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1. Úvod 

 

Sport je v současné době jedním z fenoménu lidstva. Zasahuje do širokého spektra společnosti 

a ve všech různých formách od pasivního po profesionální pojetí. I přes tyto faktory se sport, 

zejména ten profesionální nachází v jedné s kritických etap svého vývoje. 

 

Globální nestabilita na finančních trzích, která vedla řadu zemí k zavádění úsporných 

opatření, která se v širším důsledku významně dotýkají i profesionálního sportu. Menší zájem 

médií, klesající podpora sponzorů, úbytek diváků i to jsou jedny z problémů, které v současné 

době musí řešit sportovní manažeři jak ve světě, tak i u nás. 

 

V tomto nelehkém období stoupá úloha marketingové komunikace. Lidé stále více přemýšlí, 

jak využít svůj volný čas a peníze co nejefektivněji. Konkurence je obrovská a přilákat diváky 

do hledišť je stále obtížnější. Dnes již nestačí pouze samotný zápas. Sport musí být především 

zábava. Konkrétně v hokeji často používané motto, že „lidé na dobrý hokej vždycky přijdou", 

už v konkurenci dalších aktivit nestačí a často ani nefunguje. Právě v této době výrazně 

stoupá úloha marketingu, jako nástroje konkurenčního boje o diváky, sponzory, finance. 

Reklama, komunikace s fanoušky, doprovodné programy, soutěže, to vše by již mělo být 

součásti každé úspěšné sportovní akce. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat marketingovou komunikaci oddílů Tipsport 

Extraligy ledního hokeje a na základě zjištěných výsledků navrhnout možná zlepšení 

pro danou problematiku.  

 

Pro dosažení cíle budou využity teoretické poznatky z oblasti sportovního marketingu, které 

budou následně využity v praktické části při zpracování analýzy marketingové komunikace. 
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2. Teoretický úvod do problematiky, metodika výzkumu 

 

2.1 Charakteristika hokejového klubu, ligy a jejich cílů 

 

Při analýze sportovního prostředí je nutné si uvědomit, že nelze výrobní podnik, ať už jeho 

způsob podnikání nebo výrobní faktory, a sportovní klub považovat za totožné ekonomické 

jednotky. V rámci sportovních odvětví existují jistá specifika. 

 

Klub 

Produktem sportovních klubů je sportovní utkání, jež má nehmotný charakter a je fanoušky 

spotřebováváno v daném okamžiku hry, je tedy nepřenosný, neopakovatelný. Hlavním 

produkčním faktorem jsou v tomto případě hráči klubu, vedení v účetnictví jako nehmotná 

aktiva, která se v průběhu plynutí kontraktu postupně odepisují. V účetnictví sportovních 

klubů v České republice je však na místě aktiv v rozvaze nenalezneme. 

 

Hokejové kluby Tipsport Extraligy ledního hokeje (dále jen ELH) fungují ve formě akciových 

společností a společností s ručením omezeným. Z ekonomického hlediska by tedy měl být 

základním cílem klubu maximalizace zisku. Podle studií však nelze zcela přesvědčivě říci, že 

zisk je základním cílem klubu. Vlastníci klubů, především v Evropě sledují i další cíle. Pokud 

nepočítáme severoamerickou NHL, existují i další motivy, které vedou majitele klubů 

k utrácení velkých částek, za účelem dosažení maximálního užitku (např. vítězství v lize). Jde 

většinou o lidi, kteří svou soutěživostí touží především po úspěchu svého klubu z hlediska 

sportovního. Sami tímto dosahují zviditelnění sebe sama, navazují nové kontakty, v některých 

případech může jít o napravení image před obyvateli (např. pokud je klub sponzorován 

továrnou, která kazí dojem města, znečišťuje ovzduší, na oplátku dává finance do klubu). 

V hlubším smyslu tak majitelé spotřebovávají své zdroje, za účelem sebeuspokojení, ne 

bezpodmínečně zisku. 

 

Všichni členové klubu (majitelé, hráči, sponzoři) si přejí herní úspěch klubu, proto je hlavní 

cílem klubu maximalizovat užitek (herní úspěchy). Nicméně je nutné si uvědomit, že 

maximalizace užitku, vede ke ztrátovosti klubů, a růstu závazků. Klub však nemůže být 

dlouhodobě ztrátový, i pro něj platí ekonomická pravidla. Proto v konečném důsledku je 

nutné, aby dlouhodobým cílem klubu byla přijatelná míra užitku a také zisku [11].  
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Na základě toho pak lze sestavit užitkovou funkci klubu: U=U{A,P,X(πR-π0-T)} 

A – průměrná domácí návštěvnost 

P – hra v poli 

X – vyrovnanost ligy 

Čistý zisk: πR – zaznamenaný zisk, π0 – minimální přijatelný zisk, T – daň 

 

Klub tedy usiluje o maximalizaci užitku za podmínky, že čistý zisk je alespoň nulový. 

(πR-π0-T)≥0 

 

Liga 

Ligu jako sportovní soutěž lze z ekonomického hlediska brát jako kartel nebo monopol. Je to 

způsobeno omezeným množstvím vstupu dalších účastníků do soutěže. Monopol představuje 

firmu, která jako jediná dodává na trh, kartel pak je skupina subjektů, které se dohodnou a 

chovají se jako jediný dodavatel. Ve sportovní terminologii tak liga zahrnuje kluby, které v ni 

soutěží s přesným soutěžním rozpisem, který je v souladu s pravidly daného sportu a svazu. 

Protože je vyžadována trvalá existence soupeřů, nepřichází v úvahu čistý monopol. 

V důsledku toho, se v lize vyskytují týmy jednající jako monopol, ale také fungují jako 

protiváha usilující o ryzí ekonomickou konkurenční rovnováhu. 

 

Profesionální liga nutně potřebuje vzájemnou podporu klubů, jelikož její tržní struktura je 

založena na sportovním kartelu – kluby potřebují mezi sebou soupeřit ze sportovního 

hlediska, ale současně potřebují vzájemně spolupracovat a podporovat se. Aby byla liga 

dlouhodobě zajímavá, musí být řízena efektivně. V USA se na společné politice vedení 

domlouvají vlastníci klubů, v Evropě většinou představitelé sportovních svazů. V hokejové 

extralize se prosazoval více americký systém. Nad ligou dohlíží Asociace profesionálních 

klubů ledního hokeje (APK LH), která je tvořena zástupci jednotlivých klubů. Asociace však 

v letošním roce vypověděla svazu smlouvu a organizování soutěže a v příštím roce bude ligu 

řídit svaz. 

 

Důležitým aspektem je vyrovnanost soutěže. Míra vyrovnanosti se odráží v její atraktivitě. 

Diváka zajímá soutěž, ve které mohou všechny nebo většina klubů bojovat a nejvyšší příčky. 

Pouze taková soutěž je pro diváky atraktivní. Dominantní postavení 1-2 mužstev dlouhodobě 

lize škodí a znehodnocuje ji. Výjimkou je snižující se kvalita hráčů. Pokud kvalita jde dolů, 
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zmenšují se i rozdíly mezi kluby a liga se vyrovnává. Upadá však kvalita hry a divácky zájem 

i přes vyrovnanost opadá. To je případ české extraligy, která na konci devadesátých let zažila 

dominanci Vsetína a pražské Sparty, a s klesající kvalitou se liga vyrovnala natolik, že 

každým rokem vítězí nový tým. 

 

Pokud přirozený mechanismus nefunguje, lze soutěžní vyrovnanosti dosáhnout několika 

způsoby, které jsou typické pro americké soutěže: 

 

 Platové stropy 

 Odvody hráčů (tzv. drafty) 

 Přerozdělováním společných příjmů 

 

V Evropě je však tento model těžko aplikovatelný, vzhledem k odlišnému tržnímu prostředí.  

Cílem ligy by tedy mělo být dosahování ligové vyrovnanosti a vzájemná podpora a 

spolupráce klubů za účelem rozvoje soutěže [11].  

 

2.2 Financování sportovního klubu 

 

V dnešní době peněz stojí často za sportovním úspěchem finance. Pokud je cílem sportovní 

organizace podávat kvalitní výkony a dosahovat úspěchů, je nezbytné, aby disponovala 

kvalitními hráči, realizačním týmem, zkušeným managementem a poskytovala hráčům 

kvalitní zázemí a vybavení a toho se dá dosáhnout jedině s dostatkem finančních prostředků. 

Velkokluby v těch nejprestižnějších sportovních odvětvích disponují rozpočty v řádech stovek 

milionů korun. V českém sportu jsou podmínky oproti zahraničí skromnější, avšak i zde se 

operuje s vysokými částkami. 

 

Odkud tedy získávají sportovní organizace finanční prostředky? Existuje několik způsobů. V 

neziskových organizacích a občanských sdruženích, kam patří převážná většina sportovních 

organizací u nás, se využívá tzv. samofinancování. V rámci tohoto typu organizace získávají 

své finance buďto prostřednictvím „zdrojů získaných“ (vytvořených vlastní činností) nebo 

prostředků získaných od jiných (cizích) zdrojů mimo sportovní prostředí (veřejné rozpočty a 

rozpočty firem). Za nevýhodu tohoto typu financování je považována především nestabilita, 

tedy značné riziko budoucí existence [11].  
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2.2.1 Tradiční zdroje financování 

 

Tato podkapitola nastiňuje základní typy tradičních finančních zdrojů sportovních organizací. 

V podmínkách hokejového klubu české extraligy, mají však tyto zdroje pouze doplňující 

funkci. S výjimkou výběru vstupného na utkání a příspěvků municipalit, které tvoří přibližně 

20% rozpočtu, jde vesměs o zanedbatelné částky v rozpočtu klubů a proto je jejich význam 

minimální. 

Novotný [11] rozdělil tradiční zdroje financování takto:  

 

1. členské příspěvky 

 zápisné (tzv. poplatek za evidenci) 

 členské příspěvky (placeny jedenkrát ročně) 

 oddílové příspěvky (jedenkrát měsíčně, někdy ročně) 

Výše těchto příspěvků je z velké míry ovlivněna jak sportovním odvětvím, tak i regionem, ve 

kterém je daná činnost vykonávána. 

 

2. dary - bez nároku na protislužbu (předpokladem je vztah k příslušnému sportovnímu 

klubu), dary mohou mít peněžní i nepeněžní hodnotu 

 

3. patronáty – tato podpora je typická pro velké firmy, které věnují značné finanční 

prostředky na podporu mládežnických družstev příslušného klubu. V českém sportovním 

prostředí tuto otázku řeší darovací zákon. 

 

4. příspěvky municipalit 

5. příspěvky od zastřešující sportovní organizace 

6. dotace od státu 

7. vstupné na sportovní akce – v českém prostředí hraje důležitější roli pouze vstupné 

v ledním hokeji a fotbale. 

8. startovné – využívá se hlavně v individuálních sportech (např. tenis) a několikadenních 

turnajích 

9. úroky z uložených vkladů 
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2.2.2 Zdroje financování z doplňkových činností 

 

V hokejovém a fotbalové (ale i v dalších sportech) prostředí se doplňkové příjmy staly 

hlavními zdroji financování klubů, což jim poskytlo jistou míru nezávislosti a široké možnosti 

v cestě za úspěchy. Je však problematické určit kritérium, co lze a naopak nelze považovat za 

doplňkovou aktivitu sportovního klubu, jelikož tyto aktivity podléhají zdanění. Obchodní 

společnosti tento fakt řeší prostřednictvím stanov, kde uvádějí své hlavní činnosti. Podle 

Novotného [11] mohou zdroje z doplňkových aktivit zahrnovat: 

 

1. Sponzorské příspěvky – jde o jednoznačně nejvýznamnější zdroj peněz pro hokejové 

kluby; jedná se o účelové peníze na účast v dané soutěži atd. Sponzorovi je v závislosti na 

sumě peněz vložené do klubu nabídnuta protihodnota; nejčastějšími jsou: reklama ve všech 

možných podobách, volné vstupenky, VIP prostory apod. Často však jde o komplexní balíčky 

služeb, které mohou zahrnovat více 

 

2. prodej klubových suvenýry, předmětů se symbolikou klubu 

3. pronájem klubových sportovních zařízení 

4. klubové restaurace a ubytovací zařízení 

5. výpůjčky od členů klubu 

6. bankovní úvěry 

 

2.3 Metodika výzkumu 

 

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí 

 

Pro potřeby práce byla provedena analýza vnějšího prostředí ligy jako celku. Podle Kováře 

[8] v rámci analýzy prostředí zkoumáme vše o trhu a pozici dané firmy na něm. Důležitost 

této analýzy vyplývá ze zkušeností, že mnoho firem na trhu na okolní vlivy nereaguje. Přitom 

samotné vnější prostředí, v němž probíhají změny, firmám poskytuje cesty k tržním 

příležitostem, nebo je naopak varuje před hrozbami. Správné pochopení těchto změn poskytne 

podniku možnost reagovat na tyto změny a využít jich ve svůj prospěch. Aby toho firmy 

dosáhly, je třeba v rámci vnějšího okolí detailně analyzovat všechny subjekty působící na 
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trhu, které firmu ovlivňují. Pro potřeby výzkumu byly provedeny analýzy PEST a Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil. 

 

PEST analýza 

Jednou z nejvíce užívaných metod analýzy vnějšího prostředí je model PEST. Smyslem 

analýzy je zjišťovat především trendy a změny, ke kterým dochází ve vnějším prostředí a 

které mohou ovlivnit budoucí vývoj. Podle počátečních písmen analyzovaných vlivů 

Politických, Ekonomických, Sociálních a Technologických se analýza nazývá PEST. Kozel 

[9] uvádí, že při analýze vlivů se snažíme především o: 

 identifikaci všech vlivů působících na podnikání firmy na určitém trhu 

 jejich zhodnocení a výběr vlivů 

 odhad trendů a intenzity působení vlivů 

 posouzení časového horizontu 

 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Pro potřeby analýzy tržních subjektů je často používána Porterova analýza pěti konkurenčních 

sil. Tento model vytvořil profesor Harvardské univerzity Michael Porter. Při tvorbě modelu 

vycházel z předpokladu, že strategická pozice podniku na určitém trhu, je odvozena z 

působení pěti základních faktorů [6]:  

 Vyjednávací síla zákazníků (zákazníci) 

 Vyjednávací síla dodavatelů (dodavatelé) 

 Hrozba vstupu nových konkurentů (potenciální noví konkurenti) 

 Hrozba substitutů (substituční výrobky, služby) 

 Rivalita firem působících na daném trhu (současná konkurence) 

 

Zákazníci 

Ve středu zájmu každé marketingově orientované firmy je zákazník a jeho poptávka. Je- 

důležité určit, kdo je cílovým zákazníkem, co, kdy a kde nakupuje, jaké jsou jeho potřeby a 

přání. 
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Dodavatelé 

Dodavatelé jsou firmy a jednotlivci, kteří nabízejí firmě zdroj nutné pro její činnost [9]. 

Z pohledu hokejových klubů můžeme za dodavatele označit sponzory jakožto dodavatele 

finančních a materiální zdrojů, a marketingové agentury pro podporu prodeje a propagaci. 

 

Konkurence 

Firmy se na trhu nachází zpravidla v konkurenčním prostředí. Pro extraligu jako celek jsou 

konkurenty ostatní hokejové ligy ať již zahraniční, nebo ty působící na domácím trhu. 

Hokejové kluby si pak konkurují mezi sebou, především pak na hráčském trhu a v boji o 

sponzory. 

 

Substituty 

Substituty snižují poptávku po jednom statku na úkor druhého. Za hlavní substituty hokeje lze 

definovat ostatní kolektivní sporty, především pak fotbal a florbal. V úvahu je třeba brát 

volnočasové aktivity. Při popisu substitutů je definováno, jak tyto substituty ovlivňují 

hokejový trh a poptávku po hokeji. 

 

Noví konkurenti v odvětví 

Z pohledu extraligy považuji za nové konkurenty nově vstupujících lig na český trh. Toto 

téma je v českém prostředí velmi aktuální. Nová konkurence ovlivňuje poptávku po produktu, 

jeho službách, může však přinést i pozitiva.  

 

2.3.2 Analýza zdrojů financování 

 

Při analýze zdrojů financování byly definovány a zhodnoceny nejvýznamnější finanční zdroje 

hokejových klubu: 

 vstupné 

 sponzoring 

 podpora města 

 

Tyto položky tvoří přes 95% rozpočtu většiny klubů. Pro analýzu budou využita sekundární 

data. Sekundární zdroje dat jsou zpravidla volně dostupné veřejné nebo firemní zdroje dat a 

informací, které můžeme dále rozlišovat na externí a interní [9]. Pro potřeby analýzy zdrojů 
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financování byly využity převážně interní data – výkazy zisku a ztráty, rozvahy, výroční 

zprávy. Tyto vnitřní zdroje dat pramení z běžného sledování činnosti firmy. Zdrojem 

sekundárních dat je především internet. Externí data byla získána z informačních databází 

městských úřadů a statistická data ze specializovaných hokejových webů a denního tisku, 

které mají vysokou záruku pravdivosti. 

 

2.3.3 Analýza marketingové komunikace klubů 

 

V analýze marketingové komunikace budou zhodnoceny současné marketingové aktivity 

hokejových klubů. Jaké metody kluby využívají k přilákání diváků na stadiony a kde mají 

naopak největší problémy. Pro potřeby analýzy budou využita sekundární data dostupná na 

klubových webech a data zpracovaná ze zdrojů financování, která mají na účinnost 

marketingu přímý vliv. U vybraných klubů budou definovány silné a slabé stránky jejich 

aktivit a provedeno závěrečné zhodnocení. To bude doplněno o názor hokejových fanoušků, k 

čemuž bude využit jednoduchý průzkum, který bude probíhat formou elektronického 

dotazování.  

 

SWOT analýza 

Podklady získané z předchozích studií budou použity v následné SWOT analýze. Ta slouží 

k analýze silných (Strength) a slabých (Weakness) stránek společnosti a definování jejich 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threaths). Silné a slabé stránky vyhodnocují především 

zdroje firmy a jejich využití. Příležitosti a ohrožení vyplývají z vnějšího prostředí, které firmu 

obklopuje a ovlivňuje ji. Při SWOT analýze byly jednotlivé faktory ohodnoceny podlé míry 

jejich výkonnosti a důležitosti (silné a slabé stránky) a podle síly vlivu a pravděpodobnosti 

výskytu (příležitosti a hrozby).  

 

Marketingový průzkum 

V rámci hodnocení marketingové komunikace klubů byli osloveni fanoušci hokejových klubů 

formou elektronického dotazníku. Dotazník byl umístěn na webovou stránku vyplnto.cz a 

odkaz byl zveřejněn na diskuzních fórech všech klubů (s výjimkou Liberce, který fórum 

zrušil), hokejové sekci webu idnes.cz a hokejové sekci webu lide.cz. Výzkum probíhal 

v termínu od 10 – 17. května, v době hokejového Mistrovství světa. 
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3. Charakteristika marketingové komunikace ve sportu 

 

Marketing jako společenská věda, má mnoho odvětví a forem. S objevováním nových 

možností vznikají stále novější a účinnější platformy na podporu prodeje a zvyšování 

povědomí jednotlivých značek a produktů mezi širokou veřejností. Sportovní marketing lze 

tedy chápat jako platformu účinné komunikace mezi firemním prostředím a cílovým 

zákazníkem.  

 

Podle Freyera [5] existují 2 odlišné pohledy na sportovní marketing, někdy označované jako 

užší nebo širší pojetí sportovního marketingu, které jsou odlišně vymezeny: 

 Sport v Marketingu 

Sport zde slouží jako „médium“ k uskutečnění podnikatelských cílů firem, které 

nevyrábí žádné sportovní produkty ani nepodávají sportovní výkony. Především se 

jedná o prodej produktů nebo tvorbu image. 

 Marketing ve sportu 

Prakticky znamená využívání marketingu sportovními organizacemi. V užším pojetí 

jsou uvažováni pouze sportovní činitelé, v širším pojetí pak všechny podniky, které 

vyrábějí a prodávají sportovní zboží nebo poskytují sportovní služby. 

 

Sportovní marketing tak, jak je chápán v USA, můžeme považovat za plnohodnotný 

marketingový nástroj, který má dostatečné kvality, aby vytvořil příznivé podmínky pro rozvoj 

poptávky po produktu sportovních organizací. U nás je situace odlišná. V ČR sportovní 

marketing není chápán jako spolupráce společnosti a sportovní organizace. Tento nedostatek 

je vnímán jak mezi veřejností, tak bohužel i na úrovni managementu společností. To brání 

v rozvoji sportu jako marketingového nástroje. 

 

V souvislosti se sportovním marketingem je u nás často zmiňován „sponzoring“, pod kterým 

si většina představuje finanční podporu firem, vyplývající z jejich společenské odpovědnosti. 

Tuto podporu bychom mohli nazvat darem. Na rozdíl od sponzoringu totiž dárce neočekává 

žádnou protihodnotu. Dárce tedy poskytuje podporu pouze ze své vůle a přesvědčení. 

Představa žádosti sportovních klubů i jednotlivců o finanční pomoc u místních podnikatelů je 

dnes již téměř přežitkem. Z dlouhodobého hlediska nepřináší očekávaný přínos pro společnost 

a nepracuje tak se základními pravidly marketingu. 
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Sponzoring je obchodní vztah mezi poskytovatelem prostředků, zdrojů či služeb a 

jednotlivcem, sportovní akcí nebo organizací, která nabízí práva poskytovateli, které mohou 

být využity ke komerční výhodě [10]. 

Z této definice je patrné, že sponzoring by měl sloužit k získání komerční výhody sponzora 

před konkurencí. Cíle realizace sportovního projektu by měly být tedy shodné s klasickými 

cíli marketingu. 

 

3.1 Marketingový mix ve sportu 

 

Tak jako v klasickém marketingu, i ve sportu je základní strategií marketingový mix. Kotler 

definuje marketingový mix jako soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, 

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

Marketingový mix kombinuje 4 základní nástroje tzv. 4P: 

 Produkt (product) 

 Místo (place) 

 Cena (price) 

 Propagace (promotion) 

 

Produkt 

Za sportovní produkt lze považovat hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování 

potřeb a přání zákazníků z oblasti sportu a tělesné výchovy [7]. Jedná se o širokou paletu 

sportovních produktů, které jsou předmětem směny se zákazníky a s organizacemi. Může jít 

například o prodej sportovního zboží, prodej reklamy nebo členství v klubu. Durdová [3] 

rozdělila sportovní produkt na materiální a nemateriální takto: 

 

Hmotné produkty 

 sportovní nářadí 

 sportovní náčiní 

 sportovní oděvy, výstroj 

 další produkty sekundárně související se sportem (suplementy, sportovní kosmetika 

apod.) 
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Nehmotné produkty 

 základní produkty (nabídka cvičení, sportovních akcí, služba jako sportovní produkt) 

 produkty vázané na osobnosti (výkony sportovců, trenérů, poskytovatelů sportovních 

služeb) 

 myšlenkové produkty v tělesné výchově a sportu (výzkum v tělovýchovné oblasti a 

sportu, rozvoj kinantropologie, hodnota zážitku v tělesné výchově a sportu apod.) 

 vedlejší produkty tělovýchovných a sportovních zařízení (společenské akce, reklamní 

činnost, pojištění sportovců, doprava, vstupenky apod.) 

 

Cena 

Cena je velmi důležitým faktorem, jelikož výrazně ovlivňuje chování zákazníků při nákupu 

produktu, služby. Tvorba ceny je úzce vázána na typ produktu organizace. Zatímco u služeb 

nebo sportovního zboží se lze při stanovení ceny opřít o ekonomické kalkulace, u jiných je 

třeba brát v úvahu poptávku (např. přestupy hráčů). Většina sportovních organizací se při 

stanovení ceny opírá o poptávku trhu po produktu, jedinečnost produktu, náklady a cenovou 

politiku konkurence. Psychologicky na zákazníky působí i vidina slev a výhod. Ty se dnes 

využívají hlavně u permanentních vstupenek. Pro sponzory jsou pak významné ceny reklamy. 

Manažeři klubů ve své branži tyto ceny bedlivě sledují. 

 

Místo 

Distribuční cesty je třeba vhodně zvolit na základě druhu produktu, typu organizace na 

zákazníkovi a dalších faktorech. Hmotné produkty s masovou produkcí je třeba dopravit do 

místa prodeje. Těchto produktů je celá řada, hovoříme o sportovním zboží (oblečení, výbava 

apod.) Nehmotné produkty jako služby jsou na distribuci komplikovanější. Zákazník nemá 

možnost službu vyzkoušet, vidět, osahat, službu nemůžeme skladovat, vystavit apod. 

Sportovní službu si zákazník musí prožít ve sportovním zařízení. Je důležité, aby sportovní 

zařízení bylo snadno přístupné, aby mělo atraktivní vzhled, působilo příjemně a splňovalo 

bezpečnostní kritéria. U sportovních akcí je důležité zajistit vhodnou distribuci vstupenek, což 

bývá často klíčovým bodem sportovního marketingu. Často se využívají i jiná než vlastní 

zařízení (předprodejní agentury, sportovní obchody, městská informační centra…). Sportovní 

produkty lze rovněž distribuovat pomocí médii (tisk, televize, rozhlas, internet). 
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V oblasti prodejních cest lze vymezit 3 typy účastníků dodávky služby [3]: 

 poskytovatel služby (přímý prodej) 

 prostředníci (např. předprodejní agentury) 

 zákazníci 

  

Propagace (Marketingová komunikace) 

Propagace je podstatná nejviditelnější část marketingového mixu. Hlavní náplní je 

přesvědčivá komunikace, za účelem prodeje sportovních produktů, informovat o produktu a 

vzbuzovat o něj zájem u potenciálních zákazníků. Často je laiky mylně zaměňována za 

samotný marketing. Základními nástroji tzv. komunikačního mixu ve sportu jsou [3]: 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Publicita, PR 

 Direct marketing 

 Sponzoring 

 Osobní prodej 

 

Kromě výše uvedených, se mohou ve sportu aplikovat i další metody komunikace, např. 

sportovní akce (plesy, autogramiády, exhibice), semináře apod. 

 

3.2 Nástroje marketingové komunikace ve sportu 

 

Reklama 

 

Reklama jako placená forma neosobní prezentace služeb a produktů je jedním z nejvíce 

používaných nástrojů propagace ve sportu. Jejím úkolem je dostat produkt do podvědomí 

zákazníků a odlišit jej od konkurence. Pro potřeby reklamy se nejčastěji využívají média, 

zejména televize, tisk, rozhlas apod. 

 

Sportovní reklama využívá specifická média komunikace z oblasti sportu. V oblasti 

propagace plní několik důležitých funkcí. 

 Informační funkce – stimuluje primární poptávku, informuje o novém produktu, 

službách, změně cen apod. 



18 

 

 Přesvědčovací funkce – působí na vytváření selektivní poptávky, posiluje preference 

určitého zboží, snaží se získat zákazníky od konkurence, vylepšení image apod. 

 Upomínací funkce – uplatňuje se ve stádiu zralosti, připomíná službu, produkt 

zákazníkovi. 

 

Sportovní reklama musí plnit všechny tři zmíněné funkce. Přestože může tyto funkce 

uplatňovat a rozvíjet, její efektivní využití spočívá v úzké návaznosti na nositele tj. média, 

která tuto reklamu zprostředkovávají [1]. 

Podle využití komunikačních médií pak dělíme sportovní reklamu do několika forem [3]: 

 Reklama na dresech a oděvech 

 Reklama na startovních číslech 

 Reklama na mantinelu 

 Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

 Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

 Reklama na vstupenkách 

 Reklama na propagačním materiálu 

 Reklama na videozáznamech, fotografiích 

 Reklama na billboardech, reklamních poutačích 

 Internet 

 Televizní přenos, média 

 Virtuální reklama 

 

Marketingová práva 

 

Tento v praxi hodně používaný pojem má trochu odlišný význam než reklama. Reklama je 

prezentace produktu prostřednictvím komunikačních médií. Marketingovými právy se rozumí 

způsobilost provádět reklamní služby spojené nejčastěji s významnými sportovními akcemi. 

Tyto práva lze pak veřejně nabízet a prodávat. Tato praxe se využívá u nás jak v hokeji, tak ve 

fotbale.  

 

Ekonomický přínos reklamy pro sport 

Význam reklamy se v oblasti sportu stále zvyšuje a stává se velmi důležitým faktorem 

ekonomické činnosti sportovních organizací. Příjmy z reklamní činnosti jsou v současnosti 
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významnou a nezanedbatelnou složkou celkových příjmů ve sportu. Zejména organizace, 

které jsou vybaveny právní subjektivitou, chápou reklamu v souvislosti se sponzorskými 

vztahy jako protislužbu, nabízenou sponzorovi za smluvně daných podmínek.  

 

V ledním hokeji je nejvíce prodávaným produktem reklama, která tvoří i největší část příjmů. 

Především jde o reklamu na ledové ploše, mantinelech, časomírách a výstroji hráčů (dresy, 

helmy, kalhoty). Reklama a sponzoring tvoří v současnosti v průměru kolem 75%-80% 

příjmů ve všech hokejových klubech. Průměrný rozpočet klubu je odhadován na 90 milionů 

Kč. Všech 14 klubů tedy inkasuje z prodeje reklamy v jednom ročníku dohromady přibližně 1 

miliardu Kč. Z toho vyplývá, že obchod s reklamou v ledním hokeji je:  

 úzce spjat s ekonomickou situací země 

 tvoří hlavní složku příjmů v rozpočtech klubů 

 umožňuje finanční krytí výdajů sportu a může vyvolávat nebo vnucovat určité postoje 

a přístupy 

 

Obrázek 3.1 Graf podílu reklamy a vstupného na financování hokejového klubu 

 

 

 

Pramen: Zpracování autora podle [12] a [13] 

 

V porovnání se zahraničím např. s kanadsko-americkou NHL jde však stále o velmi malé 

finanční prostředky, které by zde stačily sotva na pokrytí hráčských platů jednoho klubu. 

Rovněž co se týče příjmů z reklamy a sponzoringu, situace je ve srovnání se zámořím opět 
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opačná. V NHL tvoří příjmy z reklamy v průměru kolem 20-25%. Téměř 75% příjmů tvoří 

prodej vstupenek a klubových suvenýrů.  

 

Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje je marketingovou komunikací, která působí na zákazníka pomocí 

dodatečných podnětů, čímž iniciuje zájem o prodej výrobků či služeb. Hlavními určujícími 

znaky podpory prodeje jsou její časová omezenost a aktivní spoluúčast zákazníků. Je to dáno 

tím, že podpora prodeje je chápána jako časově omezený program prodejce, který se snaží 

zatraktivnit svoji nabídku pro zákazníky. Je vyžadována jejich aktivní spoluúčast formou 

okamžité koupě nebo jiné činnosti [14].  

 

Typickým příkladem ve sportu jsou kupóny na slevu na sportovní zboží nebo služby, 

množstevní slevy, odměny stálým klientům, soutěže apod. 

 

Public Relations, publicita 

 

Nejrozšířenější definicí public relations, je dodnes formulace Institutu Public Relations již z 

roku 1978:  PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat 

vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností [15].  

Spojit cíle PR se sportem je velmi výhodné, jelikož sport se u nás nějakým způsobem dotýká 

široké části populace. V případě vzniku sponzorského vztahu se sportovní organizací, pak 

není nutná jen reklamní činnost. Často firmám stačí upozornění na jejich činnost, produkty. 

Jejich cílem je dostat se do podvědomí potenciálních zákazníků, získat jejich sympatie. 

 

Osobní prodej 

 

Význam osobního prodeje nelze přehlížet. Je důležitý jak pro sportovní produkty, tak 

v oblasti služeb. Sportovní služby vyžadují osobní kontakt se zákazníkem, vliv lidského 

faktoru je zde klíčový. V marketingové komunikaci má významný vliv tzv. „ústní podání“. 

Spotřebitelé si často mezi sebou předávají své zkušenosti a informace o službách. Pozitivní či 

negativní informace šířené touto formou mají výrazný vliv na poptávce po dané službě [3].  
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Direct marketing 

 

Direct marketing je možné definovat jako komunikační disciplínu, která umožňuje [16]: 

1) přesné zacílení,  

2) výraznou adaptaci sdělení s ohledem na individuální potřeby a charakteristiky 

jedinců ze zvolené cílové skupiny  

3) vyvolání okamžité reakce daných jedinců  

 

Ve sportu se nejčastěji využívá přímý prodej zboží, nabídka sportovních časopisů a katalogů 

pro zákazníky, emaily apod. 

 

3.3 Sportovní Sponzoring 

 

Za sponzoring se ve sportu všeobecně považuje právní vztah mezi sponzorem (firmou, 

podnikem) a sponzorovaným subjektem (sportovní organizace), ve kterém dochází 

k vzájemnému uspokojení zájmů obou partnerů. Sportovní subjekty většinou požadují 

finanční nebo materiální pomoc, věcné dary a služby. Sponzoři na oplátku nejčastěji vyžadují 

reklamu samotné firmy nebo produktů [3].  

 

V minulosti byl sport financován především ze státních příspěvků. To již dnes prakticky není 

možné, ačkoliv v rámci svazů stále dochází k přerozdělování prostředků. Kluby si dnes musí 

obstarat prostředky samy. Mezi tradiční české sponzory patří především potravinářské, 

stavební, průmyslové, sázkařské a telekomunikační firmy. Jde například o firmy T-Mobile, 

Tipsport, Škoda, ČEZ, Česká pojišťovna nebo Gambrinus. Sponzorské aktivity obracející se 

do oblasti sportu a tělesné výchovy jsou stále používanějším nástrojem k budování image 

jednotlivých firem. O jejich rostoucím významu svědčí i růst finančních prostředků 

vynaložených na sponzoring a sponzoring sportu [4].  
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Obrázek 3.2 Graf vývoje celosvětových nákladů na sponzoring (v mld. USD) 

 

Pramen: Zpracování autora podle [17] 

 

Podle průzkumu PricewaterhouseCoopers [18] se v roce 2011 na celosvětovém sportovním 

sponzoringu nejvíce podílely státy Severní Ameriky s 35,4% z celkové částky, následovala 

Evropa, Afrika a země Středního východu s 32,9%. I přes očekávané zpomalení sponzoringu 

v Evropě v důsledku dluhové krize, se však očekává další celosvětový nárůst sponzoringu, 

díky sponzorskému boomu v Jižní Americe v důsledku blížícího se mistrovství světa ve 

fotbale v roce 2014 a Olympijských her v roce 2016 (obě akce pořádá Brazílie). 

 

Obrázek 3.3 Graf vývoje výdajů na sportovní sponzoring (v mld. USD) 

 

Pramen: Zpracováno autorem podle [18] 
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Celkově výdaje na sport představovaly v letech 2006-2011 přibližně 75% všech sponzorských 

výdajů. Oproti roku 2006 objemy sponzorských příspěvků vzrostly o 50%.  

 

Cíle sponzoringu 

Podle De Pelsmackera et al. [2] si podniky mohou prostřednictvím sponzoringu plnit své 

komunikační a marketingové cíle protože sponzoring je velice flexibilní nástroj. Evropská 

sponzorská asociace ESA provedla v roce 2007 výzkum, na základě kterého sestavil tabulku 

cílů sponzoringu seřazených podle důležitosti z hlediska samotných sponzorů. 

 

Obrázek 3.4 Graf hodnocení faktorů definujících cíle sponzoringu 

 

Pramen: Zpracováno autorem podle [19] 

 

Podle očekávání jsou cíle hlavně propagačního rázu. Podniky se snaží sponzoring využít ke 

zlepšení své image a image svých produktů, služeb.  

 

Typy sponzoringu 

 

Durdová [3] člení typy sponzoringu podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku 
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1. Exkluzivní sponzor – spojený s pojmem „oficiální sponzor“. Sponzor přejímá veškeré 

protihodnoty, charakteristická je vysoká cena. 

2. Hlavní sponzor, vedlejší sponzor – hlavní sponzoři dostávají nejdražší a 

nejatraktivnější protihodnoty, vedlejší rozdělí méně atraktivní nabídky. 

3. Kooperační sponzor – protihodnoty jsou rozloženy mezi větší počet sponzorů, dá se 

využít rozdílná doba platnosti sponzorských smluv. 

 

Struktura sponzorů je různá. Někteří jsou se sportem široce spjati např. nabídkou svého zboží, 

jiní využívají sport čistě ke komunikačním účelům. Často mohou být sponzoři v roli 

dodavatele, kdy formou sponzoringu není finanční částka ale vlastní produkty či služby 

(sportovní vybavení, doprava, ubytování apod.) 

 

Formy sponzoringu 

 

Sponzoring lze podle oblasti zacílení členit do různých forem. Čáslavová [1] uvádí pět 

základních forem sponzoringu:  

 A) Sponzorování jednotlivců – nejvíce rozšířená forma ve vrcholovém sportu. 

Sportovci zde vystupují jako garanti kvality a úspěchů výrobků či služeb sponzora. 

Popularita a úspěch sportovce jsou zde využity jako nástroj reklamy a možné podpory 

prodeje (autogramiáda). Sportovec na oplátku dostává finanční a často i materiální 

pomoc. 

 B) Sponzorování sportovních týmů – sponzoring u nás již zasáhl i do výkonnostního a 

amatérského sportu. Jde hlavně o podporu finanční, materiální, a služby jako doprava, 

ubytování apod. Sponzorovaný tým nabízí většinou reklamy na dresech, mantinelech 

nebo webu. 

 C) Sponzorování sportovních akcí – tento typ se vyznačuje širokou škálou nabídek pro 

sponzora. Může jít o široké spektrum reklamy (vstupenky, bulletiny, plakáty, během 

akce o přestávkách apod.), až po manažerské prvky (VIP akce). Protihodnotou za 

sponzoring bývá většinou ve formě sponzorských balíčků. 

 D) Sponzorování sportovních klubů – tato forma má nejširší škálu možností, které lze 

sponzorovi nabídnout. Sportovní kluby disponují sportovci, družstvy, pořádají 

sportovní akce (zápasy) atd., které jim dávají možnost široké nabídky svých služeb. 
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 E) Sponzorování ligových soutěží – Tato forma je využívána velkými firmami, a to 

především v soutěžích s nejvyšší popularitou v dané zemi. U nás se to týká především 

hokeje a fotbalu, ale i soutěží jako florbal nebo basketbalu. Firmy, které představují 

partnery, mají svá firemní označení v názvu soutěže (např. Gambrinus liga, Mattoni 

NBL) a využívají multifunkční prezentace (především reklama a PR) na všech 

stadionech klubů dané soutěže, s přímým dopadem na diváka, i na veřejnost sledující 

masmédia. Tato metoda se u nás hojně využívá i na úrovni klubů (např. HC 

Mountfield). 

 

3.4 Trendy sportovního marketingu v ČR 

 

V posledních deseti letech došlo k rozvoji sportovního marketingu v České republice. Server 

SportBiz [20] stanovil pro rok 2012 tyto trendy sportovního marketingu: 

 

Gamifikace 

Sportovní fanoušci, podobně jako jakýkoliv jiní zákazníci, jsou každý den zahlceny stovky až 

tisíci komerčních sdělení. Je logické, že jen nepatrný zlomek z nich zůstane nezapomenut. 

Mělo by proto být aspirací sportovních marketérů, aby fanouškům vyšli vstříc a pomohli jim 

si jejich zážitek z interakce s nimi uchovat v paměti a v ideálním případě ještě zmínit před 

svými přáteli. Osvědčeným způsobem, jak zvýšit prožitek z této interakce, je použití herní 

mechaniky ve zdánlivě neherním kontextu. Jednoduše řečeno, cílem je udělat hru z činnosti, 

která nemá s hrou nic společného. V praxi se nejvíce osvědčily herní mechaniky typu sbírání 

bodů a odznaků, procházení herních levelů, žebříčků a plnění úkolů. Pro efektivitu herní 

mechaniky je důležité správné strukturování této hry. Hra musí mít správnou dynamiku, musí 

vhodně motivovat hráče a provázet je po cestě, která je z pohledu marketérů optimální. 

Použití her může být široké – hokejový klub Los Angeles Kings na tom postavili celý svůj 

web, zatímco Carlsberg svou facebookovou aplikaci k Euro 2012. Na herním principu je 

kupříkladu postaven i český projekt „Kopeme za fotbal“ značky Gambrinus. 

 

Sociální TV 

Jedna obrazovka nestačí. Spousta lidí dnes při sledování televize má k dispozici minimálně 

chytrý telefon, případně laptop nebo tablet. Podle dostupných výzkumů více než 80 procent 

televizních diváků má po ruce právě mobilní telefon. Zajímavé je, že současné použití více 
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obrazovek lidé neberou jako rozptýlení, nýbrž jako prohloubení svého zážitku z konzumace 

televizního obsahu. To je zřejmé v případě sportovních přenosů. Není překvapením, že 

sportovní přenosy patří k nejvýznamnějším televizním spouštěčům aktivity na sociálních 

sítích. První ukázkou, jak by integrace více obrazovek mohla vypadat, jak mobilní aplikace 

„Star Player“ od značky Heineken. Uživatelé v ní mohou mimo jiné tipovat vývoj situace na 

hřišti během zápasů fotbalové Ligy mistrů. 

 

Rozšířená realita 

Spojení reálného světa s digitálním není v marketingu žádnou novinkou. Takových iniciativ a 

aplikací je na trhu spousta. Co však danou technologii posouvá dopředu, je její použití 

v případě sportovních televizních přenosů. Ve studiích, kde se nyní standardně používá 

elektronická tužka, se budou stále častěji objevovat virtuální 3D hráči. Experti ve studiu 

mohou těmito hráči „hýbat“ a prezentovat divákům velmi věrně některé herní situace. Přesně 

tyto technologie již využívá sportovní televize ESPN v USA a Anglii. 

 

Sociální vysílání 

Nástup internetu zcela nepochybně snížil roli tradičních médií ve sportovním marketingu. 

Ačkoliv příjmy z televizních práv jsou dominantním zdrojem financí pro sportovní ligy a 

týmy, internet umožnil vytvoření přímých kanálů mezi klubem a jeho fanoušky. V současné 

době jsou velké sportovní organizace de facto i mediálními společnostmi, které denně 

produkují obsah v kvalitě často vyšší než samotná tradiční média jako televize a internetové 

portály. V uplynulém roce se objevilo hned několik živých sportovních přenosů na sociálních 

sítích. S možností vysílání svých zápasů a svého obsahu na Facebooku experimentovali jak 

fotbalová FC Barcelona tak i Anglická fotbalová asociace. 

 

Ženy  

Sportovní marketing ženské fanynky dlouho přehlížel, nebo je nepovažoval za důležité. 

Pokud se ženy objevily v komunikaci, často sloužily jen jako nástroj na získání pozornosti 

mužských fanoušků. Dnes se však ženy stávají samostatnou cílovou skupinou. Podle 

některých výzkumů se ženy podílejí dominantní roli na drtivé většině nákupních rozhodnutí 

své domácnosti. Některé americké soutěže již pochopily, že ženám je třeba nabídnout 

mnohem více, než jen zmenšené varianty merchandisingu nabízeného mužům. Například 

v oficiálním eshopu NFL má zboží určené ženám již dnes většinové zastoupení. 
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Twitter  

Twitter v ČR zdaleka nedosahuje popularity Facebooku. Stále je to hlavně kanál využívaný 

spíše profesionály v IT, marketingu a jiných branží, nikoliv regulérní kanál na oslovení 

sportovních fanoušků. V zahraničí je situace zcela jiná. Twitter má své nesporné výhody. 

Zprávy jsou omezeny počtem znaků a tak zde, oproti Facebooku, vítězí kvalita nad kvantitou. 

Kdo chce získat vliv na Twitteru, musí umět psát stručné, výstižné a kompaktní zprávy. 

Příspěvky z Twitteru se stále častěji objevují na nečekaných místech. Na dresech sportovců 

(lakrosový klub Philadelphia Wings), u logotypů (MLB a televize FOX), nebo dokonce 

v živém televizním vysílání (Golf Channel). V ČR jsou využívány v některých médiích (deník 

Sport). 

 

Hi-tech stadióny 

Je pravda, že nové technologie výrazně obohacují zážitek z konzumace sportu mimo samotný 

stadion. Návštěva stadionu je však stále nejryzejším sportovním zážitkem a také zde se nabízí 

ji propojit s tím, co nabízí internet. I proto kluby jako FC Barcelona, Manchester City a Real 

Madrid investují do vybudování technologické infrastruktury na svých stadionech. 

 

Open-source  

Sportovní značky si většinou již uvědomují, že cesta k fanouškům vede přes kontinuální 

poskytování zajímavého obsahu. To se dnes, alespoň v zahraničí, již stalo očekávaným 

standardem. Ty největší sportovní značky však stojí ještě na něčem větším -  na otevřenosti 

směrem k fanouškům. Transparentnost pomáhá budovat těsnější vztahy s fanoušky, které jsou 

nesmírně důležité z komerčního hlediska. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout je sdílení 

vlastního know-how. Například dva fotbalové velkokluby Manchester City a FC Barcelona, 

se prostřednictvím mobilních aplikací podělili se svými fanoušky o tréninkové drily a tipy. 

 

Webové aplikace 

Řešením kompatibility mobilních aplikací může být jednotná platforma v HTML5, která šetří 

náklady na vývoj aplikací a poplatky distribučním platformám. Z pohledu uživatele přináší 

webové aplikace flexibilitu umožňující měnit jejich nastavení a rozvržení. Ve světě sportu 

stojí za zmínku iniciativa „Snapshot“ od Sports Illustrated, v rámci které mohou uživatelé 

interaktivně pracovat s bohatým fotomateriálem tohoto média. Jako webová aplikace je 

postavena i statistická databáze odehraných zápasů tzv. „Scoreboard“ v MLB. 
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4. Analýza nástrojů marketingové komunikace klubů Tipsport 

Extraligy ledního hokeje 

4.1 Představení Extraligy ledního hokeje 

 

Extraliga ledního hokeje (ELH) je nejvyšší soutěž v ledním hokeji, která je pořádána na 

území České republiky. Tato soutěž vznikla v sezoně 1993/1994 jako nástupce 

Československé hokejové ligy. Na základě smlouvy s Českým svazem ledního hokeje 

(ČSLH) soutěž pořádala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), od 

příštího ročníku již bude soutěž pořádat Český svaz ledního hokeje (ČSLH). Celkem za 19 let 

existence působilo v soutěži 23 klubů (od příští sezóny bude 24. klubem Chomutov pozn. 

autora). V sezóně 2011/2012 se extraligy zúčastnily tyto kluby [21]:  

 

 1. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 

 2. HC Kometa Brno 

 3. HC Plzeň 1929 

 4. Bílí Tygři Liberec 

 5. HC Sparta Praha 

 6. HC MOUNTFIELD 

 7. HC VÍTKOVICE STEEL 

 8. PSG Zlín 

 9. Rytíři Kladno 

 10. HC Oceláři Třinec 

 11. HC Energie Karlovy Vary 

 12. HC Slavia Praha 

 13. HC VERVA Litvínov 

 14. BK Mladá Boleslav 

 

Týmy jsou seřazeny podle konečného umístění v posledním ročníku.  

Samotná soutěž probíhá od září do dubna a skládá z několika fází:  

 Dlouhodobá základní část 

 Play-off 

 Play-out 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hokejov%C3%A1_extraliga_1993/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_hokejov%C3%A1_liga
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 Baráž 

 

V dlouhodobé základní části se spolu mužstva utkají čtyřkolovým systémem. Každé 

mužstvo v této části sehraje 52 zápasů. Úkolem této části soutěže je určit pořadí mužstev pro 

druhou a třetí fázi – play-off a play-out.  

 

Play-off začíná tzv. předkolem, ve kterém se utkají kluby, které se umístily v dlouhodobé 

části na 7-10. místě. Hraje se systémem na 3 vítězná utkání. Postupující pak doplní zbylou 

šestici nejlepších po základní části. Zde se hraje již na 4 vítězná utkání. Vítěz play-off pak 

získává titul Mistra ČR. 

 

V play-out mezi sebou bojují týmy, které se umístily na 11-14. místě dlouhodobé části. Hraje 

se ve skupině, ve které se každý s každým utká čtyřikrát, přičemž se započítávají body ze 

základní části. Tým, který skončí ve skupině poslední, hraje následnou baráž o udržení v 

extralize s vítězem 1. hokejové ligy. Tato baráž se hraje na čtyři vítězná utkání [22]. 

 

4.1.1 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje 

 

První kroky k současné podobě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje proběhly na 

začátku 90. let, kdy v souvislosti se společenskými a politickými změnami došlo i k zásadním 

změnám v řízení a zejména v ekonomickém zabezpečení sportu. 

 

V roce 1990 nejprve vznikla Rada celostátní hokejové ligy, která působila v podstatě jako 

jedna z komisí České a slovenské federace ledního hokeje. Dalším krokem bylo v dubnu 1991 

založení samostatného orgánu Sdružení oddílů a klubů federální hokejové ligy. V roce 1993 v 

souvislosti s rozdělením republiky došlo ke změně názvu na Sdružení oddílů a klubů extraligy 

ledního hokeje ČR (SOK ELH). Tento subjekt ukončil činnost 15.6.1994 a téhož dne byla 

založena Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Nově založený subjekt byl a je 

organizován jako zájmové sdružení právnických osob. 

 

Účelem APK LH je organizace, řízení a rozvoj extraligy a zastupování jejich účastníků, stejně 

jako rozvoj a podpora vrcholového hokeje a výchova a podpora talentované mládeže pro 

účely ELH. Členy APK LH jsou všichni účastníci extraligy. Nejvyšším orgánem je valná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDm
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._n%C3%A1rodn%C3%AD_hokejov%C3%A1_liga
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hromada. Jejími členy jsou všichni členové Asociace (14 klubů). Valná hromada rozhoduje o 

všech podstatných věcech Asociace, schází se minimálně třikrát ročně. 

 

Činnost APK LH mezi valnými hromadami řídí představenstvo APK LH. Funkční období je 

čtyřleté. Od května letošního roku má představenstvo nové složení:  

 

Prezident:   Ing. Aleš Pavlík (zástupce HC VÍTKOVICE STEEL) 

Viceprezident :  Mgr. Štěpán Poláš (Rytíři Kladno) 

Členové představenstva: Mgr. Karel Adamík (PSG Zlín), Ing. Jaroslav Veverka (Piráti 

Chomutov) a Ctibor Jech (Bílí Tygři Liberec) 

  

Cíle APK [23] 

1. Účelem Asociace je organizace, řízení a rozvoj extraligy ledního hokeje v ČR (dále jen 

„ELH“) a zastupování jejích účastníků navenek, zejména ve věcech legislativních, finančních, 

sportovně-technických a sociálních. 

 

2. Účelem je dále: 

a) rozvoj a podpora vrcholového hokeje v ČR, 

b) výchova a podpora talentované mládeže pro účely ELH  

 

APK LH jako vedoucí orgán ELH je zodpovědná za marketingovou propagaci soutěže. 

Propagace extraligy je zajištěna prodejem marketingových práv na specializované externí 

agentury. Jde o zaběhnutý model, který se využívá ve většině sportovních soutěží. Již 17 let 

vlastní marketingová práva na extraligu společnost BPA sport marketing a.s. [23] 

 

4.1.2 Změny v roce 2012 

 

Koncem loňského roku přišla valná hromada APK LH s návrhem na uzavření extraligy 

ledního hokeje. Podle návrhu se měl zrušit systém baráže, a zajistit tak účastníkům extraligy 

jistotu zachování v soutěži bez ohledu na sportovní výsledek mužstva. Cílem APK LH bylo 

zajištění finanční stability klubů pro další rozvoj soutěže. Tento návrh však nenašel pochopení 

u odborné veřejnosti a taktéž u ČSLH, kteří argumentovali rizikem snížení kvality soutěže a 

ztrátou sportovního ducha. 
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Na základě negativních reakcí APK LH odstoupila od smlouvy s ČSLH o pořádání extraligy. 

Svaz tento akt akceptoval a plánuje vést extraligu pod svým patronátem. Vznikla tak 

komplikovaná situace, jelikož APK LH je smluvně zavázána marketingovému partneru BPA 

prodejem marketingových práv na extraligu, aniž by měla nad vedením soutěže kontrolu. 

Tento stav komplikuje aktuální výběrové řízení na nového marketingového partnera ELH.  

 

4.1.3 Výběrové řízení na nového marketingového partnera ELH 

 

Současná smlouva o prodeji marketingových práv mezi APK LH a marketingovou 

společností BPA sport marketing a.s. skončí platnost na konci sezóny 2012/2013. Současná 

smlouva přináší extraligovým klubům z prodeje marketingových práv cca 95 milionů Kč [24]. 

Členové APK LH by chtěli tuto částku v budoucnu navýšit. Proto bylo vypsáno nové 

výběrové řízení, s cílem dosáhnout za marketingová práva finanční částky 160 milionů Kč. 

Do výběrového řízení se nakonec přihlásily dvě společnosti: současný partner BPA, a 

spolupracující společnosti Goram a Pragosport. Nabídka obou společností je uvedena 

v následující  tabulce. 

 

Tabulka 4.1 Nabídka reklamního plnění společností BPA a Goram/Pragosport  

 

Plnění 
BPA sport marketing 

a.s. Goram/Pragosport 

Garantovaný čistý příjem 110 mil. Kč 160-190 mil. Kč** 

Ostatní reklamní položky (televizní přenosy, 
propagace) 366 mil. Kč* neuvedeno 

Celková výši plnění za 5- leté období 2 330 mil. Kč 875 mil. Kč 

 

Pramen: Zpracováno autorem podle [24] a [25] 

 

* Tato částka není hotovostním příjmem pro kluby. Jde o vykalkulovanou částku za reklamní 

plnění a marketingové aktivity. Dle vyjádření BPA je agentura schopna zaručit pro extraligu 

marketingové aktivity v této hodnotě. 

** Společnost navrhla progresivní navyšování ceny práv od 160 milionů prvním roce až po 

190 milionů v roce 2018. 

 

Nový partner však nebyl v době psaní této práce znám. 
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4.2 Analýza vnějšího prostředí 

4.2.1 PEST analýza 

 

Pro analýzy okolí jsem se rozhodl vybrat metodu PEST. Hlavním důvodem této volby, bylo 

poukázat na vliv ekonomických faktorů na extraligu, zejména pak na hokejové kluby. Kluby 

jsou stejně jako ostatní podniky tržními subjekty a i na ně má velký vliv ekonomická situace. 

Hlavním faktorem je pak nedávná ekonomická krize. 

 

Politické aspekty 

Česká republika patří mezi politicky stabilní země, s rozvinutou infrastrukturou. Politické 

spektrum je ustálené a nedochází k razantním změnám, které by mohly ovlivnit podnikání 

v zemi. Právní předpisy, nařízení, pravidla a další povinnosti vyplývají klubům ze stanov a 

řádů ČSLH a APK LH. Hlavními řády, kterými se hokejové kluby ELH musí řídit, jsou [22]:  

 

 Herní řád Tipsport extraligy  

 Přestupní řád pro kluby ELH a 1. ligy 

 Disciplinární řád 

 Odvolací řád 

 Licenční řád pro účast v ELH 

 

Z nařízení a povinností extraligových klubů můžeme jmenovat povinnost spravovat se a vést 

mládežnická družstva (mít zastoupení v extralize juniorů a mladšího a staršího dorostu), zimní 

stadion s příslušným vybavením apod. Kromě materiálních nařízení existují i nařízení týkající 

se hráčských kádrů. Klub může k utkání zapsat maximálně 22 hráčů. Za celou sezónu pak 

mohou kluby využít služeb maximálně 6 cizinců. Řády upravují nařízení o přestupech, 

hostování apod. Zajímavé je nařízení o maximálním počtu cizinců. Za cizince se považuje 

hráč jiného občanství než českého, a hráči ostatních národností, kteří v českých soutěžích 

působili méně než 3 roky [26]. Jedním ze základních principů EU je volný trh práce. Na 

základě toho by hráči ze zemí Evropské unie neměli do této kvóty být započítáváni (funguje 

ve fotbale). Extraligové řády se však k této problematice nevyjadřují. 

 

http://www.apklh.cz/wp-content/uploads/2011/08/Herni-rad_TELH_2011-2012.pdf
http://www.apklh.cz/wp-content/uploads/2011/08/Prestupni-rad_pro_kluby_TELH-a-1ligy.pdf
http://www.apklh.cz/wp-content/uploads/2011/08/Disciplinarni-rad.pdf
http://www.apklh.cz/wp-content/uploads/2011/12/Odvolaci_rad.pdf
http://www.apklh.cz/wp-content/uploads/2011/08/Licencni-rad_pro_ucast_v_ELH.pdf
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Všechny extraligové kluby fungují jako akciové společnosti nebo společnosti s ručením 

omezeným a platí pro ně stejná práva a povinnosti jako pro ostatní podnikatelské subjekty 

v ČR. 

 

Ekonomické aspekty 

Ekonomika má stejně jako v jiných oblastech významný dopad i na sportovní odvětví. 

Ekonomické faktory jako vývoj HDP, kupní síla obyvatel apod. ovlivňují sportovní 

organizace a jejich chování. Nejde však jen o jednostranný proces. Je třeba si také uvědomit 

zpětnou vazbu v podobě působení sportovních odvětví na ekonomiku dané země. 

 

Například společnost Deloitte [28] si všímá skutečnosti, že mezinárodní sportovní, 

společenské nebo kulturní události se stále více podílejí na ekonomickém a sociálnímu rozvoji 

hostitelských zemí. Jedná se zejména o nárůst turistického ruchu, zkvalitnění infrastruktury, 

nezbytné pro pořádání velkých sportovních akcí typu Olympijských her, Mistrovství světa 

apod. Za nejvlivnější faktory pro sportovní kluby považuji vliv ekonomické recese a s tím 

spojené zpomalení ekonomického růstu a růstu HDP. Finanční krize v roce 2008 a současná 

dluhová krize eurozóny toho je důkazem. Vývoj HDP České republiky v posledních 4 letech 

je zachycen v následujícím grafu. 

 

Obrázek 4.1 Graf vývoje růstu HDP v ČR v letech 2008-2012 v % 

 

Pramen: Zpracováno autorem podle [27] 

 

Globální ekonomická krize, která zasáhla celý svět, měla negativní dopad na hokejové kluby 

ELH. Pokles sponzorských příjmů od partnerů, případně rovnou ztráta sponzorů, donutila 
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kluby k úsporným finančním opatřením. Některé kluby byly nuceny vyhledat nové generální 

sponzory (Plzeň, Zlín, Kladno), docházelo k redukci sponzorských dotací apod. To vedlo 

k úsporným opatřením ze stran klubů. Mezi nejčastějšími škrty bylo snižování hráčských 

platů, propuštění hráčů (převážně drahých veteránů a legionářů), a slučování manažerských 

pozic. Nesnadné období se nakonec podařilo všem klubům ustát a nedošlo ke změně na 

hokejové mapě. V následující tabulce uvádím vývoj rozpočtů klubů v posledních 4 sezónách. 

 

Tabulka 4.1 Rozpočty extraligových klubů v letech 2008-2012 v mil. Kč 

  2008/09 2009/10 2010/11 
2011/12 
(odhad) 

Sparta 185 170 160 110 

Liberec 156 150 150 110 

Pardubice 170 140 160 160 

Slavia 140 120 116 105 

Brno - 85 100 100 

Zlín 110 100 87 79 

Třinec 110 100 180 140 

Č. Budějovice 90 75 85 90 

K. Vary 95 95 85 88 

Ml. Boleslav 95 80 80 80 

Plzeň 78 71 79 90 

Litvínov 80 75 85 85 

Vítkovice 85 75 80 90 

Kladno 65 50 55 65 

      

Pramen: Vlastní zpracování autora na základě výročních zpráv a účetních závěrek 

jednotlivých klubů dostupných na [29] 

 

Dle grafu je vidět, že v krizovém období kolem roku 2009 došlo k snížení rozpočtů prakticky 

u všech klubů. Většině oddílů se podařilo sestupnou tendenci díky  positivními 

ekonomickými výhledům zastavit a rozpočty stabilizovat. Některé kluby dokázaly 

své  rozpočty navýšit nebo vrátit na předkrizovou úroveň (Třinec, Plzeň, Pardubice), jinde je 

vidět trvalý pokles (překvapivě u obou pražských klubů).  

 

Sociální aspekty 

Hokej je v českém prostředí všeobecně považován za druhý nejpopulárnější sport, hned za 

fotbalem. V posledních čtyřech letech dokonce hokej předčil fotbal v průměrné návštěvnosti 

na 1 utkání. 
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Obrázek 4.2 Graf porovnání návštěvnosti Gambrinus ligy a Tipsport extraligy 

 

 

Pramen: vlastní zpracování autora podle [21] a [30] 

 

Tento trend je možné vysvětlit tím, že hokej působí v očích veřejnosti mnohem „čistějším“ 

dojmem. Renomé hokeje nebylo poznamenáno korupčními skandály, v hledištích panuje 

daleko přátelštější atmosféra než na fotbale. Není výjimkou návštěva rodin s dětmi apod.  

 

Současné demografické trendy jako klesající porodnost a změna věkové struktury ovlivňují 

kluby především na úrovni mládeže. Kluby mají velké problémy s naplňováním kapacit 

mládežnických oddílů, není nezvyklé, že v prvních třídách nastupují mezi chlapci i dívky. 

Tento vývoj se již začal nepříjemně projevovat na výsledcích mládežnických oddílů České 

republiky nebo na draftech do kanadsko-americké NHL. Absence talentů se ekonomicky 

projeví především v dlouhém období. Klubům hrozí úbytek kvality, který se může projevit 

v poklesu sponzorských příspěvků, nebo zájmu veřejnosti. Bez kvalitních hráčů klubům 

klesnou také příjmy z prodeje hráčů do zahraničí. 

 

Technologické aspekty 

Hokej se neustále technologicky vyvíjí a postupuje vpřed. V tomto ohledu patří mezi velmi 

progresivní sporty. Vývoj materiálů na výstroje zaznamenal v posledních 15 letech velký 

vývoj. Neustále se pracuje na zlepšení bezpečnosti hráčů, používají se nové materiály, které 

vylepšují vlastnosti vybavení. 
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Zlepšilo se i technické zázemí na stadionech. V posledních 10 letech kluby investovaly velké 

prostředky do výstavby nových arén, rekonstrukcí a zázemí pro mládež. Nové arény byly 

postaveny v Karlových Varech, Liberci a Praze, kompletní rekonstrukcí prošly haly 

v Pardubicích, Ostravě, Českých Budějovicích, Brně a Chomutově. Nová hala je v plánu 

v Třinci a v letošním roce začne s rekonstrukcemi Litvínov. Díky rozsáhlým modernizacím 

hal a jejich technologií kluby získaly nové možnosti pro prezentace sponzorů a pořádání 

různých sportovních či kulturních akcí. 

 

Moderní technologie se využívají i při uplatňování pravidel zavedením brankové 

videokamery pro posouzení sporných brankových situací. Velkých inovace je vidět 

v mediální prezentaci hokeje. Kromě návštěvy haly a sledování televize je hokej dnes 

dostupný na internetu. Internetové vysílání je k dispozici z většiny stadionů. Technologické 

novinky se zavádějí do televizních vysílání – elektronická tužka, mikrofony pro rozhodčí 

apod. 

 

V souvislosti s nedávnou aférou kolem registrace hráčů, která vedla k odečtení bodů třem 

klubům (Plzeň, Kladno, Mladá Boleslav) a výraznému ovlivnění průběhu soutěže, byly 

objeveny nedostatky v administraci. Systém registrace hráčů probíhá v papírové a faxové 

podobě, což zvyšuje možnost chyby lidského faktoru. Je s podivem, že v dnešní době 

informačních technologií není v takto důležité administrativě zavedena elektronická forma. 

 

4.2.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Zákazníci 

Česká republika patří mezi země s nízkou návštěvností sportovních akcí. Český fanoušek 

patří mezi náročné diváky. Klubismus a věrnost se v českém prostředí vyskytují pouze 

sporadicky. Průměrné návštěvnosti soutěží jsou u nás ve stovkách. Většímu zájmu se těší 

pouze fotbal a hokej. Dle rozdělení sportovních fanoušků podle Čáslavové lze většinu 

českých sportovních diváků označit za „nadšence“, především se pak jedná o muže. Český 

divák si rád vybírá pouze to nejlepší, co mu může daný produkt nabídnout (v případě hokeje 

play-off a atraktivní duely např. Sparta-Slavia). Přestože o dění ve svém klubu má představu a 

zajímá se o něj, běžná utkání zpravidla nenavštěvuje. Typická je nízká loajalita. Lidé se rádi 
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nechají strhnout vlnou euforie, kdy se klubu daří a má úspěchy. Ta však zpravidla s prvními 

poklesy formy velmi rychle opadá. 

 

Hokej je v českém prostředí tradičním a sportem s vysokou oblíbeností u obyvatelstva a 

v současnosti je nejnavštěvovanějším českým sportem. V současnosti tvoří příjmy ze 

vstupného průměrně 15% ročního rozpočtu, což při průměrném rozpočtu extraligového klubu 

činí 10-15 milionů Kč. Od vzniku samostatné české soutěže se klubům podařilo zlepšit 

návštěvnost zhruba o 1000 diváků na utkání. Vývoj návštěvnosti ligy je zachycen 

v následujícím grafu. 

 

Obrázek 4.3 Graf vývoje průměrné návštěvnosti na 1 utkání ELH (1993-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Zpracování autora podle [21] 

 

Návštěvnost hokeje v česku lze označit za stabilní bez větších výkyvů. Aktuálním měřítkem 

úspěchu je průměrná návštěvnost aspoň 5000 diváků, což se však v dosavadní historii 

extraligy povedlo jen 3x – v sezóně 1997/1998 po euforii z vítězství českého týmu na 

Olympijských hrách v Naganu, v sezóně 2004/2005 kdy byla sezóna NHL zrušena kvůli 

výluce a v extralize se objevila řada českých hvězd v čele s Jaromírem Jágrem. Dosavadní 

rekord 5240 diváků pak liga pokořila v roce 2009/2010 paradoxně v době, kdy již propukla 

ekonomická krize a řada klubů byla nucena zvýšit ceny vstupenek. V posledních 2 letech 

ovšem čísla opět klesají. Důvody stagnace návštěvnosti extraligy by se daly shrnout 

následovně:  
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 špatná práce klubů s fanoušky 

 Špatná cenová politika 

 Snižující se úroveň ligy 

 Náročnost českého diváka na výkon 

 Nevhodně stanovené termíny zápasů 

 

Zejména poslední faktor je v dnešní době zarážející. Většina extraligových zápasů začíná 

v rozmezí mezi 17-18 hodinou. Hracími dny jsou standardně úterý, pátek, neděle. Je jasné, že 

spousta diváků z hlavní zákaznické skupiny (muži 30-50 let) v těchto termínech z důvodu 

pracovní vytíženosti utkání nestihne. Kluby v tomto ohledy působí až příliš konzervativně a 

spíše experimentují s nedělními termíny. 

 

Za zmínku také stojí problematika cenové politiky. To se týká především návštěvnosti na 

méně atraktivních duelech. Počet diváků bývá v těchto případech až o tisícovku menší, než 

průměrná návštěvnost. Stanovení vstupného není segmentováno dle atraktivity soupeře, ale je 

fixně nastaveno před začátkem sezóny. Některé kluby zavedly vyšší ceny na atraktivní duely 

(např. Slavia-Sparta, Slavia-Kometa Brno), paradoxně však úbytek diváků na méně 

zajímavých duelech ignorují. 

 

Dodavatelé 

Hlavním zdroji příjmů v hokeji jsou příjmy z reklamy, které se na financování klubu podílí až 

80%. Marketingová práva na extraligu vlastní marketingová společnost BPA sport marketing 

a.s. Ta propaguje soutěž již 17 let a je výhradním marketingovým partnerem APK 

LH  a výhradním marketingovým partnerem ČSLH, který zastupuje výkonnostní hokej a 

reprezentační tým. 

 

Zajišťuje také kompletní mediální prezentaci v rámci přímých TV přenosů z extraligy ledního 

hokeje i reprezentačního mužstva formou sponzorských odkazů a injektáží a speciální TV 

projekty, jakou je např. anketa o nejhezčí hokejovou akci Zlatá helma atd. BPA je rovněž 

vlastníkem specializovaných hokejových serverů www.hokej.cz, www.nhl.cz, které se 

zaměřují na veškeré dění v českém hokeji a dění v zámořské NHL. Za poskytnutí těchto práv 

inkasuje APK LH přibližně 100 milionů Kč. Tato částka je rovnoměrně rozdělena mezi všech 

14 oddílů [31]. 

http://www.hokej.cz/
http://www.nhl.cz/
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Pro sezónu 2011/2012 byli hlavními partnery soutěže [21]:  

 

 Generální partner: Tipsport a.s. 

 Hlavní partneři: Budějovický Budvar, národní podnik a Česká Pojišťovna a.s. 

 Oficiální partneři: Škoda auto a.s., ČEZ a.s., FAST a.s. (SENCOR), KAJOTbet, Het  

s.r.o., Coca-Cola, Bauer, Credium a.s. 

 Mediální partneři: Mladá Fronta DNES, Rádio Impuls, www.hokej.cz, Česká Televize 

– kanál ČT4 

 Výhradní marketingový partner: BPA sport marketing a.s. 

 

Kromě ligových sponzorů si kluby obstarávají své vlastní partnery, kteří se podílejí na jejich 

financování (více o této problematice v podkapitole 4.3.2 Sponzoring). Důležitost 

sponzoringu je v hokeji nezpochybnitelná. Kluby si nedokáží prodejem vstupného vydělat 

dostatečné prostředky a jsou tak odkázány na cizí zdroje. 

 

Extraliga jako soutěž nedisponuje žádnými exkluzivními dodavateli materiálu a služeb 

podobně jako třeba v NHL kde je výhradním dodavatelem dresů společnost Reebok. Výběr 

dodavatele servisních služeb v halách (pořadatelská služba, stravovací služby), materiálu, 

dopravy, ubytování a dalších služby není definován žádnými řády a je plně v kompetenci 

klubů. 

 

Konkurence 

Extraliga jako hokejová soutěž až do současnosti neměla přímého hokejového konkurenta. 

Ostatní hokejové soutěže u nás (1. hokejová liga, 2. liga apod.) se nemohou extralize měřit jak 

ze sportovního tak ekonomického hlediska. Tento stav se změnil na podzim loňského roku, 

kdy na český trh vstoupila rakouská mezinárodní soutěž Erste Bank Eishockey Liga (EBEL), 

do které se přihlásil moravský klub Orli Znojmo. Rakouská soutěž však kvalitou za českou 

extraligou zaostává, a její renomé zdaleka nedosahuje úrovně české soutěže. Klub Orli 

Znojmo v době podání přihlášky již nepůsobil v extralize, a zdaleka nepatří mezi tradiční a 

sledované české kluby. Z výše popsaných důvodů proto lze EBEL považovat za přímého 

konkurenta nižších hokejových soutěží. 
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Velkou neznámou je vstup ambiciózní Kontinentální hokejové ligy (KHL) na český hokejový 

trh. KHL je relativně nová mezinárodní soutěž, která vznikla na základech bývalé ruské 

nejvyšší soutěže, a která má ambice stát se přímým konkurentem zámořské NHL. O vstup do 

soutěže se již v roce 2010 neúspěšně pokoušel Hradec Králové, který představil projekt pro 

vstup nového tým HC Lev do KHL. Ambiciózní plán byl však zamítnut ČSLH, který neudělil 

klubu povolení k účasti v mezinárodní soutěži. Již tehdy proti projektu ostře vystoupili 

zástupci extraligových klubů, kteří se obávali odlivu sponzorů a hráčské kvality. Hlavně díky 

jejich vlivu došlo k zamítnutí návrhu [32]. 

 

Projekt HC Lev se poté úspěšně přesunul na Slovensko, kde byly organizátorům uděleny 

povolení od Slovenského zväzu ľadového hokeja, a zástupců města Poprad. Klub HC Lev 

odehrál v KHL kompletní ročník 2011/2012. Díky pozitivnímu ohlasu médií a sportovních 

diváků, po skončení sezóny klub opět požádal ČSLH a udělení povolení k účasti. Tentokrát 

již zástupci HC Lev, podpořeni zkušenostmi z prvního ročníku, dokázali svazové zástupce 

přesvědčit a klub bude od podzimu působit v Praze pod názvem HC Lev Praha. Klub pak 

podle reglementu KHL musel vytvořit i juniorský tým pro juniorskou soutěž MHL
1
. Ten bude 

působit v Karlových Varech. 

 

KHL je pro českou soutěž velkou výzvou. Obavy manažerů extraligových klubů jsou na 

místě, ovšem jejich pohled je až příliš kritický. KHL může extralize paradoxně i pomoci. 

 

Výhody pro českou extraligu: 

 možnost navázání spolupráce s klubem HC Lev (klub již uzavřel spolupráci se 

Spartou Praha) 

 zvýšení povědomí o českém hokeji  

 přímý kontakt se špičkovou soutěží 

 možnost navázat kontakty s kluby KHL 

Nevýhody pro českou extraligu 

 hrozba odlivu sponzorů 

 snížení kvality hry (větší odliv kvalitních hráčů) 

 úbytek diváků (především Sparta a Slavia) 

 snížený zájem médií 

                                                 
1
 MHL – mládežnická hokejová liga ve které působí juniorské výběry týmů KHL 

http://www.hockeyslovakia.sk/
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 v případě klubu HC Sparta Praha dělení se o zimní stadion 

 

Vstup KHL na český trh s sebou pro kluby přináší rizika, kluby mají však možnost dostat se 

do kontaktu s velkou soutěží, která má ve světě velké renomé. Na zápasech hraných v Praze, 

mají manažeři jedinečnou příležitost navázat kontakty s představiteli bohatých ruských klubů, 

které jsou svoji poptávkou po českých hráčích známy. Navázáním obchodních styků může být 

prospěšné pro obě strany, ať již uzavíráním přestupů, výměně hráčů apod. Rovněž je zde 

možnost získat zkušenosti jak sportovní, tak obchodní např. marketingové. 

 

Z opačného hlediska je možné očekávat snížený zájem sponzorů o podporu extraligy, která 

není tak exkluzivní a finančně zajímavá jako KHL, ovšem většina středních a menších 

sponzorů nemá potenciál podporovat tak veliký projekt. Rovněž ruský trh je pro české firmy 

ve většině případů velkou neznámou a proto nemusí pro některé sponzory přinést patřičný 

efekt. Otázka odchodu hráčů je velmi spekulativní. Nejlepší hráči soutěž pravidelně opouští a 

hledají angažmá v zahraničních soutěžích. Z pohledu českého diváka je tedy přínosnější, aby 

hráči, pokud již odcházejí, nastupovali za český klub ve špičkové soutěži. Pokud jde o odliv 

diváků, reakce hokejové veřejnosti nevyhlížejí zrovna optimisticky. Přesto si určitě diváky 

najde a je pravděpodobné, že úbytek diváků bude viditelný u obou pražských klubů a 

pravděpodobně i v Kladně.  

 

Substituty 

Za hlavní substitut, tedy odvětví, jenž snižuje počet návštěvníků na hokejových utkáních, je 

považován fotbal. Fotbal je jednoznačně nejoblíbenějším českým sportem. Fotbal již několik 

let soupeří s hokejem v boji o sportovního diváka. Některá města jsou zastoupena na nejvyšší 

úrovni jak v hokeji, tak ve fotbale. Jmenovitě jde o Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, České 

Budějovice, Liberec a Mladou Boleslav. Zde je vzájemné působení vidět nejvíce. Kluby často 

spolupracují, aby se vyhnuly kolizí termínů fotbalových a hokejových utkání, čímž by 

přicházely o diváky. Kromě návštěvnosti fotbal ovlivňuje hokej i v náborech do 

mládežnických kategorií. Podle oficiálních statistik fotbal v počtu registrovaných hráčů do 20 

let převyšuje hokej téměř desetinásobně. 
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Obrázek 4.4 Graf počtu registrovaných hráčů fotbalu a hokeje v ČR 

 

 

Pramen: Zpracování autora podle [33] a [34] 

 

Je pochopitelně, že fotbal jako takový, je světový fenomén, a jeho význam daleko přesahuje 

možnosti hokeje, ovšem i v současné ekonomicky náročné době, je i z pohledu rodičů 

jednodušší přihlásit své děti do fotbalových přípravek než na hokej, kde náklady na výstroj a 

materiál jdou do tisíců. Hokejové kluby na tuto skutečnost již zareagovaly a snaží se aspoň 

v začátcích, poskytnout mladým hráčům hokejovou výstroj a výzbroj. 

 

Dalšími substituty mohou být kterékoliv ostatní sporty. Velmi intensivní boom zažívá florbal, 

který je nazýván sportem budoucnosti a láká čím dál větší počet hráčů, převážně mezi 

mladšími generacemi. V případě větších měst lze za substituty uvést kulturní a jiné 

společenské aktivity. 

 

Noví konkurenti v odvětví 

Za nové konkurenty lze považovat ligy, které byly uvedeny v analýze konkurence. Jde tedy o 

KHL a rakouskou EBEL. V souvislosti s družstvem Piráti Chomutov se spekulovalo o účasti 

v nejvyšší německé soutěži DEL. Poté co družstvo postoupilo do extraligy, již s tímto 

projektem nepočítá. V horizontu 10 let je velmi nepravděpodobný vstup nové soutěže na 

český trh. 
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4.3 Zdroje financování hokejových klubů Tipsport Extraligy 

 

Většina hokejových klubů Tipsport ELH funguje jako akciové společnosti. Výjimkou jsou 

Plzeň, Karlovy Vary, Zlín a Kladno, které zvolily formu společnosti s ručením omezeným. 

Podle údajů jednotlivých klubů v obchodním rejstříku [29], lze za hlavními předměty 

podnikání hokejových klubů definovat: 

 

 organizování veřejných sportovních soutěží 

 koupě zboží za účelem dalšího prodeje 

 reklama a propagace, 

 zprostředkovatelská činnost 

 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, hlavním zdrojem příjmu hokejových klubů u nás je 

reklama a propagace, která se podílí na rozpočtech klubů kolem 75-80%, vstupné pak 

přibližně 15%. Klubů se tedy snaží při financování o maximalizaci aktivit (sportovních, 

marketingových), které vedou ke zvýšení atraktivnosti značky, za cílem získání sponzorů,  

reklamních partnerů a diváckého zájmu. V následujících podkapitolách bude proveden rozbor 

hlavních zdrojů financování hokejových klubů ELH, a jaké marketingové aktivity kluby 

využívají k jejich získání. 

 

4.3.1 Diváci a příjmy ze vstupného 

 

Příjmy ze vstupného na hokejová utkání jsou základním tradičním zdrojem financí pro kluby. 

Tato složka se v českém prostředí podílí na rozpočtech klubů zhruba 15%, což je relativně 

nízká hodnota, kterou se klubům nedaří navýšit. Bez adekvátních příjmů ze vstupného, jsou 

kluby existenčně závislé na sponzoringu a reklamě, což s sebou přináší rizika pro budoucnost 

klubů. Následující tabulka uvádí nejdůležitější statistická data týkající návštěvnosti všech 

klubů v sezóně 2011/2012. (kompletní tabulka viz příloha č. 4) 
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Tabulka 4.2 Statistická data týkající se návštěvnosti klubů ELH v sezóně 2011/12 

 

Pramen: Zpracování autora dle [21] a oficiálních webových stránek jednotlivých klubů 

 

Práce s diváky je důležitá, podle analýzy dostupných dat dosahuje podíl vstupného průměrné 

hodnoty 18,83%. Rozdíl oproti odhadům lze vysvětlit zjednodušením výpočtu. Při výpočtu 

průměrné ceny vstupenek nebylo kalkulováno s diváky s permanentními vstupenkami a 

vstupenkami pro sponzory. U permanentních vstupenek je průměrná cena na 1 utkáni nižší. 

Kluby však počty prodaných permanentních vstupenek nezveřejňují.  

 

Většina klubů v ČR však její význam práce s diváky podceňuje. I v českém prostředí se však 

najdou světlé výjimky. Na příkladu Brna, Plzně, Pardubic, Sparty a Liberce je vidět velmi 

dobrá práce marketingu s diváky.  Brno, Plzeň, Pardubice a pražská Sparta jsou kluby 

s dlouholetou tradicí, množství sportovních ocenění a kluby s největší fanouškovskou 

základnou u nás. Pardubice se stabilně umísťují v žebříčku nejnavštěvovanějších evropských 

mužstev v první desítce. Brno zažívá po návratu mezi elitu fanouškovský boom. Liberec je na 

Klub/ 

kritérium Rozpočet klubu 

Počet 

diváků 

celkem 

Průměrná cena 

vstupenky 

Odhadovaný 

příjem 

Podíl 

vstupného 

na rozpočtu 

Investice na 

1 diváka/ 

utkání 

Pardubice 160 000 000 Kč 217867 170 Kč 37 037 390 Kč 23,15% 734 Kč 

Brno 100 000 000 Kč 180972 197,50 Kč 35 741 970 Kč 35,74% 553 Kč 

Plzeň 85 000 000 Kč 145180 194 Kč 28 164 920 Kč 33,14% 585 Kč 

Liberec 110 000 000 Kč 133648 180 Kč 24 056 640 Kč 21,87% 823 Kč 

Sparta 110 000 000 Kč 163101 135 Kč 22 018 635 Kč 20,02% 674 Kč 

Č. Budějovice 90 000 000 Kč 112303 141 Kč 15 834 723 Kč 17,59% 801 Kč 

Vítkovice 90 000 000 Kč 126551 100 Kč 12 655 100 Kč 14,06% 711 Kč 

Zlín 79 000 000 Kč 118378 142 Kč 16 809 676 Kč 21,28% 667 Kč 

Kladno 65 000 000 Kč 69103 110 Kč 7 601 330 Kč 11,69% 941 Kč 

Třinec 140 000 000 Kč 89547 110 Kč 9 850 170 Kč 7,04% 1 563 Kč 

K. Vary 88 000 000 Kč 83127 129 Kč 10 723 383 Kč 12,19% 1 059 Kč 

Slavia 105 000 000 Kč 116795 167,50 Kč 19 563 163 Kč 18,63% 899 Kč 

Litvínov 80 000 000 Kč 112739 114 Kč 12 852 246 Kč 16,07% 710 Kč 

Ml. Boleslav 80 000 000 Kč 86790 102,50 Kč 8 895 975 Kč 11,12% 922 Kč 

Průměr 98 000 000 Kč 125436 142 Kč 18 700 385 Kč 18,83% 832 Kč 
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hokejovém poli prakticky nováčkem, ale zde je vidět příkladná práce s diváky a stabilně si 

udržuje průměr přes 5000 diváků na utkání. O kvalitním marketingu vypovídá fakt, že i přes 

na extraligové poměry vysoké ceny vstupenek dokáží tyto kluby naplnit své stadiony. 

 

Naopak na opačném pólu se dlouhodobě umisťují kluby z menších měst, kde potenciální 

divácká základna není tak široká, nebo jejichž sportovní výsledky jsou dlouhodobě 

podprůměrné. Jedná se Třinec, Mladá Boleslav, Karlovy Vary a Kladno. Tyto kluby 

dlouhodobě nedokáží dostat svoji návštěvnost přes hranici 4000 diváků na utkání. Paradoxní 

přitom je, že Třinec a Karlovy Vary dokázaly v nedávné minulosti (2011 a 2009) soutěž 

vyhrát. Právě na příkladu těchto klubů lze předpokládat špatnou práci marketingu, který 

nedokázal využít potenciál těchto úspěchů k získání nových příznivců. 

 

Zajímavým kritériem je vyčíslení investic na jednoho diváka. Nejdražší diváky mají aktuálně 

v Třinci, který disponuje vysokým rozpočtem a nízkými návštěvami. Na přilákání 1 diváka na 

1 hokejové utkání potřebuje klub investovat 1563 Kč, což je téměř 3x víc než v Brně kde jsou 

naopak náklady nejnižší. Třinečtí tak kvůli špatné práci s diváky potřebují vynaložit mnohem 

více prostředků do kvalitních hráčů, kteří mohou diváky přilákat. 

 

4.3.2 Sponzoring 

 

Sponzoring je hlavním zdrojem příjmů extraligových klubů. Podle odhadů hokejových médií 

sponzoring pokrývá až 80% nákladů hokejových klubů. V současnosti kluby získávají 

prostředky ze dvou zdrojů: 

 

 Prostředky od BPA sport marketing a.s. za postoupení marketingových práv na ELH 

 Prostředky od vlastních sponzorů 

 

Jak již bylo zmíněno BPA za postoupení marketingových práv na ELH vyplácí APK LH 

přibližně 100 milionů Kč. APK LH pak tyto peníze rozděluje mezi kluby rovným dílem. 

Každý klub by tedy měl obdržet částku přibližně 7,15 milionů Kč. Kluby na oplátku garantují 

reklamní prostory na stadionu (led, mantinely, světelná tabule apod.) a na dresech, které BPA 

nabízí partnerům extraligy.  

 



46 

 

Kluby rovněž získávají prostředky od vlastních sponzorů. Zpravidla jsou předmětem 

spolupráce finanční podpora sponzorů a nabídka reklamních prostor ze strany klubů. Hlavní 

nabídka služeb extraligových klubů zahrnuje: 

 

 reklamu na mantinelech (mantinely, plexiskla, druhá řada mantinelů, rotační 

mantinely) 

 reklamu na LED prstenci (disponují Slavia, Karlovy Vary, Liberec) 

 reklamu na světelné kostce 

 reklamu na výstroji (dresy, helmy, kalhoty) 

 reklamu v klubových bulletinech 

 reklama na vstupenkách 

 reklama v médiích (především u sponzoringu jednotlivých utkání) 

 sponzoring jednotlivých utkání a s tím související aktivity 

 akce pro sponzory (ukončení sezóny, tiskové konference) 

 klubová sedadla 

 vstupenky na utkání 

 VIP servis 

 využití hokejové haly pro prezentaci a promotion 

 

Tato nabídka je standartní pro všechny hokejové kluby. Některé kluby se snaží ve spolupráci 

se sponzory podpořit i návštěvnost na stadionech. Například generální partner Třince 

společnost Třinecké Železárny a.s. nabízí svým zaměstnancům v nabídce zaměstnaneckých 

benefitů zvýhodněné permanentní vstupenky.  

 

Za zmínku stojí představit aktivity související se sponzoringem jednotlivých zápasů. Tato 

forma podpory se stala v posledních letech velmi populární. Je atraktivní zejména pro menší 

společnosti lokálního charakteru, které si nemohou dovolit sponzorovat klub celosezónně 

např. formou reklamy na mantinelu. V rámci sponzorského balíčku na 1 utkání kluby nabízejí 

umístění loga partnera na vstupenky, reklamu na světelné kostce, představení partnera utkání 

před zápasem, předání ocenění nejlepším hráčům zápasu na konci utkání a služby VIP. Jméno 

partnera utkání pak bývá zmíněno i v médiích při propagaci utkání např. v tisku nebo 

rozhlase. 
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Prostřednictvím těchto aktivit kluby získávají prostředky pro naplnění svých klubových 

rozpočtů. Nadstandartní podporu, pak mohou kluby získat v play-off, které je vrcholem 

sezóny. V play-off navštěvuje zápasy nejvíce diváků. V letošním ročníku průměrná 

návštěvnost v play-off vzrostla oproti základní části o 50% na 7252 diváků na utkání. V play-

off je o zápasy větší zájem v médiích, např. Česká Televize vysílá z každého hracího dne 1 

utkání, tisk připravuje speciální přílohy apod. To vše zvyšuje účinnost reklamy a prezentaci 

sponzorů veřejnosti, za což kluby získávají finanční bonusy. V následující tabulce je uveden 

odhad výše tržeb z reklamní činnosti všech extraligových klubů v sezóně 2010/2011 (popř. 

v nejaktuálněji dostupných ročnících). Data pro aktuální ročník nebyla v době psaní práce 

zveřejněna. 

 

Tabulka 4.3 Odhad tržeb z reklamní činnosti klubů ELH v sezóně 2010/2011 

 

Klub/kritérium Odhad tržeb z reklamní činnosti 

Pardubice 100 000 000 Kč* 

Brno 74 545 000 Kč 

Plzeň 60 000 000 Kč (sezóna 08/09)* 

Liberec 140 000 000 Kč* 

Sparta 109 287 000 Kč (za rok 2010) * 

Č. Budějovice 67 000 000 Kč* 

Vítkovice 66 025 000 Kč* 

Zlín 50 000 000 Kč* 

Kladno 33 000 000 Kč (za rok 2009) 

Třinec 160 000 000 Kč* 

Karlovy Vary 70 000 000 Kč* 

Slavia 90 000 000 Kč (sezóna 09/10)* 

Litvínov 75 000 000 Kč (za rok 2010)* 

Mladá Boleslav 80 000 000 Kč 

Průměr 83 918 357 Kč 

       * účast v play-off 

Pramen: Zpracováno autorem na základě výročních zpráv a účetních závěrek jednotlivých 

klubů dostupných na [29] 

 

Přesné hodnoty tržeb z reklamní činnosti uvádí pouze kluby Sparta, Vítkovice a Brno. Ostatní 

hodnoty byly odhadnuty na základě údajů z výkazu zisku a ztráty jednotlivých klubů, 

konkrétně z údaje tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Tento údaj zahrnuje příjmy ze 

všech činností klubu. Hlavními složkami těchto tržeb jsou reklama a návštěvnost. Od výše 
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tržeb byly odečteny odhadnuté tržby ze vstupného na základě průměrné návštěvnosti v daném 

ročníku a průměrné ceny vstupenek. Kluby označené hvězdičkou se účastnily play-off, za 

které získávají finanční bonusy. Například Třinec v mistrovské sezóně dokázal díky vysokým 

bonusům získat od sponzorů téměř 160 milionů Kč. 

 

4.3.3 Podpora města 

 

Hokejové kluby při financování svých rozpočtů využívají rovněž dotací a grantů ze strany 

města. Tyto prostředky se ve většině hokejových klubů využívají k financování družstev 

mládežnických kategorii, která vystupují jako občanská sdružení. Problematika financování 

„A“ mužstva, které není jako mládežnická družstva občanským sdružením, spočívá v 

předpisech Evropské unie, jež umožňuje sponzoring města pouze v omezené míře. Města ve 

většině případů vystupují jako vlastníci stadionů a hal, a jako výraz podpory nabízí klubům 

výhodnější podmínky pronájmu popř. dotace na provoz těchto hal. 

 

Zapojení magistrátu nebo radnice příslušného města do podpory hokeje, lze využít jako 

argument při hledání sponzorů. Podpora města může na sponzory působit velmi positivně. 

Město tím vyjadřuje svou náklonost hokeji, v krizových momentech hokej dokáže podpořit, a 

sponzoři mohou v takto podporovaném klubu navázat užitečné kontakty s představiteli města 

pro své budoucí aktivity. 

 

Následující tabulka uvádí výši schválených městských dotací na chod hokejových klubů 

v roce 2012. 
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Tabulka 4.4 Výše schválených městských dotací pro hokejové kluby v roce 2012 

 

Klub/kritérium Dotace města v roce 2012 

Pardubice 305 700 Kč 

Brno 1 763 900 Kč 

Plzeň 300 000 Kč 

Liberec 44 850 Kč 

Sparta 1 580 000 Kč 

České Budějovice 1 000 000 Kč 

Vítkovice 13 000 000 Kč 

Zlín 22 000 000 Kč 

Kladno 30 000 000 Kč 

Třinec 4 600 000 Kč 

Karlovy Vary 10 400 000 Kč 

Slavia 1 400 000 Kč 

Litvínov 20 000 000 Kč 

Mladá Boleslav 894 200 Kč 

Průměr 7 663 475 Kč 

 

Pramen: Zpracováno autorem podle údajů dostupných na oficiálních stránkách městských 

úřadů a magistrátů jednotlivých měst a [35] 

 

Ve výši městských dotací jsou velké rozdíly mezi jednotlivými kluby. Postoje městských 

zastupitelů jsou v každém městě odlišné a podpora často závisí i na individuálních 

preferencích členů zastupitelstva. Vysoké podpoře se těší kluby Kladna, Zlína a Litvínova. 

V těchto klubech drží města vysoké vlastnické podíly. Například město Zlín vlastní 49% podíl 

v místním hokejovém klubu a proto klub podporuje vysokými částkami [36]. Litvínovská 

radnice považuje místní klub za hlavní nástroj propagace města, čímž zdůvodňuje svou 

vysokou podporu [35]. 

 

Velmi dobré vztahy s městem mají v Ostravě, která se dlouhodobě prezentuje jako město 

sportu, a magistrát přispívá do Vítkovického klubu částkou kolem 13 milionů Kč, a vysoké 

podpory se dostává hokejistům v Karlových Varech. Zdejší klub si však dotace musel tvrdě 

vybojovat a pod hrozbou odchodu z města nakonec radnice schválila požadované dotace. 

Vysokou finanční podporu mají rovněž hokejisté Brna. Kromě příspěvku na chod mládež 

dostal klub v sezóně 2010/2011 od města dotaci 10 milionů Kč za propagaci města. Radnice 

rovněž pronajímá klubu zimní stadion za zvýhodněných podmínek [37]. 
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Ostatní kluby jsou podporovány dotacemi na chod mládežnických kategorií a provoz 

ledových ploch. S prakticky nulovou podporou musí počítat především bohaté kluby 

Pardubice, Liberec a také pražské celky Sparta a Slavia. Velmi nízká podpora je i ze strany 

Plzeňského magistrátu. Radní svůj postoj zpravidla obhajují nutnosti podporovat méně 

atraktivní a výdělečné sporty, které by bez jejich podpory zanikly. 

 

4.4 Marketingová komunikace vybraných klubů ELH 

 

České sportovní prostředí na poli sportovního marketingu v porovnání se zahraničím vydatně 

zaostává. Zatímco nabídka služeb pro sponzory je relativně široká, a na české poměry se 

hokejové kluby těší vysoké podpoře, velké rezervy lze nalézt v marketingové komunikaci 

s fanoušky. Některé kluby si již tyto nedostatky uvědomily, a na rozvoji těchto aktivit se již 

zaměřily, přesto ze zkušenosti s návštěvami některých extraligových utkání se nelze zbavit 

pocitu, že někde je situace stejná jako před 10-15 lety. Pro mnoho klubů znamenají diváci 

z pohledu marketingu přestávkovou soutěž a zvýhodněnou permanentku, případně 

jednorázovou akci, ale to už dnes zdaleka nestačí. Sportovní marketing se má snažit o 

systematické budování vztahů s fanoušky, ne pouze jednorázově nalákat je do hal. Jaké jsou 

rozdíly mezi kluby v marketingových aktivitách a v čem české hokejové kluby nejvíce 

zaostávají? 

 

4.4.1 HC Kometa Brno 

 

Brno zažívá v současnosti velký hokejový boom. V loňské sezóně 2010/11 bylo prakticky na 

všech utkáních základní části vyprodáno. Kapacita haly 7200 diváků zdaleka nemohla pokrýt 

poptávku diváků. Brno těží z velkého hladu diváků po hokeji. Hokej na nejvyšší úrovni se zde 

nehrál 13 let a na zájmu veřejnosti je to znát. Hokejová veřejnost očekávala, že Brno zažívá 

nováčkovskou euforii, která brzy opadne, a zájem začne opadat, přesto se Brnu již 3 roky daří 

plnit svůj stadion z téměř 97% i přes nejvyšší ceny vstupenek v celé soutěži (viz tabulka 4.2). 

Brno je spolu se Spartou v mnoha ohledech průkopníkem v zavádění moderních 

marketingových trendů v českém hokeji. 
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Silné stránky 

 zavedená sportovní značka s dlouholetou tradicí  

 vysoká poptávka po hokeji  

 efektivní věrnostní program „Online Klub“ 

 široké spektrum soutěží (Vyhraj Spark, Dortiáda, Zlatý puk, Tour de Morava apod.) 

 marketingový projekt „Království Komety“ 

 vlastní fanouškovská restaurace „Kometa Pub“  

 charitativní činnost (Chlapi ženám, Červená z modré pro život apod.) 

 online rezervační systém + virtuální prohlídka haly 

 

Slabé stránky 

 hala nevyhovuje potřebám klubu (kapacita, komfort, technické možnosti) 

 vysoká cenová politika (v sezóně 2011/12 počet diváků mírně klesl) 

 nevyužitý potenciál informačních technologií a sociálních sítí 

 nabídka doplňkových služeb pro fanoušky [38] 

 

Brněnská strategie je postavena na dlouholeté tradici brněnského hokeje a sportovní značce 

Kometa. Názorným příkladem je projekt „Království Komety“. Představitelé Komety tímto 

projektem snaží budovat image klubu jako představitele celého Jihomoravského kraje pomocí 

cíleného rozvíjení a posilování přítomnosti své značky v celém regionu, a to na úrovni 

samotných měst a obcí. Kometa aktivně vykračuje vstříc svým mimobrněnským fanouškům a 

usnadňuje jim přístup ke značce Kometa a k tomu, co tato značka nabízí. Členství v 

„Království Komety“ umožňuje divákovi přístup k přednostní rezervaci vstupenek a účast na 

klubových akcích. Chytrým tahem je také nabídka suvenýrů, které lze doplnit o název 

libovolného města či obce.  

 

Velmi propracovaný je pak věrnostní program, který hodnotím jako nejlepší v celé soutěži. 

Věrnostní program má především motivovat a podporovat soutěživost. Na tomto principu je 

postaven věrnostní program Komety nazvaný „Online klub“. Základní princip je sběr bodů za 

aktivitu fanouška v souvislosti s klubem. Za tyto aktivity pak divák dostává body, které může 

využít pro získání různých benefitů (např. podepsaný dres, místo na střídačce při zápase 

apod.). Body se sbírají například návštěvou webových stránek, vytvářením obsahu na webové 

http://www.kometagroup.cz/
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stránky klubu, účast na akcích a soutěžích apod. Tento systém považuji za velice efektivní. 

Motivuje fanouška být neustále v kontaktu se svým klubem a upevňuje jeho loajalitu. 

 

Za hlavní nedostatek lze považovat stávající halu Kajot aréna. Ta i přes modernizaci v roce 

2011 potřebám klubu nedostačuje ať již z kapacitních důvodů, technických možností nebo 

nabídky VIP služeb pro sponzory. Výstavba nové haly však v horizontu 5 let není 

předpokládaná. 

 

4.4.2 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 

 

Pardubice jsou hokejovým klubem s dlouhodobě nejvyšší návštěvností v ČR. Pro ostatní 

kluby by se tak daly považovat za marketingový vzor. Průměrné návštěvy stabilně dosahují 

hodnot přes 8500 diváků, sezónně se prodá kolem 5000 permanentek. To jsou na české 

poměry vysoce nadprůměrná čísla. Klub se svými fanoušky intenzivně pracuje. 

 

Silná stránka 

 zavedená sportovní značka s dlouholetou tradicí a úspěchy 

 komfortní zázemí pro diváka  

 snaha o atraktivní prezentaci hokejových utkání (útočná hra, světelné show, Ice Girls 

apod.) 

 spolupráce a podpora fanklubu (zvýhodněné vstupenky, podpora akcí fanklubu) 

 široká nabídka akcí pro fanoušky (autogramiády, soutěže, focení s pohárem, utkání 

pod otevřeným nebem, dotazy na vedení, trenéry, hráče apod.) 

 doplňkové služby pro diváky (moderní Fanshop, vzkazy na světelné kostce, 

informační systém BLUE/INFO) 

 věrnostní program 

 VIP servis 

 charitativní činnost 

 

Slabé stránky 

 malé cílení na rodiny (rodinné vstupné, dětský koutek) 

 chybí nákup vstupenek online (klub nabízí pouze rezervace) 

 nevyužitý potenciál sociálních sítí a informačních technologií [39] 
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Strategie Pardubic sází na dlouhodobou tradici hokeje ve městě a moderní zázemí, kterým 

disponuje ve své hale. Poptávka po utkáních je vysoká, a klub si tak může dovolit nastavit 

vyšší cenovou politiku, rodinné vstupné nebo studentské slevy zde neposkytují. Klub se snaží 

komunikovat s fanoušky a vzájemně spolupracovat. Takto například vznikla tradice házení 

perníků na led po vítězném zápase, které jsou následně věnovány dětským domovům. Klub 

při modernizaci haly zachoval na přání fanoušků sektor na stání, na zápasy do Prahy pro ně 

vypravil speciální vlaky. V roce 2011 uspořádal ve spolupráci s Kometou Brno venkovní 

utkání na plochodrážním stadionu. Akci navštívilo 17140 diváků, čímž byl překonán rekord 

v návštěvnosti české extraligy.  

 

Klub rovněž disponuje věrnostním programem, který vznikl ve spolupráci s firmou Lyoness. 

Jde o tradiční program nabízející slevy při nákupech u partnerských společností. Je však 

otázka, zda tento program není až moc orientovaný na podporu sponzorských firem. O jeho 

přínosu na budování vztahů s fanoušky a jejich loajality lze pochybovat. 

 

4.4.3 HC Sparta Praha 

 

Sparta je nejúspěšnějším klubem v historii samostatné české soutěže, kterou dokázala vyhrát 

čtyřikrát. Stejně jako ve fotbale i v hokeji byla Sparta dlouho považována za vzor pro ostatní 

kluby a působila v roli průkopníka nových trendů. V posledních letech však i přes snahu 

vedení vliv Sparty upadá, a její dominantní pozice se vytrácí. Hlavním faktorem je především 

ztráta sportovní výkonosti. Od posledního titulu v roce 2007 klub pouze jednou postoupil do 

semifinále. I přes výkonnostní propad se však klubu daří držet návštěvnost přes 6000 diváků, 

výjimkou byla pouze nepovedená sezóna 2010/11 kdy klub skončil na dvanáctém místě. 

Sparta má velmi propracovaný marketing. Pravidelně pořádá kampaně, velmi aktivně se 

podílí na marketingové činnosti a snaží se využívat nových trendů. Větší efektivitě schází 

sportovní úspěch nebo nová hala. 

 

Silné stránky 

 jedna z nejhodnotnějších sportovních značek u nás, dlouhá tradice a úspěchy 

 široké spektrum marketingových kampaní (Jsme Sparta, Sparta vzdává hold, Sparta 

školám apod.) 
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 snaha o atraktivní prezentaci hokejových utkání (útočná hra, světelné show, 

roztleskávačky apod.) 

 spolupráce a podpora fanklubu (slevy na vstupné, suvenýry, soutěže) 

 široká nabídka služeb pro fanoušky (shooting zone, maskot, hudba na přání, dětský 

koutek) 

 nejširší nabídka fanshopu a nejkompaktnější webové stránky 

 využití médií a informačních technologií (SMS servis, Youtube kanál, klubová online 

televize) 

 široká nabídka VIP služeb 

 slevy pro studenty, důchodce 

 online systém prodeje vstupenek 

 charitativní činnost (Sparťanská krev, Srdce na dlani, Sparťanský ježíšek) 

 

Slabé stránky 

 zastaralá hala, nízký komfort 

 klub nedokáže vystoupit ze stínu fotbalové Sparty 

 kampaně nejsou dostatečně motivující a tudíž efektivní [40] 

 

Sparta má z hlediska marketingu pravděpodobně nejširší spektrum komunikačních nástrojů. 

Disponuje na české poměry velmi kvalitními webovými stránkami a asi nejpropracovanějším 

fanshopem. Rovněž nabídka služeb patří mezi nejpestřejší a zahrnuje i takové aktivity jako 

pronájem maskota, pouštění písniček na přání během utkání nebo vlastní klubovou online 

televizí, což je mezi hokejovými kluby raritou. Za zmínku stojí marketingová kampaň „Jsme 

Sparta“, která se snaží a asociaci fanoušků s klubem prostřednictvím jejich individuálních 

příběhů, zkušeností apod. Nejlepší jsou pak vypsány na klubovém webu. Součástí je i soutěž 

o ceny jako domácí kino nebo DVD rekordér. Je však otázka, zda takováto ocenění dokážou 

ve fanoušcích vzbudit zájem o klub. Samotný nápad a jeho provedení je velmi atraktivní, 

ovšem na rozdíl od brněnského modelu zde chybí větší motivace fanoušků, zapojit se do 

těchto aktivit. Přitom inspirace je možné hledat v akci „Výjezdoměr“, která je postavena na 

tabulce nejaktivnějších fanoušků v účasti na utkáních na ledě soupeřů. Nejaktivnější na konci 

sezóny dostávají věcné suvenýry a permanentky na další sezónu. Zde je vidět snaha o 

motivaci fanoušků. Pro příznivce je určitě hodnotnější získat permanentku na novou sezónu 

než domácí kino. 



55 

 

4.4.4 HC VÍTKOVICE STEEL 

 

Vítkovice jsou tradičním účastníkem nejvyšší hokejové soutěže a na tomto faktoru hodně je 

postavena jejich strategie. Po výkonnostně slabších sezónách se v posledních 3 letech 

dokázaly probojovat dvakrát do finále. Výraznější zlepšení návštěvnosti se však nedostavilo. 

Z hlediska práce s diváky a s tím spojených marketingových aktivit patří Vítkovice v lize 

k průměru. Přitom divácký potenciál má město Ostrava obrovský. Ve městě mají lidé sport 

rádi a mnohé významné sportovní akce míří právě sem. Zázemí haly patří v rámci ČR 

k nejlepším.  

 

Silné stránky 

 zavedená značka s dlouhou tradicí 

 výborné zázemí a komfort pro diváky  

 snaha o atraktivní prezentaci utkání (roztleskávačky, světelná show, soutěže pro 

diváky apod.)  

 nízká cenová politika (průměrná cena vstupenek je nejnižší v lize) 

 využití sociálních a informačních médií (klubová online TV, Facebook, Twitter) 

 spolupráce a podpora fanclubu (slevy na vstupné, dresy) 

 propracovaný fanshop 

 

Slabé stránky 

 malá nabídka doplňkových služeb (chybí dětský koutek, vzkazy na kostce, věrnostní 

program) 

 slabý kontakt hráčů a vedení s fanoušky (chybí dotazy na vedení, málo rozhovorů 

s hráči apod.) 

 malá nabídka akcí pro fanoušky 

 absence online nákupu vstupenek [41] 

 

Chybou Vítkovic může být až příliš velký důraz na tradici a cenovou politiku. Přestože klub 

dosahoval v posledních sezónách úspěchů, a má nejnižší průměrné ceny vstupenek, dnes již 

pouze tyto faktory nestačí. Zejména nabídka služeb pro diváky v porovnání s Brnem nebo 

Spartou výrazně pokulhává. Vázne také komunikace s fanoušky. V aktuální sezóně klub 

poskytl příznivcům pouze dva rozhovory, což je žalostně málo. Chybí rubriky dotazů na 
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vedení, které jsou mezi elitou samozřejmostí. Akcí pro fanoušky např. autogramiády je 

rovněž poskrovnu. Naopak positiva lze spatřit ve využívání sociálních a informačních médií. 

Klub na webových stránkách provozuje online televizi, účty má rovněž na facebooku a 

twitteru. Vítkovice patří k elitním klubům českého hokeje, přesto na poli marketingu patří k 

průměru a mají do budoucna co zlepšovat. 

 

4.4.5 HC Oceláři Třinec 

 

Třinec je týmem s čtvrtou nejnižší návštěvností a s třetím nejnižším příjmem ze vstupného 

(viz tabulka 8.1). Třinec je na extraligové poměry malé město, a fanouškovská základna je 

tak menší. Přesto blízkost měst jako Český Těšín, Jablunkov apod. skrývá divácký potenciál. 

Mužstvo má fanoušky rovněž na Slovensku a v Polsku. Klub však dosahuje z marketingového 

hlediska podprůměrných výsledků. I když došlo v posledních letech ke zlepšení v oblasti 

těchto aktivit, stále v těchto ohledech za ligovým průměrem zaostává, a to přesto, že v roce 

2011 vyhrál mistrovský titul. Potenciál této události byl obrovský, nicméně Třinec jej 

nedokázal efektivně využít. 

 

Silné stránky 

 nízká cenová politika (nízké ceny, slevy pro seniory) 

 spolupráce s fanklubem (slevy na vstupné, exhibiční utkání) 

 věrnostní program pro permanentkáře 

 charitativní činnost 

 

Slabé stránky 

 zastaralé zázemí haly, pro nejvyšší soutěž již téměř nevyhovující 

 nulový kontakt mezi vedením klubu a fanoušky 

 doplňkové služby 

 velmi malá snaha o budování vazeb s diváky 

 velmi limitovaný fanshop 

 chybí online systém nákupu vstupenek, klub nemá ani rezervace 

 limitované VIP služby 

 nedostatečné využití sociálních sítí a médií [42] 
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Většina nedostatků přímo souvisí s nevyhovující halou. Místní Werk aréna již dosluhuje a 

divákům poskytuje velmi nízký komfort. Rovněž služby dosahují nízké úrovně, na stadionu 

nenalezneme žádnou restauraci ani bar, pouze stánky s občerstvením. Hlavní nedostatek je 

pak v komunikaci vedení klubu s fanoušky, které je na velmi nízké nebo nulové úrovni. Na 

rozdíl od většiny klubů, nemohou fandové klást dotazy na vedení, klub rovněž neprezentuje 

svou marketingovou strategii nebo kampaň. Zlepšení situace se v Třinci očekává v souvislosti 

s výstavbou nové haly, která by měla začít v nejbližších měsících. 

 

4.4.6 Rytíři Kladno 

 

Kladno je v českém hokeji tradiční a zavedená značka, která momentálně čelí velkému 

množstvím problémů. Klub patří výkonnostně dlouhodobě k podprůměru, hospodaří 

s nejnižším rozpočtem a trápí jej nezájem diváků. Všechny tyto faktory vytvářejí složitou 

situaci, ze které se Kladno jen obtížně dostává. Příznivci doufají, že změny přijdou 

s Jaromírem Jágrem. Nejslavnější český hokejista se od loňského roku začal aktivně podílet 

na chodu klubu a stal se jeho majitelem. S příchodem Jágra došlo k několika positivním 

změnám a pro Kladno naděje na vzkříšení slavných časů. 

 

Silné stránky 

 klub s dlouholetou tradicí 

 hodnotná značka Jaromír Jágr (u nás vysoce atraktivní pro sponzory) 

 nízká cenová politika, slevy pro studenty a důchodce 

 distribuce vstupenek přes terminály SAZKA 

 podpora fanclubu (soutěže, slevy na vstupné) 

 pestrá nabídka fanshopu 

 

Slabé stránky 

 dlouhodobě podprůměrná výkonnost 

 zastaralé nevyhovující zázemí (stará hala, pouze 1600 míst k sezení – nejméně v lize) 

 malá nabídka služeb pro diváky  

 málo akcí, soutěží pro fanoušky (pouze zakončení sezóny, soutěže pro členy fanclubu) 

 nedostatečná komunikace vedení s fanoušky 

 limitované VIP služby 
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 nevyužitý potenciál sociálních sítí a informačních médií (k dispozici není ani SMS 

servis) [43] 

 

Na Kladně je vidět snaha o zlepšení. Klub pod vedením Jaromíra Jágra již zavedl několik 

změn (nový fanshop, distribuce vstupenek), přesto hlavním kladenským problémem je 

stávající hala, která v celé extralize patří k nejhorším. Pouze 1600 míst k sezení je opravdu 

velmi málo, trend je přesně opačný a vidina stání 3 hodin na stadionu není pro diváky 

atraktivní. To samé platí pro sponzory, kde klub disponuje limitovanými možnostmi VIP. 

Výstavba nové haly nebo modernizace stávajícího stadionu je však momentálně 

nepravděpodobná.  

 

Z hlediska komunikace s fanoušky, chybí větší zapojení vedení, hráčů i realizačního týmu. 

Klub nemá stálou rubriku dotazů na vedení, poskytuje pouze rozhovory s hráči. Nabídka akcí 

pro fanoušky je velmi limitovaná. Sezónní soutěže o ceny jsou pouze pro členy fanclubu, pro 

fanoušky se pořádá pouze zakončení sezóny, a přímý kontakt mezi fanoušky a klubem je tak 

minimální. 

 

4.5 Hodnocení analýzy marketingové komunikace 

 

Pro hodnocení analýzy marketingové komunikace jednotlivých klubů byla využita SWOT 

analýza a průzkum formou elektronického dotazování, kdy byli osloveni fanoušci 

jednotlivých extraligových klubů. 

4.5.1 SWOT analýza Extraligy ledního hokeje 

 

Data a informace získané z výše provedených analýz vnějšího prostředí, rozboru zdrojů 

financování klubů a zhodnocení marketingových aktivit jsou shrnuty v následující SWOT 

analýze Tipsport Extraligy ledního hokeje. Níže uvedené faktory jsou aplikovatelné rovněž na 

hokejové kluby, protože kluby jsou základními prvky celé soutěže, a většina ligových 

problémů je odvozena z problémů jednotlivých klubů. 

 

Silné stránky 

 zavedená značka s dlouhodobou tradicí  
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 nejnavštěvovanější soutěž v ČR (přes 4800 diváků na utkání v základní části a přes 

7200 diváků na utkáních play-off) 

 Atraktivní zázemí, divácký komfort 

 Média (TV přenosy z každého hracího kola, online vysílání na internetu, vstupy 

v rozhlase, zprávy v tisku) 

 spolupráce s fankluby 

 akce pro fanoušky 

 

Slabé stránky 

 slabá nebo nulová podpora některých měst 

 komunikace představitelů klubu s fanoušky 

 zastaralé a nevyhovující zázemí některých klubů 

 nabídka nebo efektivita doplňkových služeb 

 využití informačních a sociálních médií 

 zaměření na rodiny s dětmi 

 

Příležitosti 

 sociální média a informační technologie 

 nový výhradní marketingový partner 

 centralizovaný systém distribuce vstupenek 

 popularita hokeje v ČR 

 veřejný obraz hokeje (čistý sport) 

 

Hrozby 

 konkurence KHL 

 odchod hráčské kvality 

 vysoká závislost na cizích zdrojích 

 současná ekonomická situace 

 klesající podpora měst 

 

Silným a slabým stránkám, byly přiřazeny hodnoty na škále od 1 do 5 podle míry jejich 

výkonnosti a hodnoty závažnosti v procentech. Číslu jedna odpovídá nejnižší výkonnost. 

Naopak u čísla 5 je výkonnost největší.  
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Tabulka 4.5 Hodnocení silných a slabých stránek extraligy 

 

 

Hodnocení výkonnosti 
(body) Hodnocení důležitosti 

Hodnocené faktory Silné S. 1 2 3 4 5 
vysoká 

(100-71%) 
průměrná 
(70-36%) 

nízká (0-
35%) 

zavedená značka, tradice         x 90%     

nejnavštěvovanější soutěž       x   75%     

atraktivní zázemí, komfort      x 
 

    70%   

média       x   80%     

spolupráce s fancluby     
 

 x       30% 

Hodnocené faktory Slabé S.                 

zaměření na rodiny 
 

x          60%   

komunikace s fanoušky x         75%     

Nabídka/efektivita 
doplňkových služeb 

 
x         75% 

 
  

zastaralé a nevyhovující 
zázemí   x         65%   

slabá podpora měst   x       90%     

využití sociální a informační 
médií   x       80%  

 
  

 

Pramen: Zpracování autora 

 

Za hlavní přednost extraligových klubů považuji, že disponují zavedenou značkou s 

dlouholetou tradicí. Český hokej má více než 100 letou tradici a stal se významnou součástí 

české společnosti. S tím souvisí i ostatní silné faktory. Hokej je u nás nejnavštěvovanějším 

sportem, má velké pole působení a pravidelně se prezentuje v médiích, ať již denním tisku 

nebo pravidelnými televizními přenosy. Kluby mají na těchto pilířích často postaveny své 

marketingové strategie. 

 

Co se týče spolupráce s fanoušky, všechny kluby spolupracují se svými fancluby, které často 

podporují slevami na vstupném, nákupy ve fanshopu apod. Positivní je u většiny klubů 

nabídka akcí pro fanoušky (autogramiády, exhibiční utkání, srazy apod.). Fanoušci se tak 

dostávají do bližšího kontaktu s hráči, trenéry, přesto jejich počet by mohl být během sezóny 

větší. 

 

Za slabinu považuji ostatní práci klubů s fanoušky, především pak ze strany vedení klubu a 

hráčů, které často s diváky nekomunikuje, nedává jim zpětnou vazbu na jejich dotazy. Tento 
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přístup řadu diváků odrazuje, vzbuzuje v nich nedůvěru ke klubu. Těžko si mohou fanoušci 

vytvořit silné vazby s klubem, pokud s ním nejsou v kontaktu a nekomunikují spolu. Kluby se 

stále ještě učí naslouchat svým divákům a zlepšení může ukázat až čas. To se týká i nabídky 

služeb pro diváky. Některé kluby sice již dokázaly v této oblasti zapracovat, přesto je otázka, 

zda nabídka sdělení na reklamní kostce má nějaký přínos pro diváka. Prodeje občerstvení na 

tribunách, dětský koutek, motivační věrnostní programy, světelné show apod. by měly již 

patřit k běžnému ligovému standardu. 

 

Ochota měst podporovat hokej je velmi rozdílná. Bez podpory města se sport buduje velmi 

špatně. Je zarážející, že menší města dokáží do klubů investovat miliony, zatímco ve velkých 

městech jsou kluby rády za pár tisíc. Bez podpory města může klub dlouhodobě existovat jen 

velmi obtížně.  

 

Hrozbám a příležitostem byly přiřazeny hodnoty síly vlivu. Škála se pohybovala od 1 do 5 

stejně jako u silných a slabých stránek. Pravděpodobnost výskytu pak byla stanovena 

v procentech, přičemž byla rozdělena do tří stupňů: vysoká, průměrná a nízká. 

 

Tabulka 4.6 Hodnocení příležitostí a hrozeb extraligy 

 

Pramen: Zpracování autora 

 

  Hodnocení síly vlivu (body) Pravděpodobnost výskytu 

Hodnocené faktory 
Příležitostí 1 2 3 4 5 

vysoká 
(100-71%) 

průměrná 
(70-36%) 

nízká (0-
35%) 

sociální a informační média     x       56%   

veřejný obraz hokeje   
 

  x      65%   

centralizovaný prodej 
vstupenek   x     

 
  50%   

nový marketingový partner       x   80%     

popularita hokeje v ČR         x 90%     

Hodnocené faktory Hrozeb                 

konkurence KHL       x   85%     

klesající podpora měst     x       50%   

závislost na cizích zdrojích         x 85%     

ekonomická krize         x 90%     

odchod hráčské kvality   x         40%   
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Za velkou příležitost považuji obecně popularitu hokeje v ČR. Jak již bylo uvedeno, hokej je 

sport velice populární a jeho působení spolu s fotbalem daleko přesahuje ostatní sporty. Liga i 

kluby si toto uvědomují, hokej zde má velký potenciál, a je třeba najít způsoby, jak jej využít. 

Rovněž v rámci výběrového řízení na nového marketingového partnera lze sledovat možnost 

jak zavést nové techniky, postupy a trendy do propagace klubů a celé soutěže. Stávající stav 

stagnuje, liga změny potřebuje a aktuální výběrové řízení může být odrazovým můstkem. 

 

Velký potenciál vidím v centralizované distribuci vstupenek přes online systém. V dnešní 

době informačních technologií a internetu je zarážející, že většina klubů prodává vstupenky 

především na pokladnách stadionu. Nákup vstupenek na internetu je spíše raritou. Přitom 

centralizovaný online systém prodeje vstupenek léta funguje v nejprestižnějších soutěžích. 

Myšlenka na stání fronty před pokladnou, a nedostatkem času ne klidné vybrání místa může 

mnohé od návštěvy utkání odradit. V implementaci tohoto systému vidím velkou příležitost 

pro kluby, jak získat další diváky do hal. Nákup z pohodlí domova, úspora času, to je dnes již 

základní argumentace internetového businessu, který každým rokem zvyšuje své tržby. 

 

Již při hlasování o vstupu Hradce Králové do KHL před 2 roky ukázali manažeři klubů svůj 

strach z možné konkurence. Nyní je již prakticky rozhodnuto, že KHL se bude v ČR hrát. 

Vstup hokejového giganta může znamenat pro soutěž odliv sponzorů, diváků i médií. Hráčská 

kvalita už z ligy postupně téměř vymizela, nejlepší hráči budou vždy odcházet do zahraničí. 

Přesto díky stagnaci mládeže v poslední době český hokej talenty šetří, a odliv hráčů nebude 

v nadcházejících letech tak markantní. Prioritní hrozbou je globální ekonomická situace. 

Evropa se nachází v dluhové pasti, vlády šetří a ochota domácností utrácet klesá. Kluby to již 

pocítily na poklesu návštěvnosti, a složitějším získáváním sponzorů. Zejména proto, že kluby 

jsou primárně závislé na sponzoringu, je vývoj ekonomiky pro kluby důležitější než kdy 

jindy. 

 

4.5.2 Marketingový průzkum 

 

Pro hodnocení marketingové komunikace klubů byl využit průzkum. Fanoušci klubů vyplnili 

krátký dotazník (viz příloha 1), kde měli zhodnotit svou spokojenost s marketingovými 

aktivitami svého klubu. Průzkumu se zúčastnilo celkem 393 respondentů. Zhodnoceny byly 

nejdůležitější otázky. 
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Liga 

 

Otázka 1: Jak hodnotíte následující marketingové aktivity Vašeho klubu? 

V první otázce měli respondenti zhodnotit jednotlivé marketingové aktivity svého klubu na 

škále od 1-5, přičemž bodování bylo stejné jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). 

Jednotlivé aktivity byly rozděleny do sedmi skupin. 

 

Obrázek 4.5 Graf hodnocení jednotlivých marketingových faktorů (všechny kluby) 

 

Pramen: Zpracování autora 

 

Podle očekávání dopadly nejhůře komunikace s vedením, hráči, trenéry a nabídka 

doplňkových služeb. Tyto faktory patří ke slabinám všech klubů, a je na nich třeba 

zapracovat. Nejlépe obstála nabídka akcí pro fanoušky, kde se kluby snaží, a u většiny je vidět 

snaha o pestrou nabídku akcí. Vysoko se drží i cenová politika, kluby tedy mají stále prostor 

pro zvýšení cen, a získané prostředky využít ke zlepšení nabídky ostatních služeb. Celková 

průměrná známka pak dosáhla hodnoty 2,54. 

 

Otázka 2: Využíváte nějakou klubovou službu, popř. zúčastňujete se klubových akcí? 

Tato otázka rozdělila respondenty na dvě skupiny. Fanoušci, kteří žádných služeb 

nevyužívají, pokračovali otázkou č. 4.   
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Obrázek 4.6 Graf využití klubových služeb, popř. akcí mezi hokejovými fanoušky 

 

 

Pramen: Zpracování autora  

 

Alespoň nějakou klubovou službu, akci využilo 76,59% respondentů což odpovídá 301 

respondentům. Fanoušci tedy o klubové služby mají zájem, jsou pro ně důležité. To je jasný 

signál pro kluby, že marketing je důležitým prvkem jejich strategie, nástroj práce s diváky a 

měly by na něm pracovat. Ostatní respondenti se spokojí pouze s návštěvou utkání. 

 

Otázka 3: Jaké klubové služby nejčastěji využíváte? 

Na tuto otázku odpovídalo celkem 301 respondentů, kteří uváděli, jaká služby spojené 

s klubem, nejčastěji využívají. Každý respondent mohl zvolit maximálně 2 faktory. 

 

Obrázek 4.7 Graf nejčastěji využívané služeb hokejovými fanoušky  

 

Pramen: Zpracování autora 
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Nejvíce respondenti využívají permanentních vstupenek. Ta patří mezi tradiční marketingové 

nástroje a těší se velké popularitě. 131 fanoušků tedy téměř polovina využívá sociální a 

informační média, která v sobě mají potenciál jak pro reklamní, tak propagační účely. I 

přesto, že hodnocení nabídky fanshopu bylo velmi pozitivní, pouze 62 fanoušků pravidelně 

využívá této služby. Je otázkou, zda je hlavní příčinou cenová politika fanshopů, nebo jeho 

nedostatečná propagace. Prodej klubových předmětů u českých sportovních organizací patří 

dlouhodobě ke slabinám. Tristní je pak využití doplňkových služeb, které využívá pouze 

sedm diváků. Vzhledem k jejich špatnému hodnocení je pravděpodobnou příčinou neefektivní 

nebo nedostatečná nabídka těchto služeb pro diváky. 

 

Otázka 4: Jste se současnou marketingovou činností Vašeho klubu spokojen(a)? 

Na tuto otázku již odpovídali všichni respondenti. Úkolem bylo zjistit, jak jsou fanoušci se 

současným marketingem svých klubů spokojeni. Výsledky jsou rozporuplné. Většina diváků, 

téměř 60% je se stávající marketingovou činností spokojena ovšem pouze 6,62% je spokojeno 

bez výhrad. Kluby tedy jsou na správné cestě, přesto je ještě stále mnoho faktorů, které 

potřebují zlepšit, nebo je teprve uvést do praxe.  

 

Obrázek 4.8 Graf spokojenosti hokejových fanoušků se stávající marketingovou činností 

klubů 

 

 

Pramen: Zpracování autora 
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Otázka 5: Co by měl Váš klub v oblasti marketingu zlepšit? 

Na tuto otázku odpovídali všichni respondenti, kromě těch, kteří v předchozí otázce označili 

odpověď „Určitě ano“. U těchto fandů se předpokládá, že jsou s marketingem klubu 

spokojeni. Ostatní fanoušci pak z nabízených variant mohli vybrat jednu odpověď nebo mohli 

odpovědět svými slovy. 

 

Obrázek 4.9 Graf fanoušky navrhovaných zlepšení marketingové činnosti klubů 

 

Pramen: Zpracování autora 

 

Podle očekávání by fandové uvítali zlepšení komunikace ze strany představitelů klubu, a 

nabídky doplňkových služeb. Tyto faktory dopadly nejhůře při hodnocení a skoro 60% by 

uvítalo změny v této oblasti. Pokud klub nerespektuje a ignoruje své fanoušky, nemůže pak 

s nimi úspěšně pracovat a jakýkoliv marketing pak ztrácí na efektivitě. Nabídka doplňkových 

služeb je velice aktuální téma. Bohužel některé kluby nezvládají poskytovat ani nejnižší 

standard. Mezi respondenty, kteří označili jinou odpověď, se nejčastěji objevila odpověď, že 

kluby by měly zlepšit úplně vše. Takto odpovědělo 11 dotázaných. Čtyři dotázaní by pak 

uvítali změnu cenové politiky klubu.  

 

Poslední dvě otázky již byly identifikační, fanoušci měli uvést, jaký klub podporují? Poslední 

otázka se týkala pohlaví respondentů. Tyto data byla zpracována do následujících dvou grafů. 
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Obrázek 4.10 Graf struktury respondentů podle klubové příslušnosti  

 

Pramen: Zpracování autora 

 

Převážná většina respondentů pochází z pěti klubů: Brna, Litvínova, Třince, Vítkovic a Zlína. 

Nízkou účast příznivců ostatních klubů lze zdůvodnit termínem výzkumu, kdy hokejová 

sezóna již dávno skončila, a aktivita na hokejových webech je minimální. Alespoň 10 

respondentů se podařilo získat u devíti klubů. 

 

 

Obrázek 4.11 Graf struktury respondentů podle pohlaví  

 

Pramen: Zpracování autora 

 

Podle očekávání tvoří naprostou většinu dotázaných muži. Průzkumu se zúčastnilo pouze 38 

žen, což odpovídá necelým 10%. 
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Porovnání klubů 

Pro porovnání klubů byly vybrány kluby, které byly analyzovány v předchozí podkapitole. 

Jde tedy o kluby Brna, Pardubic, Sparty, Vítkovic, Třince a Kladna. Tyto kluby byly vybrány 

jako zástupci jednotlivých kategorií podle úrovně marketingu. Brno a Pardubice představují 

kluby s nejlepší prací s diváky, Sparta nabízí největší spektrum marketingových aktivit. 

Vítkovice patří mezi ligový průměr a Kladno s Třincem naopak patří mezi velmi 

podprůměrné oddíly z hlediska marketingu. Pro porovnání byly využity otázky 1 a 5.  

 

Obrázek 4.12 Graf hodnocení marketingových aktivit vybraných klubů 

 

Pramen: Zpracování autora 

 

Výsledky jednotlivých klubů splnily očekávání, přesto nabídly některá překvapení. Z hlediska 

cenové politiky výsledky odpovídají vypočítaným průměrným cenám (viz tabulka 4.2). 

Nejmenší spokojenost panuje v Brně, kde jsou vstupenky nejdražší. Nejlépe naopak dopadly 

Vítkovice, kde byly k dispozici nejlevnější vstupenky. Stejná je situace v diváckém komfortu, 

kde kvalita haly se odráží v dosažených výsledcích. 

 

Nejhůře u sledovaných klubů dopadla nabídka doplňkových služeb a komunikace s vedením. 

Ani jeden klub se nedokázal dostat pod hodnotu 2, což svědčí o velkých nedostatcích v této 

oblasti. Nejlepší nabídku doplňkových služeb mají v Pardubicích a na Spartě. Překvapivá je 

hodnota 2,88 u Komety Brno, která disponuje nejlepším věrnostním programem. Velmi 

špatně dopadl v těchto aspektech Třinec – v obou dosáhl nejhorších výsledků. 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Cenová
politika

Divácký
komfort

Doplňkové
služby

Akce pro
fanoušky

Komunikace s
vedením,

hráči, trenéry

Využití
sociálních a

informačních
médií

Nabídka
fanshopu

Kometa Brno ČSOB Pojišťovna Pardubice Sparta Praha
Vítkovice Steel Oceláři Třinec Rytíři Kladno



69 

 

Využití sociálních a informačních médií ocenili nejlépe fanoušci Sparty, která v tomhle 

ohledu patří v českém prostředí k nejlepším. Naopak v této oblasti zaostává Kladno a zlepšení 

by uvítali i fanoušci v Třinci. Nejlépe hodnoceným faktorem u sledovaných klubů byla 

nabídka fanshopu, kde všechny týmy dosáhly kvalitních výsledků.  

 

Při zprůměrování sledovaných faktorů dosáhly sledované kluby těchto průměrných známek: 

 Pardubice – 2,06 

 Vítkovice – 2,19 

 Sparta Praha – 2,3 

 Kometa Brno – 2,33 

 Oceláři Třinec – 2,85 

 Rytíři Kladno – 2,94 

 

Překvapením je velmi dobré hodnocení Vítkovic. Při analýze bylo objeveno několik 

nedostatků, ve kterých Vítkovičtí za špičkou zaostávaly. Přesto vítkovičtí fanoušci hodnotí 

marketing svého klubu velmi pozitivně. To může být způsobeno velmi výhodným poměrem 

ceny vstupenek k poskytnutému komfortu. Vítkovice i přes nejnižší ceny vstupenek disponují 

velmi kvalitní halou a zázemím, což se projevilo na celkovém výsledku. 

 

Obrázek 4.13 Graf fanoušky navrhovaných zlepšení pro jednotlivé kluby 
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Při porovnání navrhovaných zlepšení je vidět velká shoda v nutnosti zlepšení komunikace 

s vedením, hráči a trenéry a doplňkových služeb. Změny těchto faktorů preferují fanoušci 4 z 

6 sledovaných klubů. Výrazný je tento aspekt především u Třince a překvapivě u Sparty. 

Přestože má Sparta velmi propracovanou sekci dotazů na vedení a činovníci odpovídají 

v pravidelných intervalech, téměř 55% dotazovaných by si přálo změny v tomto aspektu. 

Nejvyrovnaněji působí Pardubice a Vítkovice, kde žádný faktor výrazně nevybočuje z 

průměru, a návrhy změn jsou spíše individuální. U ostatních klubů došlo alespoň u jednoho 

faktoru k většinové shodě. Kluby by tedy měly primárně hledat řešení v této kritické oblasti. 
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5. Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

 

V analýze marketingové komunikace byly provedeny studie vnějšího prostředí hokejové 

extraligy. Pro tyto účely byla použita analýza PEST a Porterova analýza pěti konkurenčních 

sil. Za hlavní vlivy, které v současnosti nejvíce ovlivňují české hokejové dění, považuji 

nestabilní ekonomickou situaci v Evropě a vstup KHL na český hokejový trh.  

 

V podkapitole týkající se zdrojů financování extraligových klubů, byly analyzovány základní 

složky příjmů všech klubů: příjmy ze vstupného, sponzoring a podpora měst. Tyto data 

poskytly náhled na současnou ekonomickou situaci klubů, a ukazují rovněž, jak kvalitně 

pracují marketingová oddělení při získávání nezbytných zdrojů pro chod klubů. Nejvíce 

prostředků se daří získávat Pardubicím, které disponují nejvyšším rozpočtem ze všech klubů a 

rovněž nejvyššími diváckými návštěvami. Velmi dobrou práci odvádějí také např. v Brně 

nebo na Spartě. Na opačném konci naopak jsou týmy Kladna nebo Karlových Varů. 

 

V následující podkapitole pak byly zhodnoceny současné marketingové aktivity vybraných 

klubů Tipsport ELH, které jsou využívány při práci s diváky. V práci s diváky totiž vidím 

největší rezervy v českém sportu. Oproti ostatním hokejovým zemím české kluby v této 

oblasti zaostávají, z toho důvodu jsem se zaměřil právě na tuto oblast. Při analýze 

jednotlivých klubů byly zjištěny nedostatky především v komunikaci představitelů klubů 

s fanoušky a nabídce doplňkového servisu. To bylo následně potvrzeno i v průzkumu mezi 

hokejovými fanoušky, kdy tyto dva faktory byly nejčastěji zmiňovány při návrzích zlepšení.  

 

Obecně lze říci, že některé kluby se již vydaly správným směrem a snaží se neustále 

zdokonalovat svoji práci s fanoušky. Celkový dojem extraligy však znehodnocuje skupina 

klubů, kde jsou výsledky velmi podprůměrné. Přesto při hodnocení jednotlivých 

marketingových faktorů se průměrné známka žádného z vybraných klubů nedostala přes 

úroveň 3, což je signálem, že i fanoušci začínají pozitivně vnímat změny v činnosti 

marketingu, přestože nedostatků je stále velmi mnoho. 
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5.1 Návrhy a doporučení 

 

Při analýze marketingové komunikace bylo zjištěno několik nedostatků, které brzdí větší 

rozvoj marketingu českých klubů. Co tedy je možné zlepšit, popř. jaké nové trendy využít 

v oblasti sportovního marketingu? 

 

Centralizovaný online systém prodeje vstupenek 

Tento faktor zmiňuji především proto, že jde o zavedený model, který funguje nejen 

v zámořské NHL ale třeba i KHL nebo v ostatních evropských soutěžích např. v Německu. 

V našem prostředí většina klubů stále poskytuje vstupenky klasickou metodou prodeje na 

stadionu. Právě tím, že fanoušci si nemohou zakoupit vstupenky s předstihem, se často u 

pokladen tvoří fronty, a divák pod nátlakem ani nemá čas si v klidu vybrat místo, nebo si jej 

nedokáže zakoupit. Vidina čekání na lístky ve frontě pak může diváka úplně odradit od 

návštěvy zápasu. Kluby zpravidla argumentují, že řešením je permanentní vstupenka, to však 

není řešení pro příležitostné diváky. Ještě více jsou tyto problémy viditelné v play-off, kdy 

zájem o vstupenky mnohonásobně narůstá. Některé kluby již začaly distribuovat vstupenky i 

na internetu (např. Sparta přes síť Ticketportal). Přesto by tento faktor měl být ligovým 

standardem. Ostatně i potenciální nový marketingový partner Goram/Pragosport představil ve 

svém programu vytvoření online systému prodej vstupenek. 

 

Zapojení žen 

Ženy jsou stále docela významně přehlíženou cílovou skupinou ve sportovním marketingu. 

Přitom hokej patří i mezi ženami k velmi populárním sportům, na rozdíl od fotbalu ženy na 

stadiony chodí ve větším počtu a také celkově se více o hokej zajímají. Snahu o větší zapojení 

žen lze již sledovat u televizní hokejové reklamy, která již není čistě doménou mužů. Stále 

sice jde zpravidla a reklamu orientovanou na muže – pivo, hazard, auta apod., ale v roli 

hokejových fanoušků zde vystupují i ženy. Podle průzkumu z roku 2011 tvoří ženy zhruba 

41% procent všech fanoušků NHL, což představuje nezanedbatelnou část trhu a například 

v lize amerického fotbalu NFL se ženy podílejí 80% na obratu trhu se sportovním zbožím  

[44]. Není tak překvapením, že kluby oslovují fanynky speciálními reklamami cílenými přímo 

na ženy, a jejich fanshopy disponují propracovanými sekcemi, které zahrnují vše od triček až 

po kabelky nebo večerní šaty. V českých podmínkách je nabídka fanshopu prakticky 

kompletně uzpůsobena mužům. Dámská nabídka je omezena zpravidla na několik triček. 

Pokud bychom vycházeli z průzkumu, kde 10% respondentů tvořily ženy, což také není 
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nezanedbatelné, na stadionech by toto číslo mohlo dosáhnout kolem 15%. Většina klubů by 

tedy měla minimálně zpracovat adekvátní nabídku zboží pro ženskou část publika, a také 

upravit nabídku občerstvení.  

 

Využití sociálních a informačních médií 

Pokud v něčem naše soutěž zaostává, je to ve využití informačních technologií. Přitom právě 

zde lze najít potenciálně největší zdroje příjmů pro hokej. V našem prostředí byly vrcholové 

sporty dlouho brány za něco exkluzivního, co může fanoušek vidět pouze na stadionu nebo 

v televizi. Vidět utkání svého klubu na internetu bylo ještě před 5 lety téměř nemožné. Situace 

se od té doby zlepšila, ve spolupráci s generálním partnerem společností Tipsport, lze 

sledovat všechna utkání extraligy na internetu. Služba je zdarma, za příplatek je pak možné 

sledovat přenos ve vyšší kvalitě. Inspiraci pro další rozvoj této aplikace lze vidět ve službě 

NHL Gamecenter Live, která nabízí fanouškům po zaplacení poplatku možnost sledovat 

všechna utkání, prohlížet si nejdůležitější momenty, které se zatím odehrály, širokou databázi 

statistik a dalších vymožeností. Česká projekt je zatím ve fázi vývoje, přesto potenciál má 

obrovský. 

 

Velký potenciál skrývají sociální sítě, které jsou velkým fenoménem současnosti. Zejména 

pak Facebook. Zámořské kluby využívají Facebook především pro větší kontakt hráčů 

s fanoušky. Často jsou zde videa z rozbruslení charitativních akcí, zajímavosti ze života 

hráčů, z historie, hlasování apod. Rovněž na Facebooku upozorňují na nejnovější akce 

spojené s klubem. O využití Facebooku se snaží i české kluby, přesto jde většinou o kopii 

webových stránek. Kluby zde často poskytují stejné informace, které poskytují i na webových 

stránkách. Facebook by měl mít více doplňující charakter a více informovat o osobní stránce, 

než pouze kopírovat informace z webu. Naprosto nevyužitý je pak potenciál stránky Youtube 

nebo klubové televize. Této technologie využívá pouze Sparta, klubovou televizi mají i 

Vítkovice. Zpracovaný kanál na stránce Youtube by již měly mít všechny kluby. Video je při 

komunikaci s fanoušky mnohem více efektivní, než pouze psaný text. Reportáže 

z charitativních akcí, rozhovory s hráči, vedením, reportáže z tiskových konferencí nebo třeba 

některé zážitky hráčů z tréninků apod., to vše fanoušky zajímá a pomáhá utužovat jejich vztah 

s klubem. Videa jsou navíc ideální pro využití reklamy a další propagaci sponzorů.  

 

Větší využití by si zasloužily i mobilní telefony. V tomto ohledu je využití současných 

mobilních technologií mezi kluby téměř nulové. Primárně jde o nabídku pozadí nebo tapety 
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popřípadě klubové hymny jako vyzvánění. Nabídka mobilních aplikací pro chytré telefony 

zcela chybí. Příklad si lze opět vzít z NHL, která nabízí aplikace díky kterým má klient ve 

svém telefonu přehledně aktuální stavy utkání, statistiky, videa nejdůležitějších momentů, 

audio komentář utkání, novinky ze soutěže apod. V českém prostředí si fanoušci musí vystačit 

maximálně s SMS servisem. 

 

Komunikace s vedením, hráči 

České kluby působí až příliš uzavřené, hráčská šatna je pro fanoušky něco jako nedobytná 

pevnost. Český fanoušek dnes prakticky ví mnohem více informací o hráčích a manažerech 

z NHL než z české soutěže. Těžko pak mohou fanoušci vytvořit dlouhodobější vazbu, pokud 

s nimi kluby nejsou v žádném kontaktu. Právě tento aspekt byl v průzkumu hodnocen 

jednoznačně nejhůře. Možnosti jak zlepšit tyto aspekty byly již částečně naznačeny u využití 

sociálních médií. Zejména Facebook může být vhodným nástrojem pro komunikaci 

s fanoušky, v Americe je velmi populární Twitter, který je stále u nás přehlížen. Standardem 

by měla být stále sekce dotazů na vedení na webových stránkách, což některé kluby nesplňují, 

a příležitostně připravit rozhovor s prezidentem klubu nebo s hlavními představiteli. 

Pravidelné rozhovory s hráči by pak měly být samozřejmostí, přesto i zde jsou vidět rozdíly. 

Některé kluby pořádají rozhovory každý měsíc, jinde se fanoušci musí spokojit se dvěma 

rozhovory za sezónu. Inspiraci tak není třeba hledat v Americe, stačí sledovat práci 

konkurentů. Mezeru v získávání informacích by mohl rovněž vyplnit tištěný časopis. Pravdou 

je, že v tisku se objevuje spousta článků týkajících se extraligy, často se však týkají pouze 

zápasů, případně některých zajímavých momentů. Inspiraci lze hledat v časopise Pro Hockey, 

který píše o zajímavostech, hráčích, klubech z NHL a vychází na českém trhu již 14 let [45]. 

Podobný koncept by se dal jistě zpracovat i pro českou soutěž. 

 

Doplňkové služby 

Nabídka doplňkového servisu byla v průzkumu rovněž velmi kritizována. Ani u marketingově 

silných klubů nebyly výsledky positivní. Nabídnout divákům něco navíc se na většině 

stadionů omezuje na bulletin, taneční show a přestávkovou soutěž. Existují výjimky. Nejdál 

v tomto směru je Sparta, která má pro diváky připravený dětský koutek, a možnost změřit si 

tvrdost střelby. Diváci s nejtvrdší střelou jsou pak oceněni cenami. Přesně v tomto konceptu 

by měla kluby rozvíjet svou nabídku. Inspiraci lze hledat i v televizních přenosech Gambrinus 

ligy, kde fanoušci volí hráče utkání. Stejný model se dá využít u hokeje ale na všech utkáních. 

Hráče zápasu by volili fanoušci prostřednictvím SMS hlasů, přičemž by se z hlasujících 
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vybrali tři fanoušci, kteří by byli oceněni například zbožím z fanshopu. Dětský koutek by měl 

být součástí především v moderních halách, kde mohou kluby využít možnosti haly. Děti 

často navštěvují utkání v doprovodu rodičů, ale kromě utkání samotného jim kluby více 

nenabízejí. Přitom mají možnost vychovávat si novou základnu diváků do budoucna. 

 

Některým klubům se osvědčilo zavedení prodeje občerstvení na tribunách. Divák tak ušetří 

čas, a nepřijde o důležité okamžiky hry. Důraz je třeba klást i na atraktivní prezentaci zápasů. 

K tomu lze třeba využívat světelných show, nástupů na utkání s doprovodnými efekty, 

roztleskávaček apod. 
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6. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat marketingovou komunikaci oddílu Tipsport extraligy. 

Na základě zjištěných skutečností pak navrhnout opatření pro zlepšení nedostatků v této 

oblasti. 

 

V teoretické části bylo poukázáno na základní poznatky týkající se marketingové komunikace 

ve sportu. Byly definovány základní cíle sportovních organizací, jejich zdroje financování a 

hlavní pojmy z oblasti sportovního marketingu a definovány základní trendy v této oblasti. 

Pro analýzu vnějšího okolí Extraligy byly použity analýza PEST a Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil, pro hodnocení marketingové komunikace byla využita SWOT analýza a 

marketingový průzkum mezi fanoušky klubů. 

 

V praktické části byla charakterizována Tipsport Extraliga ledního hokeje a její řídící orgán 

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Pomocí PEST a Porterovy analýzy bylo 

charakterizováno vnější prostředí a základní vlivy, které působí na činnost hokejových klubů. 

V následující podkapitole byly detailně popsány hlavní zdroje financování hokejových klubů: 

vstupné, sponzoring a podpora měst. Zejména analýza příjmů ze vstupného byla využita při 

následné analýze marketingové komunikace. Během analýzy byla zhodnocena marketingová 

činnost, především pak aktivity týkající se práce s diváky hokejových klubů Kometa Brno, 

ČSOB Pojišťovna Pardubice, Sparta Praha, VÍTKOVICE STEEL, Oceláři Třinec a Rytíři 

Kladno. Pro potřeby hodnocení marketingové komunikace byla následně použita SWOT 

analýza, kdy byly definovány silné a slabé stránky ELH a potenciální příležitosti a hrozby, a 

marketingový průzkum. V rámci průzkumu byla použita metoda elektronického dotazování 

prostřednictvím dotazníku. Výsledky analýzy pak byly použity k sestavení návrhů a 

doporučení. Cíle práce tedy bylo dosaženo. 

 

Marketing českých hokejových klubů patří v českém sportovním prostředí k nejlepším. Hokej 

je aktuálně nejnavštěvovanějším českým sportem a má dobré renomé v povědomí veřejnosti. 

Celkově je vidět snaha především silných týmů jako Sparta, Brno nebo Pardubice o kvalitní 

marketing a implementaci nových trendů ze zahraničí. Celkový dojem však snižuje 

nedostatečná aktivita ze strany klubů jako Kladno nebo Třinec kde byly zjištěny závažné 

nedostatky. V porovnání se zahraničím české kluby zaostávají především ve využití 
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informačních a sociálních médií, v komunikaci představitelů klubu s fanoušky a v nabídce 

doplňkových služeb během utkání. 
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Atd.  A tak dále 
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Apod.  a podobně 
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NFL  National Football League 
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PR  Public Relations 
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Příloha č. 1: Dotazník použitý pro marketingový výzkum 

 

Dobrý den,  

dovolte, abych Vás oslovil s prosbou o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jsem student 

posledního ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava a provádím tento 

výzkum za účelem zpracování své diplomové práce. Dotazování je anonymní a jeho výsledky 

nebudou zveřejněny ani nějak využity. 

Dotazník se týká problematiky marketingových aktivit hokejových klubů Tipsport Extraligy 

ledního hokeje. Tento otazník je určen fanouškům těchto hokejových klubů. Děkuji za Váš 

vynaložený cenný čas a pomoc při zpracování mé diplomové práce. 

 

DOTAZNÍK 

Vyberte, prosím, pouze jednu variantu odpovědi, pokud není uvedeno jinak. Jedním kliknutím 

myší do příslušného čtverečku označíte odpověď, dvěma kliknutími označení odstraníte. 

 

Jak hodnotíte následující marketingové aktivity Vašeho klubu? (ohodnoťte známkou na 

škále 1-5 jako ve škole) 

1.1 Cenová politika        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

(ceny vstupenek, permanentek, slevy pro studenty, důchodce, děti apod.) 

 

1.2 Divácký komfort (aréna, výhled, občerstvení)  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

 

1.3 Doplňkové služby      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

(dětský koutek, věrnostní program, prodej občerstvení na tribunách apod.) 

   

1.4 Akce pro fanoušky     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

(autogramiády, setkání s hráči, soutěže, exhibiční zápasy apod.) 

 

1.5 Komunikace s vedením, trenéry, hráči   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

 

1.6 Využití sociálních a informačních médií   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

(webové stránky, Facebook, Youtube, klubová televize, aplikace pro chytré telefony apod.) 
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1.7 Nabídka Fanshopu     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

 

2. Využíváte nějakou klubovou službu (permanentka, fanclub, věrnostní program, 

apod.), popř. zúčastňujete se klubových akcí (autogramiády, zakončení sezóny, setkání 

s hráči apod.)? 

2.1 ☐ Ano (pokračujte otázkou č. 3) 

2.2 ☐ Ne (pokračujte otázkou č. 4) 

 

3. Jaké klubové služby nejčastěji využíváte/ akce nejčastěji navštěvujete? (Můžete 

označit maximálně 2 faktory) 

3.1 ☐ Permanentní vstupenka 

3.2 ☐ Doplňkové služby 

3.3 ☐ Členství ve fanclubu 

3.4 ☐ Fanshop 

3.5 ☐ Sociální a informační média (webové stránky, Facebook, Youtube, SMS servis, online 

přenosy) 

3.6 ☐ Autogramiády, besedy, zakončení sezóny 

3.7 ☐ Jiné ___________________________________________________ (uveďte) 

 

4. Jste se současnou marketingovou činností Vašeho klubu spokojen(a)? 

 

4.1 ☐ Určitě ano (pokračujte otázkou č. 6) 

4.2 ☐ Spíše ano 

4.3 ☐ Spíše ne 

4.4 ☐ Určitě ne 

 

5. Co by měl Váš klub v oblasti marketingu zlepšit? 

5.1 ☐ Zlepšení komunikace ze strany vedení 

5.2 ☐ Větší počet klubových akcí 

5.3 ☐ Zlepšení nabídky doplňkových služeb 

5.4 ☐ Větší využití sociálních sítí a informačních technologií 
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5.5 ☐ Vylepšit nabídku Fanshopu 

5.6 ☐ Jiné ___________________________________________________ (uveďte) 

 

 

6. Jakému hokejovému klubu fandíte? 

 

6.1 ☐ HC Kometa Brno 

6.2 ☐ HC Energie Karlovy Vary 

6.3 ☐ Rytíři Kladno 

6.4 ☐ HC Bílí Tygři Liberec 

6.5 ☐ HC VERVA Litvínov 

6.6 ☐ BK Mladá Boleslav 

6.7 ☐ HC MOUNTFIELD 

6.8 ☐ HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 

6.9 ☐ HC Plzeň 1929 

6.10 ☐ HC Slavia Praha 

6.11 ☐ HC Sparta Praha 

6.12 ☐ HC Oceláři Třinec 

6.13 ☐ HC VÍTKOVICE STEEL 

6.14 ☐ HC PSG Zlín 

 

7. Jste 

 

7.1 ☐ Muž 

7.2 ☐ Žena 
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Příloha č. 2: Přehled oficiálních partnerů Tipsport Extraligy ledního hokeje 

 

 

 

Pramen: [21] 
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Příloha č. 3: Nabídka reklamy na ledové ploše klubu HC Kometa Brno 

 

 

 

Pramen: [38] 
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Příloha č. 4: Kompletní statistická data týkající se příjmů ze vstupného 

 


