti, která je ve většině 

případů nehmotného charakteru. Poskytování služeb probíhá ve společném působení 

s poskytovatelem služeb, případně jeho zaměstnanci či stroji. Nejdůležitějším cílem 

poskytování služeb je uspokojit specifické požadavky zákazníků, kteří prostřednictvím „word 

of mouth5“ šíří své názory na poskytovanou službu. Průběh poskytované služby může 

vyžadovat přítomnost hmotného výrobku. [1] 

 

Společnosti by měly při přípravě svých marketingových záměrů vycházet především 

z pěti charakteristik služeb, které mají dopad na jejich marketingové aktivity. Snahou vedení 

organizací je odlišit prostřednictvím marketingové komunikace nabídku svých služeb od 

konkurence, vytvořit u potenciálních zákazníků povědomí o nabízené službě, sdělit výhody 

svých nabízených služeb a přesvědčit zákazníky ke koupi služby. K charakteristickým 

vlastnostem služeb patří: 

• nehmotnost, 

• neoddělitelnost, 

• proměnlivost, 

• pomíjivost, 
                                                 
5 Anglický název používaný v marketingu volně překládaný jako „slovo z úst“, kdy spokojení zákazníci 
doporučují službu či produkt svým známým a poskytují tak bezplatnou reklamu. 
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• nemožnost vlastnictví.[8] 

 

Nehmotnost  

Nejvíce charakteristickou vlastností služeb je právě nehmotnost. Služby se před koupí 

nelze dotknout, prohlédnout si ji nebo ji ochutnat. Většina vlastností proto zůstává 

zákazníkovi při prodeji služeb skrytá. Díky těmto skutečnostem se spotřebitelům služba 

obtížně hodnotí a obtížně porovnává s konkurenční nabídkou. Zákazník je proto nejistý při 

výběru z velkého rozsahu podobných služeb nabízených konkurencí. Úkolem poskytovatelů 

by měla být snaha dodat službám „hmotný charakter“ a zajistit prostřednictvím 

komunikačního mixu vytvoření kvalitní značky a dobrého jména společnosti nabízející danou 

službu.[10]  

 

Neoddělitelnost  

Další charakteristickou vlastností služby je neoddělitelnost od producenta, která se 

vyznačuje tím, že probíhá v součinnosti s poskytovatelem služeb. Služba je produkována 

v přítomnosti zákazníka, což znamená, že zákazník je neoddělitelnou součástí produkce 

služby. Poskytovatel služby a zákazník se musí setkat na určitém místě. Ve většině případů 

musí zákazník docházet k poskytovateli služby, aby výhoda, kterou zákazník získá, byla 

realizována.  

Neoddělitelnost působí tak, že je služba nejprve prodána a pak teprve produkována a 

ve stejném čase spotřebována. Na celkovou kvalitu poskytovaných služeb mají vliv oba 

účastnící procesu poskytování služeb, jak zákazník, tak i poskytovatel. Většinou  má i malá 

změna v průběhu  poskytování služby vliv na to, jak zákazník vnímá kvalitu výsledné služby. 

Neoddělitelnost bývá příčinou vzniku monopolů u poskytovatelů některých služeb, a to 

především tehdy, je-li nabídka poskytovatelů služeb něčím výjimečná. Poskytovatel 

výjimečné služby se může uchýlit ke stanovení vyšší ceny za poskytovanou službu.[13] 

 

Proměnlivost  

Souvisí především s obtížnou možností standardizace kvality ve službách. 

V procesech poskytování služeb jsou zastoupení lidé, zákazníci a poskytovatelé služeb. 

Chování jednotlivých členů lze jen obtížně ovlivnit a v případě zákazníků bývá velice obtížné 

stanovit určité normy nebo pravidla chování. Proměnlivost je příčinou toho, že zákazník 

nemusí obdržet vždy stejnou kvalitu služeb. Při výběru služeb se musí zákazník podřídit 
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pravidlům pro jejich poskytnutí, aby byla zachována konzistence, která je důležitá pro 

bezproblémový průběh služeb.[13] 

 

Pomíjivost  

Z této vlastnosti služeb plyne, že jsou buďto využity nebo ztraceny. Služby nelze balit, 

skladovat, vystavovat nebo vracet. Neznamená to však, že se služby nedají reklamovat. Jejich 

reklamace je ale obtížnější než u produktů, a taktéž ji nelze provést u všech druhů služeb. 

Snahou marketingového oddělení je především sladit nabídku a poptávku. Pokud je poptávka 

po službě stálá, není pomíjivost jako vlastnost služeb velkým problémem. V případě, že 

dochází v delším časovém období ke kolísání poptávky, vznikají organizacím značné 

problémy z důvodu vyšší potřeby prostředků v době největší špičky.[13] 

 

Nemožnost vlastnictví  

Poskytovatelé služeb se musí neustále snažit zlepšovat identitu značky a spříznění se 

zákazníkem vzhledem k absenci vlastnictví v sektoru služeb. Nemožnost vlastnit určitou 

službu je příčinou toho, že zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí určité služby. 

Management každé organizace, tedy i sportovní, by měl zdůrazňovat výhodu nevlastnění a 

zdůraznit její bezstarostnost. Poskytnutí služby může souviset s užitím hmotného prvku. 

Zákazník při nákupu služby získá přístup ke službě nebo možnost službu využít.[10]    

 

Obr. 2.1 Kontinuum vlastností služeb6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně, 2008. 
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2.5 Marketingový mix 

 

Představuje soubor nástrojů, pomocí kterých organizace formuje vlastnosti služeb 

nabízených zákazníkům a vedoucí k uspokojování jejich potřeb. Marketingový mix je systém 

nástrojů, které můžeme rozčlenit do čtyř skupin, nazývaných také 4P:  

• Produkt – jedná se jak o fyzický produkt, tak i o službu. Rozhoduje se o vzhledu, 

kvalitě, značce, stylu. Snaha co nejblíže přizpůsobit výrobek zákazníkovi.  

• Cena – musí být určena tak, aby přinášela podniku zisk, ale aby byla co 

nejpřijatelnější pro zákazníka. Cena je nejčastější konkurenční boj. 

• Distribuce – co nejlepší výběr prodejního místa. Mezi distribuční cesty patří 

velkoobchod, maloobchod, zprostředkovatelé. 

• Marketingová komunikace – slouží k informování a propagaci daného produktu na 

veřejnosti. Jedná se o snahu „vrytí“ do mysli uživatelů a jeho následné koupi. 

Nástroje marketingové komunikace jsou reklama, podpora prodeje, publicita a 

osobní prodej.[5] 

 

2.5.1 Marketingový mix služeb 

 

Marketingový mix služeb rozšiřuje dosavadní marketingový mix. Marketingový mix 

obsahuje 4P a je rozšířen o: 

• Lidské zdroje – úspěch marketingu částečně závisí na vhodném výběru zaměstnanců. 

Jsou důležitou součástí firmy, a proto bychom je měli pečlivě vybírat, motivovat, 

školit a udržet jejich kvalitu. 

• Služba zákazníkovi – jde o zkvalitnění služeb zákazníkovi. Zákazníci požadují větší 

kvalitu a úroveň služeb. Firmy by měli pečovat i o stále zákazníky. Důležitý je vztah 

se zákazníkem. 

• Procesy – veškeré procesy spojené s poskytováním produktu zákazníkovi.[1]  

 

2.5.2 Marketingové cíle 

 

Musí být měřitelné a vyhodnotitelné. Marketing si klade řadu cílů: 
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• Maximalizace spotřeby – marketingový systém by měl stimulovat maximální 

spotřebu, která bude vycházet z maximalizace produkce a přinese maximální 

zaměstnanost.  

• Maximalizace spotřebitelského uspokojení – důležitý prvek, dokonce důležitější než 

spotřeba. Měření spotřebitelského uspokojení je velmi obtížné. 

• Maximalizace výběru – maximalizace produkce by měla přinést i maximální 

možnost spotřebitelského výběru – nalezení právě tohoto produktu, který uspokojí 

představy spotřebitele.  

• Maximalizace kvality života – myšlena kvantita a kvalita produkce, dosažitelnost 

produktů a jejich přijatelná cena, kvalita životního prostředí a kulturního života. [5] 

 

2.5.3 Marketingový mix ve sportu  

 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 

k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu.[7] 

 

2.5.3.1 Produkt 

 

Sportovním produktem rozumíme veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené 

k uspokojování potřeb a přání zákazníků, pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu. 

Jsou to také sportovní potřeby, služby, osoby a místa. Podle druhu sportovního produktu se 

výrazně liší marketingová strategie a odráží se v ceně, v místě a ve strategii propagace. 

Z tohoto důvodu musíme znát svůj produkt a jeho zvláštní stránky, které nám ho pomohou 

prodat zákazníkům.[3] 

 

2.5.3.2 Cena  

 

Cena může výrazným způsobem ovlivnit chování zákazníka při nákupu produktu. 

Cenu určujeme jak pro materiální, tak pro nemateriální produkt. Je potřeba určit cenu, aby se 

produkt neprodával „pod cenou“, tzn. aby byly pokryty všechny náklady na jeho výrobu a 

následný prodej. Při stanovování ceny se sportovní organizace dívají na poptávku a na ceny 

svých konkurentů. Organizace někdy stanovují cenu sportovních produktů podle necenových 
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nástrojů marketingu, jako je balení a reklama. To vše má psychologický vliv na rozhodnutí 

zákazníka. Sportovní centra využívají slevy při prodeji permanentek, a to má psychický vliv 

na rozhodnutí zákazníka.[3]  

 

2.5.3.3 Místo  

 

Znamená umístění produktu na trhu. Prodávající musí zajistit, aby se produkt dostal 

k zákazníkovi. Musí myslet na distribuční  kanály, spočítat náklady na dodání produktu 

k zákazníkovi a zjistit charakter a hustotu distribuční sítě. Pro určení je důležité, zda se jedná 

o hmotný nebo nehmotný sportovní produkt.  

Hmotný produkt má svůj fyzický rozměr. Většinou se vyrábí ve více kusech a musí 

být dopraven na místo prodeje. Jde o sportovní zboží, např. sportovní obuv, sportovní náčiní 

atd. Nehmotný produkt nemá svůj fyzický rozměr. Vyskytují se zde produkty jako jsou 

služby, místa a myšlenky. Služba je nehmotná, a proto si ji zákazník nemůže ohmatat, 

ochutnat či očichat. U sportovních služeb i ji zákazník nejdříve musí „prožít“ ve sportovním 

zařízení, kam za službou musí přijít.[3]  

 

2.5.3.4 Marketingová komunikace  

 

Komunikace se dá chápat jako prezentace jedné strany a reakce strany druhé. 

Komunikace představuje proces sdělování, přenosu a výměny významů a hodnot zahrnující 

v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a výsledků lidské činnosti, 

stejně jako reakce zákazníků na ně.[6]  

 

Reklama  

 

V dnešním moderním světě nás reklama obklopuje téměř na každém kroku. Hlavním 

cílem je upoutat pozornost na daný produkt. Měla by zaujmout potencionálního zákazníka. 

Potencionální zákazník, by měl při poslechu reklamy dostat „chuť“ na daný produkt. Dobrá 

reklama je důležitým nástrojem, jak zvýšit prodej, a tím i zisk. Reklama má mnoho 

různorodých typů, jako reklama v médiích – televize, rádio, tisk, na internetu, propagační 

materiály, tabule na sportovištích apod.[9]  
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Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje je marketingovým nástrojem, který se především zaměřuje na 

krátkodobé zvýšení prodeje. Hlavním, cílem je přilákat co nejvíce zákazníků, poskytnout mu 

základní informace o produktu, které vedou ke koupi produktu nebo služby. Je zaměřena na 

konečného spotřebitele. Existuje několik typů podpory prodeje. V oblasti sportu jde 

především o volné vstupenky, množstevní slevy, promoakce, VIP vstupenky na 

sponzorovanou sportovní akci apod.[12]  

 

Public Relations  

 

Každá společnost, která chce dobře fungovat a prosperovat by měla udržovat dobré 

vztahy se všemi účastníky trhu a soustavně vytvářet dobrý image firmy. PR představuje 

neosobní formu stimulace poptávky po službách, kterou se firma snaží vyvolat zveřejňováním 

pozitivních informací o své činnost. Čím společnost vypadá dobře před odbornou i laickou 

veřejností, tím je větší šance pro získání sponzorů a tím i dostatku finančních prostředků na 

chod sportovního klubu.[6]  

 

Osobní prodej  

 

Osobní prodej je efektivní forma komunikace, která se používá především v situacích, 

kdy chceme měnit preference spotřebitelů. Je velmi důležitý v obou typech produktů, jak 

v materiálním, tak i nemateriálním. Vždy je důležité, jak prodejce jedná se zákazníkem, jestli 

působí věrohodně, zodpovědně, zaujatě. Musí upoutat zákazníka, aby měl chuť se na místo 

prodeje ještě vrátit. Při návštěvě sportovního zařízení zákazníkem, je dobré vysvětlit 

zákazníkovi, jak to v daném klubu funguje, kde jsou šatny apod. Zákazník se musí cítit 

pohodlně. U hmotného produktu se jedná o vysvětlení pozitiv i negativ produktů, jeho použití, 

péče o produkt.[6]  

 

Přímý marketing  

 

Cílem je udělat si rychlý obrázek a potřebě trhu. To znamená oslovit přímou skupinu lidí 

a tím získat informace. Přímý marketing se zaměřuje na oslovení zákazníků, kteří využívají 

službu prvně. Nástroji přímého marketingu jsou:  
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• zásilkový prodej,  

• katalogový prodej, 

• nabídka sportovních prospektů, 

• využití e-mailu,  

• telemarketing, 

• objednávka poštou.[9] 

 

Sponzoring 

 

Nejdůležitější součást marketingové komunikace. V dnešní době se žádný sportovní 

klub a sportovní zařízení bez sponzorů neobejde. Sponzorství má velký význam pro sponzora 

jako prostředek komunikace. Sponzorovaný očekává od sponzora finanční zajištění, ale také 

věcné dary a sponzor očekává reklamu jeho firmy nebo jeho produktů. Sponzoring je 

partnerský vztah mezi sponzorem, který poskytuje určitý příspěvek a tím, kdo tento příspěvek 

přijímá. Přijímajícímu z této skutečnosti plynou vůči sponzorovi určité povinnosti a 

závazky.[12]  

 

2.6 Marketingová analýza  

 

Marketingová analýza slouží k odhalení základních chyb, které jsou příčinou 

neuspokojivého výsledku prodeje zboží či nabídky služeb. Pomáhá v manažerském 

operativním rozhodování. Na jejím základě jsme schopni dohlédnout a zvážit dopady 

některých svých plánovaných kroků, rozhodnutí nebo investic. Mezi marketingové analytické 

nástroje řadíme: analýzu SWOT, analýzu STEP, analýzu produktového portfolia, analýzu 

marketingových procesů, analýzu implementace nové strategie, analýzu implementace 

nového týmu, analýzu distribučních cest, analýzu cenové politiky, analýzu propagačních 

prostředků, analýzu výběru cílových skupin, analýzu značky.[22] 

 

2.6.1 SWOT analýza  

 

Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a současné 

situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné a slabé 

stránky firmy, ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro firmu. V rámci 
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SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými stránkami, 

příležitostmi a hrozbami apod. Tyto synergie pak vzápětí mohou být použity pro stanovení 

strategie a rozvoje firmy. Pro zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek 

celým týmem se seřadí dle důležitosti. Musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak 

s výsledkem analýzy naloží a co bude realizovat.[7]   

 

2.7 Marketingový výzkum  

 

Marketingový výzkum je velice důležitým nástrojem pro určení postavení podniku, 

produktu, ceny, komunikace, a také konkurence. Pomocí marketingových výzkumů 

zjišťujeme potenciální nebo již existující rizika a při jeho kvalitním zpracování se otevírá celá 

řada příležitostí podniku.  

 

Data marketingového výzkumu se dělí na primární a sekundární: 

• primární data jsou ta, která získává management organizace nově, podle potřeb 

řešeného projektu, 

• sekundární data byla již shromážděna, publikována jinde k jinému účelu. 

 

Proces marketingového výzkumu a jeho jednotlivé etapy:  

• příprava výzkumu 

• realizace výzkumu 

 

Základní metody sběru dat jsou:  

• pozorování 

• dotazování  

• experiment 

 

V práci bude použitá metoda dotazování. U dotazníku musí být formulace otázek 

jednoznačná a jasně srozumitelná, aby mohl dotazovaný co nejpřesněji odpovědět na námi 

položenou otázku. Měl by být také sestaven tak, aby respondenti odpovídali stručně a 

pravdivě. Dotazník by měl také upoutat grafickou úpravou.  
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3 Charakteristika současné situace ve sledovaných florbalových 

klubech  

 

3.1 Charakteristika florbalových klubů  

 

3.1.1 Torpedo Havířov 

 

Torpedo Havířov je český florbalový klub, který hraje Fortuna Extraligu. Ihned ve své 

první sezóně 1995/1996 ve 2. florbalové lize vybojovalo Torpedo postup do nejvyšší soutěže, 

ve které se udrželo dodnes. V roce 2002 a 2007 se stalo dokonce vicemistrem ČR. Díky finále 

v roce 2007 se Torpedo dostalo do kvalifikace na PMEZ (Pohár Mistrů Evropských Zemí – 

florbalová Champions League). Zde však proti zahraničním celkům neuspělo. Od doby, kdy 

zanikly nejstarší havířovské kluby, je Torpedo Havířov nejstarším a nejznámějším klubem ve 

městě. Za svou patnáctiletou historii se řadí mezi jedny z nejúspěšnějších celků v Českém 

florbale vůbec. Ať už úspěchy v mužské extralize, Poháru České florbalové Unie nebo 

mnohonásobnými úspěchy na mládežnické scéně od těch nejmenších až po juniory.[14]  

 

3.1.2 FBC BiX Ostrava  

 

Klub  byl založen v roce 1993 pod názvem Dream team Ostrava. Před sezonou 

1996/1997 došlo ke změně na FBC Ostrava a v sezoně 1999/2000 byl do názvu oddílu přidán 

titulární sponzor, od té chvíle vystupuje jako FBC BiX Ostrava. V roce  založení se ze třetího 

místa prolínací soutěže kvalifikovali do vznikající 1. ligy a od té doby jsou členem elitní 

soutěže v České republice. FBC BiX Ostrava nikdy nesestoupili, získali za deset let sedm 

medailí a v historické tabulce ligy jim patří třetí místo za Tatranem Střešovice a 

Vítkovicemi.[15]  

 

3.1.2.1 Aktivity klubu 

 

Oba kluby se účastní mistrovských utkání ve všech kategoriích, a to v mladších a 

starších žácích, juniorů, dorostu, a také v kategorii dospělých. Mladší žáci Torpeda Havířov 

se také několikrát účastnili Mistrovství České republiky, kde v roce 2001 ve finále neuspěli a 
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zlaté medaile se opět nedočkali. Torpedo hraje svá mistrovská utkání v Městské sportovní 

hale v Havířově. Její kapacita je 700 míst. Nyní má 10 družstev a celkově 326 členů, kteří 

jsou rozdělení podle věkových kategorií.  

V současné době hraje FBC Ostrava svá mistrovská utkání v jedné z nejlépe 

vybavených hal v Ostravě. Hala SAREZA je díky své poloze, vybavení a modernímu 

interiéru velmi oblíbena jak hráči, tak širokou veřejností. Její kapacita je až 800 sedících 

diváků. Tým se spojil s týmem UHC Ostrava. Jeho převážnou část tvořili hráčky žen a 

juniorek. Od nové sezóny bude mít FBC BiX Ostrava i ženy a juniorky a žačky. Nyní zde 

aktivně působí přes 890 členů, kteří jsou rozdělení do pěti věkových kategorií v mužích a tři 

kategorie u žen, dále pak dle výkonnosti do družstev.   

 

3.1.2.2 Ekonomická situace 

 

Jako v jiných sportovních klubech jsou zdrojem majetku obou klubů členské příspěvky 

členů klubu, příspěvky a dotace sportovního svazu, státní příspěvky a dotace od Českého 

svazu tělesné výchovy a hlavně sponzorství. O výši členských příspěvků jedna valná 

hromada, příspěvky jsou stanoveny na rok a jsou povinni je platit všichni členové klubu. 

Příjmy plynoucí ze sponzorství se rozdělují výkonným výborem podle potřeb a zájmů 

florbalových klubů. Prostřednictvím výkonného výboru klub organizuje hospodářské styky 

s ostatními fyzickými a právnickými osobami. Jménem klubu vystupuje předseda nebo jiný 

pověřený člen výkonného výboru.  

 

3.2 Marketingový mix ve sportu  

 

3.2.1 Produkt  

 

Základním produktem florbalových klubů je služba, jedná se tedy o produkt 

nemateriální. Hlavním  produktem, které nabízí zákazníkům, je možnost shlédnout florbalové 

utkání týmu Torpedo Havířov a FBC BiX Ostrava. Oba týmy nyní hrají nejvyšší florbalovou 

soutěž, a to Fortuna Extraligu, proto mají diváci možnost shlédnout velmi kvalitní florbal.  

Kluby dále nabízí fanouškům možnost nahlédnout na rozsáhlé a kvalitně zpracované 

internetové stránky, kde naleznou veškeré informace týkající se klubů. Na internetových 

stránkách najdeme historii i současnost klubů, management, informace o připravovaných 
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zápasech, statistiky hráčů i samotných klubů, hlavní partnery i sponzory, kteří přispívají ke 

správnému vedení klubu. FBC BiX Ostrava má také tým vozíčkářů, ABAK Ostrava, kteří 

nyní drží první místo. Torpedo Havířov pro své fanoušky, a nejen pro ně, má na internetových 

stránkách speciální kategorii Fan Shop a Florbal Expert. Ve Fan Shopu mají příznivci 

havířovského klubu možnost si zakoupit suvenýry od klíčenek, propisek, dresu hráčů až po 

DVD a knihy. Florbal Expert nabízí odkaz na specializovanou prodejnu florbalu, která je 

určená spíše pro  hráče, kde ti mají možnost zakoupit si potřebnou výzbroj. Naopak FBC BiX 

Ostrava nabízí kategorii Fan Area, kde mají fanoušci možnost zakoupení rozsáhlejšího 

sortimentu florbalových produktů. Na stránkách obou týmu je také možnost shlédnout 

fotografie z různých sezon a FBC BiX Ostrava nabízí také videozáznamy ze zápasů.  

 

3.2.2 Cena  

 

Cena je důležitým elementem marketingového mixu. V případě florbalových klubů se 

jedná o cenu vstupenky na utkání. Cena by měla být stanovena v závislosti na úrovni a kvalitě 

soutěže, ve které tým hraje. Výše ceny je však také závislá na tom, zda tým hraje základní 

část soutěže, nebo již postoupil do Play-off. Diváci mají možnost si zakoupit permanentku na 

celou sezonu, a nebo jen na jednotlivé zápasy. Vstupenky je možno zakoupit buď přímo 

v prostorách florbalových hal, v předprodejích ve stáncích, a nebo v městských informačních 

centrech.  

 

3.2.3 Místo  

 

Místem poskytování naší hlavní služby je florbalová hala, v našem případě se jedná o  

haly dvě. Florbalová hala Torpeda Havířov se nachází v Havířově na ulici Astronautů, má 

kapacitu 800 míst, z toho 426 k sezení. Halu převzalo od dřívějšího majitele TJ Slávie 

Havířov na začátku 90tých let město Havířov a spravuje jí dodnes. Florbalový klub si tedy 

tuto halu pronajímá od města, které je vlastníkem. Hala pamatuje leccos. V 80tých letech zde 

měl útočiště výstavby své haly HC Baník Karviná, tudíž se zde hrála nejvyšší házenkářská 

soutěž. V roce 1998 se nekvalitní parkety vyměnily a současným povrchem je guma. Je zde 

také nová časomíra SIS Spektrum. Součástí MSH je také malá hala, sál bojových sportů, 

sauna, posilovna, bazén a pizzerie bar. Největší divácký rekord v MSH byl v sezoně 

2001/2002 kdy Torpedo Havířov hrál proti Tatranu Střešovice, při 3. utkání finále, kde zde 
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bylo využitých všech 800 míst. Torpedo Havířov hraje svá domácí utkání v Městké sportovní 

hale v Havířově prakticky od svého založení. MSH Havířov se nachází v centru města a je 

velmi dobře přístupná jak od vlakového nádraží, tak i autobusového nádraží. Z obou nádraží 

jezdí pravidelně autobusy. Pro návštěvníky, kteří přijedou autem, je připraveno velké 

bezplatné parkoviště s kapacitou více jak 200 parkovacích míst.  

Florbalovou halu FBC BiX Ostrava najdeme na ulici Hrušovská Ostrava-Přívoz. Její 

kapacita hlediště je 1000 diváků, z toho 650 sedících. Do haly je umožněn bezbariérový 

přístup. Tradiční ostravské sportoviště někdejší Tělovýchovné jednoty Hutních montáží silně 

postihly povodně v roce 1997. V roce 2000 hala připadla do péče Sportovních a rekreačních 

zařízení města Ostravy, s. r. o. a začala její důkladná rekonstrukce. Oprava si vyžádala 30-ti 

milionovou investici a výsledkem je zařízení nabízející maximální komfort nejen sportovcům, 

ale všem návštěvníkům. Domácí prostředí zde našly celky volejbalistů, florbalistů, futsalistů a 

házenkářek. Pro ně i pro sportovní veřejnost je k dispozici celý komplex, skládající se z velké 

haly, malé haly a 8 šaten, sauny a posilovny. Součástí velké haly je i cvičná horolezecká 

stěna. Příjemné prostředí vytváří velice hezký interiér s kvalitním ozvučením a k občerstvení 

lze využít restauraci umístěnou v objektu. Sportovní hala se dostala do povědomí sportovní i 

široké veřejnosti svou specifičností a polohou v blízkosti centra města.  

 

3.2.4 Marketingová komunikace  

 

Vedení florbalových klubů si uvědomuje, že marketingová komunikace je jednou 

z nejdůležitějších činností při snaze získat a udržet svého fanouška. Zástupci obou klubů se 

proto neustále snaží zlepšovat komunikační činnosti, které jsou pro kluby důležité.  

Vedení klubů využívá k marketingové komunikaci tyto nástroje komunikačního mixu: 

• reklama, 

• direkt marketing, 

• podpora prodeje,  

• sponzoring, 

• internet. 
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3.2.4.1 Reklama  

 

Havířovský klub využívá ke své prezentaci veřejné plakátovací plochy, které jsou 

rozmístěny po centru města. Vylepování reklamních plakátů je pro klub zdarma, protože 

vylepovací plochy jsou ve vlastnictví města. Využívá propagaci v místních denících, a to 

v novinách určených přímo havířovským občanům, Radniční listy, a také týdeník Havířovsko, 

kde jsou pravidelně každý týden uváděny informace ze zápasů A-mužstva mužů, výsledcích, 

sestav a fotografie z aktuálně odehraných utkání. Pověřené osoby havířovského klubu 

provozují webové stránky, které mimo jiné informují o dění v klubu a nejnovějších 

aktualitách. 

Ostravský florbalový klub využívá ke své reklamě jak plakátovací plochy umístěny po 

Ostravě a jejích částech, tak i veřejné informační tabule. Nejrozsáhlejší reklamu tvoří 

informace umístěny v ostravských novinách, především týdeník Ostravsko, kde jsou 

pravidelně uváděny informace o odehraných zápasech, sestavě a výsledcích. Příležitostně 

využívá internetové stránky idnes.cz, kde jsou informace o zápasech, změnách v klubu a 

chystaných zápasech. Pověřené osoby ostravského florbalového klubu provozují webové 

stránky, přes které mimo jiné využívají i různé ankety určené fanouškům klubu. 

 

3.2.4.2 Direct marketing 

 

Direct marketing využívá vedení obou klubů především k přímému oslovování firem 

z okolí měst Havířova a Ostravy, které by mohli prostřednictvím sponzoringu klub 

podporovat. Direct marketing kluby také využívají k oslovování potenciálních hráčů, kteří by 

mohli kluby posílit. Tuto činnost zajišťují především sportovní manažeři klubů.  

 

3.2.4.3 Podpora prodeje 

 

Jednou z možností podpory prodeje jsou reklamní předměty. Vedení havířovského 

klubu se rozhodlo vytvořit reklamní předměty v barvách klubu, které jsou k dostání přes e-

shop na webových stránkách klubu. Klubový Fanshop je nyní začínající projekt, který bude 

v následujících měsících procházet zkouškovým obdobím. Ve srovnání s ostatními kluby, 

které reklamní předměty také nabízejí jsou ceny těchto předmětů levnější a mají především 

dotvářet dobou image klubu u sportovní veřejnosti. 
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Ostravský klub zatím své reklamní předměty přímo k zakoupení na internetových 

stránkách nemá, ale má odkaz na webové stránky specializovaného obchodu. Svým 

fanouškům nabízí možnost soutěží, díky kterým mají výherci možnost získat vstupenky na 

domácí utkání. Na internetových stránkách uveřejní otázku, na kterou fanoušci 

prostřednictvím sms zprávy odpoví, v případě správné odpovědi a vylosování je správně 

tipující obeznámen sms zprávou a uveřejněn na webových stránkách. Vstupenku si poté může 

vyzvednout přímo v den utkání na pokladně.  

 

3.2.4.4 Sponzoring  

 

Sponzoring je založen na principu služby a protislužby. Sponzor poskytuje 

sportovnímu klubu finanční nebo věcné prostředky a za tyto služby žádá prezentaci své 

organizace v souvislosti se sportovní činnosti klubu. Torpedo Havířov nabízí potenciálním 

sponzorům zviditelnění prostřednictvím týmu mužů A, který hraje nejvyšší florbalovou 

soutěž Fortuna Extraligu. Klub nabízí umístění reklamy na dresech hráčů, sportovní výzbroji, 

mantinelech, hrací ploše nebo internetových stránkách.  

FBC BiX Ostrava svým sponzorům nabízí zviditelnění prostřednictvím A-týmu, kteří 

také hrají nejvyšší soutěž. Rozsah umístění reklamy je širší než v havířovském klubu, jsou to 

dresy hráčů, florbalové vybavení, hrací plocha, mantinely, sítě okolo hrací plochy, a také 

internetové stránky. Ostravský klub využívá reklamy také v magazínu Florbal.cz, kde jsou 

veškeré informace o klubech hrající nejvyšší soutěž, který si fanoušci mohou objednat přes 

internetové stránky.  

 

3.2.4.5 Internet 

 

V dnešní moderní době je internet největším zdrojem informací a každý sportovní klub 

může prostřednictvím svých webových stránek informovat fanoušky o dosažených 

výsledcích, sportovních aktivitách, a také o svých sponzorech. Na internetových stránkách 

obou klubů se fanoušci mohou dovědět nejaktuálnější informace o odehraných zápasech, jak 

si tým vede v tabulce, mohou také shlédnout fotografie či videa z utkání, bližší informace o 

samotných hráčích a informace o sponzorech.  

Nyní mají oba kluby vytvořené své profily na asi největším komunikačním portálu 

současnosti, kterým je Facebook, kde si fanoušek může klub přidat mezi své „přátelé“. 
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muž žena

Prostřednictvím této sítě mají fanoušci možnost mezi sebou chatovat, sdělovat nejnovější 

události nebo přidávat fotografie a videa z utkání. Prostřednictvím internetových stránek obou 

klubů se dá dostat také na specializované stránky florbalových obchodů, kde je možnost 

zakoupení florbalové výstroje. Na svých webových stránkách kluby také zvou nové členy do 

svých mládežnických družstev. Celé stránky havířovského klubu jsou vytvořeny v nádechu 

klubových barev, tedy žluto-černé kombinace. Náhled stránky viz. Příloha č. 1. Ostravský 

klub má své internetový stránky v kombinaci bílo-modré. Náhled úvodní webové stránky viz. 

Příloha č. 3 

 

3.3 Vyhodnocení marketingového výzkumu  

 

Dotazníkové šetření jsem prováděla v havířovském i ostravském florbalovém klubu 

při domácích zápasech obou klubů. K dotazování jsem si vybrala otázky, které pomohou 

pochopit, jaký je pohled diváka na samotný klub, jejich internetové stránky a jestli má tušení 

o sponzorech, který tento klub sponzorují. Také jsem se zaměřila na soutěž, kterou nyní oba 

kluby hrají, a jak jsou na tom v tabulce, zda oslovení fanoušci mají o svém klubu bližší 

informace.  

Dotazník jsem vyhodnocovala tak, že u každé otázky jsme si odpověď převedla na 

procenta a zpracovala je pro lepší přehlednost do grafické úpravy, aby byly výsledky lépe a 

názorně patrné. V dotazníku bylo uvedeno na zpracování 11 otázek.  

 

Vaše pohlaví? (otázka č. 1) 

Graf 3.1 
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Průzkumem jsem se chtěla dozvědět, zda chodí na florbalové zápasy více mužů nebo 

žen. Z grafu je viditelné, že na zápasy v obou klubech chodí více mužů, ale jak je vidět, tak 

ani procento žen není zanedbatelné. Je to také hlavně z toho důvodu, že se v současné době 

hraje liga jak juniorek, tak i žen.  

 

Jaký je Váš věk? (Otázka č.2) 

Graf 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je také důležité napsat, v jaké věkové kategorii se pohybovali respondenti odpovídající 

na dotazník. Věkové složení bylo velmi podobné v obou sledovaných klubech. Z grafu 

můžeme vidět, že největší skupinu diváků tvoří lidé do 20 let, a to zhruba 39%. Nejmenší 

skupinu tvoří diváci mezi 51 – 60 lety, a to pouze 3% a věková kategorie 60 a více se 

florbalových zápasů ve sledovaném období nezúčastnil ani jeden divák.  

 

Jak často navštěvujete domácí zápasy florbalového klubu? (Otázka č.3) 

Graf 3.3   
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Dotazníkovým šetřením jsem zjišťovala četnost jednotlivých fanoušků a diváků na 

domácích zápasech jak havířovského, tak i ostravského florbalového klubu v sezóně 

2009/2010. Z grafu je patrné, že v obou klubech navštěvuje větší množství fanoušků domácí 

zápasy téměř vždy. V havířovském klubu to je 47% diváků v ostravském klubu dokonce 65% 

diváků. Nejmenší skupinu tvoří v obou klubech diváci, kteří zápasy navštěvují jednou za 

měsíc, a to 14% v Havířově a 10% v Ostravě. 

 

S kým chodíte na florbalové zápasy? (Otázka č.4) 

Graf 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazníkem jsem zkoumala, s kým jednotliví fanoušci nejčastěji navštěvují domácí 

florbalové zápasy. Největší počet dotazovaných respondentů odpovědělo, že na utkání chodí 

v kamarádských skupinkách, a to v obou klubech. Tuto skupinu tvoří celkem 53% 

dotazovaných v Havířově a 69% v Ostravě. Druhou skupinu tvoří rodiče s dětmi. Na 

posledním místě se umístili diváci, kteří na zápasy chodí sami. Poslední zkoumanou 

skupinkou jsou partnerské a manželské páry. Do této kategorie se řadí až 12% z oslovených 

diváků. Překvapivě se tato skupinka neumístila na poslední místě.  
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Dokážete si vzpomenout, které firmy sponzorují florbalový klub? (Otázka č.5) 

Graf 3.5 

 

 

V dnešní době je každá sportovní organizace závislá na příspěvcích sponzorů, bez 

kterých by se chod klubu neobešel. Sponzoři za poskytnutí svých finančních prostředků žádají 

po klubu umístění svých log na co nejatraktivnější místa, která co nejvíce utkví v paměti 

fanouškům. Z toho důvodu jsem v dotazníkovém šetření umístila dvě otázky týkající se této 

problematiky.  

U této otázky mě zajímá, zda si diváci dokáží vzpomenou, které firmy daný klub 

sponzorují. Největší počet dotazovaných respondentů si florbal spojuje s Fortunou, a to 28%, 

22% dotazovaných si vybavilo noviny Deník a 16% firmu Unihoc. 17% ostravských 

respondentů uvedlo společnost BiX, a to hlavně z toho důvodu, že je v názvu tohoto klubu. 

Další společnosti, kterými jsou např. Siko, ČD, ČPZP, Dalkia nebo Spinflo si vybavilo jen 

9% a 8% oslovených uvedlo, že neví.  

 

Které místo pro umístění reklamy je pro Vás nejatraktivnější? (Otázka č.6) 

Graf 3.6 
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Další otázka ohledně sponzorství měla zjistit, které místo pro umístění reklamy během 

florbalového utkání je pro diváky nejatraktivnější a nejlépe zapamatovatelné. Při zodpovídání 

dotazu mohli respondenti vybírat ze tří možností nebo mohli uplatnit možnost volné 

odpovědi. V obou florbalových klubech je pro největší počet dotazovaných nejatraktivnější 

reklama umístěna na mantinelech podél hrací plochy, a to 41% havířovských diváků a 45% 

ostravských diváků. Druhou skupinu tvoří odpovědi fanoušků, pro které je nejlépe 

zapamatovatelné místo na dresech hráčů, a to pro 25% a 32% dotazovaných. U otevřené 

otázky dotazovaní respondenti nejčastěji uvedli, že je pro ně nejatraktivnější reklama na sítích 

kolem hracího pole.  

 

Víte jakou soutěž nyní hraje florbalový klub? (Otázka č.7) 

Graf 3.7 

74%

26%

88%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Havířov Ostrava

Ano Ne
 

 

Touto otázkou jsem zjišťovala, zda fanoušci a příznivci florbalových klubů mají 

přehled o soutěži, kterou hraje jejich klub. V obou klubech více než tři čtvrtiny oslovených 

respondentů ví, kterou soutěž kluby hrají. 74% havířovských fanoušků ví, kterou soutěž nyní 

jejich klub hraje a 26% ne. U ostravského klubu je zastoupení fanoušků, kteří mají přehled 

88% a pouhých 12% neví.  

 

 

 

 

 

 



 

 31 

8%

26%

17%

39%

46%

30% 29%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

každý den 1x týdně 1x - 3x měsíčně nenavštěvuji

Havířov Ostrava

58%

42%

71%

29%

0%

10%

20%
30%

40%
50%

60%

70%
80%

Havířov Ostrava

Ano Ne

Víte na kterém místě v tabulce je nyní florbalový klub? (Otázka č.8) 

Graf 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět z grafu 3.8, u otázky týkající se umístění v tabulce uvedlo 58% 

respondentů, že ví, na kterém místě je nyní umístěný havířovský klub, dokonce většina 

oslovených respondentů také uvedla, kolik bodů nyní havířovský klub má. Pouhých 22% 

oslovených fanoušků tuto informaci neví a ani je to nezajímá. U ostravských příznivců je 66% 

seznámeno s umístěním klubu, jsou také seznámeni s počtem bodů a pouhých 14% 

oslovených ostravských fanoušků tuto informaci neví. 

 

Navštěvujete internetové stránky florbalového klubu? (Otázka č.9) 

Graf 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvě otázky v dotazníkovém šetření byly zaměřeny na internetové stránky klubů. 

V první otázce respondenti odpovídali, zda a jak často navštěvují internetové stránky těchto 

klubů.  
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Fanoušci havířovského klubu navštěvují internetové stránky převážně 1x – 3x za 

měsíc, a to 46% dotazovaných respondentů. Nejmenší skupinu tohoto klubu tvoří fanoušci, 

kteří webové stránky navštěvují denně. Počet dotazovaných tvoří 8%. U ostravského klubu 

tvoří největší skupinu fanoušci, kteří webové stránky navštěvují 1x týdně a jsou seznámení 

s nejnovějšími aktualitami svého klubu. Tuto skupinu tvoří 39% oslovených fanoušků. 

Nejmenší skupinu naopak tvoří příznivci, kteří internetové stránky nenavštěvují vůbec, a to 

hlavně z toho důvodu, že nemají častý přístup k internetu. Z dotazníku vyplynulo že tato 

skupina má  5% dotazovaných respondentů.  

 

Jste spokojení s internetovými stránkami? (Otázka č.10) 

Graf 3.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto otázkou jsem se zaměřila na celkový vzhled internetových stránek, na 

barevnost, přehlednost a rozsah článků. Do grafu jsem záměrně uvedla jen odpovědi 

respondentů, kteří byli s daným bodem spokojeni.  

Při hodnocení barevnosti havířovských webových stránek je většina dotazovaných 

spokojená, a to 78% dotazovaných. Zbylých 22% si myslí, že stránky havířovského klubu 

jsou z hlediska barevnosti nevyhovující. U přehlednosti stránky si 60% dotazovaných myslí, 

že jsou spíše horší a nepřehledné a 40% oslovených si myslí, že je přehlednost vyhovující. 

S rozsahem článků je to přibližně stejné. 53% dotazovaných je spíše spokojena, a 47% 

oslovených si myslí, že je rozsah nevyhovující, vidí v této oblasti rezervy.  

Webové stránky ostravského klubu byly z hlediska rozsahu článků téměř spokojena a 

barevnost je pro většinu nevyhovující. S barevností bylo spokojeno 49% oslovených a větší 

polovina oslovených vidí v této oblasti rezervy, a to 51%. S přehledem a uspořádáním 

webových stránek je většina oslovených spokojená, a to 58% a 42% dotazovaných 
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s přehledem spokojena není. Posledním bodem byl rozsah článků. Oslovení respondenti 

ostravského klubu jsou z větší části spokojeni, a to 84% a zbylých 16% vidí v této oblasti 

určité rezervy.  

 

Jaké je Vaše povolání?  

Graf 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této poslední otázce dotazníku mě zajímalo, jaké je povolání fanoušků florbalových 

klubů. Největší počet dotazovaných v obou klubech tvoří studenti, a to 67% v havířovském 

klubu a až 73% v ostravském klubu. Nejmenší skupinu tvoří důchodci, kteří se ani v jednom 

klubu v době dotazníkového šetření na utkání nepřišli podívat. Druhou nejmenší skupinu tvoří 

nezaměstnaní respondenti, kteří tvoří pouze 2% v Havířově a 1% v Ostravě.  
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4 Analýza marketingu florbalových klubů 

 

4.1 SWOT analýza Torpedo Havířov 

 

Silné stránky  

 

• Mládežnické týmy, kde si klub vychovává své budoucí hráče. Výchově mladých 

talentů se věnují již od útlého věku. 

• Kvalitní tým A-mužů, kteří hrají nejvyšší soutěž Fortuna Extraligu a tím i svým 

fanouškům poskytují kvalitní podívanou. 

• Umístění florbalové haly v centru města, rozsáhlé parkoviště pro fanoušky a blízkost 

městské hromadné dopravy.  

• Torpedo Havířov je jediným florbalových klubem působícím ve městě. Založen byl 

roku 1995 a od té doby funguje nepřetržitě. 

• Rozsáhlé internetové stránky, kde příznivci havířovského florbalu naleznout 

informace o klubu, jeho historii, rozpis zápasů, fotografie z utkání, výsledkovou 

tabulku, bližší informace o hráčích. Na webových stránkách je odkaz na Fan Shop, 

kde mají fanoušci možnost zakoupení propagačních předmětů klubu, jako jsou dresy, 

šály, klíčenky a jiné doplňky.   

 

Slabé stránky 

 

• Špatné umístění v tabulce. Neschopnost postoupit na lepší místo. 

• Slabá motivace. 

• Málo sponzorů, pro které sestupující klub není zajímavý, a tak po ukončení smlouvy 

nemají zájem smlouvu prodloužit či obnovit.  

 

Příležitosti  

 

• Zvyšování množství volného času u populace. 

• Zvyšování zájmu o kvalitní podívanou. Florbal je jediný havířovský sportovní klub, 

který hraje nejvyšší soutěž. 

• Florbal je mladý, stále se rozvíjející sport, který neustále získává nové příznivce.  
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• Vybavení potřebné pro hráče není příliš finančně náročné, ve srovnání např. s ledním 

hokejem. 

• Působnost základních škol ve městě Havířov – potencionální budoucí členové 

florbalového klubu  

 

Hrozby  

 

• Stárnutí hráčské základny.  

• Příznivci florbalového klubu jsou většinou pouze z Havířova a jeho blízkého okolí. 

• Rostoucí počet sportovních a kulturní zařízení v blízkém okolí Havířova, které mohou 

být pro populaci zajímavější.  

• Ztráta sponzorů. Sponzoři, kteří mají smlouvy pouze na jednu sezonu po neúspěchu 

klubu nebudou mít zájem o její prodloužení.  

 

4.2 SWOT analýza FBC BiX Ostrava   

 

Silné stránky 

 

• Klub má dostatečné finanční prostředky pro bezproblémový chod klubu, zajištění 

stabilního a kompletního týmu. Díky dostatku financí si může dovolit nákup nových 

hráčů.  

• Mládežnické týmy, kde si vychovává své budoucí hráče. Výchově mladých talentů se 

věnují již od útlého věku.  

• Klub má velké množství věrných fanoušků, kteří podporují tým jak na domácích 

utkáních, tak i utkáních venkovních.  

• Moderní florbalovou halu, která divákům nabízím pohodlí při domácích florbalových 

utkáních.   

• Nové a kvalitní vedení klubu, nyní na pozici trenéra nastoupil Martin Smeták, který 

dlouhou dobu hrál lední hokej. 

• Umístění haly v blízkosti centra města, v dosahu městské hromadné dopravy. 

• Dobrá péče o fanoušky. Jsou pro ně připraveny rozsáhlé webové stránky, na kterých 

naleznou veškeré informace týkající se klubu jako je historie, rozpis zápasů, 

výsledková tabulka, informace o samotných hráčích či fotografie z utkání. Jedním 
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oddílem stránek je i Fan Area, kde mají fanoušci možnost zakoupit florbalové 

vybavení.  

• Dobrou strukturu týmu. To znamená, že je tým složen z různě starých hráčů. V týmu 

jsou jak mladí hráči, kteří jsou snaživí a mají vůli a chuť se zlepšovat a vítězit, tak i 

starší zkušení hráči, kteří svými zkušenostmi mohou týmu pomoct v rozhodujících 

zápasech. Vyvážená věková struktura je důležitá proto, aby tým podával dobré 

výsledky.  

 

Slabé stránky 

 

• Sportovní hala není ve vlastnictví klubu, ale patří městu, od kterého si ji florbalový 

klub  pronajímá. 

• Špatné umístění v tabulce. Málo bodů pro postup na vyšší umístění.  

• Neschopnost vyhrát rozhodující zápas.  

 

Příležitosti:  

 

• Klub má dostatek finančních prostředků, proto si může dovolit nákup nových 

kvalitních hráčů, kteří posílí hráčský tým. 

• Neustále získávání nových, významnějších sponzorů. Klub má sice dostatek sponzorů, 

ale většinou jde o regionální firmy a společnosti. Pro potencionální sponzory může 

klub nabídnout reklamní plochy v samotné hale nebo na hráčích. 

• Díky novému trenérovi možnost postoupit na lepší příčku v tabulce, tím se více 

zviditelnit a být pro sponzory zajímavější.  

• Nárůst významu sportu. Florbal je mladý začínající sport, proto má možnost být u nás 

v budoucnu na stejné úrovni jako fotbal či hokej.  

• Založit vlastní fan shop, kde by měli fanoušci možnost zakoupit různé propagační 

předměty.  

 

Hrozby  

• Ztráta sponzorů. Sponzoři, kteří mají smlouvu uzavřenou pouze na sezonu mohou po 

neúspěchu týmu a neschopnosti postoupit v tabulce, tým opustit nebo snížit své 

finanční příspěvky.   
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• Město může kdykoliv zvýšit nájem haly, jelikož je sportovní hala ve vlastnictví města.   

• Existence jiného florbalového klubu. Konkurentem v této oblasti je SSK WOOW 

VÍTKOVICE, kteří nyní obsazují druhé místo tabulky, a tak se mohou stát pro většinu 

fanoušků, ale i sponzorů zajímavějšími. 

• Úspěšný hokejový klub ve městě. Za konkurenta ostravského florbalu můžeme 

považovat v oblasti sportu prvoligový fotbalový klub Baník Ostrava, který je 

v současnosti na prvním místě tabulky. Dalším konkurentem může být hokejový klub 

Vítkovice Steel, který v současné době obsazuje čtvrté místo 02 Extraligy. 

• Ztráta zákazníků – diváků. Ve městě je multikino, které má 8 kinosálů a zde mají lidé 

možnost dát přednost kině místo florbalu. Za podobné konkurenty můžeme brát i 

místní zoo, divadlo, nedaleký nově postavený Dinopark a ostatní kulturní využití ve 

městě. Proto je potřeba si vytvořit základnu stálých diváků a fanoušků, u kterých bude 

jistota, že návštěvu florbalového utkání nevymění za jinou činnost.  
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5 Shrnutí výsledk ů šetření, návrhy, doporu čení 

 

5.1 Návrhy na zlepšení marketingové komunikace  

 

Návrhy a doporučení na zlepšení marketingové komunikace vychází především 

z provedeného marketingového výzkumu spokojenosti diváků florbalových klubů, analýzy 

dosavadních komunikačních nástrojů a vlastních postřehů získaných sledováním dění 

v klubech v průběhu sezony 2009/2010. Cílem marketingové komunikace u florbalových 

klubů je především zviditelnit klub u široké veřejnosti tak, aby si klub udržel své stávající 

fanoušky nebo případně oslovil další a získal podporu od sponzorů. Následné provedení 

SWOT analýzy bylo základem pro návrhy a doporučení jednotlivých klubů.  

 

5.1.1 Reklama 

 

Téměř pro každý sportovní klub je důležité, aby reklama probíhala v co největším 

počtu kanálu, které by oslovily co nejvíce potencionálních návštěvníků. Reklama zajišťovaná 

vylepováním plakátu v centru města se v obou klubech určitě neminula účinkem a oslovila 

širokou veřejnost. Proto by mělo vedení klubů v této činnosti pokračovat. Na základě analýzy 

bych klubům doporučila zvýšit počet vylepovaných ploch, na kterých jsou umístěny plakáty, 

případně umístit plakáty i do přilehlých částí.  

Velice důležitá je reklama v novinách a odborných časopisech. Snahou klubů by mělo 

být větší prosazení článků týkajících se samotných klubů. Doporučila bych sportovní rubriku 

havířovských i ostravských novin rozšířit o pravidelné rozhovory s hráči a trenéry, a to nejen 

o sportovních tématech.  

Zajímavým zdrojem informací pro fanoušky a partnery klubu je florbalová ročenka, ve 

které jsou veškeré informace o florbalových klubech doplněné o fotografie a rozhovory 

s vedením klubu. V ročence by nemělo chybět představení všech partnerů, kteří podporují 

dané florbalové kluby.  

Využitím rádia může být osloveno značné množství potencionálních návštěvníků 

utkání. Doporučila bych navázat mediální spolupráci s rádiem Orion, které sídlí v Ostravě. 

V rádiu by mohly být pravidelně vysílány pozvánky na jednotlivé domácí zápasy, případně 

propojené s hlášením průběžných výsledků z utkání.  
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Další zajímavou, a podle mého názoru velmi rozsáhlou reklamu může tvořit městská 

hromadná doprava. V současnosti je v Havířově v provozu ČSAD 22 autobusů, které zajišťují 

dopravu v centru města a 26 autobusů, které se starají o přepravu cestujících do zaměstnání či 

do škol z přilehlých městských částí a vesnic. Propagace by mohla být prezentována 

prostřednictvím upoutávacích plakátů. V Ostravě by tato propagace mohla být ještě 

rozšířenější, z toho důvodu, že po městě jezdí kromě autobusů tramvaje a trolejbusy, kterými 

denně jezdí tisíce lidí, a proto by tato forma reklamy mohla být velice úspěšná.  

 

5.1.2 Direct marketing 

 

Tento druh marketingové komunikace by mohly kluby používat kromě získávání 

sponzorů také k oslovování nových mládežnických hráčů. Někteří trenéři by mohli v období 

před sezonou navštěvovat základní školy v centru měst a přilehlých obcích a přímo oslovovat 

potenciální nové členy klubu.  

 

5.1.3 Podpora prodeje 

 

Možnost, jak zvýšit prodej jsou reklamní předměty v barvách klubů. Havířovský klub 

nyní nabízí fanouškům prostřednictvím e-shopu možnost zakoupení klubových dresů, šál, 

tužek, nálepek apod. Pro fanouška by bylo jistě potěšující, kdyby klub rozšířil do další sezony 

tento sortiment o další předměty. Mohlo by se jednat o trička s logem klubu, plakáty, 

kalendáře apod. Ostravský klub by se měl zaměřit na založení e-shopu, kde by příznivci klubu 

měli možnost si zakoupit propagační materiály.  

Podpora prodeje by se mohla dále zvýšit prostřednictvím zvýhodněných cenových 

vstupenek pro rodiče s dětmi. Z prováděného výzkumu vyplynulo, že většina fanoušků chodí 

na utkání ve větších kamarádských skupinkách, a proto by např. pětičlenné skupinky mohli 

dostat slevový kupon na nákup v bufetu. 

 

5.1.4 Sponzoring 

 

Hlavním zdrojem finančních prostředků na pokrytí sezónního rozpočtu jsou příjmy 

získané na základě sponzoringu nebo smlouvě o reklamě. Sponzor očekává za vložené 

prostředky co nejatraktivnější místo pro umístění své reklamy. Podle výzkumu jsem došla 
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k názoru, že nejatraktivnějším místem k umístění loga sponzora je na mantinelech a dresech 

hráčů. Proto bych doporučila ceník odstupňovat podle atraktivity pro fanouška.  

 

5.1.5 Internet  

 

Podle výsledků výzkumného šetření bych doporučila, aby havířovský klub své webové 

stránky lépe rozdělil z pohledu přehlednosti a dostupností informací. Většina příznivců 

havířovského florbalu si myslí, že v oblasti informací webových stránek má klub rezervy a 

přehlednost by se měla zlepšit. S rozsahem článků vyšlo šetření téměř stejně, a proto bych 

doporučila i v této oblasti provést změny. Klubu bych doporučila články rozšířit o rozhovory 

se samotnými hráči a rozšířit nabídku svého fan shopu, který je zatím ve zkušením provozu. 

Fanoušci navštěvující stránky ostravského klubu byli méně spokojení s barevností 

těchto stránek a s uspořádáním byla spokojená větší polovina. S rozsahem článků byli 

spokojení téměř všichni dotazováni, a proto bych klubu doporučila, aby je udržovala na 

stávající úrovni. Doporučila bych klubu založit pro fanoušky fan shop, kde by měli možnost  

zakoupení různých propagačních předmětů, jak je tomu v jiných florbalových klubech. Také 

bych doporučila založit vlastní diskusní stránku, kde by svými názory mohli přispívat jak 

fanoušci ostravského klubu, tak i samotní hráči, aby klub věděl na co se zaměřit a co by mohl 

zlepšit.   

Obou klubům bych do budoucna doporučila zvážit možnost zakoupení vstupenek na 

utkání prostřednictvím internetových stránek.  

 

5.2 Torpedo Havířov 

 

Analyzováním florbalového klubu Torpedo Havířov jsem zjistila, že v poslední sezoně 

začíná klesat zájem firem o sponzorování tohoto klubu, a to hlavně z toho důvodu, že jejich 

výsledky nejsou pro sponzory dostatečně atraktivní. V současné době se klub nachází na 

předposlední příčce tabulky extraligy, což ani pro diváky není příznivé. Samotní hráči ztrácí 

motivaci k tomu, aby předvedli kvalitní výkon. V době, kdy se havířovský klub nacházel na 

předních pozicích byl velký zájem jak sponzorů, tak také fanoušků, kteří věděli, že je při 

zápasech čeká velmi kvalitní podívaná. Na další sezonu bych klubu doporučila se soustředit 

na zlepšení výsledků, které povedou jak k postupu v tabulce, přitáhnou nové sponzory, tak i 

pro fanoušky se opět stanou zajímavější.  
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Předností klubu je nadále vhodná věková struktura týmu. Tým je složen jak z mladých, 

snaživých a perspektivních hráčů, kteří mají snahu se neustále zlepšovat, tak i ze starších 

florbalistů, jejichž zkušenosti může tým využít v rozhodujících zápasech.  

Všechna domácí utkání se hrají v městské sportovní hale, která samotných divákům 

nabízí skvělé sportovní zázemí pro využití volného času. Díky umístění haly v centru města a 

dostupnosti městské dopravy je prostředí příjemnější jak pro hráče, tak i diváky, kteří 

navštěvují florbalová utkání.  

 

5.3 FBC BiX Ostrava  

 

Provedením analýzy jsem zjistila, že ostravský florbalový klub FBC BiX Ostrava má 

velice kvalitní vedení, které je nyní posilněno novým trenérem Martinem Smetákem, pro 

kterého je nejdůležitější, jak sám uvádí, disciplína. Z toho důvodu vidím pro klub postoupení 

v tabulce, které by mohlo přitáhnout nové sponzory, a také diváky.  

Hlavní předností klubu je dostatek finančních prostředků, to mu umožňuje zajistit 

plynulý chod klubu a v případě potřeby nákup nových hráčů, a tím posílit hráčský tým. 

Florbalový klub má i vlastní mládežnické týmy. Zde se věnuje výchově mladých talentů již 

od útlého věku, a tím si zajišťuje vlastní zdroj mladých perspektivních hráčů.  

Velkou výhodou je, že veškeré domácí zápasy se hrají ve sportovní hale Sareza, která 

přináší příjemné prostředí jak pro hráče tak pro diváky, kteří zde mají možnost využít ke 

svému volnému času jiných sportovních aktivit a během utkání využít také restauraci, která je 

součástí haly. Další výhoda je, že je hala umístěna v blízkosti centra města a městské 

hromadné dopravy, což je pro fanoušky a příznivce florbalu velká výhoda.  
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6 Závěr  

 
Cílem práce byla analýza marketingu ve florbalových klubech Torpedo Havířov a 

FBC BiX Ostrava. Ke zpracování bylo zapotřebí velké množství informací, které jsem získala 

z různých zdrojů. Vycházela jsem nejen z primárních zdrojů, v rámci nichž jsem zvolila 

průzkum ve formě dotazníků, ale také ze sekundárních zdrojů, kde jsem použila odbornou 

literaturu, propagační materiály a v neposlední řadě také údaje z internetových stránek.  

Stanovený cíl bakalářské práce Marketingová analýza florbalových klubů byl splněn. 

Oba sledované kluby hrají nejvyšší republikovou soutěž, a to Fortuna Extraligu. Pro oba 

sledované florbalové kluby je z tohoto důvodu velice důležité jejich postavení v tabulce, a to 

nejen z pohledu jejich fanoušků, ale hlavně pro jejich současné a potenciální sponzory.  

Ve druhé kapitole této práce jsem uvedla základní charakteristiku florbalu a za pomoci 

odborných publikací, definovala pojmy marketing, sportovní marketing a v neposlední řadě 

také teoretická východiska pro marketingovou komunikaci.  

V následující kapitole jsem uvedla charakteristiku florbalových klubů, Torpedo 

Havířov a FBC BiX Ostrava, byla provedena analýza současném situace sledovaných 

klubech, proveden rozbor marketingového mixu a marketingové komunikace. Provedla jsem 

také výzkum spokojenosti příznivců florbalových klubů. Ve SWOT analýze jsem využila 

všechny informace a vymezila silné a slabé stránky a případné příležitosti a hrozby obou 

klubů.  

Poslední kapitola mé bakalářské práce byla věnována shrnutí výsledků plynoucích 

z výzkumu spokojenosti diváků, a také analýzy současné situace ve florbalových klubech. 

V této kapitole byly formulovány návrhy a doporučení, které mohou kluby využít ke 

zkvalitnění svých činností. 
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Seznam zkratek 

 

ČfbU  Česká florbalová unie 

ČSAD  Česká autobusová doprava 

ČSTV  Český svaz tělesné výchovy 

FBC  Florbalový klub 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IFF  Mezinárodní florbalová federace 

MČR  Mistrovství České republiky 

MSH  Městská sportovní hala 

PMEZ  Pohár mistrů evropských zemí 

PR  Public Relations – Práce s veřejností  

VŠE   Vysoká škola ekonomická  
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Příloha č.1: Dotazník 

 
Dobrý den,  
 
jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava oboru Sportovní 
management. V současné době vypracovávám bakalářskou práci na téma Analýza marketingu 
florbalových klubů. Vyplněním tohoto dotazníku Vás žádám o spolupráci a děkuji za Váš čas 
strávený nad tímto dotazníkem. Dotazník je anonymní a všechny údaje slouží pouze ke 
zpracování v mé bakalářské práci.  
 
Předem děkuji za vyplnění                                                                                Andrea Hrabcová 
 
 

1) Vaše pohlaví  
 

o Muž  
o Žena  

 
 

2) Jaký je Váš věk?  
 

o méně - 20 
o 21 – 30 
o 31 – 40 
o 41 – 50 
o 51 – 60 
o 60 a více 

 
3) Jak často navštěvujete domácí zápasy florbalových klubů? 
 

o Téměř vždy  
o Pouze výjimečně 
o 1x za měsíc 

 
4) S kým chodíte na florbalové zápasy?  

 
o S kamarády/dkami 
o S přítelkyní/em…...S manželkou/em 
o S dětmi 
o Sám/a 

 
5) Dokážete si vzpomenout, které firmy sponzorují florbalový klub? 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
6) Které místo pro umístění reklamy je pro Vás nejatraktivnější? (Kterého si nejdříve 

všimnete a utkví Vám v paměti?) 
 



 

  

o Na mantinelech 
o Na hrací ploše 
o Na dresech 
o Jinde: …………………………………………………………………… 

  
7) Víte jakou soutěž nyní hraje florbalový klub?  
 

o Ano, …………………………… 
o Ne 

 
 

8) Víte na kterém místě v tabulce je nyní florbalový klub?  
 

o Ano 
o Ne 

 
 

9) Jak často navštěvujete internetové stránky florbalového klubu?   
 

o Každý den 
o 1x týdně   
o 1x - 3x měsíčně 
o Nenavštěvuji  

 
 

10) Jste spokojení s internetový i stránkami klubů?  
 

o Barevná kombinace ………………. 
o Přehlednost ……………………….. 
o Rozsah článků ……………………. 

 
 

11) Jaké je Vaše povolání?  
 

o Student  
o Zaměstnaný  
o Nezaměstnaný 
o Podnikatel  
o Důchodce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 2 Internetová stránka klubu Torpedo Havířov  

 
Zdroj: www.torpedohavirov.cz 
 
 
Příloha č. 3 Internetová stránka klubu FBC BiX Ostrava 

Zdroj: www.fbcostrava.cz  
 
 
  


