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1 Úvod 

Házená je kolektivním hrou, která je rozšířena do více neţ 140 zemí všech kontinentů. 

Atraktivita házené v posledních letech klesá, coţ se odráţí i v návštěvnostech. Přesto se 

házená jako součást sportovního odvětví podílí na progresivním rozvoji sportu 

v ekonomickém sektoru. 

 

Zájem dětí a mládeţe o tento sport je nejen u nás, ale i ve světě niţší neţ u jiných 

sportů, jako například fotbal, florbal nebo tenis. Coţ je způsobeno zřejmě někdy aţ přílišnou 

tvrdostí této kontaktní hry. Přesto si házená drţí své postavení díky svým tradičním oblastem 

a rozšířením především v menších městech. 

 

Tato bakalářská práce porovnává návštěvnosti dvou týmů hrajících házenou na určité 

úrovni. Sledovanými týmy jsou HK Sokol Kostelec na Hané – TJ a HC Sokol Přerov. Pokusil 

jsem se zmapovat jak jejich úspěchy či neúspěchy ve čtyřech posledních odehraných 

sezónách ovlivňovaly diváckou návštěvnost. 

 

Téma návštěvnosti házenkářských utkání bylo vybráno z důvodu mého zájmu o 

házenou a problematiku, která je v práci zkoumána. Návštěvnost na házenkářských utkáních 

českých soutěţí za ostatními evropskými soutěţemi výrazně zaostává. Díky této práci bych 

chtěl zjistit, jaké jsou příčiny nízkých návštěv a zda existují moţnosti se alespoň přibliţovat 

průměrům návštěvností jinde v Evropě. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit, jaké vlivy na výši 

návštěvnosti házenkářských utkání působí. 

 

Teoretická část se zabývá historickým vývojem házené, popisuje strukturu muţských i 

ţenských soutěţí a poté jsou rozebírány oba sledované týmy. V další kapitole je popsáno 

měření trhu, se zaměřením na házenkářský trh.  

 

Cílem práce je identifikace a následná analýza faktorů působících na výši návštěvnosti 

domácích utkání sledovaných klubů působících ve dvou nejvyšších házenkářských soutěţích 

v České republice. 
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2 Charakteristika házenkářských klubů 

2.1 Pojem házená a její vývojové tendence 

Házená je jednou z nejrozšířenějších a neoblíbenějších sportovních her na světě. 

Atraktivita házené je dána rychlou změnou herních situací, neustálými změnami skóre a 

velkými moţnostmi improvizace. Společně s basketbalem, fotbalem a volejbalem patří mezi 

čtyři základní míčové hry, kterým je ve školní tělesné výchově věnována pozornost. [2, 8] 

Hry zaloţené na házení míče se objevily jiţ u nejstarších kulturních společností, ať to 

byla starověká Čína nebo Řecko. Hry tehdy slouţily dospělým jako forma zábavy nebo 

obřadu a dětem jako příprava na dospělost. Staří Římané provozovali míčové hry dokonce 

jako léčebný prostředek. Za zmínku stojí míčová hra, provozovaná v gymnasiích ve starém 

Řecku, kterou lze přirovnat k zaháněné, tzv. episkyros. [6] 

Házená má relativně krátkou historii, ale zaznamenala o to intenzivnější vývoj, a tím 

svoji úrovní dohonila druhé ve světě rozšířené a populární hry. Její současná podoba vznikla 

prolínáním her zaloţených na házení míče, které se objevily na různých místech Evropy na 

začátku 20. století. Pod házenkářské sportovní hry řadíme celkem pět sportovních odvětví, 

které jsou uvedeny v tabulce. Uvedeným vymezením se zabrání případným nedorozuměním, 

ke kterým můţe snadno dojít z důvodu hojného výskytu synonymních i homonymních 

označení her a sportovních her. [5, 13] 

 

Tab. 2.1 - Házenkářské sportovní hry 

Sportovní odvětví Jiná označení Mezinárodní organizace Současné rozšíření 

Národní házená 
Házená 

Česká házená 

FSFI (1921 – 1939) 

IAAF (1926 – 1928) 

V současnosti ţádná 

Česká republika 

Handball 

Mezinárodní házená o 11 

hráčích 

Grossfeldhandball 

IAAF (1926 – 1928) 

IAHF (1928 – 1939) 

IHF (1946 – 1977) 

V současnosti ţádná 

Německo 

Házená 

Mezinár. házená o 7 hráčích 

Handball 

Kleinfeldhandball 

Handball Olympic 

IAAF (1934 – 1939) 

IHF (1946 – dosud) 

EHF (1991 – dosud) 

více neţ 140 zemí všech 

kontinentů 

Miniházená 
Mála házená 

Minihandball 

IHF (1996 – dosud) 

EHF (1996 – dosud) 

většina házenkářsky 

vyspělých zemích 

Pláţová házená 
Házená na písku 

Beach-Handball 

IHF (1996 – dosud) 

EHF (1996 – dosud) 

převáţně přímořské státy 

v Evropě a Jiţní Americe 

zdroj: www.chf.cz 
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2.1.1 Vývoj národní házené 

V roce 1892 vznikl v Čechách Spolek pro pěstování her české mládeţe, který se 

přičinil o tvůrčí rozvoj českých národních her. V témţe roce vydal odborný inspektor tělocviku 

Josef Klenka příručku Tělocvičné hry, která obsahovala řadu her pouţívaných a 

doporučovaných na školách i v sokolských jednotách. [9] 

Na počátku 20. století vytvořil učitel tělocviku Antonín Krištof pravidla hry, kterou 

nazýval zpočátku cílová, později házená. V roce 1908 sehrála dvě druţstva Strakovy 

akademie, na které Krištof učil, utkáni, o němţ referoval i tisk. Ve stejném roce byla v 

nakladatelství B. Kočího v Praze vydána pravidla hry pod názvem Házená (cílová). [9] 

Krištof se zaslouţil nejen o vydání pravidel házené (cílové) v češtině, ale přeloţil je i do 

němčiny a esperanta. Ţenevský esperantský časopis tato pravidla 1908 uveřejnil. Jiţ v roce 

1907 zaloţil Krištof Sportovní krouţek Házená Praha a v roce 1909 podnítil utvoření prvního 

ústředí národní házené - ustavila se Svazová komise krouţků házené. [9] 

Házená (cílová), prvotní varianta národní házené, se poměrně rychle popularizovala. 

Byly činěny i pokusy hrát ji také během zimního období na bruslích. V roce 1911 zařadil 

český olympijský výbor tuto hru do svých sportovních slavností. [9] 

Období první světové války rozvoj národní házené zastavilo. Udrţovala se jen místy, 

především ve školním tělocviku. Avšak v roce 1918 vydal Jaroslav Trantina upravená 

pravidla národní házené. Československý svaz házené a ţenských sportů (ČSHŢS) byl 

zaloţen 22. února 1920. O rok později bylo uspořádáno turnajovým systémem 1. oficiální 

mistrovství ČSR v národní házené ţen. První mistrovství muţů se konalo aţ v roce 1923. [9] 

V této době zaznamenala národní házená také mezinárodní úspěchy. Předseda 

ČSHŢS Trantina se podílel v roce 1921 v Paříţi na ustavení Mezinárodní federace ţenských 

sportů (FSFI). Tato organizace uznala česká pravidla házené za svá oficiální. Vedle 

Slovenska, Ukrajiny, Jugoslávie a Polska se tak národní házená šířila i do Francie, 

Švýcarska, Německa a Rakouska. Tento rozmach však byl záhy zastaven silným 

konkurentem – německým handballem. [9] 

 Na 3. kongresu FSFI v roce 1924 byl Trantina zvolen viceprezidentem. To dopomohlo 

k tomu, ţe v rámci 2. ţenských světových her (Goteborg 1926) byl sehrán turnaj v národní 

házené. Zvítězilo v něm druţstvo ČSR. Na 3. ţenských světových hrách v Praze 1930 jsme 

prvenství obhájili. A o další čtyři roky později obsadilo druţstvo ČSR druhé místo. Poté ale 

činnost FSFI a s ní také mezinárodní kontakt v národní házené postupně zanikal. [9]
 

Také doma proţívala národní házená krizi, která trvala přibliţně deset let. Za okupace 

Československa v průběhu druhé světové války se národní házená stala jedním ze symbolů 

českého vlastenectví. Zatímco v roce 1939 registroval ČSH 1787 hráčů a hráček, v roce 

1944 jich sdruţoval 22 156. Bezprostředně po obnovení Československa se konal 29. 

června 1945 sjezd ČSH, kterého se zúčastnili také zástupci ze Slovenska. V následujících 
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letech se ale rozvoj národní házené zastavil i v rámci ČSR. Národní házená postrádala 

moţnost mezinárodního styku a postupně opouštěla své pozice, především ve prospěch 

házené. [9] 

Národní házená přesto sehrála v rozvoji československé tělovýchovy a házenkářského 

sportu významnou a neopominutelnou úlohu. Národní házená měla přímý podíl na 

úspěšném rozvoji a výsledcích mezinárodní házené v ČSSR zvláště v 50. letech. V tomto 

období přecházelo z národní házené na házenou, ale i na handball, mnoho vyspělých hráčů i 

celých druţstev, kteří podněcovali vývoj mezinárodní házené svou sportovní výkonností a 

řadou nových prvků techniky a taktiky. Nyní je však národní házená sportovní hrou, která 

pozbyla dřívější význam. [9] 

V sezóně 2009/2010 se vítězem 1. ligy muţů stal TJ Plzeň – Újezd a 1. ligu ţen 

vyhrály házenkářky SK Chomutov NH. Tyto dvě nejvyšší soutěţe jednotlivých kategorií jsou 

jediné, které se hrají celorepublikově. Niţší soutěţe jsou územně rozlišeny na oblasti Čech a 

Moravy. [23] 

Podle statistiky ČSTV k 31. 12. 2010 bylo ve Svazu národní házené registrováno 70 

oddílů se 7410 členy (5 238 dospělých a 2 172 mládeţe). To Svaz národní házené řadí na 

30. místo mezi sportovními svazy, které jsou v rámci ČSTV sdruţeny. [23] 

2.1.2 Vývoj handballu 

Handball (házená o jedenácti hráčích) vykrystalizoval z míčových her, které vznikaly 

pro školské a turnerské potřeby na území Německa. V roce 1919 provedl berlínský učitel 

Carl Schelenz zásadní úpravy pravidel, které lze povaţovat za prvotní variantu dnešního 

handballu. Schelenz například zavedl moţnost tří kroků při uvolňování s míčem, zmenšení 

míče na dnešní velikost, ale také přenesl hru na větší fotbalová hřiště. Tato úprava pravidel 

pomohla řešit problém hřišť (mohla být vyuţívána hřiště na kopanou). [9] 

Schlenzovo pedagogické působení na kurzech Německého říšského výboru pro 

tělesnou výchovu pomohlo rychlému šíření handballu do dalších oblastí Německa a 

německy mluvicích zemí. První sportovní utkání v handballu muţů se uskutečnilo v únoru 

1920. První mezistátní utkání se hrálo v roce 1925 (Německo - Rakousko, muţi, 3:6). [9]
 

Při příleţitosti olympijských her v Amsterodamu se konal v srpnu 1928 ustavující 

kongres Mezinárodní amatérské handballové federace (IAHF). Ještě koncem roku 1928 byla 

vydána oficiální pravidla IAHF pro handball v němčině, angličtině a francouzštině. V roce 

1934 rozhodl kongres IOC o zařazení handballu do programu letních olympijských her 

v Berlíně 1936. Tohoto olympijského turnaje muţů se zúčastnilo šest druţstev. [9] 

První mistrovství světa v handballu muţů bylo pořádáno v roce 1938 v Německu a 

zúčastnila se ho druţstva deseti evropských zemí. ČSR reprezentovalo druţstvo sloţené ze 

sudetských Němců. Další sportovní plány byly událostmi druhé světové války zmařeny. 
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Činnost IAHF nebyla po válce obnovena. Na její sportovní tradice navázala nová 

mezinárodní federace házené. Zájem o handball však postupně opadal. Poslední mistrovství 

světa v handballu se uskutečnilo pro ţeny v roce 1960, pro muţe v roce 1966. V současné 

době se jiţ konají regionální a turnajové soutěţe v handballu pouze v Německu. [9] 

V Československu se handball nikdy příliš neprosadil. Do roku 1945 byl hrán 

československou německou menšinou, která si ustavila v roce 1932 svůj handballový svaz. 

V roce 1948 se v Praze sehrálo první oficiální utkání českých druţstev v handballu muţů. 

Největšími československými úspěchy v handballu jsou bronzové medaile z MS ţen v roce 

1949 a stříbro muţské reprezentace z MS v roce 1955. [9] 

2.1.3 Vývoj házené 

Za první formu házené je povaţována hra, kterou zavedl v Dánsku pro ţáky 

ordrupského gymnázia učitel Holger Nielsen v roce 1898. Hra byla nazývána haandbold. Jiţ 

v roce 1904 byl zaloţen dánský Haandboldový svaz, který organizoval pravidelné soutěţe. O 

dva roky později byla vydána pravidla haandboldu kniţně. [9] 

Dánské hnutí ovlivnilo pravděpodobně i vývoj házené ve Švédsku. Začátkem 20. století 

se na některých švédských školách objevil v poněkud odlišné podobě tzv. handbal. Hrál se 

převáţně v halách, proto byly rozměry hrací plochy poměrně malé. První utkání v handbollu 

se uskutečnilo v roce 1907 mezi námořními školami v Karlskroně. [13] 

Pro mezinárodní rozvoj házené byl klíčovým rok 1934, kdy 3. kongres IAHF konaný ve 

Stockholmu uznal skandinávská pravidla. Pod záštitou IAHF se pak konalo 5. a 6. února 

1938 v Berlíně první mistrovství světa v házené muţů. Čtyři zúčastněná druţstva se střetla 

kaţdé s kaţdým, délka utkání byla pouze 2x15 minut. [9] 

Druhým klíčovým mezníkem rozvoje házené se stal zakládající kongres International 

Handball Federation (IHF) v roce 1946 v Kodani. Mezi osmi zakládajícími národními 

federacemi byly zastoupeny čtyři skandinávské země, Polsko, Nizozemsko, Francie a 

Švýcarsko. Sídlem IHF bylo do roku 1950 Švédsko. Poté byl sekretariát IHF přemístěn do 

švýcarské Basileje, ve které je dodnes. Mistrovství světa v házené pro obě kategorie se od 

roku 1993 konají v lichých letech. V roce 1972 byla házená muţů poprvé na programu 

olympijských her, o čtyři roky později se uskutečnil i první olympijský turnaj ţen. [9] 

Oddílová druţstva z českých zemí se utkala v házené oficiálně poprvé 30. listopadu 

1947 (ZJŠ Sparta Bratrství - Sokol Úvaly), iniciátorem utkání byl Jan Radotínský. [9] 

Koncem roku 1948 vzniklo při České obci sokolské Ústředí pro házenou o sedmi a 

jedenácti hráčích. V roce 1950 se uskutečnila první mistrovská soutěţ v házené muţů i ţen. 

Po vzniku společného ústředí pro národní házenou, handball i házenou v únoru 1951 došlo u 

nás k zákazu hraní házené v letním období. Házená se měla nadále hrát pouze v zimě v 

halách jako doplňková hra. Mistrovská soutěţ v házené byla zrušena a oddíly měly přihlásit 
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svá druţstva do soutěţí národní házené. Toto ustanovení však nebylo příznivci házené plně 

akceptováno. [13] 

Vznik Ústřední sekce házené koncem roku 1952 umoţnil v Československu další 

nerušený vývoj této sportovní hry. Díky národním házenkářským tradicím a podmínkám 

socialistického sportovního systému jsme patřili v padesátých a šedesátých letech mezi 

absolutní světovou házenkářskou špičku. [13] 

Nejúspěšnějším pro muţskou reprezentaci bylo MS v roce 1967, kde dosáhli na 

prvenství. Muţská reprezentace získala také stříbrné medaile na MS v letech 1958 a 1961 a 

bronzové v letech 1954 a 1964 (v tomto roce bylo Československo pořadatelem). Naposled 

muţi stáli na stupních vítězů na některé z mezinárodních akcí v roce 1972 na OH v 

Mnichově, kde jsme po prohře s Jugoslávií ve finále získaly stříbrné medaile, které jsou 

jediným medailovým úspěchem našich barev z Olympijských her. V roce 1990 jsme se 

podruhé stali pořadateli mistrovství světa muţů. MS 2011, které se konalo v lednu ve 

Švédsku, vyhrálo reprezentační druţstvo Francie. [17, 19] 

Také ţeny dosáhli na světové prvenství, a to v roce 1957. V roce 1962 získaly 

československé reprezentantky bronzové medaile. Svou poslední medaili z MS přivezly ţeny 

v roce 1986, kdyţ ve finálovém utkání podlehly druţstvu bývalého SSSR. V roce 1978 

Československo uspořádalo mistrovství světa ţen. [18, 20] 

Naše nejúspěšnější klubové muţstvo Dukla Praha zvítězilo v soutěţi Poháru mistrů 

celkem třikrát, v letech 1957, 1963 a 1984. V ţenách jsme stejnou soutěţ vyhráli jednou díky 

Spartaku (Spartě) Praha v roce 1962. [11] 

V roce 1968 byly poloţeny základy vzniku Českého svazu házené (ČSH), který byl 

společně se Slovenským zvazem hádzanej (SZH) zastřešen Československým svazem 

házené (ČSSH). Kongres IHF v roce 1968 zrušil, na protest proti invazi vojsk pěti států 

Varšavské smlouvy na území Československa, mistrovství světa ţen, které se mělo koncem 

téhoţ roku uskutečnit v bývalém SSSR. [13] 

V roce 1974 byl poprvé uspořádán mezinárodní turnaj reprezentačních druţstev ţen v 

Chebu, který si získal světovou váţnost a oblibu. [13] 

Po listopadu 1989 došlo k vytvoření Československé konfederace sportovních a 

tělovýchovných svazů (ČSKSTS) a Československý svaz házené se stal jejím členem. V 

roce 1990 jsme organizovali mistrovství světa muţů. V tomto období jsme se také významně 

podíleli na vzniku EHF, která vznikla v roce 1991 v Berlíně a v současnosti má sídlo ve Vídni. 

Od roku 1994 pořádá v kaţdém sudém roce ME muţů i ţen. EHF je rovněţ pořadatelem 

klubových pohárových soutěţí, z nichţ nejprestiţnější je Liga Mistrů. [9, 13] 

Po rozdělení Československa a vzniku České republiky k 1. 1. 1993 se ujal Český svaz 

házené - nadále sdruţený v Českém svazu tělesné výchovy (ČSTV) - řízení mezinárodního 

styku a samostatné české reprezentace. Po dohodě se SZH, s IHF a s EHF převzal ČSH na 
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mezinárodním poli nástupnictví za bývalou ČSFR v muţích, Slovensko v ţenách. Mistrovství 

světa muţů ve Švédsku a Mistrovství světa ţen v Norsku v roce 1993 se však ještě 

zúčastnila společná československá druţstva pod hlavičkou UCS (Unified Team of Czech 

and Slovak Republic). [13] 

V neustále se rozšiřující a vyrovnávající konkurenci je jakýkoliv úspěch neobyčejně 

obtíţný. Přesto ani po rozdělení Československa neztratila reprezentační druţstva České 

republiky kontakt s elitou. Od roku 1994 se naši muţi kvalifikovali šestkrát na ME (naposledy 

2010) a pětkrát na MS (naposledy 2007). Ţeny se probojovaly na tři ME (naposledy 2004) a 

na čtyři MS (naposledy 2003). [13] 

První ryze českou medaili získalo reprezentační druţstvo dorostenek na ME 1994 (ve 

finálovém střetnuti jsme prohráli s Ukrajinou). Stejného úspěchu dosáhli na ME 1997 naši 

dorostenci (poráţka aţ ve finále se Švédskem). [13] 

2.1.4 Vývoj miniházené 

Sport nemá pouze zábavné a zdravotní funkce. Prvek soutěţe, který je v něm 

obsaţen, touha být lepším neţ ti druzí, snaha vyniknout co nejvíce zdokonalením svého 

výkonu jsou často ústřední hnací silou jeho rozvoje. [13]
 

Šedesátá léta přinesla v tomto ohledu mimo jiné úsilí o co nejranější sportovní 

specializaci. Vyhledávání a získávání talentovaných dětí, pokud moţno dříve neţ 

konkurenční sportovní odvětví, vyústilo v přizpůsobování velikosti hřiště a jeho zařízení 

dětským fyzickým rozměrům. [13]
 

Miniházená je určena většinou dětem ve věku od šesti do deseti let. Počet hráčů je 

nejčastěji čtyři plus brankář, popřípadě s pěti hráči v poli. Hraje na hřištích menších rozměrů 

(nejčastěji 13x20 metrů). Čára brankoviště se opisuje od branky zpravidla ve vzdálenosti 5 či 

4,5 metru. Obvod míče nepřesahuje 50 cm. [13] 

Od roku 1996 se péče o miniházenou objevila rovněţ ve statutech EHF a IHF. 

Rozhodování o pravidlech miniházené je však nadále ponecháváno na jednotlivých 

národních házenkářských svazech, mimo jiné proto, ţe nejsou pořádány ţádné oficiální 

mezinárodní soutěţe. [13] 

2.1.5 Vývoj plážové házené 

O vznik pláţové házené se začátkem devadesátých let dvacátého století zaslouţili 

především Italové. V Itálii se také v roce 1993 při svých prázdninových pobytech seznámila s 

pláţovou házenou první česká druţstva. Zájem o pláţovou házenou rychle vzrůstá. Kaţdým 

rokem se koná v letním období značné mnoţství turnajů. [9] 

Od roku 1996, ve kterém se pláţová házená dostala do statutů EHF a IHF, se 

projevovali snahy zorganizovat také vrcholové soutěţe reprezentačních druţstev. První 
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kontinentální mistrovství v pláţové házené se uskutečnilo na americkém světadíle počátkem 

roku 1998. Na pláţi Copacabana v Riu de Janeiru zvítězilo za účasti šesti muţských 

národních celků druţstvo domácí Brazílie. [9] 

V roce 2000 bylo uspořádáno první ME současně pro muţe i ţeny. A od roku 2004 

vţdy v sudých letech organizuje IHF oficiální MS, také pro obě kategorie současně. Na MS 

2010, které se konalo v turecké Antalyi, zvítězili muţi z Brazílie a kategorii ţen ovládlo 

reprezentační druţstvo Norska. Mezinárodní asociace neolympijských sportů zařadila 

pláţovou házenou do programu svých světových her, které proběhly v roce 2001 v 

Japonsku. [9, 22] 

První turnaj pláţové házené byl v České republice uspořádán v létě roku 1997 

házenkářským klubem z Králova Pole. O tři roky později se konalo naše první otevřené 

národní mistrovství. V roce 2004 byla v rámci ČSH vytvořena první česká reprezentační 

druţstva. V tomto roce sehrála muţská reprezentace svá první mezistátní utkání na turnaji 

v Ománu, ţeny na ME v Turecku. [9] 

2.2 Seniorské soutěže v České republice 

Mistrovské soutěţe v házené jsou organizovány a řízeny Soutěţní komisí ČSH a niţší 

soutěţe pak jednotlivými oblastními svazy. V sezóně 2009/2010 se všech soutěţí v České 

republice zúčastnila druţstva ze 154 klubů. Český svaz házené měl podle statistiky ČSTV 

k 31. 12. 2010 zaregistrováno 20 266 hráčů a funkcionářů, z toho 12 114 dospělých a 8 152 

mladých. Podle počtu registrovaných členů řadí statistika házenou na 17. místo mezi všemi 

sportovními svazy, které jsou pod ČSTV sdruţeny. [23] 

2.2.1 Nejvyšší soutěž mužů 

Nejvyšší muţskou soutěţí v ČR se po zrušení interligy (společné česko-slovenské 

soutěţe) v roce 2005 opět stala extraliga. Účastní se jí 12 týmů, do soutěţního ročníku 

2010/2011 nastoupilo 5 českých a 7 moravských celků, ale tento poměr a jednotliví účastníci 

se kaţdým rokem obměňují. Soutěţ je rozdělena na dvě části na základní a nadstavbovou, 

základní část je hrána dvoukolově (kaţdý s kaţdým, doma - venku). 

Od letošní sezóny se v ZUBR Extralize hraje nadstavbová část novým systémem. 

Původní a klasická play-off utkání byla nahrazeno skupinovou částí. Po základní části se 

týmy rozdělí do dvou skupin, z nichţ ve skupině „A“ se prvních šest týmů střetne v dalších 

deseti zápasech (opět dvoukolově, doma - venku) o mistrovský titul. Týmy, které se 

v základní části umístily na 7. - 12. místě bojují ve skupině „B“ o udrţení extraligové 

příslušnosti i na další sezónu. Tým, který má po nadstavbové části nejméně bodů, sestoupí 

do 1. ligy. 
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Absolutně nejúspěšnějším druţstvem v celé historii nejvyšší soutěţe u nás je Dukla 

Praha s 30 tituly mistra republiky (28x mistr Československa + 2x mistr ČR). V současnosti je 

však úspěšnějším celkem HCB OKD Karviná, který vyhrál 11 z posledních dvanácti ročníků. 

Tento tým získal mistrovský titul i v sezóně 2009/2010, kdyţ ve finálové sérii play-off porazil 

HC Zubří 3:1 na zápasy. I s dvěma tituly, které karvinští získali v tehdejší československé 

extralize, tak uţ mají dohromady 13 prvenství. [11, 12] 

Základní část letošní sezóny vyhrálo druţstvo HC Zubří. 

  

Obr. 2.1 - Struktura seniorských mužských soutěží 

 

zdroj: www.chf.cz 

2.2.2 Nejvyšší soutěž žen 

Od sezóny 2002/2003 je nejvyšší soutěţí ţen Women´s Handball International League 

(WHIL). Soutěţe se účastnilo 6 nejlepších českých, 6 nejlepších slovenských a rakouské 

druţstvo Hypo Niederösterreich, které se stalo vítězem prvního ročníku této soutěţe. Do 

dalšího ročníku uţ nastoupila pouze druţstva z ČR a Slovenska. [24] 

Soutěţ se je rozdělena na základní část (týmy se utkají dvoukolově, doma - venku) a 

play-off. Celkovým vítězem WHIL se stane tým, který získá nejvyšší počet bodů v základní 
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části. Mistryněmi ČR a mistryněmi Slovenska se stanou vítězky play-off, které se hraje zvlášť 

v obou zemích. 

Nejúspěšnějším týmem této mladé soutěţe je Iuventa Michalovce, která se mistrem 

interligy stala hned v polovině z uplynulých osmi ročníků. Zatím posledním vítězem (ročník 

2009/2010) jsou hráčky DHC Slavie Praha, které základní vyhrály část před slovenským 

týmem ŠKP Bratislava a stali se tak prvním týmem z České republiky, který tuto společnou 

česko-slovenskou soutěţ vyhrál. [24] 

Házenkářky Slavie Praha jsou nejúspěšnějším druţstvem v samostatné historii 

nejvyšší české soutěţe, kdyţ se ze zisku mistrovského titulu radovaly sedmkrát. 

V letošní sezóně byla soutěţ rozšířena na 14 účastníků (8 českých a 6 slovenských). 

Základní část vyhrály opět házenkářky DHC Slavie Praha. 

 

Obr. 2.2 - Struktura seniorských ženských soutěží 

 

zdroj: www.chf.cz 

2.3 TJ Sokol Kostelec na Hané – HK 

V roce 1958 byl v Kostelci na Hané zaloţen oddíl házené 

se zaměřením na mezinárodní házenou o 7 hráčích. K zaloţení 

oddílu došlo 31. srpna na popud učitele tělocviku Zubka a 

několika sportovně zapálených mládeţníků a studentů. [14] 

Historie házené v tomto městě má však mnohem hlubší 

kořeny, neboť v Kostelci na Hané se v první polovině 20. století 

jiţ hrávala národní házená. [14] 

Místní působení oddílu bylo v celé historii ovlivňováno častými změnami a územními 

reorganizacemi (krajů, oblastí apod.). Proto se druţstva Kostelce na Hané v divizních, 

oblastních či krajských soutěţích utkávala v některém období například s druţstvy na 

Ostravsku a jindy zase na Brněnsku. [14] 

2.3.1 Počátek a 60. léta 

Soutěţe začalo hrát nejdříve druţstvo muţů, brzy na to vzniklo i druţstvo ţen a 

druţstva mládeţe. Všechna druţstva hrála krajský přebor olomouckého kraje, který v roce 
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1959 zanikl. V roce 1960 kostelecká druţstva přešla soutěţně do kraje Jihomoravského se 

sídlem v Brně. [14] 

Následující rok došlo k velkému výkonnostnímu vzestupu kostelecké házené a rok 

1961 lze povaţovat za nejúspěšnější rok v tomto období. Druţstva dospělých vyhrála krajské 

přebory a uspěla i v kvalifikaci o postup do II. ligy. Muţi v prvním utkání remizovali s Rudou 

hvězdou Olomouc a v odvetě na domácí půdě vyhráli. Ţeny v obou utkáních porazily Sokol 

Bedihošť. V červnu téhoţ roku bylo na kosteleckém hřišti sehráno první přátelské utkání 

s tehdy osminásobným mistrem republiky Duklou Praha. [14] 

Po 4 letech se v obou druţstvech dospělých projevil nedostatek hráčů, které nebylo 

moţno doplnit z rovněţ nedostatečného kádru mladých a tak II. liga v Kostelci skončila. 14 

Během dalších let odešli někteří hráči do Prostějova a nejlepší hráčky do Olomouce. 

Domácí druţstva hrála soutěţe v krajských a oblastních přeborech se snahou vychovat své 

nástupce v druţstvech mládeţe. [14] 

2.3.2 Průběh 70. a 80. let 

Soutěţe kosteleckých druţstev probíhaly od roku 1966 ve středomoravské oblasti, ale 

soutěţní rok 1971/1972 byl rokem přechodu z oblastí znovu na krajské zřízení. Pro Kostelec 

na Hané to znamenalo, ţe se opět utkával s druţstvy z Jiţní Moravy a to se střídavými 

úspěchy, většinou v  krajském přeboru. Období se vyznačovalo prolínáním mladých hráčů 

(dorostenců) a starších zkušených, avšak postup do vyšší soutěţe se jim nikdy nepodařil. [14] 

V roce 1975 došlo k radikální reorganizaci soutěţí v československé házené. Nejvyšší 

soutěţí zůstala I. liga muţů i ţen, po jedné pro celou ČSSR a byla trvale přesunuta do hal. 

Konec 70 let byl v kosteleckém oddíle obdobím mnoha protikladů. Zatím co v sezóně 

1977/1978 hrálo v soutěţi i „B“ druţstvo muţů, naopak v tomto roce také dochází k útlumu a 

později i k ukončení činnosti házené ţen. [14] 

Naštěstí se výboru oddílu podařilo zabezpečit včas další vývoj a postupně se pod 

vedením trenérů z řad aktivních a bývalých hráčů rozběhla výchova mládeţe. Pro zajímavost 

v roce 1985 měl oddíl házené 67 členů, z nichţ 45 tvořila mládeţ do 14 roků a v soutěţích 

byla přihlášena druţstva miniházené, mladších a starších ţáků a druţstvo muţů. Výsledkem 

této činnosti byly pozdější, dá se říci největší sportovní úspěchy oddílu. [14] 

2.3.3 Novodobá historie 

V devadesátých letech v oddíle vyrostlo z ţáků velmi dobré druţstvo dorostenců, kteří 

se časem probojovali do II. dorostenecké ligy a následně utvořili kádr druţstva muţů, kteří 

v roce 1996 vybojovali rovněţ II. ligu. [14] 
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Jedním z mezníků v historii oddílu byla výstavba nové základní školy a především 

městské sportovní haly. Ta byla slavnostně otevřena v září 1997 utkáním s tehdejším 

vicemistrem ČR HCB Karviná a oddíl získal nové důstojné prostředí pro svoji činnost. [14] 

Vrcholem 90. let kostelecké házené bylo jednoleté působení v extralize. V úvodu 

nového tisíciletí hrálo druţstvo muţů I. celostátní ligu, která byla po interlize druhou nejvyšší 

soutěţí. Za jeden z největších sportovních úspěchů nového tisíciletí, lze povaţovat vítězství 

v této soutěţi v play-off utkání s HC Cement Hranice v dubnu 2003 a postup do interligy. 

Tuto nejvyšší házenkářskou soutěţ v České republice a na Slovensku hrál Kostelec na Hané 

dvě sezóny. V ročníku 2004/2005 obsadil celkové 10. místo a 5. místo mezi kluby ČR. [14] 

Po skončení tohoto ročníku byla interliga zrušena a nejvyšší soutěţí se opět stala 

extraliga, do které Kostelec na Hané kvůli nedostatku finančních prostředků nenastoupil. V 

soutěţním ročníku 2005/2006 se kostelecké druţstvo účastnilo pouze II. ligy. Po dvou letech 

se díky vítězství v této soutěţi Kostelec na Hané probojoval o soutěţ výš a od sezóny 

2007/2008 je účastníkem I. ligy, ve které se pravidelně umísťuje v horní polovině dvanácti 

členné tabulky. Nejlepším výsledkem Kostelce je 4. místo z premiérové prvoligové sezóny. 

2.4 Sokol HC Přerov 

Oddíl házené Sokol HC Přerov navazuje svou sportovní činností 

na bohatou tradici tohoto sportu v Přerově. Házená, původní název 

dnešní národní házené, se začala hrát v Přerově jiţ před první 

světovou válkou. První zmínka je z roku 1908 a byla hrána ve 

smíšených druţstvech – tzv. devítkách, ale neuspěla. Teprve v roce 

1919 byla zaloţena první druţstva ţen. [15] 

2.4.1 20. a 30. léta 

V roce 1920 v Praze byl ustaven Svaz házené, jehoţ členem byl i Přerov jako jeden ze 

tří středisek na Moravě, vedle Brna a Orlové. V tomto roce se hrály jiţ první mistrovské 

soutěţe ţen, byla zaloţena odbočka Svazu házené se sídlem v Kroměříţi, která byla o rok 

později přejmenována na Hanáckou ţupu. V roce 1921 byla odehrána první mistrovská 

utkání muţů. V dalších letech se zvyšuje počet muţstev hrajících házenou v Přerově a 

zúčastňujících se mistrovských soutěţí. [15] 

2.4.2 40. a 50. léta 

Přes potíţe válečných let je zaznamenáván největší rozmach této národní hry. Do 

podzimního kola ţupních mistrovských soutěţí se přihlásilo celkem 188 druţstev (60 

druţstev muţů, 48 druţstev ţen, 40 druţstev dorostenek a 4 druţstva ţáků), ale soutěţe 

byly v důsledku nařízení okupantů zrušeny. [15] 
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Po osvobození obnovuje činnost Hanácká ţupa házené, zároveň i házenkáři SK 

Přerov a v roce 1946 i Sokol Přerov. V oddíle házené Sokola Přerov vznikl základ stávajícího 

oddílu házené TJ Spartak Přerovské strojírny. Oddíl házené se postupně vypracoval mezi 

nejlepší oddíly nejen v Sokole Přerov, ale i v TJ Spartak Přerovské strojírny. Dokladem toho 

byla účast druţstva dorostenců v roce 1951 na přeboru ČSR v Liberci a účast ve druhé 

nejvyšší soutěţi, II. lize, od roku 1955. Práce s mládeţí v následujících letech přinesla i další 

velké úspěchy v mistrovských soutěţích. [15] 

2.4.3 50. a 60. léta 

V padesátých letech jiţ zahajuje v českých zemích činnost nové odvětví házené – 

handball – házená podle mezinárodních pravidel. Hráčská základna je vytvořena z hráčů 

hrajících národní házenou. Mnoho oddílů národní házené přes bohatou tradici této národní 

hry přechází k handballu. Výbor oddílu národní házené TJ Spartak Přerovské strojírny s 

ohledem na organizační potíţe a nedostatek funkcionářů v letech 1960 – 1965 ponechal 

rozhodnutí, zda hrát národní či mezinárodní házenou na vývoji činnosti oddílu v dalších 

letech. V roce 1965 vyvrcholila vleklá krize v oddílu národní házené, kdyţ odešla řada 

osvědčených funkcionářů oddílu. Někteří z hráčů druţstva muţů zanechali aktivní činnosti v 

národní házené a zakládají druţstvo, které v Přerově hraje dle mezinárodních pravidel. [15] 

V roce 1966 bylo na schůzi oddílu národní házené rozhodnuto o rozdělení oddílu na 

národní házenou a mezinárodní házenou. K propagačnímu utkání v házené přijala pozvání 

Dukla Praha. Od podzimu 1966 jiţ hrají muţi mistrovskou soutěţ. [15] 

2.4.4 70. a 80. léta 

Zatímco se vedení oddílu z počátku nepodařilo získat dostatečný počet dobrovolných 

funkcionářů, začala se úspěšně rozvíjet výchovná a trenérská práce s mládeţí. Druţstvo 

dorostenců, vytvořené z ţákovského druţstva oddílu národní házené, postoupilo přes 

okresní a krajský přebor do dorostenecké ligy a tuto soutěţ hrálo v letech 1969 – 1972. 

Odchodem do vyšší věkové kategorie posílilo sice druţstvo muţů, vedení oddílu se však 

nepodařilo zajistit náhradu z ţactva. Podstatné zlepšení celkové práce oddílu nastává roku 

1973. K aktivní činnosti se vrací někteří z bývalých hráčů oddílu národní házené. [15] 

Po reorganizaci soutěţí v roce 1975 se stává krajský přebor I. třídy třetí nejvyšší 

soutěţí v republice. První druţstvo muţů si však i přes zvýšenou konkurenci dokázalo udrţet 

tuto náročnou soutěţ. Hraje zde s dobrými výsledky několik let, pak však nastává generační 

problém a přichází krize. Nedaří se zachovat stabilní účast v krajském přeboru I. třídy, 

muţstvo několikrát sestupuje a opět se vrací zpět. [15] 
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2.4.5 Novodobá historie 

Aţ v roce 1986 po překonání generačního problému se daří vybojovat stabilní účast 

muţstva v krajském přeboru I. třídy a udrţet se v něm do sezóny 1998/1999. V této sezóně 

došlo k posílení prvního druţstva muţů. Do Přerova přestoupili hráči z Hranic, Olomouce, 

Kostelce na Hané a Prostějova, kteří společně s vlastními odchovanci dokázali vybojovat 

historický postup do druhé nejvyšší soutěţe v republice – II. ligy. [15] 

Začátkem roku 1999 dochází také k další důleţité změně, oddíl odchází z tělovýchovné 

jednoty TJ Spartak Přerovské strojírny a stává se členem Sokola HC Přerov. [15] 

V posledních letech se Přerovu daří především v muţské kategorii, kdy v sezóně 

2007/2008 dokázal zvítězit v I. lize. Jako vítěz soutěţe dostal moţnost zahrát si baráţ o 

extraligu proti Hustopečím u Brna, ve které ale propadl a obě utkání prohrál vysokým 

rozdílem. [15] 

Od sezóny 2009/2010 Přerov přesto extraligovou soutěţ hraje, kdy z nejvyšší soutěţe 

odstoupilo právě muţstvo Hustopečí u Brna a jeho místo bylo nabídnuto Přerovu. V této 

první přerovské extraligové sezóně druţstvo obsadilo 10. místo a zajistilo si účast i v dalším 

ročníku této soutěţe. [15] 
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3 Teoretická východiska měření trhu 

Měření trhu je významnou marketingovou činností, protoţe slouţí k hodnocení 

konkurenční pozice společnosti, vytvoření podkladu pro finanční plán a sestavení podkladu 

pro vymezení strategie společnosti. [7] 

3.1 Základní typy marketingového měření 

Před zkoumáním základních přístupů k měření trhu je důleţité definovat hlavní trţní 

indikátory, které jsou významné pro manaţery: [7] 

 

1. Velikost trhu (současný prodej) - představuje minulou nebo současnou úroveň 

poptávky, které bylo skutečně dosaţeno všemi společnostmi na daném trhu. 

2. Potenciál trhu - představuje horní hranici poptávky v určitém časovém období. To 

znamená, ţe potenciál trhu je buď maximální prodejní příleţitost, která můţe být 

dosaţena v současné době (tzv. aktuální potenciál trhu), nebo ta, která můţe být 

dosaţena během určitého budoucího období (tzv. budoucí potenciál trhu). 

3. Prognóza trhu - je odhad budoucí úrovně poptávky, která má být dosaţena všemi 

společnostmi prodávajícími na vymezeném trhu v určitém časovém období. 

4. Velikost prodeje - je buď minulou, nebo současnou úrovní poptávky uspokojené danou 

společností. 

5. Potenciál prodeje – je limit moţného prodeje, k němuţ se dostane poptávka dané 

společnosti. 

6. Prognóza prodeje – je odhad budoucí úrovně poptávky po výrobcích dané společnosti. 

 

Při vývoji těchto typů měření by se měli manaţeři obvykle zabývat prognózou tempa 

růstu v průběhu času a velikosti strategických mezer mezi měřeními. Přesněji řečeno, pokud 

se počet potenciálních kupců nebo tempo růstu nákupu postupem času zvyšuje, pak se 

můţe zvýšit i potenciál trhu. Prognóza trhu se v průběhu času můţe zvýšit z několika 

důvodů: [1] 

 Pokud klesají ceny, můţe u potencionálních zákazníků dojít ke zvýšení schopnosti 

kupovat produkty. 

 Odvětví odbytového úsilí (týkající se kvality produktu, reklamních a prodejních 

nákladů a rozšíření distribuce) se můţe stát rozsáhlejším tak, ţe větší počet 

potencionálních zákazníků plně vnímá nebo získá výhody produktu. 
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 Také faktory ţivotního prostředí (např. ekonomické podmínky nebo změna 

sociálních hodnot) mohou stimulovat ochotu nebo schopnost potenciálních 

zákazníků koupit produkt. 

Prodej jednotlivých společností můţe v průběhu času růst pro jeden těchto z důvodů. 

Za prvé se můţe prodej všech firem soutěţících v daném odvětví zvýšit z důvodu celkového 

nárůstu prodeje výrobního odvětví. Za druhé mohou některé společnosti získat prodej na 

úkor konkurentů tím, ţe lépe komunikují nebo nabízí lepší kombinace výhod, čímţ zvyšují 

svůj podíl na trhu. [1] 

Nejdůleţitější strategické dopady těchto opatření mohou být odvozeny porovnáním 

potenciálu trhu k velikosti trhu a porovnáním velikosti trhu s velikostí prodeje (uspokojeným 

danou společností). Pokud existuje velký rozdíl mezi potenciálem trhu a velikostí trhu, pak 

existuje velký propad primární poptávky. To znamená, ţe by manaţeři měli zkoumat faktory, 

které ovlivňují základní poţadavek určení toho, jak můţe být zvýšena primární poptávka. 

Pokud existuje velký rozdíl mezi velikostí trhu a velikostí prodeje, pak existuje propad 

selektivní poptávky. V takových situacích by měli marketingoví manaţeři přezkoumat 

procesy výběru zákazníků k určení příleţitostí ke zvýšení podílu na trhu. [1] 

 

Obr. 3.1 - Schéma měření základních ukazatelů 
[7]

 

 

3.2 Celkový tržní potenciál 

Celkový trţní potenciál je maximální úroveň trţeb, které mohou dosáhnout všechny 

firmy v odvětví v daném období za daného marketingového úsilí odvětví a podmínek 

prostředí. Odhad celkového trţního potenciálu je zaloţený na potenciálním počtu kupujících, 

na průměrném mnoţství zakoupeném jedním kupujícím a na ceně. [1] 
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Jestliţe 500 tisíc lidí kaţdoročně navštěvuje házenkářská utkání, jeden divák přijde 

průměrně na 6 utkání ročně a cena vstupenky je 50 Kč, pak celkový trţní potenciál pro 

házenkářská utkání je 150 milionu Kč (500 000 x 6 x 50 Kč). 

Existují dva druhy rozhodnutí, které zpravidla vyţadují odhad celkového trţního 

potenciálu: [1] 

3.2.1 Vyhodnocení tržních příležitostí 

Aby bylo moţno rozhodnout, jaké trţní příleţitosti sledovat v budoucnu, budou chtít 

společnosti stanovit trţní potenciál. Například, velký zdroj závazků vytvořený společnostmi, 

které vstupují na trh. Tyto závazky by nebyly ekonomicky odůvodněné v případě, ţe by 

společnosti nebyly schopny identifikovat velkou potenciální poptávku. [1] 

V případě existujících produktů, mohou být trţní příleţitosti snadněji zkoumané, pokud 

je trţní potenciál moţné měřit a srovnávat s velikostí prodeje trhu. Kdyţ je trţní potenciál 

mnohem větší neţ velikost prodeje trhu, pak mají všichni dodavatelé příleţitost ke zvýšení 

objemu prodeje sledováním politiky (jako jsou niţší ceny) ke sniţování propadu primární 

poptávky. Nicméně pokud se velikost prodeje trhu blíţí k trţnímu potenciálu, pak společnost 

bude vědět, ţe jedinou cestou k růstu trţeb společnosti je zvýšit svůj podíl na trhu. 

V důsledku toho je tedy v druhém případě trţních příleţitostí obecně méně (samozřejmě 

pokud společnost věří, ţe má některé jedinečné výhody, které mohou být pouţity ke zvýšení 

podílu na trhu). [1] 

3.2.2 Stanovení prodejních kvót a cílů 

Trţní potenciál musí být obvykle zváţen za účelem stanovení přiměřených cílů pro 

prodejce a distributory. Potenciální poptávky na některých prodejních místech mohou růst 

tak rychle, ţe jsou ostré roční nárůsty v prodejních cílech odpovídající. Nicméně jiná území 

mohou být stagnující v počtu potenciálních kupců a kupní ceny. Proto by spravedlivé 

vyhodnocení síly prodeje a distributorova výkonu mělo být zaloţeno na celkovém potenciálu 

prodeje. [10] 

3.3 Relativní tržní potenciál 

Relativní trţní potenciál je procentuální rozdělení trţního potenciálu mezi různé části 

trhu (jako jsou zeměpisné oblasti nebo zákaznické skupiny). Obvykle jsou opatření 

relativního potenciálu pouţita na pomoc managementu při rozdělení některých zdrojů 

efektivně. Například při rozdělení komunikačních výdajů bude poţadováno, aby byla 

propagace prodeje a reklamní rozpočet mezi různými trhy rozdělena na základě relativní 

důleţitosti kaţdého trhu. [3] 
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3.4 Plánování prodeje 

Opatření trţního potenciálu mohou být významným přínosem pro manaţery. Nicméně 

protoţe trţní potenciál souvisí s velikostí prodeje trhu a velikostí prodeje společnosti, můţe 

být uţitečnost odhadů trţního potenciálu rozšířena o srovnání s plánovaným prodejem. [4] 

Plánované prodeje jsou odhady budoucích úrovní poptávky. Tato měření trhu mohou 

mít obrovský dopad na všech funkčních oblastech organizace, protoţe jsou pouţívány při 

mnoha různých rozhodnutích. Existují však důleţité rozdíly v typech plánování prodeje a 

metodách plánování prodeje. Dvěma hlavními typy plánování prodeje jsou prognóza prodeje 

trhu a prognóza prodeje společnosti. [4] 

3.4.1 Prognóza prodeje trhu 

Manaţeři mohou pouţívat prognózu prodeje trhu k odhadnutí celkového prodeje, 

kterého bude dosaţeno všemi dodavateli na příslušném trhu. Existují čtyři základní vyuţití 

prognózy prodeje trhu: [3] 

 Prognóza prodeje trhu uvádí očekávané míry růstu alternativních trhů. Proto jsou 

zde uţitečné prvky firemního marketingového plánování. 

 Míra růstu prodeje trhu má hlavní vliv na intenzitu hospodářské soutěţe. Pokud 

prognóza managementu ukazuje dramatický pokles tempa růstu prodeje trhu, bude 

management vědět, ţe budoucí zisky z prodeje společnosti musí pocházet ze 

zvýšení podílu na trhu, za předpokladu, ţe často podporuje vysokou cenu a 

reklamní soutěţe. 

 Prognóza prodeje trhu je také důleţitá pro střední management. Znát budoucí 

úroveň prodeje trhu umoţňuje společnosti výpočet podílu na trhu potřebný 

k dosaţení svých prodejních cílů. Například, daný prodejní cíl je 30 tisíc jednotek a 

prognóza prodeje trhu je tři miliony jednotek, manaţeři mohou posoudit, jestli je 

nebo není moţné dosáhnout jednoho procenta podílu na trhu zaloţeného na 

společností plánované úrovni odbytového úsilí a na aktuálním podílu na trhu. 

 Míra růstu trhu má obecně velký vliv na růst trţeb společnosti. Prognóza prodeje 

trhu je tedy často důleţitým základem pro prognózu prodeje společnosti. 

3.4.2 Prognóza prodeje společnosti 

Po odhadnutí poptávky společnosti je dalším úkolem marketérů zvolit úroveň 

marketingového úsilí. Zvolená úroveň pomůţe odvodit očekávanou úroveň trţeb. Prognóza 

prodeje společnosti je tedy úroveň prodeje společnosti zaloţená na zvoleném 

marketingovém plánu a předpokládaném marketingovém prostředí. Prognózy celkového 

prodej společnosti, jsou nejuţitečnější pro celkové finanční plánování společnosti. [4] 
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3.5 Házenkářský trh 

Pro velké mnoţství lidí je sport především zábavou, hrou a odreagováním. Sport se 

však postupem času stal vedle zábavy samostatným ekonomickým odvětvím. Lze jej díky 

jeho vlivu na velké mnoţství cílových skupin povaţovat za jedno z nejefektivnějších a 

nejprogresivnějších obchodních odvětví současnosti. [25] 

Házenkářský trh je trhem sloţeným z několika důleţitých jednotlivých trhů. Jedná se o 

trh hráčů, trh sponzorů, trh médií a trh diváků. Kaţdý z těchto jednotlivých trhů ovlivňuje 

svým způsobem velikost házenkářského trhu. 

Abychom mohli stanovit celkovou velikost házenkářského trhu, je třeba se nejdříve 

zaměřit a vysvětlit jak mohou házenkářský trh ovlivnit a co to vlastně jednotlivé trhy jsou. 

Házenkářský trh tvoří součet jednotlivých trhů, které jsou navzájem propojeny: 

3.5.1 Trh hráčů 

V případě, ţe tým potřebuje posílit na určitém postu o hráče, tak právě tento trh nabízí 

moţnost je získat. Za kaţdý přestup se platí přestupová částka, která závisí na hráčově 

věku, úspěších, zkušenostech a v neposlední řadě také na jeho celkové kvalitě. 

V případě, ţe jeden tým nechce hráče jinému týmu prodat, je alternativou tzv. střídavý 

start. Při této dohodě můţe hráč nastupovat ve dvou týmech současně, přičemţ tyto dva 

týmy nesmí hrát stejnou soutěţ a o tom kde bude hrát, rozhoduje v případě souběţných 

zápasů hráčův mateřský klub. 

Vetší kvalitou hráčů je sice zajištěna větší atraktivita pro diváky a sponzory, není však 

zajištěno, ţe tým zvítězí v kaţdém zápase v domácím prostředí, popřípadě na hříštích 

soupeřů. 

3.5.2 Trh sponzorů (sponzoring) 

Čistě z právního hlediska se ve sponzorské smlouvě obě strany zavazují k jejímu 

plnění. Lze ji povaţovat za směnnou smlouvu, na základě které stojí na jedné straně sponzor 

- ten, kdo investuje, a na straně druhé příjemce – ten, který za tyto prostředky odvádí přesně 

specifikovanou práci. [16] 

Sponzorování dnes u nás hojně přešlo i do výkonnostního sportu a do sportu pro 

všechny a přináší nejširší moţnosti z hlediska činností, které lze sponzorovi nabídnout. 

Především jsou to produkty, které vznikají vlastním provozováním sportu: nabídky různých 

tělovýchovných sluţeb, sportovních akcí, zvláštních akcí (soustředění). Dále jsou to pak 

nabídky, které se nevztahují přímo ke sportu: ubytovací sluţby, provoz cestovní kanceláře. 

Dobrá image házené se přenáší i na sponzora. Stejně jako jednotliví sportovci, tak i 

kluby a týmy ji vyuţívají k získávání sponzorů. Jejich image závisí v první řadě na jejich 

kolektivní soudrţnosti a ucelenosti, protoţe na veřejnosti se prezentují jako uzavřené 
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jednotky. Najdou-li se však v týmu jednotliví sportovci, kteří převyšují ostatní, pak je zde 

nebezpečí, ţe image bude tvořena jen těmito dominantními osobnostmi. Nevhodné chování 

vedoucích hráčů se můţe velice rychle přenést na celý tým, který tak přichází o sponzora. V 

této souvislosti je moţné pro potřeby sportovních klubů uvést některé rámcové náměty pro 

vyhledávání sponzorů: [16] 

 trvale sledovat inzertní část novin a časopisů, kde jsou údaje o podnicích, 

dlouhodobě provádějících takovou reklamu, která by se mohla zdát pro 

sponzorskou nabídku zajímavá 

 zhodnotit stávající sponzorská spojení především z hlediska hlavních sponzorů 

 hledat sponzory v rodinných příslušnících a známých členů sportovního klubu 

 orientovat se na sponzory pro svůj sportovní klub i při společenských událostech 

3.5.3 Trh medií 

Rozhodující úlohu při sponzorování sportu hrají média. Jsou zodpovědná za 

rozmnoţování reklamních nápisů. V začátcích sportovního sponzoringu zazněly kritické 

hlasy, které chtěly zamezit televiznímu vysílání sportovních přenosů, ve kterých se 

objevovala reklama sponzorů na stadionech. Důvodem byla tzv. chytrá neplacená 

reklama ze strany sponzorů, kteří si zaplatili reklamu jen na stadiónu a těšili se tak větší 

medializaci díky televizním přenosům, ale také tisku. Sponzoringu tak hrozilo nebezpečí 

zániku, a to na úkor sportu. Nakonec se jednotlivé subjekty dohodly a média jiţ projevila 

ochotu vysílat sportovní akce. Z hlediska médií jsou pro sponzora důleţité následující 4 

body, na základě kterých můţe posoudit reklamní média: [16] 

1. Rozlišení cílových skupin a šířka dosahu – Cílová skupina je celek specificky 

definovaných spotřebitelů, kteří jsou oslovováni rozlišnými marketingovými nástroji. 

Cílové skupiny se dělí dle geografických, demografických, sociodemografických a 

psychografických kritérií. Rozlišením dochází k systematickému roztřídění různorodé 

nebo příliš heterogenní cílové skupiny do jednotlivých homogenních dílčích skupin, za 

účelem lepšího uspokojení potřeb. Šířkou dosahu se rozumí počet osob, které přišly do 

styku s reklamou. 

2. Časová mediální forma (četnost kontaktu) – Četnost kontaktu je průměrný počet 

kontaktů cílové osoby nebo skupiny s reklamním nosičem. Základní otázkou zkoumání 

reklamního účinku je, do jaké míry navýšení četnosti kontaktu posiluje reklamní účinek. 

3. Kritéria kvality kontaktu – Kvalita kontaktu vyjadřuje schopnost média předat reklamu 

cílovým skupinám. Posuzuje se kontakt mezi uţivatelem a reklamovaným prostředkem 

v médiích. Kritéria jako podoba reklamy, svoboda projevu, sociální a prostorové situace 

mediálního kontaktu a funkce média ovlivňují kvalitu kontaktu. 
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4. Kritéria prezentace – Důleţité je zajištění místa, pouţitelnost a náklady. Zajištění místa 

na velkých akcích jako jsou Olympijské hry nebo Mistrovství světa je dlouhodobou 

záleţitostí. Pouţitelnost je omezena limitovanou nabídkou prostoru, ale také vnitřními 

opatřeními např. Mezinárodního olympijského výboru. Posledním bodem prezentace 

jsou náklady. Výše nákladů je silně závislá na národní nebo mezinárodní účasti 

sportovců a celkové image sportovní akce. 

3.5.4 Trh diváků 

Tento trh je nejdůleţitější sloţkou házenkářského trhu. Diváci mohou svou přítomností 

povzbudit hráče a pomoci jim k lepším výkonům. Trh je však velmi limitován prestiţí házené 

v porovnání s ostatními sporty. Oblíbenost házené v České republice během posledních let 

klesá. Jednoznačně nejpopulárnějšími sporty jsou lední hokej a fotbal. Kromě házené patří 

mezi další populární sporty u nás atletika, basketbal, florbal, lyţování, snowboarding, tenis a 

volejbal. 

Ve světě jsou nejpopulárnějšími sporty fotbal, kriket a lední hokej. Ale například 

v Německu je házená (hned po fotbale) druhým nejoblíbenějším sportem, vysoké oblíbenosti 

se tento sport stále těší také v severských zemích, k čemuţ pomáhají především výkony 

norských ţenských reprezentantek, které jsou pětinásobnými evropskými šampiónkami. 

Popularita házené díky úspěchům muţské reprezentace stoupá ve Franci, která zvítězila na 

všech čtyřech posledních vrcholných akcích (2xMS, ME a OH). [21] 
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4 Metodika shromažďování dat 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikace a následná analýza faktorů 

působících na výši návštěvnosti domácích utkání sledovaných klubů, účastnících se dvou 

nejvyšších házenkářských soutěţí v České republice. 

4.2 Obsah práce 

Práce vystihuje faktory, které mohou ovlivnit výši počtu diváků vyhledávajících 

házenkářské zápasy sledovaných klubů. Důleţitou součástí práce je následné porovnávání 

výsledků analýz navzájem mezi jednotlivými kluby a sezónami, které byly zkoumány. Práce 

se zabývá pouze některými vybranými faktory, jeţ se dají vhodně pouţít při analýze. Do 

analýzy byly zahrnuty kluby: TJ Sokol Kostelec na Hané – HK a HC Sokol Přerov. Práce se 

zabývá základními částmi posledních čtyř odehraných sezón, tzn. ročníky 2007/2008 – 

2010/2011. 

4.3 Použité údaje 

Tato bakalářská práce vychází výhradně z oficiálních zápisů o utkání. Z nich byly 

získávány počty diváků na házenkářských zápasech a další důleţité informace týkající se 

těchto střetnutí. Ze zápisů však nebylo moţné vyčíst všechny údaje, a tak bylo potřeba 

ostatní informace čerpat z internetových zpravodajských serverů a webových stránek 

zaměřených na problematiku házenkářského dění. Výsledky jednotlivých utkání byly získány 

na stránkách www.chf.cz a www.hazena.pb.cz. Pro určení postavení klubů v tabulce ligy 

před kaţdým sledovaným zápasem byly shromaţdovány výsledky všech utkání a vytvořeny 

průběţné tabulky, ze kterých pak jiţ bylo snadné umístění daných týmů zjistit. 

4.4 Kontrola údajů 

Většina dat pro analýzu faktorů návštěvnosti byla získávána z oficiálních zápisů o 

utkání, coţ je nejvyšší moţný důvěryhodný zdroj. Kontrola správnosti údajů probíhala tedy 

pouze při shromaţďování výsledků ostatních utkání, důleţitých pro určení postavení týmů v 

tabulce. Pokud hledaný údaj chyběl na jednom zdroji, byla moţnost ho vyhledat na zdrojích 

ostatních, například na oficiálních stránkách jednotlivých klubů. 
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4.5 Zpracování údajů 

Získaná data byla zpracovávána pomocí programu Microsoft Excel a softwaru SPSS. 

Excel byl pouţit především při sběru údajů a vytváření tabulek pro určení postavení v 

tabulce. SPSS byl hlavním programem pro samotnou analýzu. 

4.6 Datový soubor 

Přesná velikost datového souboru závisí na počtu sledovaných sezón a na klubech, 

které analýza zahrnuje. V tomto případě sleduje domácí utkání dvou házenkářských klubů za 

poslední čtyři sezóny. Byly sesbírány informace týkající se 88 domácích zápasů těchto 

klubů. Do analýzy však bylo zahrnuto 86 údajů, protoţe utkání mezi Kostelcem a 

Chomutovem v sezóně 2007/2008 nebylo odehráno. Důvodem bylo, ţe hosté k utkání vůbec 

neodcestovali a tudíţ bylo kontumováno výsledkem 12:0 ve prospěch domácích. V analýze 

není pouţito ani letošní poslední domácí utkání Kostelce. Zápas proti Košutce nebyl do 

uzávěrky sběru dat odehrán. 

4.7 Omezení při tvorbě práce 

Během sběru údajů bylo největším problémem vyhledat všechny potřebné informace, 

které byly lehce dostupné pro aktuální ročník. Při shánění stejných údajů ke starším 

sezónám bylo zapotřebí prohledání většího mnoţství věrohodných zdrojů. Přesto bohuţel 

nebylo moţné sehnat všechny potřebné informace k analýze některých vlivů, které mají na 

počet diváků zřejmý dopad. 
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5 Analýza návštěvnosti utkání v házené 

Tato kapitola se zabývá řešením praktického úkolu. Rozebírá návštěvnost, jakoţto 

ukazatel poptávky zákazníků z různých pohledů. Byla sledována domácí návštěvnost za 

poslední čtyři ročníky dvou nejvyšších českých házenkářských soutěţí u dvou 

házenkářských klubů. Jedná se o TJ Sokol Kostelec na Hané - HK a Sokol HC Přerov.  

V této části jsou rozebrány faktory, které mohou ovlivnit domácí návštěvnost utkání v 

házené. Návštěvnost a faktory, které její výši ovlivňují, byly analyzovány ve dvou rovinách. 

V jedné rovině je rozebírána návštěvnost obou klubů jako celku, ve druhé  rovině se práce 

pokouší nacházet rozdíly mezi dílčími sledovanými kluby, nebo sezónami, kterými se práce 

zabývá. 

5.1 Vývoj návštěvnosti sledovaných týmů 

Z porovnání průměrné návštěvnosti domácích zápasů Kostelce a Přerova minulých 

sezón je vidět obrovský nárůst ve dvou posledních sezónách. Hlavním důvodem tohoto 

nárůstu je postup přerovského druţstva z 1. ligy do nejvyšší české házenkářské soutěţe – 

ZUBR extraligy. Zatímco průměr prvních dvou sledovaných sezón je 125 diváků na zápas, 

během následujících dvou návštěvnost přibliţně o 100 diváků vzrostla. Zatím nejvyšší 

průměrná sezónní návštěvnost těchto dvou klubů byla zaznamenána v letošní sezóně, kdy 

se počet diváků dostal na 233. 

 

Obr. 5.1 – Průměrná domácí návštěvnost sledovaných týmů 
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Rozdíl v návštěvnostech za jednotlivé pozorované sezóny je ještě více zřetelný 

z porovnání návštěvností obou klubů zvlášť. Kostelecká návštěvnost za všechny čtyři 

sledované sezóny zůstává téměř stejná, kolem 175. K mírnějšímu poklesu došlo pouze 

v loňské sezóně, tento rozdíl byl ale v letošní sezóně opět vyrovnán. Viditelně větší výkyvy 

v návštěvnosti jsou však u přerovského týmu. Největší rozdíl je mezi sezónami 2008/2009 a 

2009/2010, kdy ve druhé z těchto sezón byl průměr o 200 diváků vyšší. Důvodem je jiţ 

zmíněný postup přerovských házenkářů do extraligy. Překvapuje však nízká návštěvnost 

právě v sezóně 2008/2009, ve které si vybojovali postup. Během této sezóny Přerov z 

11 domácích zápasů pouze jednou remizoval a jednou prohrál, avšak návštěvnost byla 

pouhých 61 diváků na zápas. 

 

Obr. 5.2 – Průměrná domácí návštěvnost jednotlivých týmů 

 

Další obrázek zřetelně ukazuje a porovnává míru variability neboli rozptyl dat. Při 

porovnání návštěvnosti Kostelce ve všech sezónách není patrný velký rozdíl 

v mezikvartilovém rozpětí. Coţ znamená, ţe návštěvnost na domácích utkáních Kostelce 

není příliš proměnlivá a tudíţ je pravděpodobné, ţe kostelecké zápasy sledují v převáţně 

většině věrní fanoušci. Naopak velký rozdíl je viditelný při porovnání přerovské návštěvnosti. 

Především mezi sezónami 2008/2009 a 2009/2010, kdy se zvýšila hlavně celková 

návštěvnost, k čemuţ pomohlo i přestěhování dějiště domácích utkání z haly na Předmostí 

do Tenisové haly v centru města, jejímţ vlastníkem je Tenisový Klub Precolor Plus Přerov a 
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která je rozlohou a především kapacitou výrazně větší. Rozdíl v mezikvartilovém rozpětí je 

zřetelný také mezi sezónami 2007/2008 a 2008/2009. Coţ bylo způsobeno hlavně celkovým 

poklesem zájmu diváků o přerovskou házenou, i přes velmi úspěšnou sezónu tohoto týmu. 

 

Obr. 5.3 - Krabicový graf návštěvnosti 

 

5.2 Nejvyšší a nejnižší návštěvy sledovaných týmů 

Obr. 5.4 - Nejvyšší návštěvy jednotlivých týmů 
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Velké nárůsty u návštěvností Přerova jsou jasně vidět i na obrázcích 5.4 a 5.5. Na 

kterých jsou zaznamenány absolutně nejvyšší a nejniţší návštěvy během jednotlivých sezón. 

V prvních dvou sledovaných sezónách bylo maximem 150 diváků, kteří v sezóně 2007/2008 

přišli hned na dva zápasy, v prvním případě na atraktivní duel proti Litovli a poté i v poslední 

kole této sezóny na utkání proti týmu z Dvora Králové nad Labem. Nejvyšší návštěvnosti 

však bylo dosaţeno v první extraligové sezóně, během zápasu Přerov – Hranice se do 

hlediště vtěsnalo 423 diváků. Také u nejniţších návštěvností podle jednotlivých ročníků 

došlo k výraznému nárůstu. Za obě extraligové sezóny, které Přerov doposud odehrál, 

navštívilo jejich zápas nejméně 148 diváků, kdeţto při účasti v 1. lize přišlo na dva zápasy 

proti celkům z Čech pouze 35 diváků.  

Minimální sezónní návštěva Kostelce je během čtyř sledovaných sezón neměnná a 

pohybuje se okolo 100 diváků. Nejvyšší návštěva od sezóny 2007/2008, kdy na hanácké 

derby Kostelce na Hané – Prostějov přišlo 350 diváků, klesala. Tento nelichotivý trend byl 

překonán aţ v letošní sezóně, kdyţ domácí utkání Kostelce proti soupeři ze Šumperka 

navštívilo 380 diváků, coţ je také absolutně rekordní návštěva na jednom utkání v Kostelci 

za tyto čtyři pozorované sezóny. 

 

Obr. 5.5 - Nejnižší návštěvy jednotlivých týmů 

 

5.3 Návštěvnost v závislosti na typu soutěže 

To, co jiţ bylo patrné z předchozích grafů, je pouze potvrzeno na dalším obrázku. 

Přerovská návštěvnost díky účasti týmu v nejvyšší české házenkářské soutěţi prudce 

vzrostla.  Během prvoligových sezón byla přerovská návštěvnost pouze 75 diváků na 
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sezónu, kdeţto v následujících dvou sezónách, které jiţ byly extraligové, byla divácká 

návštěvnost 269 za utkání. 

Tato čísla jsou jednoznačně dána velkou rozdílností v kvalitě obou soutěţí. V extralize 

nastupuje pravděpodobně 12 nejlepších týmů z celé republiky (např. Dukla Praha, Hranice, 

Karviná, Plzeň, Zubří), zatímco v 1. lize hrají pouze muţstva tzv. druhého sledu. Rozdíl mezi 

těmito soutěţemi je obrovský i podle výsledků týmů, které se do soutěţe z 1. ligy probojují. 

Tyto týmy bojují během kaţdé sezóny o svou příslušnost k elitě pro následující ročník. Coţ 

platí nejen pro Přerov, ale v letošní sezóně také pro Brno, které nahradilo po jednoročním 

účinkování v extralize Dvůr Králové. 

 

Obr. 5.6 - Návštěvnost Přerova podle soutěže 

 

5.4 Návštěvnost v závislosti na začátku utkání 

Pro určení odlišností v návštěvnosti obou sledovaných klubů v závislosti na začátku 

utkání byl srovnáván rozdíl mezi dopoledním a odpoledním výhozem. Z grafu vyplývá, ţe 

návštěva je mírně vyšší při dopoledním začátku. Avšak rozdíl je pouze 27 diváků na zápas, 

z čehoţ je zřejmé, ţe pro diváky obou klubů není různý začátek utkání rozhodující a cestu do 

hlediště si najdou v dopoledních i odpoledních hodinách. 
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Obr. 5.7 - Návštěvnost sledovaných týmů podle začátku utkání 

 

Při analýze obou týmů zvlášť zjistíme, ţe kosteleckým divákům lépe vyhovuje pozdní 

začátek utkání, kdeţto u přerovských fanoušků je tomu naopak. Rozdíly jsou celkem patrné. 

Na dopolední zápasy kosteleckých chodí 170 diváků, zatímco odpolední navštěvuje přes 200 

diváků. Jak jiţ bylo předznamenáno, pro přerovské obecenstvo je více vyhovujícím začátkem 

utkání dopolední čas. V této části dne navštíví utkání zhruba o 55 diváků více. 

 

Obr. 5.8 - Návštěvnost jednotlivých týmů podle začátku utkání 
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5.5 Návštěvnost v závislosti na dni utkání 

Na obrázku 5.9 jsou zaznamenány všechny hrací dny. Z analýzy se jako nejideálnější 

den pro házenou jeví středa, coţ je zřejmě způsobeno minimálním počtem středečních 

zápasu hraných v 1. lize. Tudíţ vysoké číslo zvyšuje fakt, ţe většinu středečních zápasů 

odehrál Přerov proti soupeřům v extralize, kde nejsou středeční hrací dny díky nabitému 

programu extraligy nijak výjimečné. Druhým nejlepším dnem pro konání zápasů je neděle, 

která svou návštěvností převýšila sobotní termín o více neţ 55 diváků na zápas. 

 

Obr. 5.9 - Návštěvnost sledovaných týmů podle dne utkání 

 

Z porovnání sledovaných týmů jsou odlišnosti zřetelné ještě více. Jiţ z předchozího 

obrázku bylo zřejmé, ţe nejvíce táhnou středeční zápasy, a to nejen v extralize, ale i 

v soutěţi o úroveň níţ. Nyní se však zaměříme na dva víkendové dny a rozebereme je pro 

oba týmy zvlášť.  

Při porovnání jednotlivých dní vidíme, ţe na sobotní zápasy chodí více diváků 

v Kostelci, nedělní utkání jsou naopak sice nepatrně, ale přesto více vyhledávána fanoušky 

v Přerově. 

Mezi sobotní a nedělní návštěvností Přerova je vidět obrovský rozdíl. Zatímco v sobotu 

navštíví utkání v průměru 91 lidí, nedělní termín utkání vyhovuje dvojnásobnému počtu. 

Návštěvnost v sobotu by byla ještě výrazně niţší, průměrný počet je však zvýšen jediným 

extraligovým zápasem, který se odehrál tento den. Tento zápas proti soupeři z Lovosic 

navštívilo 220 diváků, coţ je také celkový rekord obou týmů na zápasech odehraných 

v sobotu. 
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Obr. 5.10 - Návštěvnost jednotlivých týmů podle dne utkání 

 

Pro kostelecké publikum je víkendový termín utkání sice také méně výhodný, avšak 

rozdíl oproti středě je v průměru pouze 31 diváků. Úroveň diváků, kteří navštěvují sobotní 

nebo nedělní zápasy je přibliţně stejná. Z čehoţ vyplývá, ţe ani den konání u kosteleckých 

fanoušků není rozhodujícím faktorem a svému týmu jsou věrní. Bohuţel je také zřejmé, ţe 

ani netypické středeční zápasy, nepřilákají do hlediště výrazně větší počet diváků. 

5.6 Návštěvnost v závislosti na měsíci utkání 

Obr. 5.11 - Návštěvnost sledovaných týmů podle měsíce utkání 
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Z následujícího grafu vyplývá, ţe nejvyšší návštěvnost sledovaných klubů je 

v měsících únoru a březnu, coţ jsou první dva měsíce odvetné části soutěţe. To můţe být 

způsobeno zimní herní přestávkou, která trvá přibliţně dva měsíce. V dalších měsících 

návštěvnost klesla přibliţně o 67 diváků, důvodem je pravděpodobně fakt, ţe o celkovém 

pořadí v tabulce je v tomto období rozhodnuto a tudíţ mají tato utkání pro diváky jiţ menší 

náboj. V kaţdém měsíci podzimní části byla utkání vyhledávána zhruba stejným počtem 

diváků, průměrně 170 diváků, nejmenší návštěvnost přišla na utkání v měsíci říjnu, kdy jejich 

počet klesl na 155 diváků. 

 

Obr. 5.12 - Návštěvnost jednotlivých týmů podle měsíce utkání 

 

Z obrázku 5.12, na kterém je znázorněna měsíční návštěvnost jednotlivých týmů, je 

vidět postupný vzrůstající zájem kosteleckých fanoušků o zápasy svého týmu během 

podzimních měsíců a tento nárůst dosáhl maxima v listopadu, kdy utkání navštěvovalo 192 

lidí, v prosinci však opět došlo k poklesu aţ na pouhých 120 diváků. To mohlo být způsobeno 

zápasy s méně atraktivními soupeři. V jarní části soutěţe se návštěvnost udrţovala na 

přibliţně stejné hodnotě, pouze v březnu průměr vyskočil na číslo 241, k čemuţ dopomohl 

pro kostelecké velmi atraktivní duel se Šumperkem (nováčkem v 1. lize). Vzájemné 

kostelecko-šumperské vztahy jsou po dlouhou dobu velmi dobré, kdyţ ještě během 

účinkování Šumperku ve 2. lize hostovali někteří z jejich hráčů v Kostelci a naopak mladí 

hráči z Kostelce, kteří ještě výkonnostně nedosahovali úrovně 1. ligy, hostovali právě 

v Šumperku. 

U přerovské návštěvnosti je v podzimní části viditelný přesně opačný vývoj. Počet 

diváků v září byl 213, listopadu o 60 méně a v prosinci počet opět přesáhl hranici 210 diváků. 

Podobná hodnota byla zaznamenána i v prvním měsíci odvetných zápasů, coţ se bohuţel 

během dalším měsíců nepodařilo udrţet a návštěvnost opět klesala. Tento vysoký pokles, 
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který se projevil především v dubnu a květnu (průměr za tyto dva měsíce byl 95 diváků), je 

způsoben účastí Přerova v extralize, kde základní část končí v březnu a v následujících dvou 

měsících se hraje nadstavbová část, která není do této analýzy zahrnuta. Druhým důvodem 

je, ţe v prvoligových sezónách měly tyto zápasy pro diváky menší náboj, protoţe o konečné 

pozici týmu v tabulce bylo rozhodnuto a v této části sezóny jiţ měl Přerov duely se 

všemi atraktivními soupeři za sebou.  

5.7 Návštěvnost v závislosti na soupeři  

Prestiţ soupeře je další důvodem, proč přijít osobně na házenkářské utkání. Mnoho 

házenkářských diváků si vybírá utkání, která navštíví právě podle soupeře svého oblíbeného 

týmu. Vzdálenost od protivníka hraje významnou roli v rozhodování, zda cestovat nebo 

necestovat na venkovní utkání se svým týmem. 

Podle obrázku 5.15 je nejvyšší průměrná návštěvnost proti třeboňskému a praţským 

soupeřům, protoţe s hráči těchto týmů na utkání vţdy cestovaly i velmi početné skupiny 

jejich fanoušků. Zápasy Kostelec – Chodov i zápasy Přerova s Duklou Praha a Třeboní 

navštívilo vţdy nejméně 200 diváků. Nejniţší počet diváků navštěvuje utkání obou 

sledovaných týmů proti Náchodu a méně atraktivní jsou také zápasy Kostelce proti 

rezervnímu týmu extraligového Jičína. 

 

Obr. 5.13 - Návštěvnost sledovaných týmů podle vzdálenosti soupeře 

 

U kostelecké návštěvnosti platí, ţe čím vzdálenější soupeř, tím méně atraktivní zápas, 

výjimkou jsou pouze jiţ zmiňované zápasy proti Chodovu. Přesto nejvíce jsou sledované 
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zápasy proti regionálním soupeřům. To znamená soupeřům, kteří nemají do Kostelce nijak 

dlouho cestu. Především hanácké derby: Kostelec – Prostějov, kdy na kaţdé utkání přijde 

nejméně 250 diváků. Nicméně také zápasy Kostelce proti Litovli a Přerovu přitahují vysoké 

počty příznivců i z měst soupeřů. 

Pro přerovské publikum je rozhodujícím faktorem spíše tradice klubu, proto zápasy 

proti Karviné nebo Dukle Praha jsou vţdy nadprůměrně navštěvované, to je dáno také 

velkou základnou fanoušků těchto dvou historicky nejúspěšnějších českých klubů. Nicméně 

nejvíce navštěvované jsou zápasy proti soupeři, který to má do Přerova nejblíţe – Hranicím. 

Počet diváků v hledišti je průměrně více neţ 340 diváků. Nejatraktivnějším utkáním pro 

přerovské v 1. lize byl souboj s Litovlí, kdy se návštěvnost vyšplhala na 125 diváků, celkový 

počet proti dalším vzdáleností blízkým soupeřům však sniţují méně atraktivní prvoligové 

zápasy. Velké mnoţství diváků přilákal ještě zápas s brněnským muţstvem, který byl důleţitý 

o udrţení extraligové příslušnosti pro další sezónu. 

 

Obr. 5.14 - Návštěvnost jednotlivých týmů podle vzdálenosti soupeře 

 

5.8 Návštěvnost v závislosti na výsledku předchozího domácího utkání 

Tato analýza odhaluje, ţe si diváci nevybírají utkání podle předchozích výsledků svých 

preferovaných týmů, proto je výsledkem největší poměr návštěvnosti po prohře v minulém 

utkání, která v průměru překročila 220 diváků. Naopak nejméně (115 diváky) bylo hlediště 

zaplněno po remízových utkáních. Po vyhraných utkáních a na utkání, která byla v kaţdé ze 

sledovaných sezón pro tým prvním domácím, byl divácký zájem na stejné úrovni, přesahující 

150 diváků na zápas. Avšak větší vliv neţ výsledek posledního utkání má i v tomto případě 

soupeř. 
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Obr. 5.15 - Návštěvnost sledovaných týmů podle výsledku předchozího utkání 

 

Obr. 5.16 - Návštěvnost jednotlivých týmů podle výsledku předchozího utkání 

 

Vysoký počet přerovských fanoušků na prvním utkání sezóny je především důsledkem 

úplně prvního utkání tohoto týmu v extralize, na zápas proti Plzni si cestu našlo 370 lidí. 

Nízká hodnota na úvodních utkáních Kostelce je dána méně atraktivními soupeři, kdyţ 

z těchto zápasů nejvíce diváků (120) navštívilo utkání s Ostravou v letošní sezóně. 

V průměru pouze o 10 diváků méně navštívilo přerovské zápasy po předchozí poráţce 

svého týmu. Kostelecká návštěvnost po prohraném utkání je sice niţší, ale přesto se lehce 
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přehoupla přes 200 diváků. U obou týmů platí, ţe zápasy po vyhraném utkání přilákají více 

lidí neţ po utkání, které skončilo nerozhodným výsledkem. Tyto výsledky jsou však spíše neţ 

výsledkem předchozího utkání dána soupeřem, proti kterému tým nastoupí.  

5.9 Návštěvnost v závislosti na umístění týmů v tabulce před utkáním 

Tato kapitola porovnává návštěvnost a umístění jednotlivých týmů v tabulce před 

utkáním. Analýza byla zpracována na základě tabulek, které byly aktualizovány po kaţdém 

odehraném kole. Nejdříve se zaměříme na postavení domácího týmu a poté zanalyzujeme i 

hostující předzápasovou pozici v tabulce.  

5.9.1 Návštěvnost podle postavení domácího týmu v tabulce před utkáním 

Na obrázku 5.17 jsou vidět obrovské výkyvy v návštěvnostech na utkání sledovaných 

týmů podle postavení před utkáním. Při celkovém pohledu se návštěvnost s lepším 

umístěním domácího týmu vyvíjí spíše sestupně. Překvapivě nejvíce sledované byly zápasy, 

pokud byl jeden ze sledovaných týmů na posledním místě tabulky. Naopak nejméně diváků 

navštívilo utkání, kdyţ tým sídlil na 2. příčce. Analýza však můţe být do velké míry ovlivněna 

soupeřem neţ samotným postavením týmu v tabulce. 

 

Obr. 5.17 - Návštěvnost sledovaných týmů podle umístění domácích před utkáním 

 

U kosteleckého publika nejsou zřejmé velké rozdíly v návštěvnostech podle umístění 

v tabulce, vetší význam pro obecenstvo má tedy soupeř. I to je důvodem, proč byla diváky 

nejvíce vyhledávána utkání, kdyţ kostelečtí drţeli 4. příčku. Mezi těmito zápasy jsou i velmi 

přitaţlivé souboje s Prostějovem nebo Litovlí. 



43 

Obr. 5.18 - Návštěvnost jednotlivých týmů podle umístění domácích před utkáním 

 

Pro Přerov by se tento graf dal rozdělit na dvě části. V případech, ţe se tým pohyboval 

mezi prvním aţ sedmým místem, coţ platilo, především pokud byl účastníkem 1. ligy, pak 

utkání navštěvovalo malé mnoţství diváků a s horším umístěním v tabulce je patrný i 

klesající počet příznivců. Výjimkou je pouze 2. a 5. příčka a souboje proti VŠ Plzeň a Brnu. 

Ve druhé část grafu (8. – 12. pozice) je celkový průměr zvýšen z důvodu extraligové 

příslušnosti, ve které Přerov pravidelně obsazuje pozice v dolních patrech tabulky. 

5.9.2 Návštěvnost podle postavení hostujícího týmu v tabulce před utkáním 

Obr. 5.19 - Návštěvnost sledovaných týmů podle umístění hostů před utkáním 
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Během přerovských prvoligových sezón patřily oba sledované týmy do středu tabulky, 

proto byly souboje proti týmům s podobným postavením příslibem dramatických a 

vyrovnaných utkání, které lákají do hlediště velké mnoţství diváků. V průměru více 

navštěvovány byly zápasy proti týmům z čela tabulky neţ proti soupeřům na 9. – 12. místě. 

Nejméně vyhledávána byla utkání se soupeři na 5. a 8. místě, to je ale spíše neţ postavením 

v tabulce způsobeno ostatními faktory. 

Podrobnější pohled přineslo rozdělení analýzy podle klubů. Pro Kostelec platí, ţe čím 

lepší umístění hostujícího týmu, tím větší návštěvnost. Ovšem výsledky této analýzy se 

neobešly bez výkyvů, které ovlivnily ostatní okolnosti. Například vysoký průměr pro 

jedenácté místo je zvýšen zápasem s Litovlí v sezóně 2008/2009. Podobný případ nastal u 

páté pozice, jejíţ průměr je zvýšen derby zápasem s Prostějovem. Zápas sledovalo 350 

diváků. Při sledování přerovského vývoje jsou výkyvy větší a nelze přesně určit jejich hlavní 

důvody. Vysoké průměry pro třetí a šesté místo jsou způsobeny zápasy s Karvinou a 

Hranicemi. Naopak nízký údaj pro páté místo je zapříčiněn zápasem s Náchodem. 

 

Obr. 5.20 - Návštěvnost jednotlivých týmů podle umístění hostů před utkáním 

 

5.10 Další faktory ovlivňující návštěvnost 

5.10.1 Konkurující sporty 

Jako kaţdá firma působící na trhu v jakémkoliv oboru mají i házenkářské kluby své 

konkurenty. Lidé chodí na házenou ve svém volném čase, kdy se chtějí odreagovat, pobavit 

se. Konkurencí házenkářských klubů jsou ostatní házenkářské kluby i z niţších regionálních 
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soutěţí a také další sportovní odvětví působící v daném kraji. Především v Přerově působí 

několik více atraktivních sportovních klubů. Kostelci mohou odlákávat diváky prostějovské 

extraligové týmy basketbalistů a volejbalistek. Výhodou je, ţe má prioritu většinou v menších 

městech, kde není příliš vysoká konkurence ostatních sportovních odvětví. Házená si své 

postavení vydobyla netypickými dopoledními začátky. V podstatě kaţdá jiná aktivita, kterou 

lidé provádí ve volném čase, je konkurence házenkářského utkání jako produktu. Volný čas 

se dá trávit také vlastním aktivním sportováním. Někteří potenciální fanoušci preferují 

návštěvu divadla nebo kina. Další alternativou jsou koncerty a různé hudební festivaly. 

5.10.2 Cena vstupenek 

Cena je jednou z nejpruţnějších sloţek marketingového mixu. Při rozhodování diváků 

házené však hraje méně významnou roli, protoţe jen zřídkakdy přesahuje hranici 50 Kč. 

Přesto někteří lidé dávají přednost jiným volnočasovým aktivitám. 

5.10.3 Kvalita hráčů 

Jeden z důvodů, proč házenkářští příznivci navštěvují zápasy svých klubů, jsou 

hráčské kádry. Přesto, ţe házená je týmovým sportem, v kaţdém druţstvu jsou hráči, kteří 

podávají vynikající výkony a dokáţou motivovat k lepším výkonům i své spoluhráče. Česká 

extraliga v porovnání s dalšími nejvyššími soutěţemi jiných evropských zemí výrazně 

zaostává. Coţ dokládají i nepříliš úspěšné starty Karviné v Lize Mistrů. To je důvodem, ţe 

z Česka kvalitní házenkáři spíše odcházejí, neţ aby přicházeli. A vrací se aţ ke konci své 

kariéry, aby ji ukončili tam, kde začínali. I takové návraty ale dokáţou atraktivitu 

házenkářského utkání zvýšit. Také hráči širšího reprezentačního kádru, kteří působí ve 

většině extraligových týmů, jsou jistě pro soutěţ přínosem. 

5.10.4 Vybavení a zázemí hal 

Haly obou sledovaných týmů jsou na srovnatelné úrovni. Kostelecká sportovní hale je 

součástí Základní školy, která byla otevřena v roce 1997. Oddílu házené patří Penzion Sport, 

který bývá často vyuţíván při soustředěních různých, nejen házenkářských týmů, které jsou 

zde ubytovány. V areálu Sportovní haly je také venkovní hřiště na házenou, kolem kterého je 

běţecký ovál, dále hřiště na basketbal a tenisové kurty. Přerovská extraligová hala se 

nachází v městské části Přerov I - Město a patří Tenisovému Klubu Precolor Plus Přerov, u 

haly je i velké mnoţství venkovních tenisových kurtů. 
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6 Závěr 

Problémem této analýzy byla vzájemná závislost faktorů, které na návštěvnost 

házenkářských utkání působí. Při analýze kaţdého faktoru zvlášť často docházelo 

k ovlivňování výsledků analýzy jinými faktory. Pro přesnější vyhodnocení faktorů ovlivňujících 

návštěvnost na utkáních v házené by bylo potřeba analyzovat větší počet dat, ať uţ přidáním 

dalších pozorovaných týmů nebo obsaţením většího počtu sledovaných sezón, čímţ by 

hodnota výsledků jednoznačně stoupla. 

Prvním zkoumaným faktorem byla úroveň soutěţe. Tato analýza se týká pouze jedno 

ze sledovaných klubů – HC Sokol Přerov. Sezóny 2007/2008 a 2008/2009 odehrál v 1. lize a 

ve dvou následujících se účastnil extraligy. Z výsledků jednoznačně vyplývá, ţe postupem do 

vyšší soutěţe návštěvnost vzrostla. K tomu dopomohla atraktivita soupeřů, jako jsou Dukla 

Praha, Karviná nebo Zubří, ale také celková větší prestiţ soutěţe. 

 Zápasy, které průměrně sledoval větší počet diváků, začínaly v dopoledních 

hodinách. Ale dát dohromady dva rozdílné kluby a usuzovat podle celkových výsledků, která 

část dne je pro začátek utkání nejvhodnější, nelze. Proto byly výsledky segmentovány pro 

oba týmy zvlášť. Kosteleckému publiku více vyhovují dopolední začátky utkání. Naopak 

přerovské zápasy byly více navštěvované odpoledne. Kaţdý klub by k této problematice měl 

přistupovat dle okolností, které s daným zápasem souvisí. A podle toho usoudit vhodný 

začátek zápasu. Důleţité je, aby se utkání nehrálo ve stejném čase jako jiná stejně nebo 

více atraktivní sportovní událost v regionu. Pro Kostelec je důleţité přizpůsobení začátku 

utkání prostějovským basketbalistům nebo volejbalovému utkání prostějovských ţen. Přerov 

by měl spolupracovat s ostatními sportovními kluby (především s hokejovým, který hraje 2. 

ligu), které ve městě působí. 

Dalším faktorem, jenţ byl analyzován, byl den v týdnu, kdy se utkání odehrálo. Přes 

nejvyšší středeční průměrnou návštěvu není tento den pro konání házenkářských zápasů 

nejideálnější. Průměrná návštěvnost středečních utkání byla do velké míry způsobena 

nízkým počtem utkání, která byla v tento den odehrána, a většinou šlo o atraktivní 

extraligové duely. Proto je více vypovídající porovnání víkendových dní, které nebyly 

ostatními faktory tolik ovlivněny. Nedělní utkání byla navštěvována více neţ zápasy 

odehrané v sobotu, jeţ vyhledávalo průměrně o 55 diváků méně. Coţ platí, i pokud byly 

návštěvnosti obou týmů porovnávány zvlášť. 

Při další analýze byly za nejvíce navštěvované měsíce určeny únor a březen, tedy 

první dva měsíce po zimní pauze. V těchto měsících se diváci těší na nové prvky, které se 

týmy do své hry během dvouměsíční přestávky snaţili zapracovat. S blíţícím se koncem 

sezóny návštěvnost klesala, coţ bylo způsobeno rozhodnutým pořadím v tabulce. 
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V podzimní části soutěţe byla po celou dobu návštěvnost na srovnatelné úrovni. Porovnáním 

výsledků pro kaţdý klub odděleně bylo zjištěno, ţe návštěvnost Kostelce od zářijového 

začátku sezóny do listopadu rostla a v prosinci došlo k poklesu. V jarní části byla 

návštěvnost na přibliţně stejné úrovni, pouze v březnu byl průměr oproti ostatním měsícům 

větší. U přerovské návštěvnosti je v podzimní části viditelný přesně opačný vývoj neţ u 

Kostelce. Prosincové návštěvy se během zimní přestávky nijak nezměnily, to však jiţ 

neplatilo pro ostatní měsíce. A propad se zastavil aţ na 89 divácích na zápas, kteří utkání 

navštěvovali v květnu. 

Dalším faktorem, který byl v analýze zahrnut, byla vzdálenost hostujícího týmu od 

sledovaných týmů. Nejvyšší návštěvy byly zaznamenány proti týmům, které to mají do 

Přerova nebo Kostelce daleko v rozmezí od 251 do 300 km. Do této kategorie patří týmy: 

Dukla Praha, Chodov a Třeboň. Fanoušci těchto tří týmů velmi často se svými hráči na 

zápasy cestují, a proto dosáhly návštěvy na těchto utkání překvapivě vysoké hodnoty. U 

diváků, kteří navštěvují zápasy Přerova, rozhoduje spíše tradice klubu neţ soupeřova 

vzdálenost. Tudíţ zápasy například proti Karviné a Dukle Praha. Nejvíce navštěvované však 

byli zápasy s týmem, který to má do Přerova pouhých 27 km – Hranicím. Pro kosteleckou 

návštěvnost platí, ţe čím vzdálenější soupeř, tím méně atraktivní zápas, výjimku tvoří jiţ 

zmiňované zápasy proti Chodovu. Přesto diváky nejvíce přitahují zápasy proti soupeřům do 

vzdálenosti 50 km. Především hanácké derby: Kostelec – Prostějov. 

Vliv výsledku předchozího domácího utkání, byl také jedním z analyzovaných faktorů. 

Tato analýza neodhalila výrazný vztah mezi návštěvností a předchozím zápasem. Protoţe 

nejvíce diváků přicházelo na utkání po prohrách v minulých zápasech, je zřejmé, ţe pro 

publikum je více neţ výsledek posledního utkání důleţitější soupeř. Zajímavostí je velmi 

vysoká návštěvnost na přerovských úvodních utkáních sezóny. Příčinou jsou návštěvy na 

premiérových utkáních v extralize. 

Posledním pozorovaným vlivem působícím na návštěvnost házenkářských zápasů bylo 

postavení jednotlivých týmů v tabulce ligy před utkáním. Z analýzy umístění domácího týmu 

před utkáním vyplývá opačný vývoj návštěvnosti podle umístění, tedy horší umístění = vyšší 

návštěvy. To dokládá nejniţší počet diváků na zápasech, před kterými se tým drţel na druhé 

příčce tabulky. Pro Přerov by se výsledky této analýzy daly rozdělit na dvě části. 

V případech, ţe se tým pohyboval mezi prvním aţ sedmým místem, coţ platilo, především 

pokud byl účastníkem 1. ligy, pak utkání navštěvovaly malé počty diváků a s horším 

umístěním v tabulce je patrný i klesající počet příznivců. Ve druhé část grafu (8. – 12. pozice) 

je celkový průměr zvýšen z důvodu extraligové příslušnosti, ve které Přerov pravidelně 

obsazuje pozice v dolních patrech tabulky. Kostelečtí fanoušci utkání svého týmu navštěvují 

v takřka neměnném počtu bez ohledu na postavení svého týmu v tabulce. Analýza zabývající 

se postavením hostujícího týmů před zápasem vypovídá o velmi vyhledávaných zápasech 
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proti týmům ze středu tabulky, tedy soupeřům na podobné úrovni jako sledované týmy. 

Analýza také odhalila, ţe v průměru více navštěvovány byly zápasy proti týmům z čela 

tabulky neţ proti soupeřům na 9. – 12. místě. Podrobnější pohled však přineslo rozdělení 

analýzy podle jednotlivých klubů. Zápasy Kostelce sledovalo s horším předzápasovým 

umístěním soupeře méně diváků. Výkyvy od tohoto trendu byly zaznamenány pro týmy na 

páté a jedenácté pozici. Důvodem byly zápasy proti atraktivním soupeřům, kteří drţeli právě 

tyto příčky před utkáním. To odráţí i vyhledávání zápasů přerovského publika, které se ještě 

více zaměřilo na atraktivního soupeře neţ na tabulku. Nejvíce bylo hlediště zaplněno, pokud 

byl soupeř před utkáním na třetí, šesté, ale také na desáté pozici. 
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Seznam zkratek 

ČSH – Český svaz házené 

ČSHŢS – Československý svaz házené a ţenských sportů 

ČSKSTS - Československá konfederace sportovních a tělovýchovných svazů 

ČSSH – Československý svaz házené 

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 

DHC – Dámský házenkářský klub 

EHF – Evropská házenkářská federace (European Handball Federation) 

FSFI – Mezinárodní federace ţenských sportů (Féderation Sportive Féminine Internationale) 

HC – Házenkářský klub (Handball Club) 

HCB – Házenkářský klub baník 

HK – Házenkářský klub 

IAAF – Mezinárodní amatérská atletická federace (International Amateur Handball 

federation) 

IAHF – Mezinárodní amatérská handballová federace (International Amateur Handball 

Federation) 

IHF – Mezinárodní házenkářská federace (International Handball Federation) 

IOC – Mezinárodní olympijský výbor (International Olympic Committee) 

ME – Mistrovství Evropy 

MS – Mistrovství světa 

OH – Olympijské hry 

OKD – Ostravsko - karvinské doly 

SK – Sportovní klub 

SZH – Slovenský svaz házené (Slovenský zvaz hádzanej) 

ŠKP – Sportovní klub policie (Športový Klub Policie) 

TJ – Tělovýcovná jednota 

UCS – Jednotný tým České a slovenské republiky (Unified Team of Czech and Slovak 

Republic) 

WHIL – Společná česko-slovenská soutěţ házenkářek (Women Handball International 

League) 
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Příloha č. 1 

Statistika členů ČSTV k 31. 12. 2010 dle sportovních svazů včetně nesdružených subjektů 
23

 

    Celkem Muži Ženy Dospělí 
Doro-    
stenci 

Doro-    
stenky 

Žáci Žačky Mládež 
Počet 
oddílů 

1 atletika 35194 10526 5873 16399 3180 2820 6755 6040 18795 316 

2 badminton 6293 2478 1532 4010 505 513 662 603 2283 162 

3 basketbal 31340 12347 5218 17565 3303 2179 4410 3883 13775 407 

4 boby - skeleton 95 79 16 95 0 0 0 0 0 5 

5 box 5350 3957 298 4255 795 51 233 16 1095 135 

6 cyklistika 22917 16637 3163 19800 1514 319 967 317 3117 948 

7 fotbal 512780 351032 17528 368560 60112 2963 77198 3947 144220 3831 

8 minigolf 1587 965 427 1392 91 39 48 17 195 40 

9 házená 20266 8719 3395 12114 2342 1232 2827 1751 8152 154 

10 horolezectví 14326 9989 2974 12963 328 251 405 379 1363 551 

12 jachting 5983 4074 1357 5431 184 103 151 114 552 162 

13 jezdectví 30219 6438 14724 21162 531 4116 732 3678 9057 785 

14 judo 9341 2593 626 3219 812 233 4090 987 6122 136 

15 kanoistika 10903 6328 2667 8995 639 318 603 348 1908 211 

16 krasobruslení 3676 456 1367 1823 52 261 248 1292 1853 61 

17 extrémní sporty 5007 3605 1262 4867 71 31 19 19 140 375 

18 kulturistika 8751 6125 2017 8142 374 79 87 69 609 182 

19 kuţelky a bowling 13192 9251 2504 11755 570 276 344 247 1437 390 

20 lední hokej 55806 34425 1887 36312 7154 212 11314 814 19494 533 

21 lukostřelba 1737 780 324 1104 180 84 273 96 633 50 

22 lyţování 37231 17446 10536 27982 1666 1322 3459 2802 9249 688 

23 moderní gymnastika 4337 67 1140 1207 5 485 17 2623 3130 75 

24 moderní pětiboj 604 157 112 169 89 66 109 71 335 13 

25 národní házená 7410 3431 1807 5238 502 393 587 690 2172 70 

26 nohejbal 7881 6797 413 7210 362 34 245 30 671 400 

27 orientační sporty 7898 3334 2313 5647 416 311 852 672 2251 190 

28 plavecké sporty 25950 4552 4202 8754 1257 1220 7614 7105 17196 219 

29 pozemní hokej 3649 1617 931 2548 343 217 359 182 1101 18 

30 rugby 3005 1728 128 1856 445 36 611 57 1149 18 

31 rychlobruslení 466 203 116 319 28 19 48 52 147 9 

32 saně 450 263 113 376 26 15 24 9 74 9 

33 gymnastika 7685 882 1735 2617 302 807 776 3183 5068 111 

34 stolní tenis 23444 16179 1823 18002 2002 452 2313 675 5442 950 

35 šachy 32179 23191 1598 24789 2889 468 3397 636 7390 435 

36 šerm 1325 563 202 795 111 83 230 106 530 31 

37 tenis 58830 33019 11043 44062 2664 2004 5585 4515 14768 870 

38 turistika 27796 11838 12654 24492 723 629 1049 903 3304 472 

39 veslování 4469 2390 903 3293 451 221 334 170 1176 34 

40 volejbal 49472 18924 17472 36396 1851 4599 2015 4611 13076 964 

41 vodní lyţování 1136 587 380 967 39 33 44 53 169 22 

42 americký fotbal 1707 1347 137 1484 203 13 7 0 223 21 

43 vzpírání 1805 1256 153 1409 241 26 120 9 396 34 

44 zápas 1881 997 97 1094 230 26 450 81 787 32 

45 
sport pro všechny odbor 
ČASPV 

124168 29091 63344 92435 2942 4438 10102 14251 31733 1303 

46 go 159 112 24 136 8 0 7 8 23 9 

47 softbal 4428 1614 1348 2962 349 303 474 340 1466 71 

48 mariáš 244 240 4 244 0 0 0 0 0 18 

49 metaná 493 340 113 453 27 5 6 2 40 19 

50 kolečkové brusle 4936 2695 89 2784 901 28 1100 123 2152 32 

51 triatlon 5027 3311 961 4272 322 174 150 109 755 116 

52 universitní sport 27572 12812 11634 24446 561 565 1137 863 3126 452 

53 hokejbal 36345 27399 628 28027 5451 83 2685 99 8318 197 

54 akrobatický rock and roll 2660 484 1075 1559 126 572 96 307 1101 46 

55 rekreační sport 125535 55880 45314 101194 4642 3708 7511 8480 24341 1271 

56 vodní motorismus 982 719 202 921 18 10 22 11 61 39 

57 psí spřeţení 970 553 362 915 19 11 15 10 55 35 

58 squash 2483 1440 646 2086 106 92 114 85 397 58 

59 curling 607 309 211 520 24 24 21 18 87 20 

60 taekwon-do ITF 5320 1380 552 1932 843 260 1711 574 3388 29 

61 billiard 4849 4360 361 4721 78 9 32 9 128 171 

62 golf 50461 30430 13970 44400 1457 724 2296 1584 6061 226 

63 korfbal 1838 592 561 1153 125 136 213 211 685 18 



 

    Celkem Muži Ženy Dospělí 
Doro-    
stenci 

Doro-    
stenky 

Žáci Žačky Mládež 
Počet 
oddílů 

64 jóga 6181 562 5554 6116 4 30 13 18 65 50 
65 ČUBU - taekwon-do - WTF 4565 1284 871 2511 514 182 1335 379 2410 28 
66 vodní pólo 2321 1217 504 1721 244 70 222 64 600 23 

67 baseball 3946 1778 134 1912 570 46 1256 162 2034 37 

68 florbal 57584 30924 4490 35414 9741 1609 9635 1185 22170 771 

69 silový trojboj 1983 1652 243 1895 69 8 6 5 88 111 

70 UZPS - spastic handicap 4776 2072 1752 3824 401 311 157 83 952 15 

71 UZPS - mentálně postiţení 3648 863 613 1476 821 354 659 338 2172 44 

72 UZPS - neslyšící 4181 2191 1606 3797 154 97 82 51 384 19 

74 UZPS - vnitřně postiţení 1571 486 941 1427 46 33 41 24 144 11 

75 UZPS - zrakově postiţení 1741 907 704 1611 48 33 33 16 130 29 

76 ČUBU - Tradiční karate 3113 656 1561 2217 183 159 376 178 896 30 

77 ČUBU - český svaz karate 12717 3584 1233 4817 1381 504 4714 1301 7900 161 

78 ČUBU - full contakt 4947 2781 883 3664 492 167 502 122 1283 45 

79 ČUBU - Goru Ryu 1745 785 341 1126 215 67 257 80 619 13 

80 ČUBU shi kon 1067 379 186 565 141 43 252 66 502 15 

81 ČUBU - JKA 5110 1705 915 2620 549 215 1331 395 2490 57 

82 
ČUBU - ostatní formy 
bojového umění 

8007 3907 1387 5294 700 211 1402 400 2713 134 

83 rybářský sport 311 218 13 231 30 0 46 4 80 12 

84 stolní hokej 540 431 49 480 28 1 25 6 60 8 

85 bridţ 33 28 5 33 0 0 0 0 0 3 

86 radiový orientační běh 1035 454 267 721 64 41 133 76 314 23 

87 skiboby 890 489 294 787 33 25 26 19 103 13 

88 polní kuše 530 328 116 444 30 15 31 10 86 14 

89 Muay-Thai 2273 1722 204 1926 249 18 72 8 347 28 

90 šipky - unie 5185 4398 706 5104 57 10 10 4 81 49 

91 petanque 713 419 239 658 28 8 12 7 55 23 

92 aerobic 9460 503 5259 5762 56 818 225 2601 3698 167 

93 biatlon 150 88 43 131 5 2 5 7 19 6 

95 
člen TJ/SK nezařazený v 
oddíle 

24554 16484 5582 22066 950 278 727 533 2488 390 

96 střelectví 2312 1889 283 2172 59 13 53 15 140 46 

97 lakros 2003 1025 611 1636 130 105 78 54 367 65 

98 paintball 156 120 36 156 0 0 0 0 0 8 

100 koloběh 93 46 29 75 3 1 8 6 18 3 

103 foosball 876 665 41 708 129 13 28 0 170 7 

104 jiné sportovní odvětví 12371 4864 5015 9879 457 403 941 691 2492 229 

105 
UZPS – tělesně    
postiţení - ČATHS 

1213 637 375 1012 46 59 38 58 201 24 

106 racketlon 187 163 23 186 1 0 0 0 1 1 

107 přetahování lanem 96 95 1 96 0 0 0 0 0 2 

108 cheerleaders 1031 68 277 345 11 258 6 411 686 36 

109 bowls 9 9 0 9 0 0 0 0 0 1 

112 ricochet 448 291 136 427 11 2 8 0 21 9 

116 nordic walking 8 2 6 8 0 0 0 0 0 2 

117 šipky 57 50 6 56 1 0 0 0 1 4 

118 Stiga Game 108 68 15 83 9 2 13 1 25 4 

119 kroket 17 3 13 16 0 0 1 0 1 1 

  Celkem bez svazu 52  1671843 895287 312202 1207489 135667 46336 192914 89437 464354 21540 

  



 

Příloha č. 2 

 

Příloha č. 3   

Plakát na utkání Kostelec na Hané - Košutka 

  


