
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

Komparace marketingu fotbalových klubů 

Comparison of Football Clubs Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Radek Mazal 

Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.  

 

 

  Ostrava 2013 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí mojí bakalářské práce PaedDr. Zlatavě 

Jakubšové, Ph.D. za její včasné a cenné připomínky, rady a pomoc při zpracování práce. 

 Dále bych rád poděkoval Mgr. Aleně Bergerové, Mgr. Pavlu Pillárovi, Bc. Zbyňku 

Hanzlovi, Jaroslavu Janošovi a Milanu Šedivému, kteří se mnou ochotně spolupracovali při 

sběru dat potřebných k vypracování práce. 

 

 

 

  



3 

 

Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................... 4 

2 Teoretické vymezení pojmů ....................................................................................... 5 

2.1 Definice sportu ............................................................................................................ 5 

2.2 Současná situace sportovní sféry v České republice ................................................... 5 

2.3 Fotbal ........................................................................................................................... 8 

2.3.1 Historie fotbalu ..................................................................................................... 9 

2.3.2 Historie českého fotbalu ....................................................................................... 9 

2.4 Management .............................................................................................................. 10 

2.4.1 Sportovní management ....................................................................................... 11 

2.5 Marketing ................................................................................................................... 12 

2.5.1 Sportovní marketing ........................................................................................... 13 

2.6 Marketingový výzkum ............................................................................................... 14 

2.6.1 Metody výzkumu ................................................................................................ 15 

2.7 Získávání financí ve sportu ........................................................................................ 17 

3 Marketing fotbalových klubů, komparace ................................................................ 19 

3.1 FC Baník Ostrava ...................................................................................................... 19 

3.1.1 Marketingový výzkum ....................................................................................... 23 

3.2 FC Hradec Králové .................................................................................................... 32 

3.2.1 Marketingový výzkum ....................................................................................... 34 

3.3 FK Šternberk .............................................................................................................. 41 

3.3.1 Marketingový výzkum ....................................................................................... 43 

3.4 FC Viktoria Plzeň ...................................................................................................... 49 

3.4.1 Marketingový výzkum ....................................................................................... 53 

3.5 Komparace klubů ....................................................................................................... 61 

4 Výsledky šetření, návrhy, doporučení ...................................................................... 67 

5 Závěr ....................................................................................................................... 72 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 73 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 77 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 



4 

 

1 Úvod 

   Téma a zaměření mé bakalářské práce bylo vybráno v závislosti na mém osobním 

zájmu o danou problematiku. Dění ve sportovní sféře České republiky se zájmem sleduji jiţ 

několik let. Za tu dobu jsem měl moţnost spatřit mnoho pozitivního i negativního, které 

v posledních letech bohuţel převaţuje. S otázkou aktuálních problémů sportovní sféry jsem se 

potýkal po celou dobu vypracování bakalářské práce. Pro většinu sportovních subjektů je 

například nedostatek financí kaţdodenním existenčním problémem a to ve všech sportovních 

odvětvích. Pro potřeby bakalářské práce bylo konkrétně zvoleno odvětví fotbalu.  

 Fotbal je v současné době nejpopulárnějším světovým kolektivním sportem. Nejvíce 

lidí ho hraje a nejvíce lidí ho i sleduje. Díky jeho oblibě profituje zároveň spousta jiných 

odvětví a oborů, které se sportem nesouvisí. Lidé po celém světě neváhají denně utratit 

obrovské finanční obnosy, jen aby získali lístky na fotbalové utkání svého oblíbeného týmu. 

Neváhají utratit ani za repliky fotbalových dresů a klubové propagační předměty. Během 

důleţitých fotbalových zápasů je do posledního místa zaplněna většina restauračních zařízení. 

Textilní firmy utrácí miliardy za výzkum nových technologii na výrobu fotbalového 

vybavení. Televizní společnosti kupují práva na vysílání fotbalových zápasů za, pro běţného 

člověka, nepochopitelné sumy. Ještě vyšší částky se pohybují v přestupových jednáních a na 

výplatních páskách hráčů a manaţerů.       

 Nabízí se tedy otázka, jak je moţné, ţe v ekonomice fotbalu, která má tak vysoký 

potenciál, trpí tolik klubů existenčními problémy. Odpověď je potřeba hledat v práci 

managementu a marketingové činnosti jednotlivých klubů. Z výše uvedených důvodů byly 

proto exemplárně vybrány čtyři fotbalové kluby. Tři z nich hrají v české nejvyšší fotbalové 

soutěţi Gambrinus lize. Čtvrtý hraje Krajský přebor Olomouckého kraje. Hlavním cílem 

práce je komparace marketingu vybraných fotbalových klubů. V první části práce jsou 

vymezeny klíčové teoretické pojmy a metodologie. Ta je následně vyuţita v druhé části práce, 

která se zabývá marketingovým výzkumem fotbalových klubů a následnou komparací 

zjištěných dat. V závěrečné části práce jsou získané výsledky shrnuty a zkoumaným klubům 

jsou navrţena moţná doporučení. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny klíčové pojmy a terminologie. 

Zároveň je v této kapitole zmíněna velmi aktuální otázka současné situace sportovní sféry 

v České republice. Kapitola dále pojednává o metodách a technikách výzkumu, které byly 

pouţity ke komparaci vybraných fotbalových klubů. 

 

2.1 Definice sportu   

Sport se stal na počátku 21. století fenoménem, který se dere do popředí. V době 

sedavých zaměstnání a uspěchaného městského způsobu ţivota je pro společnost faktorem, 

který významným způsobem ovlivňuje psychický, fyzický a sociální rozvoj jedinců. Je 

povaţován za jednu ze sloţek tělesné kultury, která má obrovský význam pro mnohé 

společenské, humanitní nebo biologické vědy. Nebylo tomu tak ale vţdy. V minulosti byl 

sport chápán spíše jako zábava, která neměla přílišný význam pro jiná odvětví nebo vědní 

obory. Bohuţel je tak částí společnosti vnímán i v dnešní době.     

 Odborných definic sportu je celá řada. Kaţdý z autorů ale pohlíţí na sport s jiného 

hlediska a hodnotí ho podle rozdílných kritérií. Velmi výstiţná je definice Evropské Rady 

v Bíle knize o sportu (2007, s. 2), která definuje sport jako „veškeré formy tělesné aktivity, 

které, provozovány příleţitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení 

fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosaţení výsledků v 

soutěţích na všech úrovních.“ [27] 

Samotné slovo „sport“ pochází z latinského „disportare“ – v překladu bavit se, trávit 

příjemně volný čas. [3] 

 

 

2.2 Současná situace sportovní sféry v České republice 

Česká republika v minulosti patřila a stále patří v mnoha sportovních odvětvích ke 

světové špičce. Rozlohou malá země se na sportovištích často vyrovnává, či dokonce vyčnívá 

nad konkurencí ze zemí mnohem větších a lidnatějších.  
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  Češi jsou v řadě sportů úţasnými fanoušky, kteří jsou ochotni investovat značný 

finanční obnos, jen aby měli moţnost vidět svůj oblíbený tým, sportovce nebo sportovkyni. 

 O to více zaráţející jsou pro mě data z oficiálních stránek Českého olympijského 

výboru, konkrétně výdaje státního rozpočtu na sport mezi lety 1989 a 2008 [18].   

 Před rokem 1989 byl v České republice sport velice preferovaným odvětvím. Poté 

následoval hluboký propad, který v roce 2000 dosáhl úplného dna. Vinu na tom nese hlavně 

tehdejší politická situaci v ČR. Výdaje státního rozpočtu na sportovní sektor byly výrazně 

sníţeny na úkor jiných, pro některé důleţitějších investic.  

Graf 2.1 Výdaje státního rozpočtu na sport 

 

Zdroj: ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. ČOV: Financování sportu v ČR. [online]. [cit. 2012-

11-23]. Dostupné z: http://www.olympic.cz/financovani-sportu/grafy#platce 

 

Po roce 2000 se česká ekonomika dostala do fáze expanze. Výdaje státního rozpočtu 

na sport se sice zvýšily, ovšem v porovnání s celkovým ekonomickým růstem velmi 

neadekvátně. V roce 2004 byla v Praze dokončena stavba supermoderní multifunkční SAZKA 

arény. Tento velmi nákladný projekt uvrhl obrovské finanční břemeno na loterijní společnost 
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Sazka a.s., která český sport do té doby podporovala celoročně značnými finančními obnosy. 

Sazka během následujících let nezvládala splácet své pohledávky. Vše vyvrcholilo krachem a 

následným konkurzem v roce 2010. Tento faktor, společně s ekonomickou recesí, která 

nastala ve většině Evropy po roce 2008, má za důsledek to, ţe v současné době je Česká 

republika třetí nejhorší v celé Evropské Unii, co se týče veřejných výdajů na sport na jednoho 

obyvatele. Jak lze vyčíst z grafu 2.2, krčí se za námi pouze Malta a Bulharsko. Veřejnými 

výdaji na sport rozumíme výdaje vlády, krajů, měst, obcí a loterií. 

Graf 2.2 Veřejně výdaje na sport na jednoho obyvatele v zemích EU 

 

Zdroj: ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. ČOV: Financování sportu v ČR. [online]. [cit. 2012-

11-23]. Dostupné z: http://www.olympic.cz/financovani-sportu/grafy#platce 

 

Před nedávnem proběhly v Londýně Letní olympijské hry. Česká republika se 

v medailovém pořadí národů mezi zeměmi Evropské Unie umístila na sedmém místě. Daleko 

za sebou nechali čeští sportovci například kolegy z Norska, Švédska, Portugalska nebo 

Slovenska [17].          

 Zajímavá je především komparace se Švédskem, které si na LOH vedlo daleko hůře 

neţ Česká republika. Z grafu 2.2 lze vyčíst, ţe je v porovnání veřejných výdajů daleko před 

Českou republikou a to má přitom méně obyvatel neţ naše země. Tato porovnání poukazují 
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na to, jak obrovský potenciál český sport má. Kdyby byl financován odpovídajícím 

způsobem, mohla by se Česká republika stát jednou ze sportovních velmocí, s následným 

velmi pozitivním vlivem i na nesportovní sektory. Podle studie KPMG(2012) činil podíl 

příjmů ze sportu na příjmech státního rozpočtu v roce 2011 3,3 procenta. Do veřejných 

rozpočtů celkem plynulo ze sportu 52 miliard korun. [18]  

Velký finanční přínos sportu pro celou společnost je tedy neoddiskutovatelný.  

Od 1. 1. 2012 je v České republice platná novelu tzv. loterijního zákona. Peníze 

z hazardu uţ neputují přímo do sportovní sféry, jako tomu bylo do doby před přijetím novely, 

ale směřují do rozpočtu obcí. V praxi to znamená, ţe v obcích, ve kterých radní nemají zrovna 

kladný vztah ke sportu, mohou přijít sportovní oddíly úplně na mizinu. Tento zákon platí 

v celé Evropské unii pouze v České republice, Lotyšsku a na Kypru. [19]    

 Nejvíce tato novela v praxi poškozuje malé sportovní kluby, které bývají na podpoře 

měst, krajů a obcí existenčně závislé. Jak uţ bylo zmíněno v předchozí podkapitole, sport 

slouţí společnosti především k upevňování fyzického a duševního zdraví. Dále sport přispívá 

k sociální integraci, výchově, vzdělání nebo prevenci civilizačních chorob a kriminality 

mládeţe. Proto je, v době dospívání před obrazovkami počítačů, finanční podpora sportu 

velmi důleţitá. Rodiče své děti jen velmi těţko přivedou do sportovních klubů, které 

postrádají kvalitní propagaci, technickou a vybavenost nebo vyţadují členské příspěvky 1000 

korun měsíčně, protoţe jinak zkrátka nemají z čeho financovat svůj provoz. 

 

2.3 Fotbal 

Fotbal je v současné době sportem číslo jedna. V celém světě se mu dostává 

obrovského zájmu a popularity. V 21. století není ve sportovní oblasti většího fenoménu. 

Kouzlo fotbalu spočívá jiţ od prvopočátku v jeho jednoduchosti, chytlavosti ale také nepříliš 

vysokých finančních a materiálních nárocích, čímţ se od řady sportu odlišuje. Dá se 

provozovat téměř za kaţdého počasí, na jakémkoliv povrchu. Ke hře je potřeba pouze míč, 

branka, dostatečný počet hráčů a vhodné obutí. To dělá, na rozdíl např. od ledního hokeje, 

fotbal dostupný většině kultur po celém světě. Kvalita hřiště, výbavy hráčů apod. se 

samozřejmě liší v závislosti na úrovni vykonávání tohoto sportu.    

 Bauer (2006) popisuje fotbal, neboli kopanou, jako kolektivní míčovou hru, ve které 

proti sobě na travnatém obdélníkovém hřišti nastupují dva týmy po jedenácti hráčích. Cílem 
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hry je dosáhnout více branek neţ soupeř. Branky můţe hráč dosáhnout jakoukoliv částí těla 

kromě paţe a ruky. [1] 

 

2.3.1 Historie fotbalu 

Historii fotbalu je moţné datovat jiţ od starověku. Je doloţena existence řady her, 

které bychom mohli povaţovat za předchůdce fotbalu. Za nejstarší z nich je povaţováno 

čínské kudţu, které se hrálo uţ ve 2. století př. n. l. Dalším ze známých předchůdců fotbalu je 

např. římská hra herpastum. Ve starověku se následně podobné hry rozšířily po celé Evropě. 

Největší rozdíl mezi nimi a současným fotbalem byl v pravidlech, které tehdy v podstatě 

neexistovaly.           

 Fotbal se postupně vyvíjel a jeho kolébkou se stala Anglie. Tam se stal populární 

především kvůli zápasům mezi školami. Kaţdá škola měla jiná pravidla a obraz hry většinou 

vůbec neodpovídal fotbalu, jak je znám v dnešní době. První zmínka o společných pravidlech 

pochází z roku 1848, kdy se v Cambridgi sešlo 14 zástupců největších škol, kteří dali 

dohromady tzv. Cambridgeská pravidla.       

 Hlavní řídící organizaci, která pořádá většinu nejznámějších turnajů v dnešního fotbalu 

je Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Paradoxně nevznikla v kolébce tehdejšího fotbalu 

Anglii, nýbrţ v konkurenční Francii v roce 1904. [14]     

 Po vzniku Mezinárodní fotbalové federace se fotbal začal rozšiřovat po celém světě a 

jeho popularita stále stoupala. 

 

2.3.2 Historie českého fotbalu 

V českých zemích se fotbal začal hrát v osmdesátých letech devatenáctého století. 

Zaslouţil se o to německý student, který na fotbal narazil při svých studiích v Anglii. 

V devadesátých letech téhoţ století vznikla první česká pravidla fotbalu, která sestavil časopis 

Sokol. Následně začaly vznikat i první fotbalové kluby na našem území. Mezi nejznámější 

patřily např. AC Praha, SK Slavia Praha nebo Sculling Cercle. [14] 
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2.4 Management 

Definicí pojmu „management“ existuje v současné době celá řada. Pojem pochází 

z angličtiny a jeho českými ekvivalenty jsou slova „řídit“, „vést“ nebo „spravovat“.  Definice 

se většinou liší v závislosti na chápání pojmu „management“. 

Čáslavová (2009) rozděluje chápání managementu do tří skupin podle důrazu na:  

 vedení lidí, 

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

 předmět studia a jeho účel. [2] 

Management, chápán jako vedení lidí, se vyznačuje vykonáváním úkolů pomocí práce 

jiných. Management má za úkol vytvářet a udrţovat prostředí tak, aby jednotlivci nebo 

skupiny mohli efektivně plnit zadané cíle.  

Skupina druhá klade důraz na specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky. 

Durdová (2012) uvádí jako příklady těchto funkcí např. rozhodování, organizování, 

plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinaci nebo motivování [3] 

Třetí skupina chápaní managementu klade důraz především na předmět studia a jeho 

účel. V této skupině je management podle Durdové (2012, s. 49) chápán jako „soubor 

přístupů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manaţeři) uţívají ke 

zvládnutí specifických činností, směřujících k dosaţení soustavy cílů organizace.“ [3] 

Z výše uvedených definic managementu podle jeho chápání lze vysledovat mnoho 

společných znaků, které nese činnost managementu. Důraz je kladen především na proces 

vedení lidí, kdy se za efektivního vyuţití disponibilních zdrojů, dosahuje daných cílů. 

Primárním cílem většinou bývá maximalizace zisku. Ekonomické subjekty se také někdy 

soustřeďují i na tzv. alternativní cíle například ovládnutí trhu, růst firmy a expanze nebo 

udrţení dobrého jména firmy. 

Poslání managementu realizuje lidský faktor a tím je manaţer. Právě on je zodpovědný za 

práci podřízených. Jeho funkcí je naplánovat krátkodobé i dlouhodobé cíle společnosti a 

následně vybrat vhodné lidi a postupy pro splnění těchto cílů. V průběhu plnění cílů manaţer 

kontroluje jejich plnění, koordinuje práci podřízených a snaţí se je co nejlépe motivovat. 

K motivaci pracovníků vyuţívá manaţer svých pravomocí. Motivovat můţe například 
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zvýšením platu, povýšením nebo teambuildingovými akcemi. Můţe vyuţít také tzv. 

donucovací moc, kdy zaměstnancům zadá „šibeniční termíny“ a při jejich nedodrţení 

následují sankce. Ať uţ manaţer uplatňuje jakoukoliv ze svých funkcí, vţdy by měl 

postupovat v souladu s tzv. analýzou 4E: 

 Účelnost (effectiveness) - dělat správné věci. 

 Účinnost (efficiency) - dělat věci správným způsobem. 

 Hospodárnost (economy) - dělat věci s minimálními náklady. 

 Odpovědnost (equity) - dělat věci spravedlivě, podle práva. [7] 

Ne kaţdý manaţer má stejnou úroveň funkcí a pravomocí. Z toho důvodu můţe být 

management dělen na tyto úrovně: 

 Vrcholový management (top management) – zaměřuje se hlavně na dlouhodobé 

plánování a organizování. 

 Střední management (middle management) – zaměřuje se hlavně na organizaci a 

vedení lidí. 

 Liniový management (first – line management) – řídí a kontroluje kaţdodenní činnost.  

 

2.4.1 Sportovní management 

Vznik pojmu sportovní management si vynutil fakt, ţe se ve sportovním sektoru 

začínalo hospodařit se stále vyššími částkami. Sportovní instituce se v praxi velmi často 

chovají podobně jako klasicky ziskově orientované ekonomické subjekty. Vznik si vynutily 

také další faktory např. přibývající konkurence ve sportovním sektoru, nové druhy sportů a 

s nimi spojená výroba vybavení pro tyto sporty, zvýšený zájem masmédií o sport, rozvoj 

podnikání ve sportovní sféře nebo nárůst pracovních míst.  

Výše uvedené faktory vedly k tomu, ţe se sportovní management jako samostatný 

obor začal vyučovat i na vysokých školách. Ve Spojených státech amerických probíhá 

profesionální příprava sportovních manaţerů jiţ od šedesátých let dvacátého století.  Bylo jen 

otázkou času, kdy se výuka sportovního managementu dostane i na univerzity. [2] 
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2.5 Marketing 

Marketing definuje Kotler a Armstrong (2006, s. 30) jako „společenský a manaţerský 

proces, jehoţ prostřednictvím jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby a přání 

v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“[8] 

V dnešním světě se s marketingem kaţdý člověk setkává dennodenně na kaţdém kroku. 

Jeho vlivy na něj působí doma, při cestě do práce, do školy, v práci nebo ve škole. Pomocí 

marketingových nástrojů např. billboardů, reklam v televizi, na internetu, letáků ve 

schránkách apod. se výrobci snaţí přesvědčit spotřebitele, ţe investice do jejich produktů, je 

pro ně tou nejvýhodnější. Snaţí se přizpůsobit svou nabídku lidským potřebám, touhám a 

přáním např. potřebám fyzickým, sociálním, seberealizace nebo bezpečí. S ohledem na své 

potřeby si kaţdý individuální subjekt vybírá takové výrobky nebo sluţby, které mu přináší co 

největší uţitek a uspokojení. 

Firmy a jejich marketingoví pracovníci mají k dispozici marketingové nástroje, které 

mohou pouţívat k ovlivňování spotřebitelů a tím dosahovat svých cílů. Tyto nástroje dělí 

Kotler a Keller (2009) do čtyř skupin, kterým se říká 4 P marketingu: 

 Produkt (product) 

 Cena (price) 

 Distribuce (place) 

 Propagace (promotion) [7] 

Model 4 P není jediný, který se v dnešním marketingu pouţívá. Velmi rozšířený je 

také model 7 P, známý také jako rozšířený marketingový mix služeb. Od klasického modelu 

4 P se liší respektováním dalších tří faktorů: 

 Lidé – kdo danou sluţbu provozuje a jak působí na spotřebitele. 

 Procesy – děje, které probíhají během poskytování sluţby. 

 Prostředí – v jakém prostředí je sluţba poskytována. 

Nástroje marketingového mixu mohou být dále rozlišovány na krátkodobé a 

dlouhodobé v závislosti na tom, jak rychle je firma schopna realizovat změnu v dané oblasti. 

Například ceny mohou být krátkodobě měněny v závislosti na poţadavcích spotřebitelů. 

Mohou také být zaváděny různé akce a cenové zvýhodnění pro podporu prodeje daného 

výrobku. Oproti tomu určení místa, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních 
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cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy, můţe firma 

realizovat pouze dlouhodobě.  

 Za pomoci výše uvedených nástrojů tak mohou ekonomické subjekty dosahovat svých 

cílů. Primárním cílem firmy bývá zpravidla tvorba zisku. Firma můţe mít také cíle 

alternativní např. dobré veřejné mínění, maximalizace produkce, maximalizace prodeje, 

maximalizace prestiţe firmy atd. 

 

2.5.1 Sportovní marketing 

Oblast sportovního marketingu zaznamenala v posledních letech obrovský krok vpřed. 

Tento vývoj je moţno přičíst mnoha aspektům. Například rozvoj masmédií má na sportovní 

marketing obrovský vliv. Lidé s obrovským zájmem sledují sportovní přenosy všeho druhu na 

internetu, v televizi rádiu nebo o nich čtou v novinách. S tím souvisí i příleţitosti pro 

sportovní ekonomické subjekty, aby prezentovali sebe a své produkty. 

Zvýšení prestiţe sportovního marketingu souvisí nepochybně také s celkovým 

zvýšením zájmu populace o sport a pohybové aktivity. Lidé mají zájem trávit svůj volný čas 

na sportovištích, v přírodě nebo ve sportovních halách a zařízeních. Chtějí-li však aktivně 

vyuţít volného času tímto způsobem, jsou nuceni investovat do sportovního vybavení, 

pronájmu sportovních prostorů nebo vyuţít sluţeb trenérů a instruktorů.  

Podle Mullina a Hardyho (2007, s. 11) se „Sportovní marketing skládá ze všech aktivit, 

které jsou určeny k uspokojení poţadavků a přání sportovních spotřebitelů pomocí procesu 

výměny.“ [12] 

Durdová (2009) tvrdí, ţe sportovní marketing postihuje v současnosti tyto tendence: 

 marketing sportovních produktů a sluţeb, 

 marketing jako sportovní reklama, 

 sponzoring ve sportu. [4] 

V dnešní společnosti bývá často přehlíţena pozitivní vazba na spoustu ostatních 

vědních oborů, průmyslových odvětví a sluţeb. Názorný příklad můţe být demonstrován na 

nedávné situaci ve světovém hokeji. V nejpopulárnější hokejové soutěţi světa NHL proběhla 

v letošní sezoně stávka hráčů. Z tohoto důvodu byla celá sezona pozastavena a nehrály se 
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ţádné zápasy. Sportovním hokejovým subjektům, restauracím, hotelům, leteckým 

společnostem, televizním společnostem, textilním společnostem, zdravotnickým 

společnostem a mnoha dalším to denně způsobilo několikamilionové ztráty. Takový efekt byl 

způsoben pouze díky popularitě sportovní značky NHL. Ta je lákavá i pro hráče, kteří však 

byli za dané situace nucení nastupovat většinou v Evropě za své mateřské kluby. Uvedená 

skutečnost měla vliv také v Evropě na výše zmíněná odvětví a obory, tentokrát však pozitivní.  

 

2.6 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum slouţí ekonomickým subjektům k získávání potřebných 

informací o trhu a spotřebiteli. Výzkum bývá většinou velmi nákladný, proto je často důleţité 

uvědomit si, k čemu a jestli vůbec je zapotřebí praktikovat metody marketingového výzkumu. 

Ekonomický subjekt vyuţívá marketingového výzkumu v případě, kdy stojí před důleţitým 

rozhodnutím, ke kterému potřebuje konkrétní informace, které nemá k dispozici.  

 Podle Malého (2008, s. 6) umoţňují informace poskytované marketingovým 

výzkumem především: 

 poznání a porozumění trhu, na který se firma chystá vstoupit nebo se na něm uţ 

pohybuje, 

 identifikaci příleţitostí, problémů a hrozeb, které jsou s aktivitou na daném trhu 

spojeny, 

 formulaci směru marketingové činnosti, 

 hodnocení výsledků marketingové činnosti. [10] 

Samotná realizace marketingového výzkumu můţe být provedena několika způsoby 

v závislosti na finančních a personálních prostředcích, kterými subjekt disponuje. Výzkum 

můţe být prováděn: 

 Vlastními silami – Nejméně nákladná varianta. Nemusí být tolik vypovídající 

jako jiné varianty z důvodu absence tazatelské sítě. Můţe být dosti časově 

náročná. Výhodou je osobní kontakt s respondenty. Tato varianta 

marketingového výzkumu byla vyuţita v mé diplomové práci. 
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 Výzkumnou agenturou – Velmi nákladná varianta. Agentura vyuţívá 

tazatelské sítě, získané informace však mohou být často zkreslené z důvodu 

nepochopení dané problematiky respondenty. 

 Kombinovaně – agentura při získávání informací spolupracuje s přímo se 

subjekty, které si ji najaly. 

K získávání potřebných informací je také moţno vyuţít interních zdrojů nebo 

sekundárních údajů (informace získané v minulosti). Ty jsou sice pro subjekt levnější a 

rychleji dostupné, avšak mohou být jiţ neaktuální, nekompletní nebo nevhodné pro řešení 

daného problému. 

 

2.6.1 Metody výzkumu 

V závislosti na zvolené variantě marketingového výzkumu, volí ekonomický subjekt 

mezi vhodnými metodami marketingového výzkumu.      

 Kotler (2007, s. 410,411) uvádí tyto metody: 

 Pozorování – „Shromaţďování primárních údajů pozorováním příslušných 

osob, jejich jednání a situací.“ 

 Dotazování – „Získávání primárních údajů. Lidem jsou kladeny otázky 

týkající se jejich znalostí, postojů, preferencí a nákupního chování.“ 

 Experimentální výzkum – „Získávání primárních údajů od vybraných skupin 

respondentů zkoumaných v různých podmínkách a pod kontrolovanými 

faktory. Poté jsou sledovány rozdíly v odpovědích skupin.“ [9] 
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Metoda pozorování 

 Metoda pozorování patří k nejznámějším a nejvyuţívanějším metodám získávání dat.  

Při jejím vyuţití dochází ke shromaţďování údajů a dat pomocí pozorování příslušných 

subjektů a jejich jednání. Pro objektivní výsledky pozorování musí být vyloučeny subjektivní 

vlivy pozorovatele. Malý (2008) uvádí tyto techniky pozorování:   

 Přímá – Pozorovatel je v přímém styku se sledovaným subjektem. 

 Nepřímá – Mezi pozorovatele a pozorovaný subjekt je vloţena výpověď další 

osoby.[10] 

 

Metoda dotazování 

Výhoda metody dotazování spočívá v její pruţnosti. Pomocí osobního, písemného, 

telefonického nebo elektronického kontaktu s respondentem dochází k získávání potřebných 

informací a podkladů, se kterými je poté moţno nadále pracovat.  Informace získané pomocí 

dotazování bývají často levnější a rychleji dostupné neţ v případě ostatních metod. Výhodou 

je také přímé jednání s respondentem.        

 Mezi nejpouţívanější techniky dotazování patří dotazník a rozhovor (interview). 

Kvalita odpovědí a získaných informací závisí hlavně na kvalitní přípravě dotazníku a 

pohotovosti tazatele při rozhovoru.   

         

SWOT analýza 

SWOT analýza je jedna ze základních metod marketingového výzkumu. SWOT je 

zkratka anglických výrazů Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats, které odpovídají 

českým ekvivalentům silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby.   

 Kotler (2007, s. 97) definuje SWOT analýzu jako „výtah ze zjištění interních a 

externích auditů, který upozorňuje na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také na 

příleţitosti a hrozby, jimţ firma čelí.“ [9]       

 Snahou organizace je samozřejmě maximalizace silných stránek a minimalizace 

slabých stránek. Cílem organizace také bývá vyuţití všech příleţitostí, které se jí naskytnou a 

ochrana proti moţným hrozbám.         
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2.7 Získávání financí ve sportu     

Získávání financí ve sportu je činnost pro úspěšného sportovního marketingového 

manaţera jednou z nejdůleţitějších věcí. Cílem této podkapitoly je vyjmenovat některé moţné 

způsoby získávání financí ve sportovním sektoru.      

Sportovní subjekt jako poskytovatel reklamy – Durdová (2012, s. 27) označuje tento 

typ získávání financí jako „prodej sportu“. Sportovní subjekt se stává poskytovatelem 

reklamních sluţeb a za to získává od objednavatelů sjednané příjmy. Sportovní subjekt můţe 

poskytovat propagaci např. na dresech, nářadí, palubovce, v masmédiích, na výsledkových 

tabulích, na plakátech apod.          

Příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti – Vedlejší podnikatelská činnost je 

v současné době mezi sportovními subjekty velmi rozšířenou činností pro získávání 

dodatečných zdrojů. Většinou se jedná o aktivity, které přímo souvisí se sportovní činností 

klubu, tudíţ jejich provoz není příliš nákladný ani komplikovaný. Přitom výsledný efekt můţe 

často přinášet pozitivní reklamu a velmi zajímavé finanční částky. Mezi takovéto vedlejší 

podnikatelské činnosti můţeme řadit např. prodej propagačních předmětů, prodej občerstvení, 

sluţby v oblasti relaxace a regenerace, pronájem sportovišť, poskytování sportovních sluţeb 

apod. 

Příjmy ze sponzoringu – Získat pro svůj klub vhodné sponzory je v dnešní době pro 

sportovní manaţery často velmi sloţitý úkol. Ekonomická recese má za důsledek, ţe se firmy 

často sami potýkají s výraznými existenčními problémy a na finanční podporu sportu uţ jim 

prostředky nezbývají. Na důvěryhodnosti sportu ubírají také korupční a dopingové kauzy 

posledních let.           

 Čáslavová (2009, s. 190) uvádí ve své knize tuto definici sponzoringu. „Jedná se o 

specifickou formu partnerství, ve které sponzorovaný a sponzor dosahují svých cílů s pomocí 

druhého. Vstup do partnerství je vyjádřen sponzorováním, kde jsou smluvně regulovány 

výkony obou stran.“ [2] 

Zdroje z fondů EU – Schopný manaţer se musí umět orientovat i v problematice 

získávání financí z prostředků EU. Je nutné sestavení kvalitního projektu v dané oblasti a 

umění vyuţít moţností, které EU nabízí. [3] 



18 

 

Příjmy z přestupů, hostování, odstupného nebo výchovného – Příjmy z přestupů 

hráčů z jednoho sportovního klubu do druhého mohou tvořit výraznou část rozpočtu 

sportovních klubů. Zejména přestupy do klubů zahraničních např. ve fotbale přináší do 

klubových pokladen někdy i stovky milionů Kč. Vysoký finanční obnos mohou tvořit také 

příjmy z hostování, odstupného nebo výchovného.    

Příjmy z veřejných rozpočtů – Veřejnými rozpočty jsou myšlený rozpočty krajů, 

měst, obcí a rozpočet státní. Tyto druhy příjmů bývají pro některé menší sportovní subjekty 

existenčně důleţité. Ze státního rozpočtu přichází do sportovních subjektů finanční prostředky 

ve formě dotací nebo příspěvků. Sportovní kluby jsou naopak povinny odvádět daně. 

 Výše peněţního obnosu z rozpočtů krajů, měst a obcí závisí na zastupitelstvech těchto 

územních samosprávných celků. Ty sestavují kaţdoročně rozpočet a je pouze na nich, kolik 

finančních prostředků vydají do sportovní sféry. 
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3 Marketing fotbalových klubů, komparace 

Pro účely marketingového výzkumu a následnou komparaci v rámci bakalářské práce 

bylo vyuţito spolupráce se čtyřmi fotbalovými kluby. Na základě současné sportovní i 

finanční situace, osobních preferencí a ochotě managementu spolupracovat, byly vybrány tři 

kluby z nejvyšší české fotbalové soutěţe a jeden klub z niţší krajské soutěţe pro exemplární 

porovnání.   

K provedení marketingového výzkumu bylo vyuţito primárních a sekundárních 

informací získaných vlastními silami na základě metod pozorování a dotazování. Technikou 

elektronického a telefonického rozhovoru byl navázán kontakt s manaţery nebo zástupci 

vybraných klubů, následně byla vyuţita metoda přímého pozorování a osobního dotazování. 

Na základě získaných informací a dat byla pro kaţdý klub sestavena SWOT analýza. 

Výsledky marketingového výzkumu fotbalových klubů byly následně komparovány.   

 

 

3.1 FC Baník Ostrava 
 

Základní informace 

 Město, počet obyvatel k 1. 1. 2013: Ostrava, 305 998 

 Název klubu:    FC Baník Ostrava    

 Právní subjektivita:   Akciová společnost 

 Rok založení:    1922 

 Počet družstev v soutěžích:  12 

 Současná soutěž (A-tým muži): Gambrinus liga (nejvyšší soutěţ) 

 Sportovní areál:    dvě travnatá hřiště (hlavní a tréninkové), 

jedno škvárové hřiště 

 Domácí hřiště:    Bazaly, postaven 1959, 17 372 míst 

k sezení 

 Průměrná domácí návštěvnost v sezoně 2013 (k 20. 4. 2013):  7 979 diváků

                        [24] 
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Fotbalový klub FC Baník Ostrava je jedním z nejúspěšnějších a nejtradičnějších klubů 

v historii českého fotbalu. Jeho sídlo se nachází v Ostravě, metropoli Moravskoslezského 

kraje.            

 Ostrava je po Praze a Brnu třetím největším městem České republiky. V minulosti 

byla známa zejména jako centrum těţkého průmyslu, především hornictví a ocelářství. Po 

roce 1989 došlo v celém regionu k významným hospodářským a politickým změnám. Ostrava 

získala statut statutárního města a od té doby, prakticky aţ do současnosti, trvá 

restrukturalizace ostravského průmyslu a celková změna „tváře“ Ostravy. Ta je v současné 

době velice vyhledávaným a populárním městem. Jediný nešvar, který ostravské obyvatele 

stále tíţí, je trvale vysoce znečištěné ovzduší. I přesto je velmi vyhledávaná turisty z celé 

republiky. Město je lákavé díky řadě významných historických památek nebo rozmanité 

nabídce kulturních akcí. Lidé zde mají moţnost návštěvy jednoho ze čtyř ostravských divadel 

nebo mezinárodně uznávané Janáčkovy filharmonie. Celoročně pravidelně pořádané koncerty 

doplňuje letní, v poslední době stále více vyhledávaný, hudební festival Colours of Ostrava. 

Přítomnost pěti Vysokých škol dělá město velmi populární i mezi mladší generací. Vidina 

dobrého vzdělání láká do Ostravy studenty z České republiky a zahraničí.   

 Přes velkou spoustu výše zmíněných moţností kulturního i intelektuálního vyţití v 

moravskoslezské metropoli vyčnívá nade všemi odvětví sportu, které Ostravu popularizuje po 

celém světě. V roce 2004 se ve zdejší víceúčelové hale ČEZ Arena spolupořádalo Mistrovství 

světa v ledním hokeji. To se zde navíc bude konat znovu v roce 2015.    

  V ČEZ Areně se po celý rok konají i další sportovní události světového formátu. 

Většinu domácích zápasů zde kupříkladu sehrává i muţská a ţenská tenisová reprezentace. 

Další sportovní událostí světového formátu je atletický mítink Zlatá tretra, na který se 

kaţdoročně sjíţdí nejlepší světoví atleti v čele s Usainem Boltem nebo Asafou Powellem. Při 

všech výše zmíněných akcích bývá v drtivé většině vyprodáno. Pro Ostravu jsou tedy 

sportovní odvětví velmi přínosné po všech stránkách. Sportovní utkání jsou velice populární i 

mezi fanoušky přímo z Ostravy, kteří jsou známí svým sportovním patriotismem.  

  Nad spoustou sportovních klubů a organizací vyčnívají hokejový klub HC Vítkovice 

Steel a fotbalový klub FC Baník Ostrava, který byl pro účely bakalářské práce vybrán ke 

komparaci. [29] 
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Historie a současná situace klubu 

Fotbalový klub FC Baník Ostrava byl zaloţen roku 1922. Tehdy byl klub známý pod 

názvem SK Slezská Ostrava. K zápasům a tréninkům byl nucen z důvodů finanční tísně 

vyuţívat půjčená hřiště. Postupem času vybudovaly desítky dobrovolníků skromné hřiště 

z malého pozemku na Kamenici, kousek od současného stadionu na Bazalech. Působení 

v Kamenici však nemělo z technických důvodů dlouhého trvání a klub tak byl nucen 

přestěhovat se na hřiště ve Staré střelnici.       

 Poválečné období se neslo ve znamení několika změn v názvu klubu. V pořadí 

poslední název FC Baník Ostrava zůstal klubu dodnes.    

 V padesátých letech bylo dosavadní hřiště na Staré Střelnici jedno z posledních 

ligových hřišť bez travnatého povrchu. Proto byla započata výstavba nového stadionu na 

Bazalech. Ten byl dokončen roku 1959 a Baník na něm hraje svá domácí utkání dodnes. Od té 

doby proběhly na stadionu bohuţel pouze částečné rekonstrukce. V současné době je proto 

nevyhovující a zastaralý.         

 Nejúspěšnější érou v historii klubu je konec sedmdesátých let. V té době dokázal 

ostravský klub odehrát 74 domácích utkání v řadě bez prohry, coţ byla na tu dobu nevídaná 

bilance. Výborné výkony té doby pomohly Baníku ke třem ligovým titulům, třem druhým 

místům, třem vítězstvím v Českém poháru a dvěma vítězstvím v poháru Československém. 

Tato veleúspěšná éra je spojována především s působením legendárního trenéra Evţena 

Hadamczika.           

 Neméně úspěšně reprezentoval klub i na poli evropském. Mezi výčet úspěchů můţe 

být řazen postup do semifinále Poháru vítězů pohárů nebo postup do čtvrtfinále Poháru mistrů 

evropských zemí. Tehdejší úspěchy Baníku Ostrava se projevily také na zájmu fanoušků o 

fotbal. Na Bazaly si častokrát našlo cestu aţ 30 000 diváků. Ti si mohli vychutnat pohárové 

bitvy s evropskými velkokluby typu Bayernu Mnichov, Sportingu Lisabon nebo italské 

Neapole. Někteří hráči tehdejšího týmu, například Verner Lička nebo Petr Němec, se navíc 

podíleli na úspěších Československého národního týmu, který v roce 1976 vyhrál Mistrovství 

Evropy v Jugoslávii a v roce 1980 Letní olympijské hry v Moskvě.   

 Devadesátá léta minulého století nebyla pro ostravský fotbal tak úspěšná, jak byli 

Ostravané v minulosti zvyklí. V té době byl klub známý především díky výborné práci 

s mládeţí, ale v kategorii muţů se úspěchy nedostavovaly. V roce 1995 byla podpisem 

zakladatelské smlouvy zaloţena akciová společnost FC Baník Ostrava. Ani to však Baníku 

nepomohlo z velkých finančních problémů. K stabilizaci ekonomické situace pomohl aţ 
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příchod nových majitelů Aloise Hadamczika a Petra Lamicha. Jméno Aloise Hadamczika, 

bratra nejúspěšnějšího trenéra v historii klubu Evţena Hadamczika, je v současné době 

spojováno spíše s hokejem, jelikoţ je trenérem České hokejové reprezentace.   

 Noví majitelé pomohli klubu od dluhů a v sezoně 2000/2001odvrátili i reálnou 

moţnost sestupu do druhé ligy. Poté nastal obrat k lepšímu. Baník začal profitovat na velice 

dobré práci s mládeţí, díky které mohl realizovat spoustu finančně zajímavých transferů do 

zahraničí. Z těch nejvýhodnějších lze jmenovat přestupy pozdějších úspěšných reprezentantů 

a vítězů Ligy mistrů Milana Baroše a Marka Jankulovského. Díky těmto transferům přibylo 

do klubové poklady přes 200 milionů korun.       

 Rok 2003 se nesl opět v duchu změny majitele. Byznysmen Tomáš Petera koupil 75 

procent akcií klubu pro nového majoritního vlastníka Daniela Vacka. V klubu nastal obrat 

k lepším časům.          

 V sezoně 2003/2004 dokázal Baník získat svůj čtvrtý titul v domácí nejvyšší soutěţi. 

Celá Ostrava tehdy proţívala obrovskou fotbalovou euforii. Kaţdý domácí zápas byl 

vyprodaný nejen místními, ale i zahraničními fanoušky především z Polska. Na zápasech 

navíc panovala atmosféra srovnatelná se stadiony nejlepších evropských klubů. Fanouškovské 

chorály podpořil i známý ostravský básničkář a fanoušek klubu Jaromír Nohavica, který v té 

době sloţil dnes uţ kultovní hymnu klubu.       

 V sezoně 2004/2005 dokázal Baník triumfovat i v domácím poháru ČMFS a potvrdil 

tím úspěšnou éru té doby. Jediným zklamáním byly pro klub i fanoušky výkony v evropských 

pohárech, kdy se klubu nepodařilo postoupit do milionářské Ligy mistrů ani se výrazněji 

prosadil v poháru UEFA. V nastávajících letech klub opět ekonomicky prosperoval díky 

přestupům svých odchovanců. Do německého Mönchengladbachu přestoupil útočník Václav 

Svěrkoš, finanční situaci velice pomohl i Matěj Vydra nebo René Bolf, které si vyhlédlo 

italské Udine, respektive francouzské Auxerre.       

 Většina hráčů, kteří z ostravského klubu zamířili do zahraničí, se v budoucnu do 

Baníku opět vrátila, přestoţe měli spoustu výhodnějších nabídek z konkurenčních klubů. 

Takovýto patriotismus je u klubů v českých podmínkách spíše raritou.    

 I přes výše zmíněné finančně zajímavé přestupy a přízeň fanoušků se Baníku 

nepovedlo stabilizovat sportovní ani ekonomickou situaci. Po roce 2010 se klub dostal do 

obrovských finančních problémů, které vyvrcholily aţ čtrnáctým místem v sezoně 2010/11 a 

sestupovými starostmi do posledního kola v sezoně 2011/12.    

 Domácí stadion Bazaly spolu s celým sportovním areálem navíc uţ léta neprošel 
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ţádnou zásadní rekonstrukcí a patří k nejzastaralejším v české nejvyšší soutěţi. Ekonomické 

trable vedly v roce 2012 opět ke změně na postu majitele. Devítiletá éra Tomáše Petery 

skončila neslavně. Většinový podíl akcií od něj odkoupili Libor Adámek a Petr Šafarčík.

 V současné době se zdá, ţe se v Baníku začíná „blýskat na lepší časy“, jak uţ je to 

v jeho historii po sériích neúspěchů zvykem.       

 Díky marketingovému výzkumu a čtrnáctidenní praxi jsem nabyl dojmu, ţe se klub 

zvedá po stránce ekonomické i sportovní. Velmi k tomu přispívají jeho zaměstnanci, 

management, fanoušci i samotní hráči. Mnohdy jsou přitom nuceni pracovat ve velmi 

skromném prostředí. Fanoušci chodí v hojných počtech i v dobách, kdy se nedaří. Navíc 

podporují klub formou finančních sbírek. Hráči trénují v mnohdy velice nepříznivých 

podmínkách, ale stále je pro ně ctí, ţe mohou hrát za klub s takovým jménem a tradicí. 

Největší měrou ale v posledních měsících přispěl k vzestupu ostravského fotbalu návrat 

odchovance Milana Baroše. Ten klubu věnoval 1 000 000 Kč, svůj plat navíc odvádí na 

podporu mládeţe. S jeho příchodem na chvíli stouply výkony i sebevědomí celého týmu. 

Hrozba sestupu ale stále přetrvává a straší management i fanoušky. [20]  

 

3.1.1 Marketingový výzkum 

K provedení marketingového výzkumu ve fotbalovém klubu FC Baník Ostrava byly 

pouţity metody dotazování a pozorování. Konkrétně bylo vyuţito technik osobního 

rozhovoru, telefonického rozhovoru, elektronického rozhovoru a přímého pozorování. 

Získaná data byla následně pouţita k sestavení SWOT analýzy.    

 Rozhovor i celý marketingový výzkum byl realizován se sportovně – technickým 

manaţerem klubu panem Jaroslavem Janošem. Na otázky týkající se problematiky marketingu 

odpovídala manaţerka marketingu Mgr. Alenou Bergerová. 
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Rozhovor s managerem 

Jaká je Vaše funkce v klubu? 

V klubu jsem vedený jako sportovně – technický manaţer, mám také podpisové právo 

na přestupy hostování atd. 

Je pro Vaši práci nutné vysokoškolské vzdělání a znalost cizích jazyků? 

Kaţdopádně je doporučené. Já jsem ze starší školy, kdy vysokoškolské vzdělání 

nebylo pro tuto práci vyţadováno. Dělal jsem pouze tříletý specializovaný kurz trenérů na 

Karlově univerzitě. Součástí kurzu byla i výuka jazyků. Jelikoţ jsme součástí Evropské Unie 

a také se rozmáhá spolupráce s evropskými kluby, je znalost jazyků určitě ţádoucí.  

Býval jste dříve aktivním hráčem fotbalu nebo jiného sportu?  

Ano byl. V Baníku jsem působil jiţ od roku 1959 a aktivně jsem hrál do svých 32 let, 

tedy do roku 1978. 

Jak dlouho působíte v manažerské oblasti fotbalu? 

Od roku 1978, kdy jsem přestál hrát fotbal aktivně, jsem působil v Baníku Ostrava 

jako trenér aţ do roku 2000. Za tu dobu jsem měl na starost různé věkové kategorie od 

juniorky, přes dorost, aţ do kategorie A muţstva muţů. V juniorce jsme měli za úkol vytvořit 

kvalitní hráčskou základnu, coţ se nám tehdy povedlo a vychovali jsme výborné hráče jak pro 

Baník, tak i pro jiné kluby. 

Jste v současné době spokojen se zázemím a technickým vybavením klubu? 

Ţijeme v takových podmínkách, jaké jsou. Je co zlepšovat, ale to je otázka ekonomiky 

a financí. V současné době si ale musíme vystačit s tím, co máme k dispozici. Baník má svou 

tradici a je to jeden z největších českých klubů. V Ostravě se ale bohuţel vţdycky špatně 

sháněly finanční prostředky. 

Lze Vaši práci vykonávat bez předchozího působení v klubu nebo kontaktů v oboru? 

Přímo moji práci lze bez předchozího působení v klubu nebo kontaktů vykonávat 

velmi těţko. Ale například z pozice trenéra uţ si to umím představit. To byl nakonec i můj 

případ. Na práci trenéra přijímáme licencované trenéry v naší Sportovní škole. Tam uţ není 
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takový problém se dostat. Kaţdý musí samozřejmě začít od mladších věkových kategorií a 

potom uţ záleţí na výsledcích a chuti pracovat.  

Má Váš klub více menších sponzorů nebo spíše preferujete velké generální sponzory? 

Preferujeme samozřejmě větší sponzory, ale potřeba je i těch malých. Větší sponzoři 

jsou samozřejmě rádi, kdyţ je jejich jméno moţné vidět v televizi při ligovém utkání atd. 

Menší kluboví sponzoři jsou zase potřební pro ekonomickou podporu mládeţe. Velké firmy 

se totiţ do sponzoringu mládeţe příliš nehrnou. V současné době má Baník Ostrava 33 

partnerů z toho 18 pro nás opravdu zásadních a 15 spíše menších. 

Ovlivňuje jednání se sponzory dnešní doba finanční recese? 

Ano ovlivňuje. Dříve byla jednání s partnery mnohem jednodušší neţ v současné 

době. Souvisí to samozřejmě také s momentálním postavením klubu v tabulce. Situaci 

nepřidávají ani aktuální poměry v českém fotbale. Tím mám na mysli korupční aféry. Fotbal 

proto není pro sponzory tak přitaţlivé odvětví, jako tomu bylo dřív. Baník je ale nyní po 

změně majitelů opět na dobré cestě. Naším partnerem je v současné době pan Světlík z 

Vítkovice Machinery. Takový partner dává signál ostatním podnikatelům na Ostravsku, ţe se 

situace v Baníku ubírá správným směrem. 

Je pro klub existenčně důležitá podpora města?  

            Nevím, jestli přímo existenčně, ale podpora města je pro klub rozhodně velice 

důleţitá. Náš klub vytváří v Ostravě sportovní kulturu. Návštěvnost na domácích zápasech je 

jedna z nejvyšších v Česku. Od titulu v roce 2004 je popularita fotbalu v Ostravě obrovská a 

radnice to samozřejmě vnímá a zajímá se, jak si Baník vede. 

Profituje klub z nějaké vedlejší činnosti? 

Hrací plochy nikomu nepronajímáme, jelikoţ jejich údrţba je po běţném zatíţení 

velmi nákladná. Umělý trávník se v našem areálu bohuţel nenachází, takţe z jeho pronájmu 

také profitovat nemůţeme. Naopak my sami musíme platit za pronájem umělého hřiště v 

rámci naší přípravy. Jinak samozřejmě profitujeme z provozu Fan shopu. Reklamní předměty 

Baníku jsou v Ostravě velmi ţádané, ale výnosy z této činnosti nejsou tak převratné jako 

například v Realu Madrid atd. Jinak samozřejmě poskytujeme občerstvení pro fanoušky při 

domácích zápasech. To je ale v nejvyšší soutěţi samozřejmost.  
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Jakými způsoby se snažíte propagovat Váš klub? 

Máme samozřejmě svoje webové stránky, organizujeme různé reklamní akce pro 

fanoušky atd.  Dle mého názoru jsou ale nejlepší propagací sportovního klubu jeho výsledky. 

Ty my v současné době bohuţel nemáme aţ tak dobré. Situace se ale s nástupem nových 

majitelů postupně zlepšuje. Fanoušci nám s našimi problémy velmi pomáhají a jsou věrní, i 

kdyţ se nedaří. Také pořádají různé akce na záchranu Baníku, vybírají peníze atd. 

Zapojují se do propagace klubu i samotní hráči? 

Ano zapojují a mají to i ve smlouvách. Pořádáme různé akce, kdy hráči chodí 

například do škol, na tréninky, do nákupních center nebo na podpisové akce. Dále 

organizujeme i různé programy určené přímo pro mládeţ například Mikuláše nebo různé 

soutěţivé hry o ceny.  

Inspirují Vás při tvorbě marketingové strategie jiná mužstva v České republice nebo v 

zahraničí? 

U jiných muţstev se samozřejmě pravidelně inspirujeme. Marketingoví manaţeři jezdí 

s klubem na venkovní utkání, takţe vidí, jak postupují ostatní kluby. V současné finanční 

situaci Baníku je ale prioritou hlavně udrţet chod klubu jako takového. 

Jste v současné době spokojen s návštěvností na domácích zápasech Vašeho klubu? 

V této oblasti patří Baník mezi lepší kluby. Návštěvnost pravidelně monitorujeme. Při 

rozdělování dotací nás o monitoring návštěvnosti ţádá i město. V mistrovských letech Baníku 

bylo vţdy vyprodáno a i teď, kdyţ se nám nedaří, patříme stále v návštěvnosti mezi nejlepší 

v lize. Dá se tedy říci, ţe jsme spokojeni. 

Jaké služby poskytujete fanouškům při domácích, případně venkovních zápasech? 

V průběhu domácích zápasů mají fanoušci moţnost zakoupit bulletiny, kde si mohou 

přečíst informace o aktuálním dění v klubu, aktuálním zápase, soupeři atd. Dále poskytujeme 

samozřejmě občerstvení. Ve V. I. P. zónách se pohybují hostesky. Také se snaţíme realizovat 

různé akce na méně atraktivní ligové zápasy, aby i na ně byla důstojná divácká kulisa. 

Například 1+1 na vstupenky, kdy druhá vstupenka je zdarma. Samozřejmě finanční výnos 

z toho není příliš vysoký, ale ve finále, kdyţ máme plný stadion, je to určitě lepší, neţ 

kdybychom na vstupném vydělali více, ale stadion zel prázdnotou.       
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 V případě venkovních zápasů nabízíme fanouškům moţnost zakoupení vstupenek. 

Někdy je mohou obdrţet i zdarma. Autobusy bohuţel nevypravujeme, jelikoţ je velké 

nebezpečí, ţe by byly poničeny. Dalo by se říct, ţe v této oblasti jsme někdy s fanoušky 

nespokojeni. Na venkovních utkáních občas dochází k různým excesům, za které musí klub 

často platit nemalé pokuty. Tyto peníze by přitom mohly být vyuţity například na podporu 

mládeţe atd. Problém bývá často v tom, ţe se na fanoušky, kteří jdou normálně fandit, nalepí i 

takoví, které fotbal vůbec nezajímá, a jdou dělat pouze výtrţnosti. 

Jakým způsobem klub komunikuje s fanoušky? 

Nejvíce určitě přes webové stránky klubu a Facebook. V poslední době pořádali 

fanoušci různé demonstrace, za setrvání Baníku na Bazalech. Na těchto akcích docházelo také 

k setkání majitelů a fanoušků. Vţdy, kdyţ se uskuteční nějaká zásadní změna nebo se stane 

něco převratného, se snaţíme být s fanoušky v kontaktu.      

 Komunikují s nimi samozřejmě i samotní hráči. Dochází mezi nimi k pravidelným 

setkáním, kdy hráči odpovídají na fanouškovské dotazy. Taková setkání jsou určitě dobrá pro 

obě strany. Teď například slavil náš hlavní fanoušek padesátiny. Klub mu uspořádal oslavu a 

obdrţel mistrovský dres. 

V poslední době je velmi populární komunikace s fanoušky pomocí sociálních sítí. Věříte 

v efektivnost této formy komunikace? 

Ano tato komunikace je velmi efektivní a hlavně máme okamţitou zpětnou vazbu od 

fanoušků. Jejich názory je moţné na Facebooku monitorovat pomocí různých anket apod.  Pro 

klub je tato forma komunikace velmi přínosná.  

Jaká je cena lístků na Vaše domácí zápasy a jak se cena vyvíjela během posledních 

let?  

Cena lístků v posledních letech stoupala. V závislosti na utkání nebo vybraném 

sektoru se pohybuje v rozmezí 80-200 Kč. Chtěli jsme, aby se prodalo co nejvíce 

permanentek, kde je přepočtená cena lístku poloviční. Poloviční cena je i pro drţitele karty 

fanouška, tuto akci sponzoruje sázková kancelář Fortuna. 
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Kde všude je možné zakoupit lístky na Vaše domácí utkání? 

Samozřejmě na pokladnách před zápasem, na webových stránkách klubu nebo ve fan 

shopu. Máme také rozmístěné různé stánky v nákupních centrech nebo sázkových 

kancelářích. Tam si fandové mohou zakoupit kromě lístků i propagační předměty. 

Poskytujete nějaké speciální výhody nebo slevy na vstupném pro držitele permanentek, 

důchodce, ženy nebo ZTP? 

Samozřejmě poskytujeme. ZTP s doprovodem mají vstup zdarma a děti do šesti let 

v doprovodu rodičů mají vstup také zdarma. Důchodci a ţeny platí standartní cenu vstupného. 

Jaké největší rozdíly vidíte mezi tuzemskými a zahraničními fanoušky? 

Zrovna ti naši se zahraničím velmi inspirují. Od zahraničních fanoušků kopírují různé 

věci a snaţí se je napodobovat. Celkově se to samozřejmě nedá vůbec srovnávat, protoţe 

v západních ligách je fanoušků mnohem víc. Je to otázka doby. U nás ještě nenastal ten čas, 

kdy lidé berou sport jako kulturu a chodí na něj společně celé rodiny. 
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SWOT analýza 

Tab. 3.1 SWOT analýza 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

  Současná situace v klubu FC Baník Ostrava není zrovna nejlepší, nicméně je tu stále 

dostatek příleţitostí, kterých by klub mohl vyuţít.      

 Nejsilnější stránkou klubu je bezesporu dobrá práce s mládeží. Líhní talentů je 

Baník známý po celou dobu své existence. Díky mladým hráčům profitoval několikrát jak po 

stránce finanční, tak po stránce sportovní. Výchovu by tedy neměl zanedbávat ani v současné 

době, kdy mu chybí finance a mládeţ kvůli tomu můţe často přicházet zkrátka.  Další velmi 
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silnou stránkou klubu je patriotismus hráčů. Během posledních let se do Baníku vrátilo 

mnoho bývalých odchovanců, kteří do té doby působili v jiných evropských klubech. 

Ostravský klub a město má pro ně zřejmě zvláštní kouzlo a tradici, které přispívají i výborní 

fanoušci. Právě na tradici by měl klub vsázet při vyjednávání se sponzory. Jedná se totiţ o 

jediný špičkový, tradiční fotbalový klub z širokého okolí. Baník je navíc velice populární 

mezi fanoušky, kteří jeho zápasy navštěvují ve vysokých počtech i v současné době, kdy se 

klubu po sportovní ani finanční stránce příliš nedaří. Ti nejvěrnější navíc zakládají různé 

veřejné finanční sbírky, jen aby zachránili svůj oblíbený klub.    

 Nejslabší stránkou klubu, a zároveň i největší hrozbou do budoucna, je 

alarmující finanční situace a velké množství nesplacených pohledávek. Nové vedení je 

sice na dobré cestě k nápravě tohoto problému, aktuálně je však situace stále velmi 

komplikovaná. Reálná je dokonce hrozba bankrotu a ztráty licence. Ani stav sportovního 

areálu a samotného stadionu není předpokladem pro zlepšení. Během marketingového 

výzkumu bylo zjištěno, ţe celý areál je v tristním stavu, který není hoden sportovní značky 

Baníku Ostrava. Jako jeden z mála týmů v nejvyšší soutěţi nevlastní ostravský klub hřiště 

s umělým povrchem. Jeho výstavba by klubu přinesla zlepšení tréninkových podmínek a 

potenciální vedlejší příjmy. Ani infrastruktura v okolí stadionu není na odpovídající úrovni, 

proto na ostravském stadionu nemohou být sehrávány významnější zápasy. Situaci rozhodně 

nezlepšuje ani špatná finanční situace v celém regionu. Naopak ještě více komplikuje jednání 

s potenciálními investory, které je kvůli zadluţenosti klubu i tak velmi sloţité.    

 Největší příležitostí je pro ostravský klub odkoupení a následná rekonstrukce 

stadionu ostravskou radnicí. Částka získaná prodejem stadionu by pomohla finanční situaci 

klubu, který by zároveň ušetřil na provozních nákladech stadionu. Rekonstrukce sportovního 

areálu by navíc také byla realizována z městských peněz. Rozhodující roli v otázce odkupu 

stadionu sehraje zejména fakt, zda bude město ochotno investovat do tolik nákladného a 

rizikového projektu. Vedení ostravského klubu by se do budoucna mělo snaţit více 

medializovat díky spolupráci s ostatními úspěšnými kulturními a sportovními projekty 

v Ostravě. Tím by i městu signalizovalo, ţe je situace po odchodu bývalého managementu na 

dobré cestě. Příleţitostí do budoucna je i ohlášená kandidatura České republiky na pořádání 

LOH. Jedním z pořádajících měst by se mohla stát i Ostrava, coţ by přineslo značné investice 

do infrastruktury. Celý region by se navíc zatraktivnil pro potenciální investory. V tomto 

ohledu jsou pro ostravský sport nadějí i budoucí volby, jelikoţ spousta politických stran ve 

svých programech slibuje zvýšení podpory sportu. To souvisí i se zvýšením zájmu ostravské 
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veřejnosti o sport a zdravý způsob ţivota. Lidé si tu sportem snaţí kompenzovat pohyb ve 

znečištěném prostředí.         

 Největší hrozbou do budoucna je alarmující finanční situace a velké množství 

nesplacených pohledávek. Okolnosti jiţ byly výše zmíněny. Další potenciální aktuální 

hrozbou je chatrné zdraví klíčových hráčů. Baník si v současné době nemůţe dovolit 

investovat do širšího kádru, proto můţe mít kaţdé zranění fatální následek. Tím nejhorším by 

byl sestup do niţší soutěţe, který je v závislosti na současném postavení klubu v tabulce 

velmi reálný. Sestup by, po více neţ pětačtyřiceti letech v nejvyšší soutěţi, mohl mít fatální 

důsledky z hlediska sponzoringu, fanoušků a zájmu hráčů o působení v klubu. Hrozbou jsou 

pro management Baníku Ostrava i jiné sportovní projekty, kterých je v Ostravě celá řada. 

Většinou se totiţ jedná o projekty velmi perspektivní a lákavé pro investory. Ubývá tak 

potenciálních partnerů pro zadluţený fotbalový klub. Výtrţnictví fanoušků je další velkou 

hrozbou do budoucna. Jestliţe se vedení klubu nebude tímto problémem nadále váţněji 

zabývat, bude stále přibývat pokut a skandálů na účet celého klubu. Tento faktor je velmi 

negativní reklamou, jelikoţ vandalismus ostravských fanoušků je v celé České republice 

veřejně známou záleţitostí. 
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3.2 FC Hradec Králové 
 

Základní informace 

 Město, počet obyvatel k 1. 1. 2012: Hradec Králové, 93 490 

 Název klubu:    FC Hradec Králové    

 Právní subjektivita:   Akciová společnost 

 Rok založení:    1905 

 Počet družstev v soutěžích:  22 

 Současná soutěž (A-tým muži): Gambrinus liga (nejvyšší soutěţ) 

 Sportovní areál:    dvě travnatá hřiště (hlavní a tréninkové), 

jedno hřiště s umělým povrchem 

 Domácí hřiště:    Všesportovní stadion, postaven 1960,     

17 000 míst k sezení, 8 000 míst k stání (současné předpisy omezují kapacitu na 

7 000 sedících diváků) 

 Průměrná domácí návštěvnost v sezoně 2013 (k 20. 4. 2013): 4 139 diváků 

                                                                                                                         [24] 

Téměř stotisícová metropole Královehradeckého kraje, město Hradec Králové, leţí na 

soutoku Labe s Orlicí a od roku 1990 se můţe pyšnit titulem statutární město. Mezi historické 

dominanty Hradce patří například gotická katedrála Svatého ducha, Stará radnice nebo 72 

metrů vysoká, renesanční Bílá věţ, díky které je Hradci dodnes přezdíváno „Město pod Bílou 

věţí“. Díky své rozmanité architektuře a výše zmiňovaným dochovaným historickým 

památkám je Hradec velmi vyhledávaný turisty z celé republiky. Díky přítomnosti tří 

vysokých škol, bývá v poslední době často přidáván před název města přívlastek 

„univerzitní“. A nejsou to pouze univerzity, které město popularizují mezi mladší generací. 

Kaţdé léto se na staré hradecké letiště sjíţdí desetitisíce hudebních fanoušků z celého světa. 

Od roku 1995 je tu kaţdoročně pořádán největší hudební festival České republiky Rock for 

People.           

 Velkou tradici má ve městě samozřejmě také sportovní odvětví. Nad přítomnost 

volejbalového klubu, hokejového klubu nebo golfového klubu vyčnívá fotbalový klub FC 

Hradec Králové.  Ten má ve městě tradicí jiţ od roku 1905 a mezi obyvateli města i okolí jsou 

jeho domácí zápasy velmi oblíbené. Hradecký fotbalový klub byl vybrán pro marketingové 

šetření. [25] 
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Historie a současná situace klubu 

FC Hradec Králové je jeden z nejstarších klubů nejvyšší české fotbalové soutěţe. 

Zaloţen byl jiţ roku 1905 a jeho tehdejší název nebyl tak úplně odlišný od názvu dnešního. 

Klub byl zaloţen pod jménem SK Hradec Králové. Při nahlédnutí do historie je moţné zjistit, 

ţe se od té doby měnil název klubu hned několikrát. Časté změny názvu souvisely zejména se 

změnami politickými, ale také s ekonomickými potřebami klubu. FC Hradec Králové bylo 

tedy moţno, za jeho téměř 110 let dlouhého fungování, zaznamenat pod názvy Sokol Hradec 

Králové, TJ Škoda Hradec Králové, Spartak Hradec Králové nebo SKP FOMEI Hradec 

Králové.           

 Také sportovní historie klubu je rozhodně velmi zajímavá a stojí za pozastavení. Doba 

mezi lety 1905 aţ 1959 se nesla ve znamení působení hradeckých fotbalistů v niţších 

soutěţích typu divize nebo Východočeské ţupy. Hradec tyto soutěţe opakovaně vyhrával, 

avšak v baráţi o nejvyšší fotbalovou ligu byl vţdy neúspěšný. To platilo aţ do výše 

zmiňovaného roku 1959, kdy hradečtí zaţívají premiéru v nejvyšší soutěţi. První zápas na 

domácím hřišti „U nemocnice“, které bylo velmi zastaralé a dokonce se škvárovým 

povrchem, přilákal přes 16 000 diváků. A návštěvnost se nesniţovala, jelikoţ hned v první 

sezoně dokázal tehdejší TJ Škoda Hradec Králové získat, jako první mimopraţský klub, titul 

mistra ligy. Muţstvo vedené trenérem Jiřím Zástěrou se navíc v nadcházející sezoně neztratilo 

ani v evropských pohárech. Jako vítěz ligy se nejprve kvalifikovalo se do Poháru vítězů 

pohárů, který je předchůdcem dnešní Ligy mistrů. Poté hradečtí vyřadili týmy jako CCA 

Bukurešť nebo Panathinaikos Athény. Jejich taţení soutěţí zarazila aţ ve čtvrtfinále slavná 

FC Barcelona. Tím ale éra výraznějších úspěchů končí. Od té doby aţ do současnosti se klub 

střídavě pohybuje mezi první, druhou a dokonce i třetí ligou. Za zmínku stojí ještě sezona 

1994/95, kdy se hradečtí fotbalisté stali vítězi domácího poháru ČMFS, coţ jim v dalším roce 

zajistilo účast v Poháru vítězů pohárů, předchůdci dnešní Evropské ligy. Tam dokázali 

v předkole vyřadit lichnštejnský FC Vaduz a následně v prvním kole dánský FC Kodaň. Ve 

druhém kole byl nad jejich síly ruský tým Dynamo Moskva, přestoţe hradečtí v domácím 

utkání zvítězili 1:0.           

 V aktuálním ročníku české Gambrinus ligy k datu 20.4.  patří fotbalistům FC Hradce 

Králové předposlední, tedy sestupové místo. To ale není jediným trápením jeho funkcionářů, 

hráčů i fanoušků, kteří stále chodí na fotbal v relativně slušném počtu. Domácí Všesportovní 

stadion, mezi lidmi přezdívaný „pod lízátky“, je přes řadu nutných oprav v zoufalém stavu.  

Kvůli nevyhovujícím podmínkám musela být v roce 2011 sníţena i kapacita stadionu. Jeden 
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z největších stadionů v České republice o kapacitě 25 000 diváků, má tak v současné době 

povoleno pouze 7 000 diváků. Klub má proto v úmyslu postavit stadion nový. Jednání o 

stavbě se táhnou uţ od roku 2007 a jsou spojovány s řadou protestních akcí a peticí fanoušků 

klubu. Těm se nelíbí rozsah celého projektu, zapojení soukromého investora ani 

neprůhlednost financování celého projektu. V duchu těchto témat byl veden i marketingový 

výzkum. [21] 

 

3.2.1 Marketingový výzkum 

Provedení marketingového výzkumu v prvoligovém fotbalovém klubu FC Hradec 

Králové bylo uskutečněno za spolupráce s marketingovým manaţerem a bývalým 

profesionálním rozhodčím na mezinárodní úrovni panem Milanem Šedivým.  

 

Rozhovor s managerem 

Jaká je Vaše funkce v klubu? 

Jsem zodpovědný za marketing a obchod v prvoligovém fotbalovém klubu FC Hradec 

Králové. 

Je pro Vaši práci nutné vysokoškolské vzdělání a znalost cizích jazyků? 

Osobně nejsem vysokoškolsky vzdělaný. Mám ale dlouholetou praxi v profesionálním 

fotbale. Znalost cizích jazyků je nezbytnou součástí mé práce. Ovládám angličtinu a 

domluvím se i německy a rusky. Musím ale přiznat, ţe kdybych dříve dlouhodoběji studoval, 

bylo by to dnes ku prospěchu. Takhle se musím vzdělávat za pochodu. Snaţím se číst a 

studovat různé publikace ohledně sportovního marketingu, PR vztahů atd. 

Býval jste dříve aktivním hráčem fotbalu nebo jiného sportu? 

Fotbal jsem hrával pouze na úrovni mládeţe. Poté přišlo váţné zranění, které mi 

nedovolilo v hraní pokračovat. Začal jsem dělat rozhodčího a postupně jsem se vypracoval aţ 

na mezinárodní úroveň. Mám odpískáno více neţ sto prvoligových zápasů a okolo čtyřiceti 

mezinárodních zápasů.  
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Jak dlouho působíte v manažerské oblasti fotbalu? 

V profesionálním fotbalovém prostředí působím od roku 1997. 

Jste v současné době spokojen se zázemím a technickým vybavením klubu? 

Náš klub bývá v lize často vnímán jako „vesnický“ klub s rodinnou atmosférou. 

Nejsme velkoklubem typu Sparty nebo Slavie. Pracujeme tedy ve skromných podmínkách a 

snaţíme se co nejvíce šetřit. V nejbliţších letech by se snad měl stavět nový fotbalový 

stadion. Ten by byl velkým přínosem pro náš klub. 

Lze Vaši práci vykonávat bez předchozího působení v klubu nebo kontaktů v oboru? 

Bez předchozího působení v klubu, ale s působením v oboru určitě lze mou práci 

vykonávat. Funguje to i naopak. Já osobně jsem přišel do klubu po skončení kariéry 

mezinárodního rozhodčího. Se začleněním jsem neměl ţádný problém. Faktem je, ţe tenkrát 

byl ještě Hradec v druhé lize, takţe to pro mě bylo snazší. Dnes uţ jsme prvoligová rozjetá 

firma. Určitě není nemoţné se k nám dostat bez kontaktů v oboru nebo v klubu, ale nechám 

tuto otázku otevřenou.  

Má Váš klub více menších sponzorů nebo spíše preferujete velké generální sponzory? 

Máme oboje. Máme velké sponzory, ale oslovujeme i menší. 

Ovlivňuje jednání se sponzory dnešní doba finanční recese? 

Určitě ano a velice. Kdyţ chce firma ušetřit, v první řadě šetří na reklamě. I nám 

bohuţel ubylo hodně sponzorů. Přesto se stále snaţíme hledat nové. V současné době máme 

přes sto různých partnerů. 

Je pro klub existenčně důležitá podpora města? 

Náš klub je ze sta procent vlastněn městem. Pro nás je jeho podpora nezbytně nutná. 

Profituje klub z nějaké vedlejší činnosti? 

Profitujeme z výchovy mládeţe, reklamy nebo pronájmu ploch. Je to velmi široké 

spektrum. Náš klub na vedlejší činnosti rozhodně vydělává. 
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Jakými způsoby se snažíte propagovat Váš klub? 

Snaţíme se propagovat pomocí písemných reklam nebo audioreklam. Reklamu máme 

na všech dostupných regionálních rádiových stanicích i na stanicích celostátních. Dostat se 

chceme i do novin. Dále se účastníme různých projektů. Snaţíme se také podporovat dětské 

domovy, pořádáme autogramiády a benefiční akce. Při výjezdech také podporujeme naše 

fanoušky. Myslím si, ţe naše propagace je dostatečná. 

Zapojují se do propagace klubu i samotní hráči? 

Ano zapojují, mají to i ve smlouvách. 

Inspirují Vás při tvorbě marketingové strategie jiná mužstva v České republice nebo v 

zahraničí? 

Já zastávám názor, ţe kdyţ uţ jednou bylo vymyšleno něco, co funguje, nemá smysl 

znova vymýšlet něco podobného. Určitě se ale nesnaţíme přímo kopírovat. Pravidelně však 

monitorujeme webové stránky jiných týmů nebo jejich akce. Poté se je snaţíme přizpůsobit 

našim podmínkám. Hodně koukáme také do zahraničí. Tam jsou ale daleko větší moţnosti.  

Jste v současné době spokojen s návštěvností na domácích zápasech Vašeho klubu? 

U nás je návštěvnost v takovém lepším průměru. Samozřejmě bychom byli spokojeni, 

kdyby byla vyšší. Jsme si ale vědomi toho, ţe na návštěvnosti se odráţí hlavně náš nevábný 

stadion. Průměrná návštěva na domácích zápasech se pohybuje okolo čtyř tisíců diváků. 

Atraktivní zápasy se Spartou nebo Slavií ale máme ještě před sebou. Po nich se nám průměr 

samozřejmě zvedne. Celkově jsme tedy spokojeni, ale mohlo by to být ještě lepší. 

Jak se návštěvnost vyvíjela v posledních letech? 

V osmdesátých a devadesátých letech se pohybovala okolo deseti tisíců diváků. 

Samozřejmě záleţelo i na atraktivitě soupeře. Dnes je situace taková, ţe návštěvnost klesá. Na 

atraktivnější soupeře typu Sparty můţe přijít plný stadion, ale na soupeře z dolní poloviny 

tabulky, například Příbram, chodí okolo tří tisíc diváků. 
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Jaké služby poskytujete fanouškům při domácích, případně venkovních zápasech? 

Fanoušci mají v tomto ohledu od nás poměrně širokou nabídku. Vymýšlíme pro ně 

různé soutěţe, snaţíme se je přitáhnout na sociální sítě a webové stránky. Teď například po 

kaţdém zápase pořádáme setkání s třemi vybranými hráči. Ty jsou příleţitostí k vzájemné 

diskuzi nad právě odehraným zápasem.        

 Při pořádání těchto akcí jsme se nechali inspirovat německou Bundesligou. Aktuálně 

také organizujeme soutěţ o tři lístky na utkání Bundesligy. Celý zájezd je formou all 

inclusive. Pořádáme také volbu klubové miss, kdy se účastní fanynky našeho klubu. Pro 

fanoušky na stadionu při domácích zápasech vymýšlíme různé soutěţe o ceny, které věnují 

partneři daného utkání.  

Jakým způsobem klub komunikuje s fanoušky? 

Přes sociální sítě nebo maily. Máme fanclub, ale kontaktujeme i fanoušky, kteří nejsou 

jeho členy. Osobně mám kontakt na řadu fanoušku a pravidelně s nimi komunikuji. 

V poslední době je velmi populární komunikace s fanoušky pomocí sociálních sítí. Věříte 

v efektivnost této formy komunikace? 

Se sociálními sítěmi máme velmi pozitivní zkušenosti. Jakmile něco vyvěsíme na naše 

stránky na Facebooku, během jednoho dne si to přečte aţ tři tisíce lidí. Tato forma 

komunikace je velmi efektivní. 

Jaká je cena lístků na Vaše domácí zápasy a jak se cena vyvíjela během posledních 

let?  

Cena běţného lístku je sto korun. Pro mládeţ a důchodce je to padesát korun. Za mého 

působení v klubu se cena lístků nezměnila. 

Kde všude je možné zakoupit lístky na Vaše domácí utkání? 

Nejvíce lístků se prodá těsně před utkáním na pokladnách. Dále máme čtyři další místa 

po Hradci Králové, kde je moţno vstupenky zakoupit v předprodeji. Nevyuţíváme ticketing. 

Máme prodáno přes dva a půl tisíce permanentních vstupenek. To je v české lize nadprůměr. 
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Poskytujete nějaké speciální výhody nebo slevy na vstupném pro držitele permanentek, 

důchodce, ženy nebo ZTP? 

Drţitel permanentky má své vyhrazené místo na kaţdý domácí zápas. U našeho 

sponzora KFC mají drţitelé permanentek po zápase zdarma jeden sendvič a slevu na další 

jídlo. Fanoušci, kteří jezdí i na venkovní zápasy, mají nárok na permanentku s padesáti 

procenty slevy a originální dres. Důchodci mají vstupné za polovinu a ţeny za normální cenu. 

ZTP mají vstup zdarma. 

Jaké největší rozdíly vidíte mezi tuzemskými a zahraničními fanoušky? 

Západní zahraniční fanoušci mají ke klubu mnohem blíţe. Zůstávají věrní, i kdyţ se 

nedaří. V zahraničí jsou fandové ochotni za propagační předměty utratit mnohem vyšší částky 

neţ u nás. My jsme na tom, v porovnání s kluby naší úrovně, s prodejem propagačních 

předmětů velmi dobře. Samozřejmě se nemůţeme rovnat se Spartou nebo Slavií, protoţe ti 

jsou někde jinde. 
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SWOT analýza 

Tab. 3.2 SWOT analýza  

 
Zdroj: Vlastní šetření 

  

Klub z Hradce má velké mnoţství silných stránek, na kterých by se v budoucnu 

rozhodně dalo stavět.           

 Bylo zjištěno, že nejsilnější stránkou je inspirace úspěšnými zahraničními 

projekty, které klub aplikuje v českých podmínkách. To oceňují hlavně fanoušci, kterým 

je nabízena široká škála sluţeb a moţností účasti v atraktivních soutěţích. S fanoušky je navíc 

vedení klubu v osobním kontaktu. To signalizuje, ţe si v Hradci si svých fanoušků zkrátka 

váţí a ti to na oplátku náleţitě oceňují. S tím souvisí i vysoký počet prodaných permanentních 
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vstupenek a vysoká návštěvnost v poměru k velikosti města (viz Graf 3.3) a sportovním 

výsledkům klubu (viz Graf 3.2). Hradecký management dokáţe profitovat i z vedlejších 

činností, jak bylo zjištěno během marketingového výzkumu. Atraktivním dělá klub zejména 

jeho tradice, jelikoţ byl zaloţen jiţ v roce 1905. Tento fakt jej činí jedním z nejstarších klubů 

 Gambrinus ligy. Hradečtí profitují i z kvalitní práce s mládeţí. Důkazem toho je nedávný 

přestup jednoho z odchovanců klubu do anglického týmu Chelsea FC.    

 Největší slabinou je zastaralý stadion. V rámci regulí FAČR mu dokonce musela být 

sníţena kapacita z důvodů nevyhovujících podmínek pro diváky. Slabinou je také současné 

postavení v tabulce Gambrinus ligy. Reálně totiţ hrozí sestup do niţší ligy, coţ by mohlo 

vyústit v další pokles zájmu ze strany sponzorů a moţná i fanoušků. Ti jsou sice na sestupy 

svého týmu v posledních letech zvyklí, jenţe v kombinaci s kontroverzemi ohledně nového 

stadionu by se situace mohla změnit. Časté sestupy ale dělají klub neatraktivním hlavně pro 

samotné hráče. V současném kádru není moţné najít vyloţeně výjimečného fotbalistu, který 

by pomohl zatraktivnit celý klub. V průběhu marketingového výzkumu bylo zjištěno, ţe klub 

nevyuţívá moţnosti ticketingu. To je v dnešní době v podmínkách nejvyšší fotbalové soutěţe 

standardně nabízená sluţba. Její nevyuţití je slabou stránkou klubového marketingu.  

 Výstavba nového stadionu je největší potenciální příležitostí klubu. Zájem 

fanoušku, hráčů i sponzorů o klub by se po jeho dokončení dle mého názoru rapidně zvýšil. 

Další příleţitosti do budoucna by klubu mohla přinést opětovná inspirace úspěšnými 

zahraničními marketingovými projekty. Jedná se o levné a relativně snadno dostupné 

sekundární informace, z jejichţ adekvátní aplikace v českých podmínkách můţe klub nadále 

profitovat.          

 Největší klubovou hrozbou jsou zdlouhavá a kontroverzní jednání o výstavbě 

nového stadionu. Pokud by současná situace i nadále přetrvávala, mohla by vyústit 

ve znechucení fanoušků a jejich následnou nepřízeň. Fanoušci proti projektu nového stadionu 

často pořádají různé protestní akce. To dělá klubu velmi negativní reklamu i v rámci zájmu 

sponzorů. Během marketingového výzkumu bylo zjištěno, ţe klub pociťuje úbytek sponzorů, 

coţ můţe být z části způsobeno právě kontroverzemi ohledně výstavby stadionu. Reálně 

hrozí, ţe se celý projekt výstavby nepovede dotáhnout do konce. To je velkou výstrahou do 

budoucna, jelikoţ Všesportovní stadion má kaţdoročně problémy s udělením licence. Další 

hrozbou je současné postavení klubu v tabulce Gambrinus ligy. Sestup do niţší ligy by byl 

pro klub, z jiţ výše uvedených důvodů, velmi nevýhodný.      
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3.3 FK Šternberk 
 

Základní informace 

 Město, počet obyvatel k 1. 1. 2013: Šternberk, 13 681 

 Název klubu:    FK Šternberk    

 Právní subjektivita:   Občanské sdruţení 

 Rok založení:    1945 

 Počet družstev v soutěžích:  10 

 Současná soutěž (A-tým muži): Krajský přebor 

 Sportovní areál:    jedno travnaté hřiště, jedno hřiště 

s umělým povrchem třetí generace 

 Domácí hřiště:    cca 1000 míst ke stání i sezení 

 Průměrná domácí návštěvnost v sezoně 2013 (k 20. 4. 2013): cca 150 diváků 

  

   Fotbalový klub FK Šternberk sídlí v moravském městě Šternberk. To se nachází v 

Olomouckém regionu na úpatí pohoří Nízkého Jeseníku a v roce 2008 bylo vyhlášeno 

Historickým městem roku České republiky. Šternberk je celoročně velice vyhledávaným a 

atraktivním městem pro turisty, sportovními fanoušky nebo milovníky kultury a umění.  

 Mezi historické dominanty patří zejména středověký Hrad Šternberk a gotický Chrám 

Zvěstování Panny Marie. Hudební a kulturní nadšence láká kaţdoročně pořádaný letní 

rockový festival Šternberský kopec nebo muzeum Expozice času. Nejvíce však k rozvoji 

cestovního ruchu přispívá místní závodní trať Ecce Homo, na které se, jako na jediné trati 

v České republice, konají závody Mistrovství Evropy automobilů do vrchu. Tato sportovní 

událost do Šternberka kaţdoročně láká sportovní fanoušky z celé Evropy, například poslední 

ročník navštívilo přes 30 000 diváků. Závody Ecce Homo ale nejsou jediným šternberským 

sportovním podnikem. Na okraji města leţí přímo vedle sebe hokejový i fotbalový stadion. Na 

nich sehrávají svá domácí utkání místní hokejový klub HC TJ Šternberk a fotbalový klub FK 

Šternberk. A právě šternberský fotbalový klub byl vybrán ke komparaci, jako zástupce 

z niţších fotbalových soutěţí. [26] 
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Historie a současná situace klubu 

Fotbal má ve Šternberku svou tradici jiţ od roku 1923. První fotografie tehdejšího 

místního fotbalového týmu pocházejí právě z této doby. Oficiálně bylo ale fotbalové muţstvo 

zaloţeno aţ po druhé světové válce v roce 1945, kdy byl zároveň vybudován domácí 

fotbalový areál. Nejúspěšnější éru zaţíval klub v první polovině šedesátých let minulého 

století. FK Šternberk byl tehdy několik let po sobě třetím nejúspěšnějším klubem 

Olomouckého kraje. Dobové fotografie dokazují, ţe stadion při domácích utkáních tehdy 

doslova „praskal ve švech“. Fotbal byl ve Šternberku sportem číslo jedna. Jistě tomu přispěla 

i skutečnost, ţe v té době v klubu působil pozdější mistr Evropy a ve své době nejlepší 

brankář světa Ivo Viktor, který je šternberským rodákem.      

 Třetí místo na Olomoucku z šedesátých let šternberští fotbalisté zapakovali také v roce 

1978, kdy nestačili pouze na hráče Sigmy Olomouc a Uničova. Během osmdesátých a 

devadesátých let ale nastaly po výkonnostní stránce léta skromnější. Muţstvo se postupně 

propadlo aţ do okresního přeboru, tedy aţ třetí nejvyšší krajské soutěţe. V roce 1992 se klub 

registruje jako občanské sdruţení. Lepší sportovní výsledky ale přichází aţ koncem 

devadesátých let, kdy A-muţstvo muţů postupuje z okresního přeboru do I. A třídy, a z ní 

poté v sezoně 1999/2000 zpět do krajského přeboru. V té době vzniká nový výkonný výbor 

klubu, jehoţ předsedou byl zvolen pan Bc. Zbyněk Hanzl. S příchodem nového vedení se v 

klubu ustálila jak sportovní, tak ekonomická situace. A-muţstvo muţů se během prvních 

deseti let 21. století pravidelně umísťovalo ve středu tabulky krajského přeboru. Zlom nastal 

aţ v sezoně 2009/2010, kdy po nutné generační výměně značně omlazený kádr sestoupil do I. 

A třídy. Tam ale setrval pouze dvě sezony a v současnosti uţ šternberští fotbalisté opět 

„kopou“ Krajský přebor. Hned premiérový ročník ve vyšší soutěţi mají navíc velmi solidně 

rozehraný. Muţstvu patří po podzimní části šestá příčka s minimálním odstupem na čelo. 

 Účastí v krajském přeboru se můţe pyšnit i většina mládeţnických muţstev. V sezoně 

2010/2011 navíc zahajuje svoji sportovní činnost zcela nově sloţený ţenský tým. Ten tak 

doplňuje 7 muţstev, které do té doby v oddílu působí.      

 V historii klubu je velmi zásadní konec roku 2010, kdy byla po dlouhých letech 

snaţení za pomoci města a Evropské Unie dokončena rekonstrukce sportovního areálu. 

V prostorách bývalého škvárového hřiště byl vybudován umělý trávník třetí generace a 

celkovou rekonstrukcí prošel i interiér stadionu. Pro klub je přítomnost hřiště s umělým 

povrchem přínosná po všech stránkách. Umělý povrch takové kvality je v amatérských 
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soutěţích spíše raritou, proto je šternberské hřiště často vyuţíváno i okolními kluby. [23]

           

 

3.3.1 Marketingový výzkum 

Současná dobrá sportovní a ekonomická situace klubu přispívá k tomu, ţe se fotbal ve 

Šternberku opět stává divácky velmi atraktivním. Právě v tomhle duchu byla vedená praktická 

část marketingového výzkumu s předsedou FK Šternberk Bc. Zbyňkem Hanzlem, který tuto 

funkci zastává jiţ od roku 2000. V průběhu marketingového výzkumu bylo vyuţito metody 

dotazování, konkrétně technik osobního, telefonického a elektronického rozhovoru. Dále bylo 

vyuţito také metody přímého pozorování. Získaná data byla následně vyuţita k sestavení 

SWOT analýzy.  

 

Rozhovor s managerem 

Jaká je Vaše funkce v klubu? 

V klubu působím ve funkci předsedy. 

Je pro Vaši práci nutné vysokoškolské vzdělání a znalost cizích jazyků? 

K výkonu této funkce není ţádný předpoklad vysokoškolského vzdělání. To samé by 

se dalo říci o znalosti cizích jazyků. 

Býval jste dříve aktivním hráčem fotbalu nebo jiného sportu? 

Kdysi dávno jsem byl registrovaný jako hráč fotbalu, ale to se dá hovořit pouze o 

měsících. Spíše jsem hrával hokej. 

Jak dlouho působíte v manažerské oblasti fotbalu?  

           Neţ jsem stal předsedou v FK Šternberk, hrával jsem asi 15 let malou kopanou. Byli 

jsme registrováni pod sdruţením futsalových muţstev v Olomouci. Poté jsem byl v roce 2000 

osloven klubem FK Šternberk, jestli bych neměl zájem o práci ve výboru. Zájem jsem 

projevil a následně mě valná hromada zvolila předsedou. V této funkci tedy setrvávám jiţ přes 

12 let. 
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Jste v současné době spokojen se zázemím a technickým vybavením klubu? 

V současné době musím konstatovat, ţe spokojen jsem. V posledních letech se nám 

podařilo vybudovat spoustu věcí. Dnešní stav celého fotbalového areálu se nedá srovnat s tím, 

jak to tu vypadalo dřív. Vybudovalo se nové hřiště s umělým povrchem, zrekonstruovaly se 

kabiny a interiér. Samozřejmě bych si dokázal představit ještě větší modernizaci, například 

rekonstrukci celé tribuny a vybudování relaxačního zařízení.    

Lze Vaši práci vykonávat bez předchozího působení v klubu nebo kontaktů v oboru? 

Myslím si, ţe určitě ano. Já jsem do toho naskočil bez jakékoliv zkušenosti. Kontakty 

si člověk vybuduje postupně. Poté je také potřeba se seznámit s fungováním klubu, předpisy 

FAČRu apod. 

Má Váš klub více menších sponzorů nebo spíše preferujete velké generální sponzory? 

Klub FK Šternberk v novodobé historii nikdy neměl velkého generálního sponzora. 

Do roku 1989 se asi dosti spoléhalo na tehdejší Chronotechnu Šternberk a VOP Šternberk. 

V dnešní době soukromých subjektů takový generální sponzor neexistuje. Sponzoring řešíme 

menšími sponzorskými dary. 

Ovlivňuje jednání se sponzory dnešní doba finanční recese?  

           Ano ovlivňuje. V dnešní době je velice obtíţné sehnat sponzora. Také ale záleţí kde. 

Ve větších městech jako Šumperk, Prostějov nebo Přerov to třeba takový problém být nemusí. 

Ve Šternberku to ale jde opravdu špatně. 

Je pro klub existenčně důležitá podpora města? 

Město nás podporuje po celou dobu mého působení. Finanční injekce z jeho strany 

jsou pro klub opravdu důleţité a bez nich by nemohl fungovat. Dříve se rok od roku 

zvyšovaly, ale v minulém roce jsme obdrţeli z veřejných rozpočtů, kvůli novele loterijního 

zákona, pouze cca polovinu finančního obnosu. Ţádali jsme proto ještě o další dotace od 

města. To nám naštěstí vyšlo vstříc a navýšilo dotace o propady, které nám vznikly při 

absenci peněz od FAČRu a ČSTV. 
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Profituje klub z nějaké vedlejší činnosti? 

Klub pronajímá umělou trávu, tady se dostáváme asi na 50 – 60 tisíc Kč ročně. Letos 

to bude moţná i víc. Dále pronajímáme nebytové prostory v areálu stadionu, kde se nachází 

kadeřnictví a restaurace. 

Jakými způsoby se snažíte propagovat Váš klub? 

Dříve se klub prakticky nepropagoval vůbec. V současné době vyuţíváme k propagaci 

hlavně naše webové stránky, které máme od nedávna nové a pravidelně aktualizované. Dále 

máme reklamu např. ve Šternberských listech, coţ je místní „plátek“. Jinak jsou samozřejmě 

na mnoha místech ve městě rozmístěny propagační plakáty, které nám dodává sponzor. 

Zapojují se do propagace klubu i samotní hráči? 

Kluci se samozřejmě snaţí propagovat klub, kde se dá. V současné době hlavně na 

Facebooku, kde máme svou skupinu.  

Inspirují Vás při tvorbě marketingové strategie jiná mužstva v České republice nebo v 

zahraničí? 

Nás ve Šternberku určitě ne. 

Jste v současné době spokojen s návštěvností na domácích zápasech Vašeho klubu? 

Návštěvnost je samozřejmě ovlivněna sportovními výkony muţstva. Klukům se letos 

dařilo, takţe i návštěvy byly solidní. V našich podmínkách se průměrná návštěvnost pohybuje 

v řádu stovek diváků, nikoliv tisíců, jak je tomu u velkých klubů.  Kdyţ se podívám do novin 

na tabulku krajského přeboru, nejčastější návštěvnost je cca 80-100 diváků na zápas. Velkou 

roli hraje v tomhle ohledu počasí. Kdyţ je škaredě, přijde u nás obvykle cca 100 diváků. 

Pokud ale počasí přálo, měli jsme tu letos i 280 diváků. V našich podmínkách je těţké 

přesnou návštěvnost zjišťovat, jelikoţ ţeny a děti mají vstup zdarma. Nemůţeme proto počítat 

pouze platící diváky pomocí prodaných vstupenek. Musíme tedy počítat kaţdého přítomného 

diváka zvlášť. 

Jaké služby poskytujete fanouškům při domácích, případně venkovních zápasech? 

Poskytujeme samozřejmě občerstvení. Jeho provoz ale nepovaţujeme za vedlejší 

podnikatelskou činnost, jelikoţ po provozovateli nechceme ţádné poplatky za energie atd. On 
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nám na oplátku poskytuje občerstvení pro hráče a rozhodčí zdarma. Dále kaţdý fanoušek při 

zakoupení vstupenky obdrţí program. Náklad na jeden výtisk je 10 Kč. Program je barevný a 

poskytuje informace o aktuálním zápase, soupeři atd. Fanoušci májí dále za zakoupený lístek 

moţnost vyhrát ve slosování jednu ze tří cen. Ceny většinou zahrnují propagační předměty 

klubu. Na venkovní zápasy klub ţádné sluţby neposkytuje. 

Jakým způsobem klub komunikuje s fanoušky? 

S fanoušky komunikujeme prostřednictvím Facebooku, našeho webu nebo pomocí 

rozhlasu při domácích utkáních. 

V poslední době je velmi populární komunikace s fanoušky pomocí sociálních sítí. Věříte 

v efektivnost této formy komunikace? 

Určitě věřím. Naši Facebookovou skupinu propagujeme i v našich programech. Tuto 

formu komunikace ale v současnosti vyuţívá spíše mladší generace. Starším divákům 

Facebook nic neříká a vystačí si pouze s rozpisem zápasů. 

Jaká je cena lístků na Vaše domácí zápasy a jak se cena vyvíjela během posledních 

let?             

 Cena lístků je v současné době jednotná a činí 25 Kč. Dříve bývala cena běţného 

lístku 20 Kč a 15 Kč pro důchodce. 

Kde všude je možné zakoupit lístky na Vaše domácí utkání? 

Pouze na pokladně před zápasem a během zápasu. 

Poskytujete nějaké speciální výhody nebo slevy na vstupném pro držitele permanentek, 

důchodce, ženy nebo ZTP? 

Permanentky u nás v klubu vůbec nevedeme. Pro ţeny a děti do 16i let je vstup 

zdarma. Důchodci a ZTP platí běţnou cenu lístku tedy 25 Kč. 

Jaké největší rozdíly vidíte mezi tuzemskými a zahraničními fanoušky? 

Z pohledu fotbalové kultury se podle mě čeští a evropští fanoušci v současné době zase 

tolik neliší. To samé se nedá říct o fanoušcích například z balkánských zemí, kde je situace 

extrémní.  
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SWOT analýza 

Tab. 3.3 SWOT analýza   

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Bylo zjištěno, ţe v klubu FK Šternberk v současné době rozhodně převaţují silné 

stránky nad slabinami a hrozbami. Ve městě se nachází i celá řada zajímavých příleţitostí, 

jejíţ vyuţití by situaci klubu mohlo následně ještě o něco vylepšit.   

 Nejsilnější stránkou je rozhodně nové hřiště s umělým povrchem. Náklady na jeho 

údrţbu jsou minimální, avšak výnosy z pronájmu plochy ostatním subjektům jsou pro klub 

obrovským přínosem. Velkým plusem je i zrekonstruované zázemí stadionu. Společně 

s umělým povrchem můţe být lákadlem pro hráče z okolních klubů a zároveň zvýšit zájem 

mládeţe o sport. Klub je také schopný částečného vyuţití některých volných prostorů v areálu 
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svého stadionu. Dokáţe profitovat na prodeji a hostování svých kmenových hráčů v okolních 

klubech, které nemají tak kvalitní práci s mládeţí. Těmito činnostmi si zajišťuje adekvátní 

vedlejší příjmy. I marketing klubu funguje v rámci dané soutěţe a podmínek, které je klub 

schopen zajistit, na velmi dobré úrovni. Před nedávnem prošly rekonstrukcí webové stránky a 

k propagaci jsou vyuţívány i sociální sítě. Klub dále vydává program na kaţdý zápas (viz 

Příloha č. 1), ve kterém poskytuje svým sponzorům prostory pro sportovní reklamu. Vedení 

fotbalového klubu láká na své domácí zápasy i díky billboardům, které jsou rozmístěny na 

strategických místech po celém městě.      

 Slabinou klubu je absence dlouhodobého generálního sponzora. Z toho pramení 

přílišná závislost na podpoře města. Také vyhlídky pro případný postup do vyšší soutěţe se 

bez generálního sponzora nejeví jako příliš reálné. Další slabinou jsou předčasné odchody 

perspektivních hráčů z důvodu studia nebo zaměstnání. Během marketingového výzkumu 

bylo zjištěno, ţe je pro klub velmi obtíţné najít nové partery. Je to zřejmě způsobeno ztrátou 

důvěryhodnosti fotbalového prostředí z důvodu korupčních skandálů. Svou roli sehrává také 

období ekonomické recese. Subjekty se snaţí šetřit ve všech ohledech a nejvíce právě 

v odvětví sportovního sponzoringu.         

 Největší příležitostí do budoucna je vybudování nových podnikatelských zón, 

které by mohly přilákat řadu potenciálních sponzorů. Díky těm by byl klub schopen finančně 

ohodnotit hráče i členy vedení, coţ by v budoucnu mohlo vést k postupu do vyšší soutěţe. 

Tím by se klub stal atraktivnějším pro potenciální sponzory i fanoušky. Zároveň by mohl 

získat potřebné finanční prostředky na vybudování relaxačního centra. To má vedení 

v úmyslu vybudovat v areálu stadionu, jak bylo zjištěno během marketingového výzkumu.

 Největší hrozbou je odchod současného vedení klubu. Práce v klubu totiţ není 

finančně ohodnocena. Hledání náhrady, která disponuje potřebným „know how“ a zároveň je 

ochotna pracovat pro klub ve svém volném čase, by mohlo být velmi problematické. Další 

hrozbou je sestup do niţší soutěţe. Tím by se klub stal méně vyhledávaný hráči i fanoušky. 

Zároveň by poklesla jeho prestiţ mezi sponzory. Stagnovat by se mohla i finanční podpora ze 

strany města, na které je chod klubu závislý, jak bylo během výzkumu zjištěno.  
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3.4 FC Viktoria Plzeň 
 

Základní informace        

 Město, počet obyvatel k 1. 1. 2012: Plzeň, 167 302 

 Název klubu:    FC Viktoria Plzeň   

 Právní subjektivita:   Akciová společnost 

 Rok založení:    1911 

 Počet družstev v soutěžích:  17 

 Současná soutěž (A-tým muži): Gambrinus liga (nejvyšší soutěţ) 

 Sportovní areál:    tři travnatá hřiště, dvě hřiště s umělým 

povrchem třetí generace 

 Domácí hřiště:               DOOSAN Aréna, postaven 1955, 11 700 

míst k sezení  

 Průměrná domácí návštěvnost v sezoně 2013 (k 20. 4. 2013):   9 838 diváků

                        [24] 

    

Čtvrté největší město České republiky, Plzeň, je sídlem momentálně nejúspěšnějšího 

klubu v České republice FC Viktorie Plzeň.       

 Mezi lidmi je Plzeň známá díky průmyslu, památkám, univerzitám nebo pivovarnictví. 

V posledních letech ale město nejvíce profituje na výsledcích svých sportovních klubů. 

 Uţ před rokem 1989 platila za vysoce kulturně i hospodářsky rozvinuté město. 

V témţe roce bylo historické jádro města prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. 

Největším historickým turistickým lákadlem je gotický chrám sv. Bartoloměje postavený 

koncem třináctého století. Dalšími významnými stavbami, které budí zájem mezi historiky, 

jsou především františkánský klášter, renesanční radnice nebo Velká synagoga, která je 

největší ţidovskou synagogou v České republice.       

 Strojírenský komplex Škoda a pivovar Plzeňský Prazdroj jsou průmyslovými giganty, 

kteří město proslavili u nás i ve světě. V zahraničí je naše země známá především díky těmto 

dvěma značkám. Plzeňský Prazdroj vyrábí například piva s obchodním názvem Pilsner 

Urquell nebo Gambrinus. Právě plzeňský Gambrinus je od roku 1993 generálním partnerem 

nejvyšší české fotbalové soutěţe Gambrinus ligy.       

 Spousta výše zmíněných turistických lákadel města, pozitivně ovlivňuje cestovní ruch 
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i spoustu dalších odvětví, díky kterým je dnes Plzeň prosperující a rozvíjející se město. 

V posledních letech je ale Evropě „na očích“ především díky výborným výsledkům 

fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň. V Plzni působí také úspěšný špičkový hokejový klub 

HC Škoda Plzeň. Ten je ale populární především mezi domácími fanoušky. Naopak fotbalový 

klub udělal v posledních letech „díru do světa“. Proto byla „Viktorka“ vybrána jako jeden 

z klubů, ve kterých proběhlo marketingové šetření. [28] 

 

Historie a současná situace klubu 

Fotbalový klub FC Viktoria Plzeň je v současné době nejúspěšnějším českým týmem. 

Ne vţdy ale byly vyhlídky a situace klubu tak optimistické, jako je tomu nyní.   

 Dne 27. srpna 2011 uběhlo 100 let od doby, kdy se v Plzni hrálo první soutěţní 

fotbalové utkání. Název klubu se tehdy příliš nelišil od názvu současného. Tým se jmenoval 

SK Viktoria Plzeň. Od zaloţení klubu v roce 1911 se aţ do roku 1929 se v Plzni hrál fotbal 

pouze na amatérské úrovni. V sezoně 1929/30 se Viktoria poprvé účastnila také profesionální 

soutěţe, konkrétně 2. profesionální ligy. Začátek třicátých let byl pro Viktorii velmi úspěšný 

nejen po sportovní stránce. V roce 1930 byl slavnostně otevřen nový stadion se špičkovým 

zázemím a v sezoně 1931/32 Viktoria poprvé postoupila do nejvyšší fotbalové soutěţe. Hned 

v následující sezoně navíc skončila třetí za Spartou a Slavií. To znamenalo kvalifikaci do 

Středoevropského poháru, ve kterém Plzeň sehrála dvě památná utkání se slavným 

Juventusem Turín.          

 Po úspěšné éře v počátku třicátých let přišel útlum, kdy Viktorka střídala účast 

v nejvyšší lize se sestupem do niţších soutěţí. V té době se také často měnil název klubu v 

závislosti na ekonomických potřebách a politické situaci. Klub bylo moţné identifikovat pod 

názvy Sokol Škoda Plzeň, Sokol ZVIL Plzeň, DSO Spartak LZ Plzeň nebo TJ Škoda Plzeň. 

Pod názvem TJ Škoda Plzeň klub v roce 1971 zvítězil v domácím poháru, coţ znamenalo 

kvalifikaci do Poháru vítězů pohárů v následující sezoně. V tom sehrála tehdejší Škoda 

atraktivní dvojutkání s FC Bayern Mnichov. Z obou zápasů odcházeli fotbalisté Plzně 

poraţeni, nicméně pro hráče i fanoušky byly tyto dva zápasy po dlouhé době opět něčím 

výjimečným.            

 Nicméně následující léta se v Plzni nesla opět ve znamení vzestupů a pádů, coţ 

pokračovalo i po roce 1993, kdy vznikla samostatná nejvyšší fotbalová soutěţ Gambrinus 

liga. Rok 1993 znamenal také návrat k původnímu názvu FC Viktoria Plzeň, pod kterým klub 
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působí do současnosti. Nový název ale nepřinesl lepší sportovní výsledky a Viktoria se stále 

pohybovala na rozmezí první a druhé ligy. Svou vinu na tom nesla i špatná politika klubu, 

který se pod vidinou ekonomického zisku, na úkor sportovních výsledků, zbytečně rychle 

zbavoval mladých talentovaných hráčů. Za všechny lze jmenovat nejlepšího fotbalistu Evropy 

2003 a odchovance Plzně Pavla Nedvěda nebo současného reprezentačního brankáře a hvězdu 

FC Chelsea Londýn Petra Čecha.        

 Změna o sto osmdesát stupňů nastala v Plzni v roce 2008, kdy započal vzestup klubu 

po stránce sportovní i ekonomické. Do Viktorie přišel ze slovenské Ţiliny úspěšný trenér 

Pavel Vrba. Zároveň s ním se do klubu stěhovala řada bývalých hráčů Sparty Praha, kteří 

vytvořili novou kostru týmu a pod taktovkou trenéra Vrby předváděli sympatický, ofenzivní 

fotbal. Předseda klubu Tomáš Paclík navíc začíná v českých podmínkách praktikovat 

nevídanou přestupovou politiku, kdy neprodává zbytečně rychle klíčové hráče, naopak 

preferuje stabilizaci kádru a sportovní výsledky.      

 Výsledky dobré práce managementu v součinnosti s kvalitami sportovního úseku na 

sebe nenechali dlouho čekat. V sezoně 2009/10 Viktoria vítězí v Poháru ČMFS a získává tak 

první trofej po 39 letech. Pro následující sezonu se tak tým kvalifikoval do předkola Evropské 

ligy, kde sice vypadl s tureckým Besiktasem Istanbul, avšak herním projevem Viktoria 

rozhodně nezklamala a její „slavné zítřky“ měly teprve přijít.    

 V sezoně 2010/11 totiţ tým vedený kapitánem Pavlem Horváthem ovládl tabulku 

nejvyšší fotbalové soutěţe a získal titul mistra Gambrinus ligy. Fanoušky udivoval nejen 

výsledky, ale hlavně předvedenou hrou.       

 Absolutní vrchol ale přišel aţ následující sezonu, kdy se Viktoria jako třetí tým 

v české historii a první ne praţský, kvalifikovala do milionářské Ligy mistrů. Pouze za účast 

v této soutěţí přiteklo do klubové pokladny asi 226 milionů korun. V základní skupině se 

navíc Plzeň potkala z evropskými fotbalovými giganty typu FC Barcelona, AC Milán nebo 

FC BATE Borisov. Svými výkony ani hrou navíc rozhodně nezklamala. V základní skupině 

skončila se ziskem 5. bodů na třetím místě, coţ pro ni znamenalo dodatečnou kvalifikaci do 

jarní části Evropské ligy. Ta sebou nesla další zajímavé finanční ohodnocení, ale také zvýšení 

koeficientu České republiky pro nasazování do Evropských soutěţí.   

 V Evropské lize se Plzeň prezentovala opět na velmi dobré úrovní. Los jí přiřkl slavný 

německý tým FC Schalke 04, se kterým se navíc mohla utkat na nově zrekonstruovaném 

stadionu ve Štruncových sadech. Utkání Ligy mistrů musela být totiţ z důvodu rekonstrukce 

stadionu sehrána v Praze. Po výsledcích 1:1 a 3:1 byla sice Viktoria z Evropské ligy vyřazena, 
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nicméně tato sezona byla po všech stránkách nejúspěšnější v klubové historii.  

 Z výkonů Plzně těţila na fotbalovém EURU i Česká fotbalová reprezentace, která se 

probojovala aţ do čtvrtfinále. V kádru reprezentace působilo 8 odchovanců plzeňského 

fotbalu.  Klub si navíc finančně polepšil i díky přestupům Petra Jiráčka, Václava Pilaře a 

Milana Petrţely, kteří se v Evropských pohárech zviditelnili. Na posty těchto hráčů měla 

Plzeň, díky kvalitní organizaci, okamţitě připravenou náhradu, coţ umoţnilo konkurence 

schopnost i do další sezony.          

 Ta byla opět veleúspěšná. Viktoria skončila třetí v domácí lize, coţ ji zajistilo místo 

v předkolech Evropské ligy. V těch si vybojovala účast v hlavní soutěţi a opět tedy postoupila 

do evropských pohárů, i kdyţ tentokrát to nebyla vysoce prestiţní Liga mistrů. V základní 

skupině „Viktorka“ narazila na izraelský Tel Aviv, portugalskou Coimbru a hlavně na 

španělského obhájce vítězství v Evropské lize Atlético Madrid. Plzeň se těchto soupeřů 

nezalekla a posílena zkušenostmi z Ligy mistrů skupinu vyhrála, kdyţ na domácí půdě 

dokázala porazit 1:0 i obhájce trofeje z Madridu.       

 Los v další fázi soutěţe přidělil „Viktorce“ opět hvězdného soupeře. Tím byla italská 

Neapol. Jenţe ani ta nedokázala být pro rozjetou Plzeň překáţkou. Italové nejprve museli 

zkousnout domácí poráţku 0:3 a poté nebyli schopni vzdorovat ani v jako vţdy vyprodaných 

Štruncových sadech, odkud si odvezli poráţku 0:2.      

 Vyřazení italského velkoklubu, navíc poměrem 5:0, vzbudilo vlnu obdivu po celé 

Evropě. Navíc následovalo osmifinále, ve kterém čekal turecký klub Fenerbahce Istanbul. Ten 

uţ se bohuţel ukázal být nad síly svěřenců Pavla Vrby, kteří ve vyrovnaném dvojutkání 

prohráli s tureckým soupeřem v součtu zápasů 1:2.       

 I tak předvedli plzeňští fotbalisté opět obdivuhodné taţení evropskými poháry, díky 

kterému opět vylepšili český pohárový koeficient, zviditelnili českou nejvyšší fotbalovou 

soutěţ a v neposlední řadě opět vydělali do klubové kasy přes 81 milionů korun. Úspěšnou 

sezonu umocňuje i průběţná první příčka současně hrané české soutěţi (viz Graf 3.2). Domácí 

i venkovní zápasy Plzně se díky získané popularitě hrají výhradně před vyprodanými stadiony 

(viz Graf 3.1).           

 Klub během posledních sezon předvedl v českých poměrech do té doby zcela nevídané 

věci. Management preferoval sportovní výsledky před předčasným prodejem hráčů, coţ klubu 

nakonec zajistilo daleko vyšší hospodářské výsledky v následujících letech. Úspěchy plzeňské 

„Viktorky“ navíc inspirovaly k podobné přestupové a klubové politice i ostatní české kluby a 

pomohly výrazně zvýšit prestiţ a evropskou konkurenceschopnost české Gambrinus ligy. [22]   



53 

 

3.4.1 Marketingový výzkum 

Marketingové šetření v klubu FC Viktoria Plzeň bylo provedeno za spolupráce 

tiskového mluvčího klubu Mgr. Pavla Pillára. Bylo vyuţito technik elektronického a 

telefonického rozhovoru a metody pozorování. Získaná data byla vyuţita k sestavení SWOT 

analýzy.  

 

Rozhovor s managerem 

Jaká je Vaše funkce v klubu? 

Zastávám funkci PR manaţera a tiskového mluvčího fotbalového klubu FC Viktoria 

Plzeň. Starám se o komunikaci s médii, fanoušky atd. 

Je pro Vaši práci nutné vysokoškolské vzdělání a znalost cizích jazyků? 

Pro funkci jako takovou nezbytné vysokoškolské vzdělání není. Vysoká škola ale 

určitě můţe pozitivně ovlivnit a ulehčit samotnou činnost v této funkci. Vědomosti nabyté 

studiem mi často ulehčují přípravu na mou práci. Já osobně jsem absolventem Sportovního 

managementu na praţské FTVS UK.      

 Nejdůleţitější je ale určitě praxe, to je ta největší škola. Já jsem v rámci praxe působil 

na tiskovém oddělení ČOV a poté tři roky v PR oddělení Sparty Praha.    

 Co se týče cizích jazyků, ty jsou pro mě nutností. Hlavně při styku s médií. „Viktorka“ 

hraje v posledních letech evropské poháry, takţe je důleţité, aby její tiskový mluvčí mluvil 

perfektně anglicky. 

Býval jste dříve aktivním hráčem fotbalu nebo jiného sportu? 

Byl jsem hráčem fotbalu. Celé mládí jsem v něm působil na úrovni sportovně 

výkonnostní. Hraji ho aktivně celý ţivot, ale ne na vrcholové úrovni. 

Jak dlouho působíte v manažerské oblasti fotbalu? 

V téhle oblasti jsem se začal pohybovat tuším ve 22. letech. To jsem ještě dokončoval 

studia. Ve své první manaţerské funkci jsem působil ve Spartě aţ po ukončení studií. 
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Jste v současné době spokojen se zázemím a technickým vybavením klubu? 

Co se týká technického vybavení klubu, je pro náš určitě obrovským plusem nově 

zrekonstruovaný stadion. V současné době se intenzivně jedná o další rekonstrukci. Chceme 

dát stadion do kupy po všech stránkách. I současné vybavení ale umoţňuje bezproblémovou 

práci všech zaměstnanců klubu. Stejně tak je postaráno i o hráče, kteří mají moţnost vyuţívat 

posilovnu, fyzioterapeuta atd.  

Lze Vaši práci vykonávat bez předchozího působení v klubu nebo kontaktů v oboru?  

Asi není tajemstvím, ţe nějaký kontakt nebo známost vţdycky pomůţe. Mně osobně 

pomohl při mém angaţování do Plzně kamarád ze školy, který tady působil. Nechci tím ale 

říct, ţe bych byl angaţován vyloţeně z kamarádství. Tak nějak jsme ale oba věděli, co od toho 

druhého čekat a to je vţdy lepší, neţ angaţovat někoho nového a neznámého. Na druhou 

stranu mohu kupříkladu zmínit kolegu z PR, který nás kontaktoval se svým ţivotopisem ve 

chvíli, kdy jsme pro tuto pozici zrovna hledali někoho nového. My jsme ho přijali a on se tím 

pádem dostal do vrcholového sportovního klubu bez jakýchkoliv kontaktů. 

Má Váš klub více menších sponzorů nebo spíše preferujete velké generální sponzory? 

Naším dlouhodobým generálním partnerem je Doosan Škoda Power. Není to pouze 

záleţitostí posledních sportovních úspěchů klubu. Doosan za námi stojí od dob, kdy se 

„Viktorka“ pohybovala na pomezí první a druhé ligy. Mezi sponzory má výsadní postavení. 

K takto věrným patří ještě další pětice partnerů. Pod nimi je také významná podpora 

územních samosprávných celků, jako jsou Plzeňský kraj nebo město Plzeň. Naše portfolio ale 

obsahuje také jiné menší sponzory, případně dodavatelské subjekty. Jako většina velkých 

klubů si samozřejmě hýčkáme naše velké partnery, snaţíme se ale dávat prostor i těm 

menším. 

Ovlivňuje jednání se sponzory dnešní doba finanční recese? 

Náš klub je v současné době velmi úspěšným na domácí i evropské scéně. To 

samozřejmě vnímají i naši partneři, kteří mají mimo jiné velký zájem o benefity, které jim 

můţeme nabídnout. Mohu jmenovat například výjezdy na venkovní utkání. Nicméně musím 

říct, a jsem za to rád, ţe portfolio našich hlavních partnerů je stálé a většina z nich za námi 

stojí dlouhé roky. 
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Je pro klub existenčně důležitá podpora města? 

Podpora města je pro nás rozhodně velmi důleţitá uţ z toho důvodu, ţe náš stadion 

Doosan Aréna je ve vlastnictví města. Město investovalo obrovskou částku také do přestavby 

stadionu. Spolupráce je tedy velice úzká. 

Profituje klub z nějaké vedlejší činnosti? 

Naše tréninkové centrum zahrnuje tři hřiště s přírodním travnatým povrchem a dvě 

hřiště s umělým povrchem. Tyto plochy pronajímáme za tabulkové ceny muţstvům z okolí. 

Jak uţ je tomu u nás i v Evropě zvykem, máme také klubový fanshop. V něm nabízíme 

širokou škálu klubových předmětů od míčů a dresů aţ po plakáty, cyklistické láhve nebo 

vychytávky typu zubních kartáčků.  

Jakými způsoby se snažíte propagovat Váš klub? 

Máme klasické portfolio mediálních nosičů. Těmi hlavními jsou samozřejmě webové 

stránky a sociální sítě. My máme například oficiální stránky na Facebooku a Twitteru. Dále 

klub propagujeme pomocí našich mediálních partnerů v internetovém rádiovém a samozřejmě 

televizním vysílání. Velice nám pomáhají také regionální partneři i díky tomu, ţe jsme 

v našem regionu, s výjimkou hokejistů Plzně, jediným vrcholovým sportovním týmem. 

Propagaci samozřejmě přispívají naše výborné výkony poslední doby.   

Zapojují se do propagace klubu i samotní hráči? 

Já osobně smlouvy nedělám, takţe si nejsem úplně jistý, jestli to mají hráči podmíněné 

i touto cestou. Určitě je v nich ale zahrnuta nějaká klauzule, ţe musí být k dispozici pro PR 

akce klubu. Ještě nikdy jsem se nesetkal se situací, ţe by hráč odmítl nějakou marketingovou 

akci nebo měl problém v kontaktu s fanoušky. 

Inspirují Vás při tvorbě marketingové strategie jiná mužstva v České republice nebo v 

zahraničí?  

My si ve Viktorce nenamlouváme, ţe je náš klub dlouhodobě celostátní záleţitostí, 

jako je tomu například u Sparty nebo Slavie. Samozřejmě registrujeme, ţe v současné době se 

naši příznivci mapují po celé republice. To jsou ale příznivci, kteří oceňují zejména naši hru a 

výkony poslední doby. Co se týká partnerů a fanouškovské přízně, my se stále povaţujeme 

pouze za regionální klub a tak to vţdycky bylo.       
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 Asi není ani moţné se v tomhle ohledu srovnávat například se Spartou Praha, která má 

dlouhodobě celostátní rozsah. My jsme plzeňští a vţdycky jsme byli a i našimi partnery jsou 

většinou regionální firmy. Já se přiznám, ţe ani nemám přehled, jestli máme podobnou 

marketingovou strategii, jako jiné podobné kluby typu Liberce. My jdeme svou cestou. Naši 

partneři jsou dlouhodobě stejní, proto nemáme důvod od této strategie ustupovat. 

Jste v současné době spokojen s návštěvností na domácích zápasech Vašeho klubu? 

V současné době jsem určitě spokojený maximálně, jelikoţ máme vyprodáno na 

většinu domácích utkání. Určitě tomu pomáhá nový stadion, ale tím základním prvkem pro 

českého fanouška je ale samozřejmě sportovní forma. Nám se dlouhodobě daří a kluci hrají i 

krásný fotbal pro fanoušky. V neposlední řadě tomu přispívá také naše dlouhodobá práce 

s fanoušky. Průměrná návštěvnost na ligová utkání se pohybuje okolo deseti tisíc a za to 

musíme fanouškům určitě poděkovat. Pro náš je to samozřejmě obrovské vyznamenání, ale 

zároveň závazek. 

Jaké služby poskytujete fanouškům při domácích, případně venkovních zápasech? 

Poskytujeme samozřejmě všecky klasické sluţby. Fanoušci v čím dál větší míře 

vyuţívají moţnosti nákupu vstupenek on-line. Lístky si mohou zakoupit také na mnoha 

místech po celé Plzni, to znamená nejen na stadionu ve Štruncových sadech. Na samotném 

stadionu provozujeme klasické stánky s občerstvením. V průběhu zápasu nabízejí brigádníci 

našim fanouškům ke koupi klubové předměty, kdy přímo na tribunách prochází mezi 

fanoušky. Poskytujeme samozřejmě také tištěný zpravodaj, který má pro ligová utkání 32 

barevných stránek. Troufám si říct, ţe v naší lize patří, společně se sparťanským zpravodajem, 

k těm nejlepším. Fanoušci mohou také vyuţít tribunu speciálně pro rodiče s dětmi. Na té se 

nachází šikovné hostesky, které se starají o jejich zábavu.      

 Naše sluţby se snaţíme stále zlepšovat takovým směrem, aby zápas nebyl jen o 

fotbale, ale aby to byla show pro všechny. Tomu přispívají i velkoplošné obrazovky na našem 

stadionu.            

 Dopravu na venkovní zápasy si fanoušci zajišťují sami. Výjimkou byla pouze loňská 

sezona, kdy jsme naše domácí zápasy Ligy mistrů odehráli v Praze na Edenu. Tehdy byl pro 

fanoušky vypravován speciální vlak z Plzně, který je odvezl jak do Prahy, tak i zpět. Při 

větších zápasech, například na Spartě nebo v Liberci, prodáváme vstupenky přímo na našem 

stadionu. Tím zvýhodňujeme fanoušky, kteří jezdí na kaţdý zápas, drţitele permanentek apod.  
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Jakým způsobem klub komunikuje s fanoušky? 

Velkou tradici tu měla setkání s fanoušky. Ve stínu posledních úspěchů jsme tyto 

setkání tak trochu odloţili a necháváme je na nějaké klidnější období, kdy bude více času. 

S fanoušky ale komunikujeme více způsoby. Mohu jmenovat například sekci dotazy k vedení 

na našich webových stránkách. Na tyto dotazy odpovídám osobně kaţdé dva nebo tři dny. 

Zakládáme si na tom, ţe dotaz fanouška v této sekci nezůstává nezodpovězen. 

Jaká je cena lístků na Vaše domácí zápasy a jak se cena vyvíjela během posledních 

let?  

V době rekonstrukce našeho stadionu, kdy se postupně otvírali tribuny, byla cena 

sníţená. V současné době je cena jednotná a činí 150 Kč na protilehlé tribuny a 120 Kč na 

tribuny za brankami.  

Kde všude je možné zakoupit lístky na Vaše domácí utkání? 

Samozřejmě on-line, dále přímo na stadionu dvě hodiny před zápasem, kdy se otevírají 

poklady. Na evropské poháry pak v předprodeji nebo na prodejních místech po celé Plzni. 

Lístky jsou k zakoupení i v informačních centrech nebo v divadlech. Naopak u nás si 

fanoušek můţe zakoupit například lístky do divadla. Vstupenka zakoupená on-line se dá doma 

vytisknout nebo vyzvednout přímo na stadionu.  

Poskytujete nějaké speciální výhody nebo slevy na vstupném pro držitele permanentek, 

důchodce, ženy nebo ZTP?  

Slevu 15% poskytujeme dětem do 15i let, ZTP mají vstup úplně zdarma. Zvýhodnění 

u nás mají také drţitelé permanentek. Ţeny platí, kromě vybraných akcí, normální vstupné. 

V tomto ohledu bychom sami sebe znevýhodňovali.  

Jaké největší rozdíly vidíte mezi tuzemskými a zahraničními fanoušky? 

Zásadní rozdíl je určitě v mentalitě fanoušků a v klubismu. V zahraničí jsou naučeni 

chodit na fotbal s celou rodinou, jako na kulturní událost. Permanentky se dědí z generace na 

generaci. Je to otázka prestiţe. My se tomu samozřejmě snaţíme co nejvíce přiblíţit. 

Například nás těší, ţe fanoušci stále více nakupují produkty z fanshopu a uţ jen nečinně 

nesedí v šálách, které si přinesli z domu, ale fandí s těmi klubovými.    

 V Plzni jsme v současné době v maximálně spokojeni. Sami sebe se ptáme, co se stane 
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poté, aţ se nám jednou dařit přestane. V této otázce jsme realisté, protoţe ta doba jednou 

nastat musí. Poté teprve uvidíme, jak věrné máme fanoušky. Takovým příkladem je v Česku 

Baník Ostrava. V jejich mistrovské éře bylo kaţdé domácí utkání vyprodané a s výbornou 

atmosférou. Po úpadku výkonosti uţ ale plný stadion nebyl. 
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SWOT analýza  

Tab. 3.3 SWOT analýza      

   
 Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Z výsledků marketingového výzkumu v týmu FC Viktoria Plzeň bylo zjištěno, ţe klub 

má velmi málo slabin. Naopak silných stránek a příleţitostí, ale i potenciálních hrozeb, je celá 

řada.               

 Bylo by obtížné jmenovat pouze jednu nejsilnější stránku, jelikož v současné 

situaci jich je opravdu mnoho. Klub má kvalitní zázemí, vedení, kádr, trenéra, výsledky i 

potenciál do budoucna. Díky všem pozitivním atributům je navíc ve velmi dobré finanční 

situaci. V dohledné době se neočekávají větší výdaje z klubové kasy. Nedávno byla 
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dokončena i nákladná rekonstrukce stadionu. Klub si uţívá popularity mezi i potenciálními 

sponzory. Tu si zaslouţil pravidelnou účastí v evropských pohárech, které mají po celém 

světě obrovskou sledovanost a prestiţ. Současná vedoucí příčka v tabulce Gambrinus ligy 

navíc nasvědčuje, ţe se klub do evropských pohárů kvalifikuje i v příští sezoně. Z kvalitní 

práce managementu a marketingového oddělení pramení všechny ostatní úspěchy. Hlavně 

svou personální politikou ukázala Viktoria cestu ostatním českým klubům a zároveň dokázala 

všem skeptikům, ţe i v českých podmínkách můţe aktuálně vzniknout tým s evropskými 

ambicemi.          

 Slabou stránkou klubu je zákulisní boj s týmem AC Sparta Praha. Ten vyústil aţ 

k obvinění z korupce, coţ nepatrně poskvrnilo pověst klubu, i kdyţ ţádná obvinění nebyla 

doposud prokázána.           

 Plzni se v následujících letech naskýtá i celá řada příležitostí. Dalšími úspěchy 

v evropských pohárech můţe opět zvýšit prestiţ českého fotbalu v Evropě, ale také pohárový 

koeficient. Klub by se měl rozhodně v letošní sezoně zaměřit na zisk mistrovského titulu. Ten 

mu zaručí účast v předkolech Ligy mistrů. Účastí v této soutěţi se zviditelňuje po celé Evropě 

a zároveň se stává velmi atraktivním potenciální sponzory i hráče. Ti navíc díky zápasům 

s evropskými kluby získávají cenné zkušenosti, které mohou následně zúročit v domácí lize 

nebo v národním týmu. Tím stoupá i jejich cena a pro klub se naskýtá příleţitost výhodného 

prodeje.          

 Úspěšné období klubu sebou nese také potenciální hrozby. Fotbalová veřejnost i 

fanoušci jsou v současné době „namlsáni“ dobrými výsledky a v případě ztráty formy můţe 

nastat kruté „vystřízlivění“. Odstrašujícím příkladem pro něj můţe být „pád“ Baníku Ostrava 

po získání mistrovského titulu. Plzeňský klub by měl s rozmyslem prodávat své klíčové hráče, 

případně doplnit kádr o adekvátní náhrady. Klíčové také v následujících měsících bude, zdali 

se managementu klubu povede udrţet trenéra Pavla Vrbu. Právě on totiţ muţstvu vtiskl, jeho 

atraktivní herní styl, který byl do té doby v českých podmínkách nevídaný. Díky této hře se 

s Viktorie stalo v posledních letech muţstvo, které je schopné sehrávat vyrovnané zápasy 

s nejlepšími evropskými celky. To dělá Plzni tu nejlepší reklamu, kterou jí ostatní kluby 

mohou jen závidět. 
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3.5 Komparace klubů 

 Co se týče silných stránek, je na tom jednoznačně nejlépe tým FC Viktoria Plzeň. 

Příčiny můţeme hledat v dlouhodobé sportovní formě klubu, která má ale kořeny v kvalitní 

práci managementu a marketingového oddělení. Tyto faktory dělají klubu tu nejlepší reklamu, 

proto se nemusí potýkat s problémem nedostatku sponzorů a to ani v současné době 

ekonomické recese a korupčních skandálů českého fotbalu. Během marketingového výzkumu 

bylo zjištěno, ţe plzeňský klub dlouhodobě spolupracuje se stejným generálním sponzorem a 

obě strany jsou se vzájemnou spoluprací spokojeny. Dle mého názoru funguje plzeňský 

marketing na nejvyšší moţné úrovni v rámci českých podmínek. Jistě tomu přispěly i 

zkušenosti získané působením v evropských pohárech.      

 Plzeňský klub disponuje praktický všemi silnými stránkami, které byly zjištěny i u 

ostatních klubů. Jedinou nejistotou klubu je, jak se na návštěvnosti a zájmu sponzorů projeví 

případný pokles formy. S podobným problémem se nemusejí potýkat týmy z Ostravy ani 

Hradce Králové, jelikoţ jejich sportovní výsledky jsou dlouhodobě velmi neuspokojivé (viz 

Graf 3.2). Návštěvnost je ale stále na velmi dobré úrovni (viz Graf 3.1). V poměru 

k výkonnosti lze ocenit hlavně fanoušky Baníku Ostrava, jelikoţ v tabulce domácí 

návštěvnosti patří klubu třetí místo, zatímco v tabulce Gambrinus ligy je Baník aţ na čtrnácté 

příčce. Ostrava tedy disponuje velmi vysokým fanouškovským potenciálem, kterého ale 

marketingové oddělení klubu není schopno naplno vyuţít. Příkladem mu můţe být vedení 

královehradeckého klubu, které se pravidelně inspiruje úspěšnými zahraničními 

marketingovými projekty. Ty jsou velmi atraktivní pro fanoušky. Marketingové oddělení 

Baníku Ostrava má po minulých majitelích velmi ztíţenou pozici. Ani finanční situace 

v ostravském regionu není příliš dobrá. Pro ostravský klub je proto současné době velmi 

obtíţné najít nové sponzory. Situaci umocňuje vysoká zadluţenost klubu a korupční skandály 

českého fotbalu, který se tak stává pro potenciální investory rizikovým odvětvím.  
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Graf 3.1 Průměrná domácí návštěvnost k 20. 4. 2013  

Zdroj: Vlastní šetření 

 

  Samostatnou kapitolou je klub z niţší soutěţe FK Šternberk, který funguje, 

v porovnání s ostatními kluby, v mnohem skromnějších podmínkách. Klub přesto disponuje 

velkým počtem silných stránek. Kupříkladu v porovnání s klubem FC Baník Ostrava má k 

dispozici hřiště s umělým povrchem, které se mu povedlo vybudovat za pomoci města a 

dotací Evropské Unie. Právě evropských dotací ostravský klub vůbec nevyuţívá. Hřiště 

s umělým povrchem je pro šternberský klub obrovským přínosem. Náklady na údrţbu plochy 

jsou minimální, naopak výnosy z pronájmu ploch ostatním klubům a veřejnosti jsou pro klub 

krajského formátu nezanedbatelné. Prvoligový ostravský klub musí naopak sám platit za 

pronájem ploch, pokud chce přes zimní období vytvořit adekvátní tréninkové podmínky pro 

své hráče. Zbývající dva komparované kluby z nejvyšší soutěţe ve svém areálu hřiště 

s umělým povrchem mají. Ostravský klub je tak v tomto ohledu spíše raritou.  

 Návštěvnost šternberského fotbalového klubu je díky postupu do vyšší soutěţe, 

aktuální slušné sportovní formě a v rámci dané soutěţe na nadprůměrné úrovni. V tomto 

ohledu se samozřejmě nemůţe rovnat s kluby z nejvyšší soutěţe, jak je moţné vyčíst z grafu 

3.1. Graf demonstruje propastný rozdíl v návštěvnosti klubů z nejvyšší ligy a klubu 

z krajského přeboru. Svou roli v tomto ohledu samozřejmě sehrává atraktivita soutěţe, ale i 

schopnosti marketingové propagace klubu na dané úrovni.      
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Graf 3.2 Počet získaných bodů k 20. 4. 2013  

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V marketingové propagaci klubu hraje nezanedbatelnou roli i vzhled a pohodlí celého 

sportovního areálu, v jehoţ prostředí se sehrávají domácí zápasy. Z pohledů hráčů ovlivňuje 

stadion kvalitu tréninku a tudíţ i výkony týmu. Ty mají přímý vliv na následnou návštěvnost a 

atraktivitu pro potenciální sponzory. Fotbalový areál klubů FC Viktoria Plzeň a FK Šternberk 

prošel v nedávné době rekonstrukcí a s jeho stavem je vedení, jak uvedli manaţeři v průběhu 

výzkumu, momentálně spokojeno. Naopak v klubech FC Baník Ostrava a FC Hradec Králové 

jsou stadiony velmi zastaralé a aktuálně se jedná o jejich rekonstrukci. Kaţdý rok reálně 

hrozí, ţe klubům nebude udělena akreditace do další sezony. Domácí zápasy by tak museli 

být odehrávány na jiných stadionech, coţ by se dle mého názoru projevilo na návštěvnosti a 

motivaci hráčů.          

 Velmi interesantní je také porovnání klubů s ohledem na počet obyvatel města a 

průměrnou domácí návštěvnost. Ve zmíněné statistice opět vévodí FC Viktoria Plzeň. Její 

domácí zápasy průmerně navštěvuje 5,88 % z celkového počtu 167 302 obyvatel (viz Graf 

3.3). Tento faktor odráţí potenciální moţnou domácí návštěvnost, pokud by marketingová 

propagace klubu fungovala zcela ideálně. Z grafu 3.3 je dále moţné vyčíst, ţe v Hradci 

Králové chodí na fotbal v přepočtu 4,43 % obyvatelstva města. V tomto ohledu tak Hradec 

předčil město Ostrava, kde chodí na fotbal v přepočtu pouze 2,61 % obyvatelstva. Samotnou 
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návštěvnost má přitom vyšší ostravský fotbalový klub (viz Graf 3.1). V Ostravě je tedy díky 

305 998. obyvatelům potenciál mnohem mnohem vyšší návštěvnosti neţ v současné době. 

Důkazem jest mistrovská sezona 2003/04, kdy bylo v Ostravě vyprodáno na kaţdý zápas. Dle 

mého názoru mají na této situaci podíl zhoršené sportovní výsledky, ale i špatná marketingová 

propagace klubu. V ostravském týmu nastala po sezoně 2003/04 přesně ta situace, na kterou si 

aktuálně musí dát pozor Viktoria Plzeň, coţ bylo v marketingovém výzkumu potvrzeno i 

tiskovým mluvčím klubu.         

 Ve šternberském fotbalovém klubu dosahuje poměr návštěvnost/počet obyvatel 

nejmenší hodnoty ze všech čtyř komparovaných klubů. Niţší fotbalová soutěţ je divácky 

méně atraktivní neţ soutěţ nejvyšší. Šternberský klub také nemůţe investovat do marketingu 

tak vysoké částky, jako v komparovaných klubech z vyšších soutěţí. V těch si majitelé mohou 

dovolit zaměstnat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oboru dané problematiky. V rámci 

svých moţností se však šternberské vedení i hráči snaţí maximálně vyuţívat všechny moţné 

způsoby marketingové propagace. Během rozhovoru s předsedou klubu bylo zjištěno, ţe byly 

před nedávnem zmodernizovány webové stránky a k propagaci jsou vyuţívány i sociální sítě. 

Situaci klubu by dle mého názoru zlepšil příchod generálního sponzora, který by dal klubu 

finanční jistoty. Ty v současné době nemá. Je totiţ zcela závislý na dotacích města, které je 

jeho hlavním sponzorem. Obrovskou příleţitostí je v tomto ohledu otevření nových 

podnikatelských zón, které navíc leţí v blízkém okolí stadionu klubu.   
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Graf 3.3 Počet obyvatel navštěvujících domácí zápasy (%) k 20. 4. 2013 

 
Zdroj: Vlastní šetření  

 

 

Z pohledu vyhlídek do budoucna, je na tom dle mého názoru ze všech komparovanýh 

klubů opět nejlépe FC Viktoria Plzeň. Klíčové pro ni bude období po skončení letošní sezony, 

kdy se očekává odchod několika opor. Klub si finančně polepší, bude však nucen adekvátně 

doplnit kádr tak, aby byl schopem udrţet vysoce nastavenou laťku posledních let. Jinak hrozí 

pokles zájmu fanoušků i sponzorů. S ohledem na špičkovou práci oddělení managementu i 

marketingu lze však předpokládat, ţe klub bude i nadále pokračovat v duchu nedávno 

minulých veleúspěšných let.          

 Z marketingového i sportovního hlediska je nejvíce nejistá budoucnost FC Baníku 

Ostrava. Klub se musí potýkat s obrovskými finančními, materiálnímí a vysledkovými 

problémy. Sestup do niţší soutěţe poprvé po třiačtyřiceti letech by byl tou nejhorší reklamou. 

Podobná situace reálně hrozí i klubu FC Hradec Králové. V jeho případě by se však nejednalo 

o tak negativní reklamu, jako v případě Baníku Ostrava. Hradecký klub se totiţ pohybuje 

mezi niţší a vyšší soutěţí jiţ několikátou sezonu v řadě. Finanční situace královehradeckého 

klubu je také nesrovnatelně lepší neţ v případě Baníku Ostrava.    

 Relativně bezpečně se jeví budoucnost fotbalového klubu FK Šternberk. Z důvodu 
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stabilizovaného stálého kádru nejsou na místě obavy ze sestupu. Finanční situace také nevěstí 

horší zítřky. Klub má zaţitou organizaci marketingu a na úrovni své soutěţe odvádí členové 

vedení velmi solidní práci. Jediným mínusem je v tomto ohledu absence generálního 

sponzora, který by byl schopen dlouhodobě financovat chod klubu. Potenciální hrozbou do 

budoucna je dle mého názoru případný odchod současného vedení, se kterým by odešlo i 

velmi ceněné „know how“.   
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4 Výsledky šetření, návrhy, doporučení 

   Za vyuţití výsledků marketingového výzkumu byla provedena komparace všech čtyř 

vybraných fotbalových klubů. V kapitole 4 jsou výsledky šetření v jednotlivých klubech 

vyuţity k případným subjektivním návrhům a doporučením. 

 

FC Baník Ostrava 

 Současná a potenciální budoucí marketingová i sportovní situace ostravského 

klubu je dle mého názoru ze všech komparovaných klubů jednoznačně nejhorší. Baník 

by měl v současné době spoléhat hlavně na patriotismus svých zaměstnanců, hráčů i 

fanoušků. Většina z nich pracuje za minimálních finančních podmínek. Spoustě bývalých 

zaměstnanců klub navíc dluţí velké finanční částky. Dle mého názoru by se vedení při 

propagaci mělo snaţit co moţná nejvíce vyuţít tradice a historie klubu.    

 Za zamyšlení v tomto ohledu stojí vyhlášení bankrotu. To by sice přineslo sestup aţ do 

třetí ligy, ale klub by se zbavil svých dluhů, které v současnosti dosahují aţ 200 milionů Kč. 

Taková částka dělá sama o sobě velmi špatnou reklamu. A můţe se negativně projevit při 

jednání se sponzory i městem. S tím vedení aktuálně vyjednává o odkoupení a následné 

rekonstrukci stadionu. Investice do tolik zadluţené společnosti se však můţe jevit jako velmi 

nebezpečná. Při případném vyhlášení bankrotu by bylo rozhodující, zda by hráči současného 

kádru byli ochotni pokračovat v působení v klubu i v niţších soutěţích. Tento faktor by dle 

mého názoru sehrál hlavní roli v zájmu fanoušků, sponzorů a případném postupu zpět do 

nejvyšší soutěţe. Vzor by si ostravský klub mohl vzít z některých zahraničních fotbalových 

klubů, které se tímto způsobem dokázali z podobné situace dostat. Příkladem můţe být 

anglický klub Tottenham Hotspur nebo italská ACF Fiorentina.    

 Dalším návrhem na zlepšení „public relations“ je navázání uţší spolupráce s jinými 

sportovními kluby a angaţování se do kulturních akcí. Těch je v Ostravě celá řada a značka 

Baníku Ostrava je, přes výše zmíněné problémy, stále velmi populární. Pro potenciální 

sponzory i veřejnost by bylo pozitivní zjištění, ţe Baník spolupracuje s managementem např. 

atletického mítinku Zlatá tretra nebo hudebního festivalu Colours of Ostrava. Vedení klubu by 

tím veřejnosti signalizovalo, ţe je situace po odchodu bývalého managementu na dobré cestě. 

Inspiraci by v tomto ohledu mohl hledat u Viktorie Plzeň, která ke své propagaci vyuţívá 

ostatní plzeňská kulturní a sportovní zařízení.      
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 Velmi pozitivní reklamu dělá vyhlášená práce s mládeţí. V té by měl klub pokračovat 

a nesniţovat výdaje na podporu mládeţe na úkor jiných věcí. Návratnost této investice je 

v případě Baníku velmi vysoká, coţ se v minulosti několikrát potvrdilo.   

 Jako velmi negativní vnímám, z hlediska propagace i financí klubu, vandalismus 

některých fanoušků. Ti jsou přitom jednou z nejsilnějších stránek klubu. Problém by se dle 

mého názoru měl co nejdříve vyřešit, neboť tito vandalové jsou velmi negativní reklamou. 

Jejich výtrţnosti často vyústí v nezanedbatelné pokuty pro klub. Týká se to hlavně výjezdů na 

venkovní zápasy. Fanoušci na ně obvykle cestují vlakem ve velkých skupinách. Moţné řešení 

by dle mého názoru mohlo nastat při zřízení speciální autobusové dopravy za klubové 

náklady. Jízdenku by kaţdý fanoušek obdrţel zároveň se vstupenkou a byla by prodejná 

pouze po předloţení občanského průkazu. Zároveň by byl kaţdý při její koupi nucen podepsat 

určitou formu prohlášení o etickém kodexu fanouška. Při případném porušení by byl následně 

potrestán pokutou. Pro fanoušky by podobné zájezdy mohly být přitaţlivé, jelikoţ by jim 

odpadli výdaje za jízdné, navíc by je autobus dovezl aţ ke stadionu a poté zpět. Klubu by sice 

výpravou autobusu vznikly dodatečné výdaje, ale měl by své fanoušky pod kontrolou. Z toho 

by ve výsledku profitoval po všech stránkách. Před realizací tohoto návrhu by měl být na 

webových a facebookových stránkách klubu proveden průzkum, zdali by byl mezi fanoušky o 

podobnou sluţbu zájem. 
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FC Hradec Králové  

 Situace marketingu v klubu FC Hradec Králové je dle mého názoru navzdory 

špatným sportovním výsledkům na velmi dobré úrovni. Atmosféra rodinného klubu, který 

byl zaloţen uţ v roce 1905, je v Hradci a okolí velmi vyhledávaná. Důkazem toho je fakt, ţe 

na fotbal chodí v přepočtu 4,43 % obyvatel města (viz Graf 3.3). Během výzkumu bylo 

zjištěno, ţe marketingové oddělení osobně komunikuje s jádrem fanoušků klubu. Tento 

způsob spolupráce se jednoznačně osvědčil. Klub by tedy měl v aplikaci této formy 

komunikace pokračovat.         

 Jako velmi pozitivní vnímám také inspiraci marketingového oddělení úspěšnými 

zahraničními projekty. Tyto sekundární informace jsou relativně levné a snadno dostupné, 

přitom aplikace v českých podmínkách je zpravidla velmi efektivní. Rozhodně bych klubu 

doporučil v této činnosti pokračovat.       

 Naopak zamyslet by se marketingové oddělení mělo nad zavedením sluţby ticketingu. 

V prostředí nejvyšší fotbalové soutěţe se jedná o standardně nabízenou a ověřenou sluţbu, 

jejíţ vyuţití bych doporučil i v hradeckém marketingu.      

 Vztahu s fanoušky naopak neprospívají zdlouhavá jednání o výstavbě nového 

stadionu. Přestoţe měly stavební práce jiţ dávno započít, stále se nic neděje a počátek stavby 

je v nedohlednu. Výběrové řízení na firmu, která celý projekt zajišťuje, bylo navíc dle názoru 

fanoušků nekorektní. Klub by si měl dát pozor, aby se tato situace nevymkla kontrole, jelikoţ 

mu dělá velmi negativní reklamu. Za zamyšlení by dle mého názoru stála moţnost vypsání 

nového výběrového řízení, přestoţe by zastavení jiţ rozjetého projektu bylo ztrátové.  

 Nadále přetrvává i moţnost rekonstrukce současného stadionu, který je svázán 

s tradicí klubu. Rekonstrukcí by mohly projít pouze tribuny a to v takovém rozsahu, aby byla 

stadionu opět udělena akreditace pro celou jeho kapacitu. Ta činí 25 000 diváků a skrývá 

obrovský potenciál. V této oblasti bych klubu opět doporučil inspiraci v zahraničí. Například 

mnoho německých fotbalových klubů v minulosti zrekonstruovalo své nevyhovující tribuny 

takovým způsobem, ţe jsou v současné době některé z nich vyuţívány jako prostory pro 

rodiny s dětmi. Takto by hradecký klub mohl do svých ochozů přilákat širší spektrum diváků 

a tomu přizpůsobit i sortiment nabízených sluţeb při domácích zápasech. V klubu s rodinnou 

atmosférou a bezproblémovými fanoušky by se podobný projekt mohl uchytit. 
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FK Šternberk 

 Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, současná situace klubu FK Šternberk i jeho 

vyhlídky do budoucna jsou na velmi solidní úrovni.      

 Dle mého názoru by se měl klub v současné době maximálně zaměřit na hledání 

generálního sponzora. Město Šternberk se aktuálně snaţí nalákat ekonomické subjekty do 

nově otevřených podnikatelských zón, které se nachází v blízkosti stadionu. Tato situace je 

jedinečnou příleţitostí. Generální sponzor by pomohl ještě více stabilizovat finanční situaci, 

případně nabídnout finanční ohodnocení hráčům a vedení. Tím by se klub velmi 

zpopularizoval a jeho marketing by následně mohl být aplikován na profesionálnější úrovni. 

To by mohlo vést aţ k postupu do vyšších soutěţí a zatraktivnění pro další investory i 

fanoušky. V tomhle ohledu by šternberskému klubu mohl jít příkladem fotbalový klub z 

nedaleké obce Medlov.         

 Dalším návrhem na zlepšení marketingu klubu je rozšíření spolupráce s restauračním 

zařízením v prostorách stadionu. Restaurace je od sportovního areálu oddělená oplocením. 

Vzájemná spolupráce by přitom mohla být oboustranně přínosná. Součástí restaurace je i letní 

zahrádka a prostory pro beach volleyball.        

 Za zamyšlení stojí také vyuţití volných ploch v areálu stadionu, který je umístěn na 

obrovském pozemku. Ten skrývá velký potenciál. Jak bylo zjištěno během marketingového 

výzkumu, klub uvaţuje o vybudování relaxačního zařízení. Dalším potenciálním a podstatně 

levnějším zatraktivněním fotbalového klubu i domácích zápasů by dle mého názoru byla 

výstavba kvalitního dětského hřiště. Dobře umístěných dětských hřišť je totiţ ve městě 

nedostatek. Případná výstavba mohla být dobrým marketingovým tahem, který by na domácí 

zápasy nalákal rodiny s dětmi. Hřiště by bylo pod dozorem jednoho z pořadatelů a vstup na 

něj by byl zdarma v rámci vstupného.       

 K dalšímu efektivnímu zlepšení marketingu klubu by mohlo vést rozšíření propagace. 

Ta je zanedbávána hlavně v okolních vesnicích, kde chybí poutače na šternberské domácí 

zápasy. Klub by se také měl snaţit, aby se termíny jeho domácích zápasů nekryly s termíny 

domácích zápasů okolních vesnic.         

 Jako výhodná se jeví také forma reklamy v rádiu. Ta je relativně levná a přitom 

efektivní. Pro příklad můţe být zmíněna reklama fotbalového klubu z Dolan v regionálním 

Rádiu Haná. 
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FC Viktoria Plzeň 

 Během marketingového výzkumu ve fotbalovém klubu FC Viktoria Plzeň bylo 

zjištěno, že se jedná o komplexní, moderní fotbalový klub.    

 Mé doporučení je, aby klub nadále pokračoval ve filozofii, kterou praktikuje od 

příchodu nového vedení. Odstrašujícím příkladem pro něj můţe být „pád“ Baníku Ostrava po 

získání mistrovského titulu.         

 Plzeňský klub by měl s rozmyslem prodávat své klíčové hráče, případně doplnit kádr o 

adekvátní náhrady.           

 Dále doporučuji, aby klub za kaţdou cenu udrţel trenéra Pavla Vrbu. Právě on totiţ 

muţstvu vtiskl jeho atraktivní herní styl, který byl do té doby v českých podmínkách 

nevídaný. Díky této hře se z Viktorie stalo v posledních letech muţstvo, které je schopno 

sehrávat vyrovnané zápasy s nejlepšími evropskými celky. Předváděné výkony jsou pro Plzeň 

tou nejlepší reklamou, kterou jí ostatní kluby mohou jen závidět.    

 Moţná právě závist stojí za zřejmě největší současnou slabinou klubu. Tou je zákulisní 

boj o moc s týmem AC Sparta Praha, který platil po dlouhá léta za nejvlivnější v Česku. 

Vedení praţského týmu nařklo v průběhu letošního ročníku plzeňský fotbalový klub 

z korupce. Tato aféra má za následek obrovský pokles atraktivity a důvěryhodnosti českého 

fotbalu v rámci všech jeho soutěţí. Negativní reklama se projevila na zájmu sponzorů i 

fanoušku. Ze strany Sparty se přitom podle všeho nejednalo o tvrzení podloţená. Dle mého 

subjektivního názoru by vedení Viktorie Plzeň mělo i nadále bojovat za očištění svého jména 

a následné případné sankce pro praţský klub z důvodu křivého obvinění.    
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5 Závěr 

V rámci osobních preferencí a zájmu o danou problematiku bylo pro vypracování mé 

bakalářské práce vyuţito komparace marketingu čtyř vybraných fotbalových klubů.

 V první části práce byly vymezeny klíčové teoretické pojmy a metodologie. Uvedené 

metody a techniky byly následně vyuţity k provedení marketingového výzkumu. Výzkum byl 

proveden ve čtyřech vybraných fotbalových klubech. Celý jeho průběh byl popsán ve 

vybraných kapitolách praktické části bakalářské práce. Pomocí dat a informací získaných ve 

sportovních klubech byla poté jednotlivě pro kaţdý klub sestavena SWOT analýza silných 

stránek, slabých stránek, potenciálních příleţitostí a hrozeb. Zjištěné poznatky o jednotlivých 

klubech byly následně komparovány. Srovnání proběhla hlavně na základě propagace, 

sponzoringu, návštěvnosti, komunikaci s fanoušky a vyhlídek týmů do budoucna. 

 V závěrečné části práce byly shrnuty výsledky šetření a kaţdému klubu byly navrţeny 

moţná řešení a doporučení na základě zjištěných údajů. Byl tedy splněn hlavní cíl bakalářské 

práce, tedy komparace marketingu vybraných fotbalových klubů.     

 Při vypracování bakalářské práce bylo dále zjištěno, ţe v České republice není odvětví 

sportu chápáno jako plnohodnotné kulturní odvětví. Lidmi je stále vnímáno, jako odvětví 

okrajové, které není třeba adekvátně finančně podporovat. Sport slouţí ve společnosti 

především k upevňování fyzického a duševního zdraví, tedy k celkovému zdravému způsobu 

ţivota. Dále přispívá k sociální integraci, výchově, vzdělání nebo prevenci civilizačních 

chorob a kriminality mládeţe. Proto je jeho finanční podpora, v době dospívání před 

obrazovkami počítačů, velmi důleţitá. Odvětví sportu je také v mnohém přínosné pro 

společenské, humanitní nebo biologické vědy.      

 Během vypracování práce bylo zjištěno, ţe ani úroveň propagace sportu není 

dostatečná. Například na webových stránkách měst se radnice snaţí nalákat hlavně na 

historické památky a kulturní akce. O sportovních utkáních, která mají dle mého názoru 

mnohem větší potenciál pro rozvoj ekonomiky města, není někde ani zmínka. Česká republika 

by si měla vzít příklad ze zemí Evropské Unie, které staví odvětví sportu na úroveň výše 

zmiňovaných oborů. V těchto zemích je například zřízeno samostatně fungující Ministerstvo 

sportu. Podpora sportu můţe mít v budoucnu expanzivní účinky na ekonomiku země.  
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Seznam zkratek 

a.s. – akciová společnost  

cca – cirka, latinsky znamená přibliţně 

ČMFS – Českomoravský fotbalový svaz 

ČOV – Český olympijský výbor 

FIFA - Fédération Internationale de Football Association  (Mezinárodní fotbalová federace) 

KPMG – Koncepce financování sportu v České Republice 

LOH – Letní olympijské hry 

NHL – National Hockey League (Národní hokejová liga) 

PR – public relations (vztahy s veřejností) 

př. n. l. – před naším letopočtem 
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Příloha č. 1: Program na domácí zápas týmu FK Šternberk 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Příloha č. 2: Stadion FK Šternberk [23]   

Zdroj: FK ŠTERNBERK: Travnaté hřiště. [online]. [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.fksternberk.cz/stadion/travnate-hriste 
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Příloha č. 3: Stadion Bazaly [24]   

 

Zdroj: GAMBRINUS LIGA: Stadiony, Stadion: Bazaly. [online]. [cit. 2013-05-01]. Dostupné 

z: http://gambrinusliga.cz/klub/2013/stadion/14-fc-bank-ostrava.html#stadion 
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Příloha č. 4: Doosan Aréna [24]   

 

Zdroj: GAMBRINUS LIGA: Stadiony, Stadion: Doosan Aréna. [online]. [cit. 2013-05-01]. 

Dostupné z: http://gambrinusliga.cz/klub/2013/stadion/6-fc-viktoria-plze.html#stadion 
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Příloha č. 5: Všesportovní stadion [24] 

 

Zdroj: GAMBRINUS LIGA: Stadiony, Stadion: Všesportovní stadion. [online]. [cit. 2013-05-

01]. Dostupné z: http://gambrinusliga.cz/klub/2013/stadion/11-fc-hradec-krlov.html#stadion 
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Příloha č. 6: Rozhovor 

Jaká je Vaše funkce v klubu? 

Je pro Vaši práci nutné vysokoškolské vzdělání a znalost cizích jazyků? 

Býval (a) jste dříve aktivním hráčem fotbalu nebo jiného sportu? 

Jak dlouho působíte v manažerské oblasti fotbalu? 

Jste v současné době spokojen (a) se zázemím a technickým vybavením klubu? 

Lze Vaši práci vykonávat bez předchozího působení ve Vašem klubu nebo kontaktů v oboru? 

Má Váš klub více menších sponzorů nebo spíše preferujete velké generální sponzory? 

Ovlivňuje jednání se sponzory dnešní doba finanční recese? 

Je pro klub existenčně důležitá podpora města? 

Profituje klub z nějaké vedlejší činnosti? 

Jakými způsoby se snažíte propagovat Váš klub? 

Zapojují se do propagace klubu i samotní hráči? 

Inspirují Vás při tvorbě marketingové strategie jiná mužstva v České republice nebo v 

zahraničí? 

Jste v současné době spokojen s návštěvností na domácích zápasech Vašeho klubu? 

Jak se návštěvnost vyvíjela během posledních let? 

Jaké služby poskytujete fanouškům při domácích, případně venkovních zápasech? 

Jakým způsobem klub komunikuje s fanoušky? 

V poslední době je velmi populární komunikace s fanoušky pomocí sociálních sítí. Věříte 

v efektivnost této formy komunikace? 

Jaká je cena lístků na Vaše domácí zápasy? 

Kde všude je možné zakoupit lístky na Vaše domácí utkání? 
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Poskytujete nějaké speciální výhody nebo slevy na vstupném pro držitele permanentek, 

důchodce, ženy nebo ZTP? 

Jaké největší rozdíly vidíte mezi tuzemskými a zahraničními fanoušky? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


