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1 Úvod 

Sport je jednou z oblastí života, která získává stále větší celospolečenskou důležitost. Je 

jevem, který proniká do ekonomiky, kultury a výchovy, je také součástí hromadné zábavy a 

volného času. V 90. letech přišla do ČR celá řada nových sportů, mezi nimiž byl také florbal. 

Ten je v současné době nejrychleji se rozvíjejícím sportem u nás a zároveň také jedním 

z nejprogresivnějších na světě. Členská základna se každoročně velmi rychle rozrůstá a dnes 

čítá okolo 58 000 registrovaných hráčů v ČR. Florbal se tak dostává mezi tradiční sporty jako 

je fotbal či hokej.  

Tato skutečnost přilákala také obchodní společnosti, pro které představuje florbal finanční 

příležitosti a možnost své prezentace zejména před sportovní veřejností. V poslední době jsou 

finance od sponzorů potřeba nejen u profesionálních sportů, ale zasahují také do amatérských. 

Příkladem takového sportu je právě florbal.  

Tématem mé diplomové práce je Analýza marketingových aktivit florbalových klubů v České 

republice. Marketing je pro sportovní organizace čím dál více důležitější, zvláště pak 

marketingový mix a komunikace, která tvoří organizaci jméno ve společnosti. 

Cílem mé diplomové práce je analýza marketingových aktivit ve vybraných 

florbalových klubech v ČR. 

Pro svou práci jsem si vybral tři florbalové kluby. Jsou jimi Bulldogs Brno z Jihomoravského 

kraje, Torpedo Havířov z Moravskoslezského kraje a SSK Future z hlavního města Prahy. 

Jedná se o pravidelné účastníky nejvyšší florbalové soutěže Fortuna extraligy.  

První část diplomové práce tvoří teoretické vymezení pojmů především z oblasti marketingu, 

dále pojmy typu sponzoring, management, sport či florbal. Druhou, praktickou část, tvoří 

analýza marketingových aktivit v jednotlivých florbalových klubech. V závěrečné části 

diplomové práce jsem shrnul výsledky mého šetření a doporučil sledovaným klubům možné 

návrhy zlepšení jejich marketingové komunikace, a to jak vůči sponzorům, tak také vůči 

fanouškům jednotlivých klubů.  

Pro dosáhnutí výše uvedeného cíle využil SWOT analýzu, dotazníkové šetření zaměřené na 

zjištění spokojenosti fanoušků s marketingovými aktivitami jednotlivých florbalových klubů a 

rozhovory se zástupci všech tří klubů. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 
 

2.1 Sport 

Slovo „sport“ vzniklo z latinského „disportare“, které charakterizuje příjemné trávení volného 

času a zabavení se. Později, ve 14. století, se začal používat pojem „disport“, který pochází 

z anglo-francoužštiny a vystihuje zábavu a uvolnění. [4] 

Na základě rozhodnutí zastupitelů evropských zemí vznikla v roce 1992 Evropská charta 

sportu, která charakterizuje sport jako: „Sportem se rozumějí všechny formy tělesné činnosti, 

které buď prostřednictvím organizované účasti anebo bez ní, si za cíl kladou projevení či 

zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů anebo dosáhnutí 

výsledků v soutěžích na všech úrovních. [16] 

V současné době je sport přístupný celému lidstvu - aktivnímu anebo pasivnímu a stále více 

stává součástí životního stylu. Šíří se pod heslem „sport pro všechny“, to jen zvýrazňuje jeho 

původní záměr, kde soutěžení představuje překonávání určité zdatnosti každého jedince, či už 

zdravého anebo s nějakým omezením. 

Veřejnost lze rozdělit podle postojů k tělovýchovným aktivitám a sportu rozdělit na: 

 aktivně cvičící, sportující na úrovni vrcholového, výkonnostního anebo rekreačního 

sportu, 

 bývalé aktivní sportovce, 

 pasivní spotřebitele (diváci, čtenáři apod.), 

 lidi, kteří se o sport vůbec nezajímají. [4] 

 

2.2 Florbal 

2.2.1 Historie florbalu 

Florbal se začal vyvíjet na konci padesátých let 20. Století v USA. Hrál se nejdříve v halách 

s hokejkami a lehkým plastovým pukem. Za pár let se florbal dostal do Evropy, kde byl puk 

nahrazen míčkem z umělé hmoty, a tato modifikace dala vznik tomuto novému sportu. 

Florbal se jako nově vzniklý sport začal hrát nejdříve v 70. letech ve Švédsku, zejména ve 

školách. Hrálo se na malé branky bez brankáře. Hra získala velkou popularitu a brzo se 

přesunula i do dalších skandinávských zemí a postupně se začala šířit do zbytku Evropy. Na 
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počátku 80. Let již existovala v Evropě celá řada florbalových klubů a začaly se zakládat i 

první národní florbalové svazy. 

V roce 1985 se uskutečnilo první mezinárodní florbalové utkání mezi Švédskem a Finskem. 

V následujícím roce byla ve švédské Husqurně založena Mezinárodní florbalová federace – 

IFF, kterou založilo Švédsko, Finsko a Švýcarsko. Rok 1986 se tak stal významným 

mezníkem v rozvoji florbalu. 

První velkou mezinárodní florbalovou soutěží, kterou IFF uspořádala, bylo mistrovství 

Evropy mužů v roce 1994 v Helsinkách, kterého se účastnilo osm týmů. V roce 1996 se 

konalo první mistrovství světa (MS) ve Stockholmu a mělo obrovský divácký úspěch, protože 

na finálový zápas si našlo cestu více než 15 tisíc diváků. MS se koná každý rok, ale v sudých 

letech pro muže a v lichých letech pro ženy. V letech 1998 a 2008 se MS mužů konalo v ČR. 

IFF v současné době sdružuje 50 zemí ze čtyř kontinentů a asi 3 700 klubů. ČR je její součástí 

od roku 1993. Od roku 2000 je IFF členem GAISF (General Association of International 

Sports Federations), což florbalu zaručuje možnost ucházet se o zařazení mezi olympijské 

sporty. 

Nejvyspělejšími florbalovými zeměmi jsou v současnosti Švédsko, které vyhrálo prvních šest 

MS, Finsko, Švýcarsko, za kterými následuje ČR. Florbal získává stále větší popularitu také 

v dalších zemích. 

Florbal pronikl do tehdejšího Československa v roce 1984 z Finska a to díky studentům 

Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, kteří byli na výměnném pobytu na helsinské 

univerzitě. Finové přivezli sadu florbalových holí a malá tělocvična na VŠE se tak stala 

svědkem prvního historického zápasu mezi Finy a Čechy.  

První ročník florbalové ligy odstartoval v roce 1994. Během několika dalších let se florbal 

rozšířil do všech koutů ČR, získával na popularitě a během prvních šesti let se rozrostly 

florbalové soutěže do úrovní výkonnostních lig. V současnosti hraje florbal v ČR už přes pět 

set družstev. Florbal se dostal také do škol, do povědomí spousty dětí a vznikaly školní týmy i 

školní ligy. To vyvolalo potřebu opor k organizovanému tréninku, vytvářela se florbalová 

metodika a v roce 1997 vyšla první speciální florbalová publikace – Základy florbalu. 

V současné době hraje nejvyšší florbalovou soutěž, Fortuna extraligu, 12 týmů. 

Nejúspěšnějším florbalovým týmem v ČR je Tatran Střešovice, který vyhrál titul mistra ČR 

již 13 krát. Florbalová reprezentace v současnosti patří do širší světové špičky. Na prvním 
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mezinárodním turnaji, mistrovství Evropy 1994, obsadila 6. místo. Jejím největším úspěchem 

je zatím 2. místo na MS v roce 2004 a 3. místo z prosince 2010. [13] 

 

2.2.2 Organizace florbalu v ČR 

Organizátorem a představitelem florbalu v ČR je ČFbU. ČFbU je občanským sdružením 

založeným na spolkových demokratických zásadách a jejím posláním je pečovat o komplexní 

rozvoj florbalu v ČR a výtvare pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky. 

Dalším posláním tohoto občanského sdružení je vést mládež k pozitivním občanským 

postojům a zdravému způsobu života prostřednictvím činnosti ve florbalových klubech. Unie 

se člení podle územního principu na úroveň republikovou a regionální. Účelem územních 

součástí ČFbU je řídit soutěže a plnit poslání ČFbU ve svém regionu. ČFbU se na regionální 

úrovni člení na kraje. Kraje se plně shodují s územním členěním samosprávy ČR.  

 

Z organizačních důvodů se vytvářejí partnerské kraje dle následujícího rozdělení: 

 Praha a Středočeský kraj 

 Královéhradecký kraj a Pardubický kraj 

 Liberecký kraj a Ústecký kraj 

 Karlovarský kraj a Plzeňský kraj 

 Kraj Vysočina a Jihočeský kraj 

 Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 

 Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

 

Nejvyšším orgánem unie je valná hromada, dále mezi její orgány patří výkonný výbor, který 

má 9 členů, včetně prezidenta a viceprezidenta, odvolací a revizní komise, sekretariát a 

regionální orgány ČFbU. Jako statutární orgán zastupuje unii prezident, viceprezident a 

ředitel sekretariátu. Unie se musí řídit pravidly a předpisy IFF a zároveň se také stará o 

florbalovou reprezentaci ČR. Majetkem unie je tvořen hmotným majetkem (věci movité i 

nemovité), pohledávkami a jinými majetkovými právy. Možným zdrojem majetku ČFbU jsou 

především příjmy ze soutěžních poplatků, příjmy od státu a jiných organizací, podíl na 

výnosech činnosti obchodních společností, ve kterých má ČFbU účast, příjmy z poplatků za 

administrativní řízení v rámci ČFbU a z peněžitých sankcí ukládaných při provozování 
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soutěží. Nelze také opomenout vlastní hospodářskou činnost unie, ze které má také 

nezanedbatelný prospěch. [14] 

 

2.3 Management 

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

v běžném životě i denním tisku, odpovídá české slovo řízení, zejména řízení podnikových 

činností jako je výroba, prodej, vývoj a výzkum. V odborné literatuře lze nalézt celou řadu 

definic a slovních vysvětlení pojmu management, které se snaží co nejpřesněji vymezit jeho 

obsahovou náplň. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají. 

V současnosti je management nezbytnou součástí všech velkých i malých organizací, 

ziskových či neziskových podniků, ve výrobních odvětvích, ale také ve službách. Je to proces 

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

dosahují vybraných cílů. 

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

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

(metody, procesy a postupy) a projekční (nalezení úspěšného řešení). [3] 

 

2.4 Marketing 

Podle Světlíka je marketing proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodný 

způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. [18]  

Americká marketingová asociace (American marketing association) definuje marketing jako 

funkci organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty 

zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch 

firma a také držitelé jejích akcií. [10] 

 

2.4.1 Marketing služeb 

Marketing služeb je součástí obecného marketingu. S nárůstem podílu služeb na trhu vzrostl 

také význam marketingu služeb a jeho potřeba vymezit se. Definicí služeb existuje celá řady. 
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Podle Kotlera a Armstronga (2004) jsou služby veškeré činnosti nebo výhoda, kterou může 

nabídnout jedna strana druhé, je v zásadě nehmotná a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. Její 

realizace může, ale nemusí být spojena s fyzickým produktem. [11] 

 

Definice služeb jako ekonomické charakteristiky: 

Služba jako činnost: Služby jsou veškeré činnosti, které se orientují na bezprostřední 

získávání, zpracovávání nebo zušlechťování hmotných statků. 

Služba jako proces: Služby je možné chápat jako změnu stavu osoby, nebo statku, která se 

uskutečňuje vzájemnou ekonomickou činností nebo hospodářských jednotek s jejich 

souhlasem a pro ně. Je určena pro jejich vlastníky, kteří jsou samotní poskytovatelé služeb. 

Služba je v nehmotné podobě. 

Služba jako výsledek činnosti: Služby jsou společensky užitné hodnoty lidské práce, která 

jednak zachovává hodnoty vytvořené výrobním procesem, slouží k dlouhodobému procesu 

spotřeby a také napomáhá vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj lidí. [15] 

 

Kategorie nabídky služeb 

Philip Kotler (2004) rozdělil služby do čtyř kategorií: 

 Pouze hmatatelné zboží 

Zboží jako je mýdlo, zubní pasta nebo sůl. Tento produkt není doprovázen žádnými 

službami 

 Hmatatelné zboží s doprovodnými službami 

Tyto služby mají za úkol zvýšit přitažlivost zboží pro spotřebitele. Příkladem může 

být prodej počítačů. 

 Důležitá služba s doprovodnými menšími výrobky a službami. 

Například cestování letadlem první třídou. 

 Pouze služba 

Jedná se např. o hlídání dětí nebo psychoterapii. 

 

V současnosti existuje také kategorie pátá, a to hybridní zboží. [8] 
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Specifické vlastnosti služeb 

Služby a výrobky se od sebe liší. Služby mají určité vlastnosti, jež je odlišují od výrobních 

produktů. Službám se obecně přisuzují tyto čtyři vlastnosti: 

 Nehmatatelnost 

Služby jsou do velké míry abstraktní a nehmatatelné. Zákazník si je nemůže 

vyzkoušet, má větší nejistotu a je omezen pouze na představu, ze které usuzuje. 

 Proměnlivost 

Služby nejsou standardní a jsou velmi proměnlivé. Do výkonu vstupuje spousta 

okolních vlivů, např. v kině cizí člověk, který neustále telefonuje. 

 Nedělitelnost 

Výroby a spotřeba služeb velmi často probíhá současně a za účasti zákazníka. 

 Pomíjivost 

Služby nelze skladovat, nelze je vyrábět na sklad. Služba je vyrobena a v ten okamžik je také 

spotřebována. [15] 

Mnoho autorů tvrdí, že tyto vlastnosti služeb nejsou vyčerpávající a že také celá řada 

průmyslových výrobků má některé z uvedených rysů. Nikdo však zřejmě nepochybuje o tom, 

že služba, jako je např. zdravotnictví, je skutečně nehmatatelná. Návštěvníci restaurace však 

hledají hmatatelný produkt, a to jídlo dobré kvality. To se nazývá kontinuum hmatatelnosti, 

po kterém se pouze pohybujeme od nehmatatelného k pouze hmatatelnému. Jak služby, tak 

také výrobky se liší ve stupni své hmatatelnosti. [15] 

 

2.4.2 Sportovní marketing 

V poslední době se v České republice zdůrazňuje pojem sportovní marketing. Sportovní 

organizace a kluby se výrazně zabývají obchodem ve sportu z toho důvodu, že tento obchod 

jim přináší finanční zdroje pro provozování sportovních aktivit. Obchodní společnosti 

v oblasti sportu provozují komerční činnost se sportovními produkty jako svoji základní 

aktivitu, občanská sdružení v oblasti sportu mají obchodní činnost jako doplňkovou, tak jak to 

povolují zejména daňové zákony v České republice. Do oblasti sportu se tím pádem dostává 

obchodní soutěžení o získání zákazníka. Z toho vyplývá, že marketing se svými nástroji se 

začíná v oblasti sportu výrazně uplatňovat a obchodní společnosti a občanská sdružení si 
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začínají uvědomovat, že zákazníci mohou velmi výrazně přispět k pozitivnímu rozvoji jejich 

sportovní organizace nebo obchodní organizace ve sportu. 

 

Pozitiva sportovního marketingu 

 Ujasňuje, komu je určena nabídka TV a sportovních produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu, 

 diferencuje nabídku TV a sportovních produktů na činnosti, které mohou přinést 

finanční efekt a které nikoliv, 

 určuje proporcionalitu a prioritu dosažení cílů v rovině cílů ekonomických, 

sportovních a sociálních, 

 získává doplňkové finanční zdroje, které umožňují rozvoj neziskových aktivit. 

 

Negativa sportovního marketingu 

 Finance diktují, co má TV a sport dělat, 

 pozice financí nerespektuje TV a sportovní odbornost, 

 marketing vede ke gigantománii sportu, smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu (např. v osobnostních právech sportovce), 

 dosažení určité úrovně sportovního výkonu může vést k používání zakázaných 

podpůrných prostředků, 

 show (zaměřená např. na reklamu). [2] 

 

Existují dva výrazně odlišné pohledy na sportovní marketing, které jsou někdy označovány 

také jako užší nebo širší úhel pohledu na sportovní marketing a jsou také odlišně vymezeny: 

 Sport v marketingu – instrumentální použití sportu v rámci marketingu podniků a 

organizací, které nevytvářejí žádné sportovní výkony. Sport je přitom pouze pomocné 

médium. Vyplývá z toho, že sportu vzdálené podniky prodávají sportu vzdálené 

produkty vzdáleným spotřebitelům s pomocí sportu jako média. Sportovní motivy, 

sportovci nebo sportovní náčiní slouží jako reklamní média k přenosu podnikatelských 

reklamních sdělení nebo mají způsobit přenos image podniku. Přesto většina těchto 

podniků nevyrábí a na trhu neprodává sportovní produkty, jsou to většinou tzv. sportu 

vzdálené podniky. Avšak podniky očekávají, že sportovci či ve sportu zainteresovaní 

kupují tyto produkty více než jiní. 
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 Marketing ve sportu – rozvoj koncepcí marketingu a managementu pro organizaci ze 

sportovní činnosti. Čili sportovní organizace a sportu blízké podniky (tzv. sportovní 

branže) prodávají sportovní produkty sportovcům nebo sportovně zainteresovaným 

osobám a institucím. V užším pojetí se uvažuje jen s marketingem typickým 

sportovním organizacím, v širším pojetí, které se prosadilo, jsou připočteny všechny 

podniky a organizace, které vyrábějí a na trhu prodávají sportovní produkty. 

 

Rozsah a rozšíření marketingu ve sportu se nyní rozvíjí velmi odlišně. Toto mimo jiné souvisí 

také s pojetím sportovního oboru s ohledem na význam podnikohospodářských metod pro 

sport. 

 

Rozlišují se zde dvě extrémní pojetí: 

 Jedni vidí sportovní marketing a management jako úplně „normální“ marketing a 

management, 

 Druzí zdůrazňují nutnost samostatného sportovního marketingu. [12] 

Definovat pojem „sportovní marketing“, znamená postihnout v jednom oba komponenty, 

marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu. 

B. J. Mulin a S. Hardy (2000) tvrdí, že sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které 

jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních spotřebitelů 

pomocí procesu výměny. 

B. G. Pitts a D. K. Stotler (1996) definují sportovní marketing jako „proces navrhování a 

zdokonalování činnosti pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu 

tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“. 

Sportovní marketing v současnosti postihují dvě základní tendence: 

 Marketing sportovních produktů a služeb, které jsou směřovány přímo ke spotřebiteli, 

 marketing jako sportovní reklama. 

Sportovní organizace vyvíjejí v současnosti podnikatelské aktivity, jež mají za cíl získat 

dodatečné finanční zdroje nutné k zabezpečení zdárného chodu sportovní organizace, ke 

splnění jejich sportovních, ekonomických a sociálních cílů. Zejména sportovní organizace, 

které mají právní formu obchodní společnosti, ale také občanská sdružení, využívají všech 

nástrojů marketingu ke své komerční činnosti. Sportovní marketing umožňuje sportovním 
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organizacím strukturalizovat nabídku sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky 

trhu a zvolit k tomuto účelu systém nástrojů, s jejichž pomocí lze stanovených cílů dosáhnout. 

[4] 

 

2.5 Marketingový mix 

Představuje soubor nástrojů, pomocí kterých organizace formuje vlastnosti služeb nabízených 

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

jenže můžeme rozdělit do čtyř skupin, nazývaných také 4P: 

 Produkt - jedná se jak o fyzický produkt, tak také o službu. Rozhoduje se o vzhledu, 

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

 Cena - musí být určena tak, aby přinášela podniku zisk, ale aby bylo co nejpřijatelnější 

pro zákazníka. Cena je nejčastěji konkurenční boj. 

 Distribuce - co nejlepší výběr prodejního místa. Mezi distribuční cesty patří 

velkoobchod, maloobchod, zprostředkovatelé. 

 Marketingová komunikace - slouží k informování a propagaci daného produktu na 

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

marketingové komunikace jsou reklama, podpora prodeje, publicita a osobní prodej. 

[4] 

 

2.5.1 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix služeb rozšiřuje dosavadní marketingový mix. Marketingový mix se 

skládá ze 4P a je rozšířen o: 

 Lidské zdroje - úspěch marketingu částečně závisí na vhodném výběru zaměstnanců. 

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

školit a udržet jejich kvalitu. 

 Služba zákazníkovi - jedná se o zkvalitnění služeb zákazníkovi. Zákazníci požadují 

větší kvalitu a úroveň služeb. Firmy by měli pečovat také o stálé zákazníky. Vztah se 

zákazníkem je velmi důležitý. 

 Procesy - veškeré procesy spojené s poskytováním produktu zákazníkovi. [1] 
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2.5.2 Marketingový mix ve sportu 

a) Sportovní produkt 

Pojem „produkt“, se kterým se běžně pracuje v marketingovém mixu, není pro oblast tělesné 

výchovy a sportu úplně výstižný. Tělesná výchova a sport dávají na trh celou řadu produktů 

materiálních i nemateriálních. Materiální produkty odpovídají všem teoriím o zboží, zatímco 

nemateriální sportovní produkty se liší od ostatního zboží a také na trh jsou dodávány 

jedinečným způsobem. 

Materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

 Sportovní nářadí, 

 sportovní náčiní 

 Sportovní oděvy a výstroj, 

 další produkty související se sportem sekundárně (např. potravinové doplňky, 

sportovní kosmetika apod.) 

Nemateriální produkty v tělesné výchově a sportu: 

 Základní produkty 

- nabídka tělesných cvičení, 

- nabídka sportovních akcí, 

- nabídka rekreačně-regeneračních akcí, 

- služba jako sportovní produkt. 

 Produkty vázané na osobnost 

- výkony sportovců, 

- výkony trenérů, 

- výkony poskytovatelů sportovních služeb. 

 Myšlenkové produkty v tělesné výchově a sportu 

- výzkum v tělovýchovné a sportovní oblasti, 

- rozvoj kinantropologie, 

- sportovní informace šířené v médiích, v odborné nebo populární formě, 

- prožitkovou, hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu. 

Sportovní produkt nemateriální povahy má celou řadu specifických vlastností: 

 Subjektivní oceňování a hodnocení tělovýchovných a sportovních produktů, 
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 převažují abstraktní nemateriální sportovní produkty, 

 vývoj tělovýchovných a sportovních podniků nelze předvídat ani ovlivnit, 

 existuje jen omezená možnost kontroly kvality nemateriálních sportovních produktů, 

 produkt v tělesné výchově a sportu je veřejným zbožím, které je veřejně přístupné a 

konzumenti je využívají často bezplatně nebo bez velkých finančních nákladů, 

 k výrobě a spotřebě sportovního produktu často dochází na stejném místě, 

 u sportovních produktů z části neexistuje tržní cena a nedají se použít klasické 

nákladové modely cenové tvorby, 

 významným produktem v oblasti sportu je služba. 

Termín „sportovní produkt“ bývá užíván jak pro výrobky, tak také pro označení služeb. 

Produkt, respektive služba představuje soustavu hodnot uspokojujících potřeby zákazníků. 

Lidé kupují služby proto, aby řešili své problémy a potřeby, hodnotu služby určuje nakupující 

podle užitku, který mu přinese. 

b) Cena 

Stanovení ceny sportovního produktu je určení jeho hodnoty. Cena je prvkem, který je nejvíce 

viditelný a flexibilní. Zpracování strategie při stanovení ceny je důležitým krokem, který 

může výrazně ovlivnit úspěch marketingového plánu. Cenou sportovního produktu je vedle 

materiálního také cena nemateriálního sportovního produktu. Zejména zde je stanovení ceny 

velice obtížné, protože se v ní odráží „cena prožitku“ toho kterého spotřebitele a další 

specifické faktory tohoto typu produktu. Na trhu dochází obvykle ke směně produktu za 

peníze. Ve sportovním marketingu je obchodování obecnou činností, která se netýká jenom 

peněz. Hodnota produktu ve sportu je častokrát určována jinými faktory než cenou. Každý 

spotřebitel má své preference, postoje a nároky. Důležité je vypracovat takovou strategii pro 

stanovení ceny, která bude přijatelná pro co největší počet zákazníků. Spotřebitel se poté 

rozhoduje, jestli „koupí“ sport za jím vnímanou hodnotu srovnatelnou s jinými 

konkurenčními produkty. Průzkum trhu zjistil, že cena nemá hlavní vliv při rozhodování 

běžného spotřebitele. Stanovení ceny musí být v souladu s určováním cen ekvivalentních 

sportovních produktů. Jelikož spotřebitel vnímá cenu současně s hodnotou (kvalitou) 

produktu, může se stát, že slevy či produkty zdarma mohou být chápány jako vyjádření nízké 

nebo vůbec žádné kvality. Od cenové politiky se odvíjí výše příjmů podniku. Podnik musí 

cenu využívat strategicky s cílem získat dlouhodobou konkurenční výhodu. Cenová 

rozhodnutí v oblasti služeb ve sportu mají zvlášť obrovský význam, vzhledem k nehmotné 
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povaze produktu. Cena služby nejen signalizuje zákazníkovi kvalitu, se kterou může počítat, 

ale také odráží některé specifické vlastnosti služeb a úzce souvisí se značkou produktu. 

Podniky často nabízejí širokou škálu služeb, což může vést k výhodnější nabídce za speciální 

ceny. 

Cíle cenové politiky: 

 Přežití, 

 maximalizace zisku, 

 maximalizace prodeje, 

 prestiž, 

 návratnost. 

c) Místo 

Místo v marketingovém mixu znamená umístění produktu na trhu. Analyzuje se zde 

dostupnost sportovního produktu, geografické rozmístění trhů a podmínky distribuce 

sportovního produktu. Faktory, jež mají vztah k rozmístění, mohou výrazně ovlivnit 

marketingový plán. Je důležité, aby sportovní zařízení (místo) bylo lehce přístupné (dálnice, 

parkování, hromadná doprava), aby mělo atraktivní vzhled (dobře udržované, barevně 

sladěné), působilo příjemně a radostně, a aby mělo také bezpečné okolí. K produkci a 

spotřebě sportovního produktu často dochází na stejném místě. Sportovní produkt je též 

distribuován pomocí médií (tisk, TV, rozhlas, internet) 

d) Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace nebo také propagace, je podstatnou částí marketingového mixu. 

Hlavním cílem propagace ve sportu je informování potencionálních zákazníků, cílových 

skupin, a také podpora jejich angažovanosti ve sportu. 

Metody propagace sportu zahrnují: 

 Reklamu, 

 sponzoring, 

 přímý marketing, 

 speciální obchodní jednání, 

 předprodej, 
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 média, 

 korporativní balíčky, 

 public relations, 

 sportovní plesy, zábavy a společenské akce. [4]  

 

V marketingovém mixu je nutno respektovat vzájemné vazby jednotlivých nástrojů a také 

jejich harmonické uplatňování při řešení konkrétních situací v rámci určitých činností dané 

organizace. Výsledek závisí zejména na správném vzájemném „poměru“, na správné 

kombinaci všech složek marketingového mixu. 

Dílčí, nesystémové vylepšování jednotlivých prvků anebo kombinování těchto prvků na 

nesrovnatelné úrovni často k lepšímu konečnému výsledku nevede. To znamená, že jedná, i 

když sebelepší, složka marketingového mixu nemůže zachránit situaci v případě, kdy podnik 

nevěnuje zbývajícím složkám náležitou pozornost. Na druhé straně pak jedna jediná 

neodpovídající složka marketingového mixu může vážně ohrozit, nebo dokonce úplně zhatit i 

velmi dobře připravenou akci. [5] 

 

2.6 Sportovní sponzoring 

Sponzorství ve sportu je partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně a sportem na té 

druhé, kdy dochází k vzájemnému respektování zájmů obou stran.  

Sponzorování představuje důležitý prostředek k získávání finančních prostředků 

k zabezpečování sportovních aktivit. Firmy se takovým způsobem mohou zviditelnit, 

zviditelnit své produkty a také zdůraznit svou úlohu nejen v obchodní sféře, ale také ve 

společenském a každodenním životě. 

Sponzoring se od klasické reklamy liší zejména v intenzitě vnímání sdělení. Jelikož sport 

vytváří touhy, emoce a vzrušení, srdce a mysl fanoušků mohou být podchyceny těmito pocity 

velmi pozitivním způsobem. Sponzoring je jako metoda marketingové komunikace stále více 

propracovávána a zdokonalována, tudíž umožňuje oslovit cílovou skupinu zákazníků 

způsobem, kterým se jiné metody této skupiny pouze dotýkají nebo ji vůbec neumějí oslovit. 

Sponzoring může poskytnout rychleji vyšší míru povědomí o značce a publicity než ostatní 

nástroje marketingové komunikace. To dokládá také skutečnost, že sponzoring zaznamenává 

největší meziroční nárůst ve srovnání s ostatními nástroji marketingového mixu. 
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Přínosy sportovního sponzoringu: 

 Zvýšení povědomí o konkrétní firmě, 

 vytváření dobrého jména podniku, 

 zviditelnění sponzora formou sportovní aktivity, 

 zvýšení prestiže a společenské vážnosti sponzora v dané lokalitě. 

 

2.6.1 Typy a formy sponzoringu ve sportu 

Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvky se rozlišují tyto typy sponzoringu: 

 Exkluzivní sponzor 

Spojený s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přejímá sponzor všechny 

protivýkony. 

 Hlavní sponzor, vedlejší sponzor 

Hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, zatímco vedlejší 

sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti. 

 Kooperační sponzor 

Protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dají využít 

různé doby platnosti sponzorských smluv. 

 

Někteří sponzoři jsou sportem těsně spjati nabídkou svých produktů a služeb, zatímco jiní 

nemají ke sportu bezprostřední vztah a využívají jej čistě jako komunikačního nástroje. 

Sponzoři neposkytují pouze finanční částky sponzorovaným, ale také často i vlastní produkty 

nebo služby. 

 

2.6.2 Charakteristické formy sponzoringu ve sportu: 

a) Sponzorování jednotlivých sportovců 

Jde o formu nejvíce rozšířenou ve vrcholovém sportu. Osobnosti sportovců jsou 

zároveň i garanty kvality a úspěchu sportovního podniku. Sponzorská smlouva 

obsahuje vedle práva provádět reklamu svých produktů za pomoci vyobrazení 

sportovce, také jiná opatření za účelem podpory prodeje – autogramiády, předvádění 

výrobků apod. 

Sportovci mohou obdržet vedle finanční podpory také určitou materiální pomoc, např. 

sportovní oblečení, náčiní, nářadí aj. 
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b) Sponzorování sportovních týmů 

Tato forma sponzoringu přešla z vrcholového sportu také do sportu výkonnostního a 

do sportu pro všechny. 

Sponzor poskytuje především finance, sportovní vybavení (výzbroj a výstroj), 

ubytovací a jiné služby. Sponzorovaný tým nabízí zejména reklamu na dresech, 

reklamu prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje. 

 

c) Sponzorování sportovních akcí 

Tento typ sponzorování nabízí velký počet možností, které lze nabídnout sponzorovi – 

reklama v programovém sešitu, reklama na vstupenkách, na mantinelech stadionu, 

reklama o přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor akce“. 

 

d) Sponzorování sportovních klubů 

Tato forma nabízí širokou škálu protivýkonů, protože sportovní klub disponuje jednak 

sportovci, tak také sportovními družstvy a pořádá také sportovní akce. 

 

e) Sponzorování sportovních institucí 

Sportovními institucemi se označují svazy, federace, ale i např. národní olympijské 

výbory. Tento typ sponzoringu poskytuje sponzorovi velké množství možností 

propagace. 

 

Důvody, proč firmy sponzorují sport: 

 Dát najevo dobré občanské vystupování, 

 dát najevo zájem o společnost, 

 zviditelnit produkty, 

 vytvořit příznivé podmínky pro publicitu a zájem médií. [4] 

 

 

2.7 Sportovní reklama 

Reklama je jakoukoliv placenou formou neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží 

nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, 

časopisy, televize nebo rádio. I když reklamu využívají zejména obchodní společnosti, 
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používá je také celá řada neziskových organizací a profesních nebo sociálních organizací pro 

komunikaci o svých věcech s cílovým publikem. Reklama je dobrou příležitostí, jak 

informovat a přesvědčovat. Používá se k vyvolání odezvy cílového publika. [9] 

 

Pojem sportovní reklama se vztahuje, jak k reklamě se sportovními motivy, která se 

prezentuje s využitím obecných komunikačních médií (např. reklama na plakátech 

sportovního utkání, pravidelné rozhlasové zpravodajství pří zápasech sportovních týmů 

apod.), tak také k reklamě, která využívá specifických médií komunikace z oblasti sportu 

(např. dresy a výstroj sportovců, sportovní nářadí a náčiní, startovní čísla, mantinely, 

výsledkové tabule a ukazatele apod.). [2] 

 

2.7.1 Funkce sportovní reklamy 

a) Funkce informační 

Tato funkce je důležitá zejména v počátcích existence produktu, kdy je nutno 

stimulovat primární poptávku. V této souvislosti informuje o novém produktu, změně 

ceny, způsobu užívání produktu, novém užívání již známého produktu, nových 

službách. Může prezentovat také opravu klamavé reklamy v důsledku právního řízení. 

 

b) Funkce přesvědčovací 

Tato funkce má význam v prostředí intenzivní konkurence. Působí na vytváření 

selektivní poptávky, tj. poptávky po produktu určitého konkrétního výrobce. Jejím 

smyslem je: 

o Posílení preference zboží určité firmy, 

o snaha o získání zákazníků konkurenta, 

o potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu, 

o posílení image firmy v mysli zákazníka, 

o změna image produktu, 

o tlak na okamžitý nákup. 

 

c) Funkce upomínací 

Funkce upomínací se uplatňuje zejména ve stádiu zralosti produktu a jejím cílem je 

připomenout zákazníkovi výrobek nebo službu, kterou již zná.  
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Sportovní reklama může plnit všechny uvedené funkce. Sport je v současnosti výrazným 

fenoménem a provádí jej i sleduje milióny lidí po celém světě. To také přitahuje zájem firem, 

pro něž vystupují příznivci sportu jako potencionální zákazníci. 

 

2.7.2 Druhy sportovní reklamy 

a) Reklama na dresech a sportovních oděvech 

Zvyšuje stupeň seznámení potencionálního zákazníka s produktem, firmou, její akcí, 

případně produkt nebo akci aktualizuje. Může také informovat o změně image 

produktů nebo jeho jednotlivých aspektů nebo změně image firmy. 

 

b) Reklama na startovních číslech 

Funkce této reklamy je stejné jako u reklamy na dresech a sportovních oděvech. 

Způsob znázornění této reklamy spadá do rozhodovací pravomoci pořadatelů závodu, 

utkání či exhibice. Může znázorněná jako text nebo motiv na startovních číslech. 

 

c) Reklama na mantinelu 

Funkce je opět stejná jako u reklamy na dresech a sportovních oděvech. Může být 

znázorněná jako text či motiv na mantinelech nebo reklamních pásech (např. název 

produktu, firmy, firemní symbol, logo, slogan apod.). Dnes existují také videopásky 

s pohyblivou reklamou či pásy s možností pravidelného měnění větší počtu reklam. 

 

d) Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

Její funkcí je zvyšování stupně seznámení potencionálního zákazníka se sportovní 

značkou, sportovním produktem nebo firmou. Je znázorněna jako text či motiv na 

sportovním náčiní nebo nářadí (značka, logo firmy apod.). 

 

e) Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

Funkce je stejná s předešlými druhy reklamy (přesvědčovací, upomínací). Je 

znázorněná jako text na výsledkových tabulích či ukazatelích (název produktu, značka 

firmy apod.). 

 

Výběr médií pro sdělování reklamních poselství je v první řadě určen jejich účinností a 

náklady na získávání potencionálních zákazníků. Úspěch reklamy je závislý zejména na 
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kvalitativních zvláštnostech jejich jednotlivých druhů, to znamená na psychologickém 

působení a vlivu mechanismů příslušných médií. Na sportovní reklamu nejde nahlížet pod 

stejným zorným úhlem jako na reklamu prostřednictvím klasických reklamních médií (TV, 

tisk, rozhlas apod.) v různých oblastech našeho života. V případě sportovní reklamy jde o 

takové její druhy, které se zejména nabízejí rozdílná a velmi variabilní reklamně 

psychologická působení a přístupy. Sportovní reklamu lze posuzovat (s ohledem na druh 

sportovního odvětví a akce) také jako prostředek a opatření spojená s realizací rozvoje a 

podpory určitého sportu a jeho disciplín. [2] 

 

2.8 Metody a techniky výzkumu použité v předkládané práci 

2.8.1 SWOT analýza 

Podstatou SWOT analýzy je to, že díky ní je možné vyhodnotit faktory, které představují pro 

subjekt slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. Analýza má tvar tabulky, ve které mohou 

být vytyčené faktory slovně charakterizované či případně číselně ohodnocené. 

S → Strenghs → Silné stránky 

W → Weaknesses → Slabé stránky 

O →Opportunities → Příležitosti 

T→ Threats → Hrozby 

SWOT analyzuje na jedné straně vnitřní prostředí, kde zkoumá a hodnotí silné a slabé 

stránky, na straně druhé vnější prostředí, ve kterém klade důraz na příležitosti a hrozby. [7] 

 

Vnitřní prostředí SWOT analýzy 

Silné stránky 

Sem řadíme faktory, které mají pro subjekt velký význam a jsou pro něho nenahraditelné, 

například: 

 Adekvátní finanční zdroje, 

 pověst podniku, 

 postavení na trhu, 

 strategie organizace, 
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 fungující management aj. 

 

Slabé stránky 

Do této skupiny patří skutečnosti, které v podstatě představují slabiny subjektu: 

 Zastaralé zařízení, 

 zhoršující se konkurenční postavení, 

 slabý výrobní program a špatná strategie podniku, 

 zaostalost v oblasti výzkumu aj. [7] 

 

Vnější prostředí SWOT analýzy 

Ve vnějším prostředí se hodnotí zejména hlavní články makroprostředí (demografické, 

politické, ekonomické apod.) a jeho účastníků (konkurence, zákazníci, dodavatelé atd.). 

Vyhodnocují se zde příležitosti a hrozby. 

Příležitosti 

V tomto prostředí je potřebné rozpoznat nové podnikové příležitosti a Kotler (1997, str. 84) 

popisuje marketingovou příležitost jako: „oblast zákaznických potřeb, ze kterých firma 

profituje, když je uspokojuje“. Na příležitosti se lze dívat ze dvou pohledů, a to s jejich 

přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. [8] 

Patří sem například: 

 Možnost vstupu na nové trhy, 

 rozšíření výrobního programu, 

 rozšíření oblasti zákazníků a spotřebitelů, 

 spolupráce s jiným sponzorem apod. [7] 

 

Hrozby 

Některé trendy ve vnějším prostředí nemusí pro podnik působit příjemně a v nejhorším 

případě mohou podnik dokonce ohrožovat. Kotler (1997, str. 84) tvrdí, že hrozba je: „výzva 

vzniknutá na základě nepříznivého vývojového trendu ve vnějším prostředí, která by mohla 

v případě absence účelných marketingových aktivit vést k ohrožení prodeje či zisku“. [8] 



 - 26 -  
 

Mezi hrozby lze zařadit: 

 Vstup nového konkurenta, 

 rostoucí ceny polotovarů, 

 nepříznivá politika vlády, 

 zpomalený růst trhu, 

 měnící se vkus a potřeby zákazníků apod. [7] 

 

2.8.2 Ostatní techniky a metody výzkumu 

Pozorování - získávání informací od významných respondentů v relevantním prostředí. 

Využitím této metody je možné získat a utřídit si velmi cenné informace, například o 

dodavatelích, odběratelích, konkurenci, zákaznících a jejich spokojenosti, preferencích, 

chování apod. 

Dotazování - tato metoda využívá především dotazníky a rozhovor a probíhá formou otázek, 

které jsou pokládané zvoleným respondentům. Marketingoví výzkumníci rozlišují dva druhy 

otázek, a to s otevřeným koncem (možnost odpovědět vlastními slovy, výhodou může být 

přínos nového pohledu na daný problém) a s uzavřeným koncem (respondent si vybírá 

z množství nabízených odpovědí, výhodou je jednodušší zpracování odpovědí). 

Dotazování může mít formu: 

 Poštou zaslaného dotazníku - nejlepší forma kontaktování osob, které nejsou 

ochotny poskytnout osobní rozhovor. Doporučuje se, aby byly otázky pečlivě 

připravené, jasné a jednoduché. Potřeba je počítat také s tím, že ne všechny dotazníky 

se musí vrátit. 

 Telefonického dotazování - rychlé shromáždění důležitých informací. Výhodou je 

případné vysvětlení nepochopené otázky respondentovi. Při této metodě se 

doporučuje, aby byla co nejstručnější a neosobní. 

 Osobního dotazování - nejvšestrannější způsob, který umožňuje položit největší 

množství otázek a který může být doplněn o samotné pozorování odpovídajícího. 

Může to být ovšem nejnákladnější způsob dotazování, který může být občas 

zkreslený. 
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Průzkum - je to druh popisného výzkumu, oproti výše uvedeným metodám, které mají 

povahu úvodního průzkumu. Firma anebo jiná organizace realizuje průzkum za účelem 

zjištění důležitých informací, například o znalostech a názorech lidí, jejich preferencí a 

postojů apod. 

Experiment - má charakter nejhodnotnějšího typu výzkumu. Je založený na důkladném 

výběru vhodných skupin, které jsou později zkoumané pomocí různých postupů. Výsledky 

podnik podrobně ověří a rozhodne se, jestli je vyhodnotí jako statisticky významné. Díky 

metodě experimentů, je možné zjistit odlišné reakce, vztahy, příčiny a jejich důsledky. [8] 
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3 Analýza marketingových aktivit jednotlivých florbalových klubů 
 

3.1 Florbalový klub Bulldogs Brno 

Klub patří ke stálým účastníkům nejvyšší soutěže ve florbalu hrané v rámci České republiky a 

v současnosti se řadí k nadprůměrným týmům v této soutěži. Nejvyšší soutěž hraje Brno 

nepřetržitě od roku 1995. Své domácí zápasy Fortuna extraligy hrají Buldoci v nové Městské 

hale míčových sportů Vodova Brno s kapacitou 2 900 míst. V Brně systematicky pracují 

s mládeží. To se také promítá do výsledků, kde mládežnické kategorie zaznamenávají 

v poslední době výrazné úspěchy.   

 

Tabulka č. 3. 1.:Základní údaje klubu Bulldogs Brno 

Název klubu: Bulldogs Brno 

Právní forma: Občanské sdružení 

Sídlo: Hybešova 19, 612 00 Brno  

Domovská hala: Nová MSH Vodova, Vodova 108, 612 00 

Brno - Královo Pole 

Vznik: 1993 

Počet družstev: 14 

Nejvyšší představitel: Miroslav Mikšl, prezident klubu 

Webové stránky: www.bulldogs.cz 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 3. 1.: Logo klubu Bulldogs Brno 

 

 

3.1.1 Historie klubu Bulldogs Brno 

Klub byl založen v září v roce 1993, kdy vstoupil do oficiálních soutěží pod hlavičkou VSK 

VUT.  V roce 1995 zaznamenal první dílčí úspěch, když postoupil do nejvyšší soutěže mužů. 

http://www.bulldogs.cz/
http://www.google.cz/imgres?q=bulldogs+brno&start=12&hl=cs&sa=N&rlz=1R2RNQN_csCZ458&biw=1280&bih=493&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rx-Ak77JGgKKRM:&imgrefurl=http://www.torpedohavirov.cz/index.php?page=clanek&id=668&docid=Mg1_aXkpiGe9KM&imgurl=http://www.torpedohavirov.cz/_SCA1/clanek/668.jpg&w=691&h=242&ei=4DCQT4ibNIb3sgb34NDABA&zoom=1&iact=hc&vpx=660&vpy=242&dur=1484&hovh=133&hovw=380&tx=142&ty=68&sig=110897363928342847977&page=2&tbnh=68&tbnw=193&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:12,i:117
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Na postup do play off čekal klub až do roku 1999, kde však vypadnul hned v prvním kole. 

V srpnu roku 2001 vzniklo občanské sdružení Bulldogs Brno, které se pod tímto názvem 

prezentuje dodnes.  V dubnu roku 2004 se Buldoci dostali do semifinále play off, což je jejich 

dosavadní maximum. Za největší úspěch se tak dá považovat postup do finále poháru ČFbU 

v roce 2009. V sezoně 2011/2012 skončilo družstvo mužů v základní části Fortuna extraligy 

na pátém místě, v play-off však nestačilo ve čtvrtfinále na Vítkovice, kterým podlehlo 4:0 na 

zápasy. Naproti tomu mládežnická družstva Buldoků pravidelně získávají medaile v soutěžích 

ČR (starší žáci – 3. místo v roce 2007, 1. místo v roce 2008, 2. místo 2010, dorostenci – 3. 

místo v roce 2008, 2. místo v roce 2010). V září roku 2012 zahájí Bulldogs Brno svoji 

historicky 19. extraligovou sezonu. [20] 

 

3.1.2 Popis soutěží a družstev 

Klub v současnosti zajišťuje činnost 14 florbalovým družstvům, z toho 11 mužským a 3 

ženským. Výsledky zejména mládežnických družstev řadí klub v současné době 

k nejúspěšnějším. 

 

Mužské týmy: 

 A tým mužů – Fortuna extraliga 

 B tým mužů – 2. liga – divize IV 

 C tým mužů – Jihomoravský přebor mužů - divize A 

 Veteráni – 1. liga veteránů 

 Junioři – 1. liga juniorů 

 A tým dorostenců – 1. liga dorostenců – divize IV 

 B tým dorostenců – 2. liga dorostenců – divize VI A 

 A tým starších žáků – Jihomoravská liga starších žáků 

 B tým starších žáků – Jihomoravská liga starších žáků 

 Mladší žáci – Jihomoravská liga mladších žáků 

 Élevové – Jihomoravská liga élevů  

 

Ženské týmy: 

 Ženy – 2. liga žen – divize VI 

 Ženy B – 2. liga žen – divize VI 

 Žákyně – nehrají soutěž 
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Družstvo mužů „A“ je základním pilířem celého florbalového klubu Bulldogs Brno a taktéž 

největším lákadlem pro fanoušky a také pro potencionální sponzory. Má také velkou výhodu 

oproti ostatním týmům, že je každoročně doplňováno odchovanci klubu a nemusí tak 

vynakládat prostředky na koupi nových hráčů. Další výhodou je velmi nízký věk hráčů, který 

řadí tým Buldoků k nejmladším v extralize. 

 

3.1.3 Marketingový mix klubu 

Mnou sledované florbalové kluby se snaží využívat veškeré nástroje komunikačního mixu 

tak, aby co nejlepším způsobem uspokojily potřeby diváků a zájmy sponzorů se zjevným 

záměrem dosažení stanovených cílů. Jenom úzká spolupráce na úrovni klub - divák - sponzor 

může vytvořit vhodné podmínky pro fungování klubů nejen v současnosti, ale také 

s výhledem do blízké budoucnosti. V zájmu klubů je tuto spolupráci udržovat a v budoucnu se 

pokusit také zlepšovat. Jenom tak si mohou udržet nebo dokonce vylepšit svoji dosavadní 

pozici. 

 

Produkt 

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

Hlavním produktem, který florbalový klub Bulldogs Brno nabízí svým zákazníkům, je 

možnost shlédnout florbalové utkání. S takovým produktem je možné obchodovat, protože 

kvalitní výsledky, chování hráčů, funkcionářů mají svoji hodnotu a ve své podstatě umožňují 

získávání finančních prostředků nejen od sponzorů. Klub se v minulé sezoně umístil 

v základní části extraligy na pátém místě a postoupil do play-off, kde však nestačil na 

Vítkovice. Přesto lze říci, že diváci v Brně mají možnost shlédnout celkem kvalitní florbal. 

Klub dále nabízí fanouškům nahlédnout na velmi kvalitně zpracované internetové stránky, 

kde naleznou veškeré informace týkající se klubu. Na těchto stránkách lze nalézt historii i 

aktuality týkající se brněnského klubu, informace o zápasech, soupisky jednotlivých družstev, 

statistiky hráčů, tabulky, fotogalerii, kontakty, informace týkající se sportovní haly, odkaz na 

sociální sítě Facebook a Twitter, kde má klub založeny své účty, a dokonce odkaz na online 

přenosy, kde lze sledovat zápasy A-mužstva mužů. Na domácích utkáních je vždy přístupný 

Fan Shop, kde se prodávají klubové suvenýry. Sortiment těchto suvenýrů je však příliš úzký. 

Prodávají se zde pouze klubové dresy a trenky (3 sady) a klubové šály. Klub nabízí divákům 

v průběhu utkání také soutěže o různé ceny, např. o florbalové vybavení a rekreační pobyty. 
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Cena 

Cena je důležitým faktorem marketingového mixu. V případě florbalového klubu se jedná o 

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

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

soutěže či zápasy play-off. Cena vstupného v Brně byla v minulé sezoně 40,- Kč na utkání 

v základní části. Brněnský tým rovněž prodává permanentní vstupenky na sezonu a rozdává 

volné vstupenky. Členové klubu mají klubové karty, na které mohou vzít i jednu osobu navíce 

zdarma. Vstupenky je možné zakoupit buď v předprodeji, nebo také v prostorách haly zhruba 

hodinu před začátkem utkání. 

Florbalový klub Buldoků se dlouhodobě účastní nejvyšší soutěže, ovšem za tu dobu mnoho 

výrazných úspěchů nezaznamenal. Naproti tomu velmi dobré výsledky v mládežnických 

kategoriích a na poměry extraligy velmi slušné domácí návštěvy, dávají tomuto florbalovému 

klubu širokou škálu možností ve finančním zhodnocení tohoto stavu.  

 

Místo 

Místem poskytování hlavní služby je florbalová hala. V případě Brna se jedná o Městskou 

halu Vodova. Florbalová hala se nachází v Brně v ulici Srbská a má kapacitu 2 900 míst. Tato 

hala je ve vlastnictví města a florbalový klub musí platit městu nájemné. V této hale působí 

také ostatní brněnské extraligové a ligové kluby, a to basketbalový klub Valosun Brno, 

házenkářský klub KP Brno, volejbalový VKKP Brno a furalový klub FC Tango Brno. 

Na zápasy v domácím prostředí je velmi snadná dostupnost. K hale jezdí jak tramvaj, tak také 

trolejbus a autobus. U haly je taktéž parkoviště. Vlastní sportovní hala, kde probíhá sportovní 

činnost klubu je nová a vytváří velmi dobré zázemí pro činnost sportovního klubu jak 

z hlediska hrací plochy, vlastního technického prostoru, tak také prostoru pro diváky.  

 

Propagace 

Velmi důležitou a nezbytnou součástí marketingového mixu je propagace, jejíž základním 

úkolem je zviditelňovat florbalový klub Bulldogs Brno ve vztahu k divákům, občanům města 

a jeho přilehlého okolí, ve vztahu ke sponzorům a zajistit pro ně stálý přísun nezbytných 

informací o činnosti klubu, o jeho výsledcích, případně o nejbližších a výhledových cílech. 

Brněnský klub v současnosti využívá k marketingové komunikaci tyto nástroje 

komunikačního mixu: 

 Reklama, sponzoring, 
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 direct marketing, 

 podpora prodeje, 

 internet. 

 

Propagací brněnského klubu se budu podrobněji zabývat v podkapitole 3. 1. 4 Komunikační 

mix klubu 

 

Lidský faktor 

Ve službách hraje vliv lidského faktoru velkou úlohu. Stejně tomu tak je také v případě 

florbalových klubů. Zvyšování kvality zaměstnanců ve florbalových klubech se může dít 

stejnými způsoby jako v jiných podnicích, např. různými školeními, praxí, konferencemi 

apod. V případě florbalových klubů se může kvalifikace trenérů a také celého managementu 

zvýšit případnými stážemi u zahraničních klubů, a to především ve vyspělých florbalových 

zemích jako jsou Švédsko, Finsko či Švýcarsko. 

První velkou skupinou, co se týče lidského faktoru, jsou zaměstnanci klubu (Vedení klubu, 

trenéři a hráči). 

Vedení klubu v čele s prezidentem Miroslavem Mikšlem, který je statutárním zástupcem 

klubu, hlavním trenérem mládeže a který má na starosti nábor nových hráčů, má bohaté 

zkušenosti s florbalem na území ČR. Další členem vedení je marketingový manažer David 

Nerud, který se zabývá marketingem klubu a sponzoringem. 

V Brně došlo na konci sezony k výměně trenéra. Tým převzal Jan Nízner. Ten ještě 

donedávna trénoval sportovní třídy v hokejové Kometě. S florbalem neměl doteď žádné 

zkušenosti. To může být pro Buldoky určitá nevýhoda. Asistenty mu budou dělat Rudolf 

Škubal a Roman Býtešník, kteří již naopak mají s florbalem a jeho trénováním bohaté 

zkušenosti. 

Florbal v ČR je zatím amatérský sport a hráči musí při hraní florbalu vykonávat ještě jiné 

zaměstnání. Brno má nicméně v kádru dva členy širšího kádru reprezentace. Jedná se o 

brankáře Lukáše Bábíčka s útočníka Matěje Koňaříka. Další dva hráči mládežnických týmů 

jsou členy juniorské reprezentace. Nejproduktivnějším hráčem v minulé sezoně byl Luděk 

Ondráček, který zaznamenal 54 kanadských bodů ve 22 zápasech. Průměrný věk A-mužstva 

mužů je 23 let. 
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Další velkou skupinou jsou zákazníci tedy fanoušci. Jejich role spočívá v tom, že na 

fotbalovém utkání dotváří výslednou atmosféru produktu.  Florbalové utkání v Brně 

navštívilo v průměru 500 diváků na utkání. V 11 domácích zápasech tedy navštívilo 

florbalová utkání celkem 5 500 diváků. To je jedna z nejvyšších návštěvností ve Fortuna 

extralize. 

 

3.1.4 Komunikační mix klubu 

Reklama 

Nejlepší reklamou pro sportovní klub jsou dosažené výsledky na sportovním poli. Buldoci 

patří mezi pět nejlepších florbalových klubů v republice, zatím však nedosáhli nějakého 

výrazného úspěchu. 

 

Existují dva druhy reklam: 

1) Reklama samotného klubu sloužící jako prostředek ke zviditelnění klubu a jeho 

jména 

Ke zviditelnění v médiích používá klub následujících prostředků: 

Tisk   - Brněnský deník (nejčtenější deník v Jihomoravském kraji) 

Rádio  -  Rádio Kiss Hády 

 - Český rozhlas Brno 

Oficiální webové stránky klubu- slouží k podávání aktuálních informací fanouškům, 

sponzorům apod. Informují o výsledcích jednotlivých družstev a také o aktuální dění v klubu. 

V současnosti jsou na velmi vysoké úrovni. Internetové stránky klubu se nachází na webové 

adrese: www.bulldogs.cz 

 

Atraktivita tohoto rychle se rozvíjejícího sportu je podtržena televizními přenosy a šoty na 

českých TV kanálech, pravidelným zpravodajstvím v celostátních a místních denících a 

spoluprácí s rozhlasovými stanicemi. Příslibem do budoucnosti je taktéž navyšování 

vysílacího času na ČT 4, kde se pravidelně vysílají přímé přenosy z Fortuna extraligy. 

 

2) Reklama jako protislužba sponzorům za poskytnutou finanční pomoc 

V současnosti nabízí klub potencionálním sponzorům nejrůznější možnosti umístění jejich 

reklam. Může se jednat o umístění loga sponzora na dresech hráčů, na mantinelech kolem 

hrací plochy, taktéž na vnitřních stěnách haly, na internetových stránkách klubu a také na 

http://www.bulldogs.cz/
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vstupenkách. Umístění, velikost loga a nejrůznější výhody, které jsou sponzorovi k dispozici, 

plynou z toho, jakou mírou finančních prostředků se podílí na činnosti klubu. 

 

Sponzoring 

Florbalový klub Bulldogs Brno patří mezi nejlepší florbalové kluby v republice. Proto také 

prezentace značky, obchodního jména a produktu potencionálního sponzora je klíčovou 

oblastí jeho úspěšné podnikatelské činnosti. V současnosti nabízí klub několik možností 

zviditelnění potencionálním sportovním partnerům, které jsou blíže specifikovány 

v podkapitole Reklama. 

 

Typy sponzoringu v klubu Bulldogs Brno 

Podle výše finančního objemu příspěvku a různých protislužeb rozlišuje florbalový klub 

následující typy sponzorů: 

 Generální partner - Salming
1
.  

 Hlavní partner  - Sapcon, Město Brno 

 Oficiální partner - Mueller, Florbal.com, Adbros 

 Partner mládeže - BSP Group, Unis Computers, Simply Dent, BV-Dex 

 Mediální partner - Rádio Kiss Hády, Český rozhlas Brno, Brněnský deník 

 

Výše uvedení sponzoři a jejich produkty jsou známy zejména v regionu. Přímá vazba a 

spolupráce s florbalovým klubem umožňuje dlouhodobý sportovní růst tohoto klubu, tvoří 

nezbytné zázemí z hlediska hospodářského chodu a umožňuje udržet relativně vysokou 

úroveň. Klub si v současnosti dostává od sponzorů cca 500 000,- Kč a další materiální 

vybavení. Rozpočet na sezonu 2011/2012 činil cca 2,5 mil. Kč. 

 

Hlavní náplní dobře fungujícího managementu klubu je vyvíjení snahy o získání dalších 

obchodních partnerů. To se klubu Bulldogs Brno celkem daří a ani finanční krize nemá vliv 

na získávání peněžních prostředků od sponzorů. Managementu se dokonce daří hledat nové 

partnery klubu, a tím také další finanční prostředky. Od příští sezony se novým generálním 

partnerem brněnského florbalového klubu Bulldogs Brno stala společnost itteligence. 

 

                                                            
1 Salming je hlavním dodavatelem florbalové vybavení pro klub Bulldogs Brno. Je to sportovní značka zaměřená 

na sportovce samotné. Je to tradiční švédská značka, která je spojována zejména s florbalem, kde patří 

celosvětově mezi nejprodávanější značky. 
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Direct marketing 

Direct marketing využívá především k přímému oslovování firem z jihomoravského kraje, 

zejména pak firmy z okolí města Brna, které by mohli prostřednictvím sponzoringu klub 

podporovat. Direct marketing brněnský klub využívá také k oslovování potencionálních 

hráčů, a to prostřednictvím náborů do družstev mládeže a dospělých. 

 

Podpora prodeje 

Jednou z možností podpory prodeje jsou reklamní předměty. Brněnský klub prodává klubové 

suvenýry při domácích zápasech. Jedná se o dresy, trenky a klubové šály. Vedení klubu taktéž 

rozdává volné vstupenky na domácí utkání, pro ty fanoušky, kteří přijdou a na sobě mají 

klubový dres či šálu. Snaží se také zatraktivnit svá domácí utkání formou přestávkových 

programů (různé slosovací soutěže apod.). 

 

Internet 

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

prostřednictvím svých webových stránek informovat fanoušky o dosažených výsledcích, 

sportovních aktivitách a také o sponzorech. Brněnský florbalový klub má také vytvořeny své 

profily na sociálních sítích Facebook a Twitter. Na největším komunikačním portálu, kterým 

je Facebook, si může fanoušek klub přidat mezi své „přátele“. Prostřednictvím této sítě mají 

fanoušci možnost mezi sebou chatovat, sdělovat nejnovější události nebo přidávat fotografie 

či videa z utkání. Prostřednictvím internetových zve klub nové členy do svých mládežnických 

i dospělých družstev.  

 

3.1.5 SWOT analýza 

SWOT analýza umožňuje florbalovému klubu dosáhnout strategického úspěchu maximalizací 

silných stránek a příležitostí a minimalizací slabých stránek a hrozeb. 

 

 

Silné stránky (Strenghs): 

 Pravidelný účastník extraligy 

 Systematická práce s mládeží 

 Stabilní zázemí 

 Nová hlavní hala pro extraligu 
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 Vynikající internetové stránky klubu 

 Fanshop na domácích zápasech 

 

Mezi silné stránky klubu patří zejména výborná práce s mládeží, o čemž svědčí fakt, že 2 

hráči Buldoků se nachází v širším kádru mužské reprezentace a 2 juniorští hráči Brna byli 

v poslední nominaci juniorské reprezentace na přátelské utkání proti Finsku. Další silnou 

stránkou brněnského florbalového klubu je nová moderní hala Vodova. Hráči i trenéři zde 

mají ideální podmínky k tréninku i regeneraci a také fanouškům nabízí komfortní podmínky 

při domácích utkáních. Nespornou silnou stránkou jsou také vynikající internetové stránky 

klubu, o čemž svědčí fakt, že se návštěvnost na těchto internetových stránkách se zvýšila o 

25% oproti minulému roku. 

 

Slabé stránky (Weaknesses): 

 Špatná propagace florbalu v médiích  

 Výsledky „A“ týmů mužů zaostávají za očekáváním 

 Absence prodeje klubových suvenýrů přes internet (tzv. e-shopu) 

 Úzký sortiment nabízených klubových suvenýrů 

 

Mezi slabé stránky brněnského florbalového klubu patří absence výraznějšího úspěchu. 

Během sedmnáctiletého působení v nejvyšší soutěži je největším úspěchem klubu semifinále 

play-off. Cílem vedení klubu je každoročně alespoň zopakování účasti v semifinále, ale 

hráčům i trenérům se tento cíl nedaří splnit, i když jim k tomu vedení klubu vytváří ideální 

podmínky. Od špatných výsledků družstva mužů se také odvíjí shánění nových sponzorů, 

kteří raději sponzorují úspěšné kluby. Další slabou stránkou klubu je úzký sortiment 

nabízených klubových suvenýrů a absence tzv. e-shopu na klubových internetových 

stránkách. 

 

Příležitosti (Opportunities): 

 Unie brněnských sportovních klubů
2
 

 Rostoucí zájem o florbal v Brně 

                                                            
2  Patnáct brněnských sportovních klubů založilo v roce 2012 tuto unii, která bude jednotně zastupovat vrcholový 

sport ve městě. Členy jsou mj. Zbrojovka Brno, Kometa Brno, florbalisté Bulldogs, basketbalistky Frisca a 

Valosunu, ragbisté Dragonu, futsalisté Tanga aj. Cílem unie je jednotné vystupování v jednáních o podpoře 

sportu a mládeže jako pro město Brno a Jihomoravský kraj. 
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 Růst tržeb z odvětví sportu 

 Jediný florbalový klub v jihomoravském kraji 

 

Velmi dobrou příležitostí je vzrůstající zájem společnosti o sport a důraz na zdravý životní 

styl dnešních lidí. Výhodou florbalu obecně jsou malé náklady na výstroj a výzbroj, což ocení 

hlavně rodiče dětí, které florbal hrají. Florbal se čím dál tím více začíná hrát taktéž v hodinách 

TV na základních i středních školách. To vše vytváří pro florbalové kluby velkou 

potencionální základnu mladých nadějných hráčů. Buldoci jsou navíc jediným florbalovým 

klubem v jihomoravském kraji, tím pádem mohou získávat nejtalentovanější hráče právě 

z tohoto kraje. Další příležitostí pro florbalový klub je tzv. Unie brněnských sportovních 

klubů. Ta byla založena v květnu 2012 a sdružuje 15 brněnských klubů včetně toho 

florbalového. Tato unie bude jednotně zastupovat vrcholový sport ve městě.  

 

Hrozby (Threats): 

 Omezení příjmů z reklam a od sponzorů vlivem finanční krize 

 Velký zájem o jiné sporty v Brně 

 Nebezpečí omezení dotací ze strany města, ČSTV 

 Novela zákona o loteriích
3
 

 

Velkou hrozbou pro florbalový klub je omezení příjmů z reklam a od sponzorů vlivem 

finanční krize, i když jak sám říká představitel brněnského klubu, klub finanční krizi mnoho 

nepocítil, dokonce se mu podařilo nějaké nové sponzory přilákat. Další hrozbou je velký 

zájem o jiné sporty ve městě, především o hokej. Dalším problémem pro sportovní klub je 

nový loterijní zákon, zejména proto, že hlavním partnerem extraligy florbalu je sázková 

kancelář Fortuna, která by tak mohla omezit příspěvky všem florbalovým klubům nebo 

dokonce z tohoto sportu odejít. 

 

3.1.6 Dotazníkové šetření 

Pro ověření a zjištění současného stavu v oblasti marketingu florbalového klubu Bulldogs 

Brno byl použit dotazník, který byl rozdán divákům na mistrovském utkání. Cílem dotazníku 

                                                            
3 Tato novela mění zásadním způsobem s účinností od 1. 1. 2012 především odvodové povinnosti provozovatelů 

loterií a jiných podobných her. V důsledku této novely již např. sázková kancelář Synot tip rozvázala 

sponzorskou smlouvu s fotbalovou Slavií. [25] 
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bylo zjistit celkovou spokojenost diváků s úrovní poskytovaných služeb při domácích 

utkáních a s úrovní reklamních a sponzorských aktivit florbalového klubu.  

Byl vytvořen jeden dotazník, který byl určen divákům. Dotazníky byly rozdány těm, kteří se 

zúčastnili mistrovského utkání v základní části, kdy družstvo Buldoků bojovalo o co nejlepší 

výchozí pozici do Play off. Písemnou formou bylo rozdáno 120 dotazníků, vráceno 96.  

Dotazník se skládá z 6 otázek. Pro vytvoření dotazníků jsem použil formu uzavřených otázek, 

aby byl pro respondenty co nejjednodušší.  

 

3.1.7 Vyhodnocení dotazníku 

V této části se zabývám analýzou dotazníků a interpretací výsledků pomocí grafického a 

slovního vyjádření. 

 

Graf č. 3. 1.: Jak často navštěvujete domácí utkání svého klubu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že 71% všech dotazovaných navštěvuje domácí utkání 

Buldoků pravidelně.  Jenom 7% dotazovaných respondentů si najde cestu do haly Vodova na 

florbal výjimečně. Z toho vyplývá, že za tu dobu, co hrají Buldoci extraligu, si získali stálé 

návštěvníky svých domácích utkání. To by mělo také zaručit objektivitu odpovědí na 

následující otázky. 

 

 

71% 

22% 

7% 

Jak často navštěvujete domácí utkání svého klubu? 

pravidelně občas výjimečně 
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Graf č. 3. 2.: Navštěvujete internetové stránky klubu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Internetové stránky klubu často navštěvuje 66% dotazovaných respondentů. Jenom 6% 

dotazovaných respondentů tyto stránky nenavštěvuje. Z toho vyplývá, že internetové stránky 

klubu jsou na dobré úrovni a lze na nich nalézt nejnovější informace o dění v klubu, veškeré 

výsledky všech týmů od élevů až po veterány a další zajímavosti. Jedinou slabinou je absence 

e-shopu, kde by se prodávali klubové informace. 

 

Graf č. 3. 3.: Hodnocení spokojenosti s internetovými stránkami klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak vyplývá z odpovědí na předchozí otázku, je většina respondentů spokojena s úrovní 

internetových stránek brněnského klubu. Více jak polovina respondentů ohodnotila stránky 

známkou 1. Internetové stránky brněnského klubu lze proto považovat za velmi graficky i 

obsahově povedené.  

 

Graf č. 3. 4.: Jakým způsobem se dozvídáte o termínu dalšího domácího utkání? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí vyplývá, že 38% dotazovaných respondentů se dozvídá o konání dalšího 

domácího utkání z internetu, zejména pak z internetových stránek klubu. 33% respondentů se 

dozví termín dalšího domácího utkání na předchozím utkání. Klubu se také celkem vyplácí 

reklama v regionálním rozhlase a tisku. Touto formou se o konání dalšího domácího utkání 

dozví 7% respektive 11% respondentů. 
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Graf č. 3. 5: Hodnocení úrovně poskytovaných služeb divákům při domácích utkáních 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 3. 5. vyplývá, že téměř polovina respondentů hodnotí úroveň poskytovaných služeb 

divákům při mistrovských utkáních známkou 3 tedy průměrnou. Nespokojení respondenti by 

přivítali především pestřejší program pro fanoušky během přestávek mezi jednotlivými 

třetinami. 

 

Graf č. 3. 6.: Hodnocení spokojenosti s nabídkou suvenýrů florbalového klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z odpovědí respondentů vyplývá, že většina je nespokojena s nabídkou suvenýrů florbalového 

klubu. Více než 30% respondentů ohodnotilo Fan shop brněnského klubu podprůměrnou 

známkou 4. Obchod se suvenýry brněnského klubu je otevřen jen při domácích mistrovských 

utkáních a je velmi úzký. Prodávají se zde pouze dresy, trenýrky a šály. Většina 

nespokojených fanoušků by uvítala jeho rozšíření a taktéž možnost nákupu přes internet. Tuto 

skutečnost lze považovat za jednu z nejslabších stránek brněnského florbalového klubu. 

 

 

3.2 Florbalový klub Torpedo Havířov 

Torpedo Havířov je český florbalový klub, který hraje nejvyšší soutěž tedy Fortuna Extraligu 

od roku 1996. Své domácí utkání hraje v Městské hale Havířov, která má kapacitu 800 míst, 

z toho 426 k sezení. Největší úspěchy zaznamenal klub v letech 2002 a 2007, kdy se stal 

vicemistrem ČR. Díky finále v roce 2007 se Torpedo dostalo do kvalifikace na PMEZ (Pohár 

mistrů evropských zemí - florbalová Liga mistrů). Proti zahraničním celkům však neuspělo. 

Od doby, kdy zanikly nejstarší havířovské kluby, je Torpedo Havířov nejstarším a 

nejznámějším klubem ve městě. Za svou existenci se klub řadí mezi jedny z nejúspěšnějších 

celků v českém florbalu vůbec, a to díky úspěchům, jak v mužské extralize, poháru ČfBU, tak 

také úspěchy na mládežnické úrovni od těch nejmenších až po juniory. 

 

Tabulka č. 3.2.: Základní údaje klubu Torpedo Havířov 

Název klubu: Torpedo Havířov 

Právní forma: Občanské sdružení 

Sídlo: Astronautů 2, 736 01, Havířov - Město 

Domovská hala: Městská sportovní hala, Astronautů 2,  

736 01, Havířov - Město 

Vznik: 1995 

Počet družstev: 9 

Nejvyšší představitel: Roman Kantor, prezident klubu 

Webové stránky: www.torpedohavirov.cz 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

http://www.torpedohavirov.cz/
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Obrázek č. 3. 2: Logo klubu Torpedo Havířov 

 

 

3.2.1.1 Historie klubu  Torpedo Havířov 

Florbalový klub Torpedo Havířov byl založen v květnu roku 1995. Do 2. ligy byl přihlášen 

tým, který se skládal z hráčů z několika menších místních týmů. Tenkrát existovaly jenom 

dvě výkonnostní třídy. Hned v první sezoně 1995/1996 byl tým Havířova považován za 

favorita 2. ligy a tuto roli také potvrdil, když se hned probojoval do první ligy. Do další 

sezony přihlásilo Torpedo kromě mužů, také starší žáky a do následující sezony také ženy. 

Těm se první sezona taktéž povedla a v roce 1998 postoupilo družstvo žen do nejvyšší 

soutěže. Před dalším ročníkem 1998/1999 se počet družstev hrající soutěž za Havířov zvedl ze 

tří na sedm a především u mládežnických družstev získal tento sport velkou popularitu. 

Torpedo taktéž získalo generálního partnera, firmu Pegres, která se zabývala výrobou obuvi. 

Ta pomohla Havířovu k největším úspěchům. 

V sezoně 2001/2002 dosáhl Havířov dosud největšího úspěchu, kdy se stal vicemistrem ČR. 

Finále tehdy navštívilo v Havířově 800 diváků. Tento úspěch zopakovalo družstvo mužů ještě 

v sezoně 2006/2007, kdy přišlo dokonce 3 013 diváků, což je rekord české extraligy. V roce 

2005 došlo k velkým změnám ve vedení klubu. Valná hromada zvolila sedmičlenné vedení, 

v čele s prezidentem a začaly se podepisovat hráčské smlouvy s hráči staršími patnácti let. 

Nejhorším obdobím v historii si klub prošel v sezoně 2009/2010, kdy sestoupil do první ligy 

(druhá nejvyšší soutěž). Tu však následně vyhrál a postoupil zpět. V sezoně 2011/2012 se 

Torpedu podařilo postoupit do play-off z osmého místo v tabulce po základní části, tam však 

nestačil na suveréna soutěže - pražské Střešovice. [24] 
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3.2.2 Popis soutěží a družstev 

Klub v současnosti zajišťuje činnost 9 klubům: 

 Muži A - Fortuna extraliga 

 Muži B - Moravskoslezská soutěž mužů - Divize A 

 Junioři - 1. liga juniorů 

 Dorostenci - 1. liga dorostenců 

 Starší žáci - Moravskoslezská liga starších žáků 

 Mladší žáci - Moravskoslezská liga mladších žáků 

 Élevové - Moravskoslezská liga élevů 

 Přípravka  

 

3.2.3 Marketingový mix klubu 

Produkt 

Stejně jako v případě Brna je základním produktem havířovského klubu služba, jedná se taky 

o produkt nemateriální. Hlavním produktem, který klub nabízí zákazníkům, je možnost 

shlédnout florbalové utkání týmu Torpedo Havířov, tedy výkony jednotlivých hráčů. A-

mužstvo mužů se umístilo v právě skončené sezoně na osmém místě a stejně jako Brno 

postoupilo do Play off, kde však také vypadlo ve čtvrtfinále. Nicméně postup do vyřazovací 

části se dá považovat za úspěch. Klub hrál totiž ještě před rokem o soutěž níž. 

Klub nabízí fanouškům také možnost nahlédnout na internetové stránky klubu, kde naleznou 

veškeré informace týkající se klubu, historii klubu, soupisky jednotlivých družstev, galerii a 

odkaz na sociální síť Facebook. Torpedo Havířov má pro své fanoušky na internetových 

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

si zakoupit suvenýry od klíčenek, propisek, dresu hráčů až po DVD a knihy. Florbal Expert 

nabízí odkaz na specializovanou prodejnu florbalu, která je spíše určena pro aktivní hráče, 

kteří zde mají možnost zakoupit si florbalovou výzbroj. O přestávkách extraligového utkání 

nabízí klub soutěže o různé ceny. 

 

Cena 

V případě havířovského florbalového klubu se jedná taktéž o cenu vstupenky na domácí 

utkání. Výše ceny závisí na tom, zda klub hraje základní část extraligy č utkání play-off. Cena 

vstupenky v Havířově byla v minulé sezoně 30,- na domácí utkání. Klub rozdává také hodně 

volných vstupenek, aby byla návštěva obstojná. Naopak oproti brněnskému klubu neprodává 
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permanentky na sezonu. Vstupenky je možné si zakoupit buď v prostorách florbalové haly, 

v předprodeji a taktéž v městském informačním centru. Klub v minulé sezoně odehrál 11 

domácích mistrovských utkání v základní části a 2 domácí utkání v play-off.  

 

Místo 

Místem poskytování služby je Městská sportovní hala. Tato hala se nachází v Havířově na 

ulici Astronautů, má kapacitu 800 míst, z toho 426 k sezení. Halu převzalo od dřívějšího 

majitele TJ Slávie Havířov na začátku devadesátých let město Havířov a spravuje ji dodnes. 

Florbalový klub si tedy tuto halu pronajímá od města, které je vlastníkem. V roce 1998 se 

nekvalitní parkety vyměnily a současných povrchem je guma. Je zde také nová časomíra. 

Součástí této haly je také malá hala, sál bojových sportů, sauna, posilovna, bazén a pizzerie 

bar. Největší divácký rekord v hale byl v sezoně 2001/2002 kdy Torpedo Havířov hrál proti 

Tatranu Střešovice, při 3. utkání finále, kde zde bylo využito všech 800 míst. Torpedo 

Havířov hraje v Městské sportovní hale v Havířově prakticky od svého založení. MSH 

Havířov se nachází v centru města a je velmi dobře přístupná jak od vlakového nádraží, tak 

také autobusového. Pro diváky, kteří přijedou autem, je připraveno velké bezplatné parkoviště 

s kapacitou více jak 200 parkovacích míst. 

 

Propagace 

Vedení florbalového klubu si uvědomuje, že marketingová komunikace je jednou 

z nejdůležitějších činností při snaze získat a udržet svého fanouška a také sponzory. Zástupci 

klubu se proto neustále snaží zlepšovat komunikační činnosti, které jsou pro klub důležité. 

Vedení klubu využívá k marketingové komunikaci tyto nástroje komunikačního mixu: 

 Reklama, sponzoring 

 direct marketing, 

 podpora prodeje, 

 internet. 

 

Propagací havířovského klubu se budu podrobněji věnovat v podkapitole 3. 2. 4 Komunikační 

mix klubu. 
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Lidský faktor 

V čele havířovského klubu stojí prezident Roman Kantor. Jedná se o bývalého hráče, legendu 

Havířova a reprezentanta ČR, který pamatuje nejlepší časy klubu. Prezidentem je od roku 

2009 a s florbalem má tedy již určité zkušenosti, buď jako hráč nebo jako funkcionář. 

Místopředsedou klubu je Jiří Milerski. Tito dva členové Výkonného výboru havířovského 

klubu mají mj. na starosti také jeho marketingové aktivity. 

Trenérem Torpeda je další legenda klubu Pavel Kožušník, který je považován za jednoho 

z nejlepších florbalistu v historii ČR. V roce 2010 se stal hrajícím trenérem havířovského 

klubu, se kterým ihned postoupil do extraligy. Průměrný věk hráčského kádru je 22 let. 

Co se týká hráčského kádru, tak Havířov nemá žádného zástupce v reprezentaci, a to jak v 

mužské, tak ani v juniorské. Nejproduktivnějším hráčem klubu v minulé sezoně byl hrající 

trenér Pavel Kožušník, který zaznamenal 35 kanadských bodů ve 22 zápasech. 

Fanoušci Torpeda jsou obecně považování za nejlepší a nejhlučnější v extralize. Na domácích 

zápasech Torpeda vytváří fanoušci opravdu bouřlivé prostředí. Průměrná návštěva na 

domácích zápasech 350 diváků na utkání. V 11 zápasech tedy navštívilo florbalové utkání 

v Havířově celkově 3 850 diváků. 

 

3.2.4 Komunikační mix klubu 

Reklama 

Nejlepší reklamou pro tento sportovní klub jsou stejně jako pro předchozí klub dosažené 

výsledky. V tomto směru havířovský klub za tím brněnským zaostává. V základní části se 

umístil až za ním a v Play off nestačil na Střešovice.  

 

V havířovském klubu existují dva druhy reklam: 

1) Reklama samotného klubu sloužící jako prostředek ke zviditelnění klubu a jeho 

jména 

Ke zviditelnění v médiích používá klub následujících prostředků: 

Tisk  - Radniční listy 

 - týdeník Havířovsko 

Oficiální webové stránky klubu - informují o dění v klubu a nejnovějších aktualitách. 

Internetové stránky klubu se nachází na adrese: www.torpedohavirov.cz/ 

 

http://www.torpedohavirov.cz/
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S rostoucí popularitou florbalu v ČR dostává tento sport stále více vysílacího času na také 

sportovním kanálu ČT4, kde se pravidelně vysílají přímé přenosy z Fortuna extraligy.  

 

2) Reklama jako protislužba sponzorům za poskytnutou finanční pomoc 

Torpedo Havířov nabízí potencionálním sponzorům zviditelnění prostřednictvím týmu A-

mužstva mužů, které hraje nejvyšší florbalovou soutěž Fortuna extraligu. Klub nabízí 

umístění reklamy na dresech hráčů, sportovní výzbroji, mantinelech, hrací ploše nebo na 

internetových stránkách klubu. Umístění, velikost loga a nejrůznější výhody, které jsou 

sponzorovi k dispozici stejně jako u brněnského klubu, plynou z toho, jakou mírou finančních 

prostředků se podílí na činnosti klubu. 

 

Sponzoring 

Florbalový klub Torpedo Havířov minulý rok postoupil do nejvyšší soutěže. To přilákalo 

nové sponzory. V současnosti nabízí klub několik možností zviditelnění potencionálním 

sportovním partnerům, které jsou blíže specifikovány v podkapitole Reklama. 

 

Typy a formy sponzoringu v klubu Torpedo Havířov: 

Typy sponzoringu 

Podle výše finančního objemu příspěvku a různých protislužeb rozlišuje florbalový klub 

následující typy sponzorů: 

 Hlavní partner - město Havířov, Omlux, SPINFLO s. r. o., ZONE, BURIK 

 Oficiální partner - McDAVID, FLORBAL EXPERT 

 Partner - Home Interier, Video-Studio.cz, Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

 

Výše uvedení sponzoři se zabývají především výrobou sportovního oblečení a náčiní. 

Důležitým partnerem klubu je taktéž město Havířov. Klub od těchto sponzorů kromě 

finančních prostředků získává také materiální vybavení (dresy, florbalovou výzbroj apod.).  

Klub za jednu sezonu získá od sponzorů cca 250 000,- Kč. Rozpočet havířovského klubu na 

sezonu 2001/2012 byl cca 2 mil. Kč. 

 

Zatímco v Brně se vliv finanční krize na získávání nových sponzorů a z toho plynoucích 

finančních prostředků nepodepsal, tak v Havířově ano. Jak přiznává management klubu, tak 

určitý vliv finanční krize má a sponzoři netlačí do florbalu tolik peněz jako dříve 
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Direct marketing 

Stejně jako brněnský klub používá vedení havířovského týmu především k přímému 

oslovování firem z okolí Havířova, které by mohli prostřednictvím sponzoringu klub 

podporovat. Torpedo taktéž prostřednictvím direct marketingu nabírá nové členy do všech 

věkových kategorií. Zájemci se mohou přihlašovat do kategorií přípravky, élevů, mladších 

žáků, starších žáků a dorostenců. Veškeré informace o tomto náboru uveřejňuje klub na svých 

internetových stránkách. 

 

Podpora prodeje 

Vedení klubu v rámci podpory prodeje vytvořilo reklamní předměty v barvách klubu, které 

jsou k dostání na webových stránkách klubu. Sortiment těchto suvenýrů je velmi široký a 

hlavně díky tomu je havířovský Fan Shop mezi florbalovými kluby v republice jeden 

z nejlepších. Vedení havířovského klubu také nabízí volné vstupenky na svá domácí utkání, a 

to především členům klubu. O přestávkách ligového utkání probíhá v hale taktéž soutěž o 

různé ceny. 

 

Internet 

Havířovský klub prostřednictvím svých internetových stránek informuje především fanoušky 

o výsledcích jednotlivých týmů, aktuálních informacích, historii a také o svých sponzorech. 

Také havířovský klub má vytvořen svůj profil na sociální síti Facebook. Na svých webových 

stránkách klub zve také nové členy do svých mládežnických mužstev a umožňuje svým 

fanouškům koupi klubových suvenýrů prostřednictvím Fan Shopu. Prostřednictvím 

internetových stránek se dá dostat také na specializované stránky florbalových obchodů, kde 

je možno zakoupit florbalového vybavení. Celé stránky havířovského klubu jsou vytvořeny 

v nádechu klubových barev, tedy žluto-černé kombinace.  

 

3.2.5 SWOT analýza 

Stejně jako v případě Brna tato analýza pomůže dosáhnout havířovskému klubu strategických 

úspěchů maximalizací silných stránek a využitím příležitostí a minimalizací slabých stránek 

klubu a vyvarováním se hrozeb. 

Silné stránky: 

 Umístění florbalové haly v centru města (blízkost městské hromadné dopravy) 

 Jediný klub ve městě, který hraje nejvyšší soutěž 
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 Silná divácká základna 

 Široký sortiment klubových suvenýrů ve Fan shopu 

 Velká podpora florbalu od města Havířov 

 

Mezi silné stránky havířovského klubu je dostupnost haly, kde hraje domácí mistrovská 

utkání. Klub má také silnou diváckou základnou a havířovské fanoušky lze označit za nejlepší 

v republice. Roli zde hraje také fakt, že Torpedo je jediným klubem, který hraje v Havířově 

nejvyšší soutěž, a proto si fanoušci najdou cestu do Městské haly na florbal snáze než na 

ostatní klubu ve městě. V neposlední řadě lze za silnou stránku považovat taktéž široký 

sortiment klubových suvenýrů ve Fan shopu.  

 

Slabé stránky: 

 Málo sponzorů 

 Nedostatečná prezentace klubu v médiích 

 Nedostatek zkušených hráčů 

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

pronajímá 

 

Mezi slabé stránky havířovského klubu patří nedostatek sponzorů. Až do sezony 2009/2010 

patřilo Torpedo a jeho A-tým mužů po dlouhá léta do florbalové špičky, tím pádem byli pro 

sponzory atraktivní. Dlouhou dobu byla sponzorem klubu firma Pegres, která Torpedu 

přispívala nemalé finanční prostředky. Z důvodů finanční krize tato firma a několik dalších 

přestalo havířovský klub podporovat, a to mělo za následek také sestup do druhé nejvyšší 

florbalové soutěže. V důsledku sestupu odešlo taktéž několik zkušených hráčů. Absence 

vlastní haly je další slabinou Torpeda. Nicméně na provoz této haly přispívá Torpedu město 

Havířov formou dotací. 

 

Příležitosti: 

 Popularita florbalu v Havířově 

 Zájem o florbal v hodinách TV 

 Sportovní florbalové třídy (spolupráce se ZŠ M. Kudeříkové) 

 Nárůst sportovních týmů (širší hráčská základna) 
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Mezi příležitosti havířovského klubu patří popularita florbalu v Havířově. I když výsledky 

florbalového klubu nebyly v poslední době dobré, popularita florbalu v Havířově neustále 

roste. Pokud se začne Torpedu výsledkově dařit, může tato skutečnost přilákat do hlediště 

větší počet fanoušků a tím pádem i sponzorů. Další příležitostí pro havířovský klub je projekt 

sportovních florbalových tříd. Vize Torpeda je taková, že pokud by byl ze strany rodičů 

zájem, výhledově se v ZŠ mohou otevřít sportovní třídy zaměřeny pouze na florbal. Jako 

sport by se florbal dostal zase o úroveň výš a zároveň na stejnou metu jako např. hokej. Další 

příležitosti pro florbalový klub v Havířově je rozšíření hráčské základny a s tím spojený 

nárůst sportovních družstev. Zatímco před dvěma lety přihlásilo Torpedo do soutěží pouze 6 

družstev, tento rok už je to družstev 10. 

 

Hrozby: 

 Ztráta sponzorů - sponzoři, kteří mají smlouvy pouze na jednu sezonu, nebudou mít po 

neúspěchu zájem o její prodloužení 

 Velká konkurence v Moravskoslezském kraji (FBC Ostrava, WOOW Vítkovice) 

 Rostoucí nájemné haly 

 Odchod talentovaných hráčů ke konkurenci 

 Novela zákona o loteriích 

 

Mezi největší hrozby nejenom havířovského klubu patří ztráta sponzorů, kteří mají smlouvy 

pouze na jednu sezonu. Ti nebudou mít po neúspěchu klubu zájem o její prodloužení. Další 

velkou nevýhodou Torpeda je velká konkurence v Moravskoslezském kraji, kde působí další 

2 špičkové florbalové kluby - FBC Ostrava a WOOW Vítkovice. Ti jsou v poslední době 

úspěšnější než jejich havířovský rival, a to znamená, že potencionální sponzoři dají přednost 

raději jim než Torpedu. Dalším negativem je odchod nejtalentovanějších hráčů do těchto 

klubů. Nelze zapomenout také na nový loterijní zákon, který je jako v případě předešlého 

klubu velkou hrozbou. 

 

3.2.6 Dotazníkové šetření 

Pro ověření a zjištění současného stavu florbalového klubu Torpedo Havířov byl použit stejný 

dotazník jako u předešlého klubu. Cílem dotazníku bylo zjistit celkovou spokojenost diváků 

s úrovní poskytovaných služeb při domácích utkáních a s úrovní reklamních a sponzorských 

aktivit florbalového klubu.  
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Divákům byl rozdán stejný dotazník jako u předešlého klubu. Dotazníky byly rozdány těm, 

kteří se zúčastnili mistrovského utkání v základní části, kdy družstvo Havířova bojovalo o 

postup do play-off. Písemnou formou bylo rozdáno 100 dotazníků, vráceno 71.   

 

3.2.7 Vyhodnocení dotazníku 

V této části se zabývám analýzou dotazníků a interpretací výsledků pomocí grafického a 

slovního vyjádření. 

 

Graf č. 3. 7.: Jak často navštěvujete domácí utkání svého klubu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Díky dlouhodobé účasti havířovského klub v extralize si florbal vybudoval stejně jako v Brně 

stálo diváckou obec, o čemž také svědčí, že většina oslovených diváků (respondentů) 

navštěvuje domácí utkání Torpeda Havířov pravidelně. To by mělo zaručit objektivní 

odpovědi na následující otázky. Diváci by dané problematice měli rozumět. 
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Graf č. 3. 8.: Navštěvujete internetové stránky klubu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Internetové stránky havířovského klubu navštěvují pravidelně více než ¾ dotazovaných 

diváků. To svědčí o poměrně velké kvalitě těchto stránek, kde lze kromě výsledků 

mistrovských utkání, nalézt také fotogalerii, různá videa, aktuální informace o dění v klubu a 

také odkaz na fan shop havířovského klubu. 

 

Graf č. 3. 9.: Hodnocení spokojenosti s internetovými stránkami klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu 3. 9. lze vyčíst, že většina respondentů je z úrovní internetových stránek spokojena. 

Téměř polovina dotazovaných respondentů ohodnotil úroveň internetových stránek známkou 

1. Relativně dobrá úroveň internetových stránek je také zásadním důvodem, proč je 

dotazovaní respondenti navštěvují často. 

 

Graf č. 3. 10.: Jakým způsobem se dozvídáte o termínu dalšího domácího utkání? 

 

 

Téměř polovina respondentů se dozvídá o termínu dalšího domácího utkání z internetu, 32% 

na předchozím utkání. Jen 9% respondentů se dozvídá o konání dalšího utkání z médií 

konkrétně z novin. V této oblasti má florbalový klub tedy největší rezervy a zviditelnění 

klubu v médiích by mělo patřit mezi největší priority. Havířov se prezentuje pouze v místních 

denících a to je na extraligový klub velmi málo. 
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Graf č. 3. 11.: Hodnocení úrovně poskytovaných služeb divákům při domácích utkáních 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 3. 11. vyplývá, že většina respondentů není spokojena s úrovní nabízených služeb při 

domácích utkáních. Téměř 40% respondentů ohodnotila tuto úroveň známkou 4. Klub nabízí 

o přestávkách během domácích utkání pouze soutěže o různé ceny. 

 

Graf č. 3. 6.: Hodnocení spokojenosti s nabídkou suvenýrů florbalového klubu 

 

 

Většina respondentů je spokojena s nabídkou suvenýrů florbalového klubu Torpedo Havířov. 

Téměř 80% respondentů ohodnotila tuto nabídkou nejlepší možnou známkou 1. Fan shop sice 

není otevřen při mistrovských utkáních jako v případě Brna a fanoušci si nemohou koupit 
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suvenýr přímo při utkání, ale velká šíře nabídky těchto suvenýrů tento drobný nedostatek 

vynahrazuje. Odkaz na Fan shop lze nalézt na internetových stránkách klubu. 

 

 

3.3 Florbalový klub SSK Future 

Také tento florbalový klub patří k pravidelným účastníkům nejvyšší soutěže ve florbalu 

Fortuna extraligy. Tu hraje nepřetržitě od roku 2001. Svá domácí mistrovská utkání hraje 

tento pražský klub v Areně Sparta, která má kapacitu 1087 míst k sezení. Název Future vznikl 

proto, že v klubu při jeho vzniku působili hlavně mladí hráči do patnácti let, kteří plánovali 

ovládnout budoucnost českého florbalu. Klub se při svém vzniku zaměřoval na výchovu 

florbalových talentů z řad chlapců i dívek z celé České republiky. Klub v současnosti 

zajišťuje činnost 7 klubům, z toho všem mužským. Sídlo klubu je v Praze 5. 

Tabulka č. 3. 3.: Základní údaje klubu SSK Future 

Název klubu: SSK Future 

Právní forma: Občanské sdružení 

Sídlo: Nádražní15/1272, 150 00 Praha 5 

Domovská hala: Arena Sparta, Podvinný mlýn, Praha 9, Libeň 

Vznik: 1998 

Počet družstev: 7 

Nejvyšší představitel: Petr Nábělek, prezident klubu 

Webové stránky: http://sskfuture.cz/ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 3. 3.: Logo klubu SSK Future 
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3.3.1 Historie klubu SSK Future 

Vznik sportovního a společenské klubu Future, jak zní jeho celý název, se datuje od roku 

1998. V té době již existovaly kluby Tornádo Barandov a Farao. Před sezonou 2000/2001 

došlo ke sloučení těchto tří klubů, po kterém začal žít naplno florbalový klub jménem SSK 

Future. 

Pouhé dva roky po založení klubu se dostavil jeden z prvních výraznějších úspěchů. V sezoně 

1999/2000 se juniorský klub stal mistrem republiky. Ve stejné sezoně se totéž podařilo také 

starším žákům pražského klubu. V sezoně 2000/2001 postoupil SSK Future do nejvyšší 

soutěže. Hned ve své první sezoně v nejvyšší mužské soutěži se mladíci dokázali probojovat 

na 7. místo a postoupit do Play off. Jednoho z největších úspěchů klubu pak dosáhli hráči 

v poháru ČFbU, ve kterém se dokázali probojovat až do finále, ve kterém však podlehli FBC 

Ostrava. Ve třetí sezoně klubu (2002/2003) po postupu do nejvyšší soutěže přišel první 

úspěch. Klub pojmenovaný podle titulárního sponzora SSK Future by Reebok skončil na 

třetím místě. V následujících sezonách však klub dosáhl úspěchů „jen“ v mládežnických 

kategoriích, to když se juniorský tým stal několikrát mistrem ČR. Sezona 2011/2012 , nebyla 

pro klub příliš úspěšná. Mužstvo mužů se umístilo na 10. místě a nepostoupilo tedy ani do 

play-off. [23] 

 

3.3.2 Popis soutěží a družstev 

Klub v současnosti zajišťuje činnost 7 florbalovým družstvům, všem mužským: 

 A tým mužů - Fortuna extraliga 

 Junioři - 1. liga juniorů 

 Dorostenci - 1. liga dorostenců - divize II 

 Starší žáci - Pražská liga starších žáků 

 Mladší žáci - Pražská liga mladších žáků 

 Élevové - Pražská liga élevů 

 Přípravka  
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3.3.3 Marketingový mix klubu 

Produkt 

Stejně jako u předchozích klubů je produktem pražského klubu služba. Hlavním produktem, 

který pražský klub nabízí svým zákazníkům, je shlédnutí florbalového utkání SSK Future. A-

mužstvo mužů se v sezoně 2011/2012 umístilo na desáte příčce extraligové tabulky a 

nepostoupilo ani do play-off. Naopak muselo hrát tzv. Play out, kde si však poradilo 

s Libercem. 

Klub dále nabízí svým fanouškům možnost navštívit nově zpracované internetové stránky, 

které jsou zatím ve zkušebním provozu. Na těchto stránkách lze nalézt informace týkající se 

jednotlivých družstev, historii a úspěchy klubu, informace o aktuálním dění v klubu, odkaz na 

sociální síť Facebook a taktéž fan shop, který je však nefunkční. V partnerském obchodě 

Proflorbal nabízí svým příznivcům osušku a trička s logem týmu. Ještě v předminulé sezoně 

se snažil klub zatraktivnit svá domácí utkání, a to např. vystoupením cheerleaders, 

přednáškou známe osobnosti, choreografií na tribuně a soutěžemi o různé ceny. V minulé 

sezoně však od toho pražský klub téměř upustil, zejména z finančních důvodů. 

 

Cena 

Stejně jako u předešlých klubů se jedná o cenu vstupenky na utkání A-mužstva mužů. Také 

pražský klub stanovuje cenu na základě  toho, zda mužstvo mužů hraje hraje základní část 

Fortuna extraligy nebo Play-off. Cena na domácí utkání pražského klubu v základní části byla 

v minulé sezoně 30,- Kč. Pražský klub stejně jako Havířov neprodává permanentní vstupenky 

na sezonu. V předminulé sezoně ještě permanentky nabízel, prodal však pouze dvě. Klub také 

rozdává volné vstupenky na domácí utkání, a to především členům mládežnických družstev. 

Vstupenky si mohou fanoušci zakoupit cca hodinu před začátkem utkání v prostorách Arény 

Sparta.  

 

Místo 

Místem poskytování služby je Aréna Sparta. Multifunkční objekt Aréna Sparta se nachází 

v Praze 9 Libni. Aréna nabízí nejen velkou halu, kde se hrají mistrovská utkání, ale také další 

malé sály, restauraci, salonky a dostatečné zázemí. Součástí areálu je rovněž parkoviště a 

travnaté hřiště. Stavba arény byla dokončena v květnu 2008. Tato hala je výborně dostupná 

MHD (metrem a tramvají) a má kapacitu 1 087 míst k sezení. Velkou výhodou této haly je 
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bezbariérový přístup. Hala je ve vlastnictví soukromého subjektu a svá domácí utkání zde 

hraje také prvoligový florbalový klub Sparta Praha. SSK Future tedy musí platit nájemné. 

 

Propagace 

Stejně jako u předchozích dvou klubů je propagace důležitou součástí marketingového mixu. 

Prostřednictvím tohoto prvku marketingového mixu se snaží SSK Future získat nové 

sponzory a také nové fanoušky. 

Vedení pražského klubu využívá k marketingové komunikaci tyto nástroje komunikačního 

mixu: 

 Reklama, sponzoring, 

 direct marketing, 

 podpora prodeje, 

 internet. 

 

Propagací pražského klubu se budu podrobněji zabývat v podkapitole 3. 3. 4. Komunikační 

mix klubu. 

 

Lidský faktor 

V čele pražského klubu stojí prezident Petr Nábělek. Generálním ředitelem je Michal Kabele, 

který svou funkci vykonává od roku 2011. Tito dva členové vedení klubu mají na starosti jak 

hráčský kádr, tak také marketingové aktivity klubu. 

Trenérem SSK Future se stal v uplynulé sezoně Jan Pazdera. Šestadvacetiletý trenér s B 

licencí působí v klubu již čtvrtou sezonu. Předtím byl asistentem trenéra A-mužstva mužů a 

trenérem dorostenců. Od prosince 2011 se profesionálně stará o sportovní přípravu hráčů 

napříč celým klubem.  

Hráčský kádr prošel v posledních letech výraznou obměnou. Mnoho opor odešlo do jiných 

pražských klubů, a tak týmu SSK Future nezbývá nic jiného než doplňovat A-mužstvo 

dospělých a vlastní odchovance. Mládežnické týmy tohoto pražského týmu jsou však 

považovány za jedny z nejlepší v republice, o čemž hovoří také fakt, že v roce 2011 měl 

pražský klub nejvíce zástupců v nominaci juniorské reprezentace na MS ze všech účastníků 

extraligy. Nejproduktivnějším hráčem pražského celku byl v minulé sezoně Ondřej Riebauer 
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s 27 kanadskými body v 22 zápasech. Průměrný věk hráčského kádru je 21 let, což řadí SSK 

Future mezi věkově nejmladší mužstvo v extralize. 

V poslední době zaznamenal klub výrazný úbytek fanoušků. Ještě v předminulé sezoně 

navštěvovalo domácí utkání pražského klubu v průměru 350 diváků na utkání. V minulé 

sezoně však došlo k poklesu návštěvnosti na 150 diváků na utkání. V 11 domácích zápasech 

navštívilo domácí utkání pražského celku dohromady 1 650 diváků. Fanoušci SSK Future 

jsou nicméně považování za nejlepší v Praze. 

 

3.3.4 Komunikační mix klubu 

Reklama 

Největším lákadlem pro stávající i potencionální sponzory jsou výsledky SSK Future. Pražský 

klub je v tomto ohledu nejhorší z mnou sledovaných klubů, protože se v minulé sezoně 

umístil až na desáté příčce a nepostoupil ani do Play off. 

V pražském klubu existují také dva druhy reklam: 

1) Reklama samotného klubu sloužící jako prostředek ke zviditelnění klubu a jeho 

jména 

Ke zviditelnění v médiích používá klub následujících prostředků: 

Rádio - Dance Rádio 

Oficiální webové stránky klubu - informují o aktuálním dění v klubu. Nachází se na 

adrese : http://www.sskfuture.cz/ 

 

Stejně jako u předchozích klubů existuje možnost vysílání přímého přenosu utkání 

pražské klubu s jiným celkem na televizní obrazovce, a to na kanálu ČT4, kde se tyto 

přímé přenosy pravidelně vysílají. 

 

2) Reklama jako protislužba sponzorům za poskytnutou finanční pomoc 

SSK Future nabízí potencionálním sponzorům zviditelnění zejména prostřednictvím A-

mužstva mužů, který stejně jako Brno a Havířov hraje nejvyšší soutěž - Fortuna extraligu. 

Pražský klub nabízí umístění reklamy na dresech hráčů, sportovní výzbroji, mantinelech a 

na svých internetových stránkách. Umístění případně velikost loga, které jsou sponzorovi 

k dispozici závisí na tom, jakou mírou finančních prostředků se podílí na činnosti klubu. 

 

http://www.sskfuture.cz/
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Sponzoring 

V současné době  nabízí klub několik možností zviditelnění potencionálním partnerům, které 

jsou blíže specifikovány v podkapitole Reklama. 

 

Typy sponzoringu ve Společenském a sportovním klubu Future 

Na rozdíl od předešlých klubu nerozlišuje SSK Future své sponzory. 

 Partneři klubu - ProFlorbal, X3M, Pražská plynárenská a. s., ELTODO,  ANO 

spořitelní družstvo, Pražská správa nemovitostí, Aquapark Barrandov, Praha 5 

 

Výše uvedení sponzoři se zabývají především výrobou a prodejem florbalového vybavení. 

Partnery klubu jsou pak zejména firmy působící v okolí Prahy. Future od těchto sponzorů 

dostává kromě finančních prostředků také materiální vybavení a za jednu sezonu od nich 

získá cca 150 000,- Kč. Rozpočet pražského klubu na sezonu 2011/2012 byl 1,2 mil. Kč. 

 

Stejně jako v Havířově, se také v pražském klubu podepsal vliv finanční krize na získávání 

nových finančních prostředků od sponzorů a nejenom krize, ale také současná doba, kdy má 

čím dál méně rodičů, hráčů či fanoušků vybudovaný pevný vztah ke klubu. 

 

Direct marketing 

Stejně jako u předešlých dvou klubů používá pražský klub direct marketing především 

k oslovování potencionálních sponzorů z okolí Prahy. Direct marketing používá klub také 

k náboru nových hráčů. Tuto činnost zajišťuje hlavní trenér klubu Jan Pazdera. 

 

Podpora prodeje 

Klub v rámci podpory prodeje prodává prostřednictvím partnerského obchodu ProFlorbal 

osušky a trička s logem klubu. Na svých internetových stránkách má sekci Fan Shop, která je 

však momentálně nefunkční. Ještě v předminulé sezoně se klub pokoušel přilákat fanoušky do 

hlediště prostřednictvím vystoupením cheerleaders v přestávkách extraligových utkání, 

nástupem hráčů s ohňovými efekty, různými soutěžemi apod. V minulé sezoně však od toho 

musel klub částečně upustit z finančních důvodů. V současnosti klub pořádá setkání hráčů 

s fanoušky prostřednictvím Vánočního turnaje. Fanoušci SSK Future jsou většinou z řad 

rodičů nebo hráčů z mladších kategorií klubu. 
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Internet 

Internetové stránky klubu informují fanoušky o aktuálním dění v klubu, o výsledcích 

jednotlivých družstev, hráčích, historii klubu, o jeho sponzorech a také o náboru nových 

hráčů. Internetové stránky jsou nové a v současnosti jsou ve zkušebním provozu. Na 

stránkách lze nalézt také odkaz na sociální síť Facebook, kde má pražský klub vytvořen svůj 

profil. Jejich prostřednictvím se lze taktéž dostat na specializované stránky florbalových 

obchodů ProFlorbal a X3M, které prodávají florbalové vybavení. Stránky klubu jsou 

vytvořeny na základě klubových barev, tedy žluté a černé. 

 

3.3.5 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Výborné výsledky mládežnické kategorie 

 Nové internetové stránky klubu 

 Pravidelný účastník extraligy 

 Perspektivní kádr A-mužstva mužů 

 

SSK Future patří mezi stálé účastníky extraligové soutěže. Tu hraje nepřetržitě od roku 2002. 

Mezi nejsilnější stránky pražského klubu patří jednoznačně výborné výsledky 

v mládežnických kategoriích. Za zmínku stojí 2. a 3. místo dorostenců za poslední dvě 

sezony. Další silnou stránkou florbalového klubu jsou nové internetové stránky, i když jsou 

v současnosti pouze ve zkušebním provozu. Nelze zapomenout také na soupisku A-mužstva 

mužů, která v současnosti patří mezi nejmladší mužstva v extralize a tedy 

k nejperspektivnějším. 

 

Slabé stránky 

 Nízká návštěvnost na domácích utkáních (sezona 2010/2011 - 350 diváků, sezona 

2011/2012 - 150 diváků) 

 Nízký rozpočet 

 Absence silného partnera 

 Téměř žádná prezentace klubu v médiích 

 Absence zkušených hráčů 
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Mezi slabé stránky pražského klubu patří stále se snižující návštěvnost na domácích utkáních. 

Zatímco v sezoně 2010/2011 byla průměrná návštěvnost 350 diváků na utkání, o rok později 

to již bylo 150 diváků. Na druhou stranu fanoušci SSK Future patří mezi nejlepší v Praze. 

Další slabinou je nízký rozpočet, který byl v sezoně 2011/2012 jen 1,2 milionů Kč, což je 

oproti ostatním extraligovým klubům málo. Tato skutečnost může být způsobena tím, že za 

klubem nestojí žádný silný partner.  Téměř žádná prezentace florbalového klubu v médiích 

lze považovat taktéž za slabou stránku. Klub má reklamu pouze v rádiu Dance. Jak bylo 

zmíněno výše, klub má jedno z nejperspektivnějších mužstev v extralize. Na druhou stranu 

má nedostatek zkušených hráčů, kteří by mladé hráče usměrnili. To může být také důvodem, 

že se klub neprobojoval ani do play-off. 

Příležitosti 

 Velký počet mládežnických reprezentantů 

 Zařazování mladých talentovaných hráčů do A-týmu 

 Nový perspektivní trenér, který sází na atraktivní herní styl 

 Spojení ženských týmů SSK Future s ELITE 

 Živé přenosy florbalových utkání na televizních obrazovkách 

 

Mezi příležitosti tohoto florbalového klubu patří velký počet jeho hráčů v juniorské 

reprezentaci. Na MS 2011 se v nominaci juniorské reprezentace nacházelo hned 7 hráčů SSK 

Future, což je nejvíce ze všech extraligových týmů. Tito nadějní hráči mohou být postupně 

zařazování do A-týmu mužů. Další příležitosti pro pražský klub může být nový perspektivní 

trenér Jan Pazdera, který se k týmu připojil během minulé sezony. Jeho cílem pro 

nadcházející sezonu je postup alespoň do Play off a chtěl by také přilákat zpět diváky do 

hlediště atraktivním herním stylem. V roce 2010 nepřihlásil klub své ženské mužstvo do 

extraligy z finančních i organizačních důvodů. A tak v roce 2011 došlo ke spojení ženských 

týmů SSK Future s klubem ELITE pod názvem ELITE Praha Team SSK Future. Pod tímto 

názvem nastupují jak ženy, tak také juniorky, dorostenky a žákyně. Mezi příležitostmi nelze 

opomenout také fakt, že na televizních obrazovkách se stále více objevují přímé přenosy 

z Fortuna extraligy. 

Hrozby 

 Velká konkurence florbalových týmů v Praze (Tatran Střešovice, Chodov, Bohemians 

Praha) 
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 Novela zákona o loteriích 

 Aféra bývalého generálního ředitele klubu 

 Ztráta sponzorů v důsledku finanční krize 

 Odchod mladých talentovaných hráčů do jiných klubů 

 Zvýšení nájemného za halu 

Mezi největší hrozby patří velká konkurence týmu v okolí Prahy. Jedná se zejména o týmy 

Tatran Střešovice, Pedro Perez Chodov a Bohemians Praha. Tyto všechny týmy jsou 

v poslední době úspěšnější než florbalový klub Future. Týmu SSK tedy hrozí odchod jeho 

talentových hráčů do již zmiňovaných klubů. Jelikož hala, kde klub hravá svá domácí utkání 

není v jeho vlastnictví, klubu hrozí také zvýšení nájemného. Další hrozbou může být aféra 

bývalého generálního manažera klubu. Ten byl v roce 2011 obviněn ze znásilnění několika 

chlapců, kterým bylo v době spáchání skutků mezi čtrnácti až sedmnácti lety. Tato aféra se 

může promítnout do negativního vnímání Sportovního a společenského klubu Future 

veřejností a hlavně sponzory. Jako u dvou předešlých klubů je velkou hrozbou ztráta sponzorů 

a také nový loterijní zákon, v jehož důsledku může klub přijít o dotace od společnosti 

Fortuna. 

 

3.3.6 Dotazníkové šetření 

Pro ověření a zjištění současného stavu florbalového klubu SSK byl použit stejný dotazník 

jako u předešlých dvou klubů. Cílem dotazníku bylo zjistit celkovou spokojenost diváků 

s úrovní poskytovaných služeb při domácích utkáních a s úrovní reklamních a sponzorských 

aktivit florbalového klubu. Dotazník se skládá z 6 otázek. Pro vytvoření dotazníků jsem 

použil formu uzavřených otázek, aby byl pro respondenty co nejjednodušší. Otázky byly 

anonymního charakteru. 

V tomto případě byl použit elektronický dotazník, pomocí dokumentů na webové stránce 

Google a rozeslaný přes sociální síť Facebook na samotnou stránku SSK Future. Tento 

dotazník vyplnilo celkově 67 lidí.   

 

3.3.7 Vyhodnocení dotazníku 

V této části se zabývám analýzou dotazníků a interpretací výsledků pomocí grafického a 

slovního vyjádření. 
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Graf č. 3. 13.: Jak často navštěvujete domácí utkání svého klubu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí vyplývá, že téměř ¾ dotazovaných respondentů (72%) navštěvuje domácí 

mistrovská utkání SSK Future v Areně Sparta pravidelně. 19% respondentů navštěvuje 

domácí utkání občas a jen 9% výjimečně. Z toho vyplývá, že většina dotazovaných 

respondentů by měla mít přehled o klubu a znát prostředí haly, kde klub hraje svá domácí 

utkání. Odpovědi by tedy měly být objektivní. 

 

Graf č. 3. 14.: Navštěvujete internetové stránky klubu? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Internetové stránky klubu navštěvuje více či méně 93 % dotazovaných respondentů. Jen 7 % 

respondentů navštěvuje tyto stránky výjimečně. Z toho vyplývá, že většina dotazovaných 

pravidelně sleduje na internetu informace týkající se dění v klubu. Internetové stránky SSK 

Future nabízí návštěvníkům zejména výsledky a aktuality týkající se jak mládežnických týmů, 

tak také dospělých. Návštěvníci zde mohou nalézt také něco z historie klubu a také sekci 

Fanzone, kde se nachází Fanshop, který je však momentálně mimo provoz. 

 

Graf č. 3. 15.: Hodnocení spokojenosti s internetovými stránkami klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Většina dotazovaných respondentů je celkem spokojena s úrovní internetových stránek a 

hodnotí je známkou 2-3. Stránky prošly v poslední době obměnou a v současnosti jsou ve 

zkušebním provozu. Mínusem těchto stránek je nefunkční Fan shop. 
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Graf č. 3. 16.: Jakým způsobem se dozvídáte o termínu dalšího domácího utkání? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

40% dotazovaných respondentů si dozví o konání dalšího utkání na předchozím utkání. 30% 

pak z internetu a 18% od známých. Jenom 7% respondentů se dozví o termínu dalšího 

domácího utkání z médií, v tomto případě z rozhlasu.  Klub má reklamu pouze v místním 

rádiu a stejně jako v případě havířovského klubu je to málo. Pražský klub má v této oblasti 

tedy rezervy a měl by na tuto situaci zareagovat. 

  

Graf č. 3. 17.: Hodnocení úrovně poskytovaných služeb divákům při domácích utkáních 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stejně jako u předchozích dvou klubů hodnotí dotazovaní respondenti úroveň poskytovaných 

služeb jako podprůměrnou. Většina respondentů ohodnotila tuto úroveň známku 3 nebo 4. 

V minulé sezoně by byli výsledky jistě jiné. Pražský klub se snažil zvyšovat atraktivnost na 

domácích zápasech vystoupením cheerleaders, nástupem hráčů s ohňovými, různými 

soutěžemi a dárky apod. V této sezoně však od toho klub upustil, a to jak z finančních tak také 

z organizačních důvodů. I tato skutečnost může být důvodem stále se snižující návštěvnosti na 

domácích utkáních.  

 

Graf č. 3. 18.: Hodnocení spokojenosti s nabídkou suvenýrů florbalového klubu 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Většina respondentů není spokojena s nabídkou suvenýrů SSK Future. V partnerském 

obchodě Proflorbal nabízí klub pouze osušky s jeho logem a trička. V současnosti se klub 

snaží na tuto situaci zareagovat a na svých internetových stránkách nabízí v sekci Fanzone 

svůj Fanshop. Ten je však v současné situaci nefunkční. 
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4 Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 

4.1 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení v jednotlivých klubech 

Bulldogs Brno 

Brněnský florbalový klub patří již mezi stále účastníky Fortuna extraligy. I když je v Brně 

velká konkurence ostatních sportů, má již klub vybudovanou stálou diváckou základnu. 

Vedení klubu vzorně spolupracuje s fanoušky, a to např. formou různých setkání s hráči či 

právě s vedením. Nová Městská hala Vodova s kapacitou 2 900 míst je dalším důvodem, proč 

mají v Brně jednu z nejvyšších návštěvnosti v rámci extraligy. Na druhou stranu je hala ve 

vlastnictví města a klub tak musí platit vysoké nájemné. Klub má každoročně ambice 

postoupit do Play off a zahrát si alespoň semifinále. To se nicméně klubu nedaří a každoročně 

končí ve čtvrtfinále, i když má na české poměry nadstandardní kádr. Klub se proto rozhodl 

angažovat nového trenéra, který sice má zkušenosti s trénováním hokeje, ale ve florbalovém 

prostředí je nováčkem. Ani finanční krize nemá vliv na shánění nových sponzorů pro 

brněnský klub. Důkazem toho je, že se nedávno stala novým generálním sponzorem klubu 

firma itteligence. Jedná se o zahraniční firmu, která se zabývá poradenstvím. Internetové 

stránky Buldoků, jež jsou hlavním zdrojem informací pro fanoušky, jsou na velmi dobré 

úrovni a lze na nich nalézt vše, co se týče klubu. Mezi slabé stránky brněnského klubu patří 

úzký sortiment nabízených klubových suvenýrů. Klub ve svém Fan shopu prodává pouze tři 

sady dresů a trenek či klubové šály. Tady by se mělo vedení klubu zamyslet a rozšířit tento 

sortiment klubových suvenýrů či předmětů.  

Z dotazníkového šetření jsem zjistil, že fanoušci jsou spokojeni s úrovní internetových stránek 

klubu a navštěvují je často. Pochvalují si zejména jejich grafický vzhled a také bohatý obsah, 

kde se mohou dozvědět mnoho informací o svém oblíbeném klubu. Jedinou slabinou 

internetových stránek klubu je tak pouze chybějící e-shop, kde by se prodávaly klubové 

suvenýry. Další výhodou je to, že klub má reklamu v Brněnském deníku, což je nejčtenější 

deník v jihomoravském kraji a taktéž v radiích Kiss Hády a Český rozhlas Brno, což jsou 

taktéž velmi populární rádia. Rezervami brněnského klubu jsou služby poskytované divákům 

při mistrovských utkáních a nabídka suvenýrů. V prvním případě jsou diváci nespokojeni 

především s přestávkovým programem, který by rádi uvítali pestřejší. Ve druhém případě jsou 

dotazovaní respondenti nespokojeni se šíří nabízeného sortimentu a absencí e-shopu, kde by 

si bylo možné zakoupit suvenýry elektronicky, tzn. přes internet. 
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Vedení brněnského klubu bych tedy doporučil zamyslet se především nad šíří nabízeného 

sortimentu klubových suvenýrů. Klub by měl stávající sortiment rozšířit např. o trička či 

mikiny v klubových barvách, různé drobné předměty jako jsou např. klíčenky, kalendáře, 

DVD o klubu apod. Myslím si, že by to fanoušci ocenili a pro klub by to byl další finanční 

přínos. Fanoušci si stěžovali také na málo pestrý program o přestávkách během florbalového 

utkání. Tady bych klubu doporučil např. uspořádat zápas mezi mládežnickými družstvy. 

Fanoušci by se zabavili a pro mladé hráče by to byl určitě zážitek. Jinak nelze florbalovému 

klubu, co se týče marketingových aktivit, nic vytknout. 

 

Torpedo Havířov 

Havířovský klub má bohatou historii, před dvěma lety si však prošel složitým obdobím, když 

spadl do 1. ligy (druhé nejvyšší soutěže). V důsledku toho ztratil několik sponzorů a 

v současné době je pro vedení havířovského klubu těžké nalákat sponzory nové, i když se 

podařilo Torpedu po roce opět postoupit mezi elitu. Plusem pro havířovský klub je tak 

alespoň podpora florbalu od města Havířov a silná divácká základna. Florbalový klub je 

rovněž jediným klubem ve městě, který hraje nejvyšší soutěž. Také internetové stránky klubu 

jsou vcelku na dobré úrovni a lze na nich nalézt spoustu informací týkajících se klubu včetně 

Fan shopu. Ten je, co se týče cen suvenýrů a šíří sortimentu, jeden z nejlepších obchodů se 

suvenýry mezi extraligovými kluby. Velkou nevýhodou Torpeda je velká konkurence 

v Moravskoslezském kraji. V současnosti v extralize působí úspěšnější kluby FBC Ostrava a 

především WOOW Vítkovice.  

Na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření vyplynuly tyto závěry.  Výsledky 

ukázaly určité rezervy klubu, a to zejména ty, které se týkají poskytovaných služeb během 

domácích utkání. Další slabou stránkou je prezentace klubu v médiích. Torpedo má reklamu 

pouze v místních denících je nedostačující. Vedení klubu by mělo zvážit spolupráci 

s regionálním tiskem a také s rozhlasem. Tak by se o klubu více dozvěděli také lidé 

z havířovského okolí. Na druhou stranu výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že 

internetové stránky klubu a fan shop mohou být považovány za pýchu havířovského klubu. 

Torpedu Havířov bych navrhoval, aby více oslovoval potencionální sponzory. Například je 

oslovit účastí nějaké společenské akci, třeba uspořádání jednodenního turnaje pro 

zaměstnance dané firmy. Nejvhodnější by bylo získat jednoho většího stálého sponzora, jako 

byla v minulosti firma Pegres. Nicméně v tomto případě to má Havířov těžké. 
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V Moravskoslezském kraji již působí dva úspěšnější kluby, a tak přilákat nové sponzory je 

velmi těžké. 

Dále bych klubu navrhoval, jak je již napsáno výše, navázat spolupráci s regionálním tiskem 

či rádiem.  Klub by se měl také více angažovat ve spolupráci s fanoušky. Klub s nimi 

v současnosti nijak nespolupracuje. Možným návrhem by mohlo být setkání fanoušků s hráči 

např. formou uspořádání nějakého turnaje právě mezi fanoušky a hráči. Klub rovněž 

neprodává permanentní vstupenky na sezonu. Klubu bych doporučil prodej permanentek, 

který by mohl podpořit např. slevou na florbalový dres či tričko v klubových barvách. Na 

jednu stranu by klub získal další finanční zdroje, na druhé straně pravidelné návštěvníky na 

domácích zápasech. 

 

SSK Future 

Pražský klub v současnosti prochází těžkým obdobím. V minulé sezoně po dlouhých letech 

nepostoupil ani do play-off a musel hrát o záchranu. To se promítlo také na návštěvnosti na 

domácích utkáních, která se velmi výrazně snížila. Domácí utkání pražského klubu 

navštěvovali z velké části jen příbuzní a kamarádi hráčů či hráči mládežnických družstev. 

V poslední době zaznamenal klub také výrazný úbytek sponzorů. Kromě špatných výsledků, 

to může mít na svědomí špatný mediální obraz klubu. Klub zasáhly v posledních letech dvě 

velké kauzy. První je obvinění bývalého generálního ředitele ze sexuálního obtěžování a 

znásilnění několika členů mládežnických družstev. Tou druhou je údajně prodaný zápas 

pražského klubu s Libercem. Naopak mezi silné stránky SSK Future patří velmi perspektivní 

kádr A-mužstva mužů, který může být v následujících letech doplněn také o úspěšné 

mládežnické reprezentanty. Klub by se měl zaměřit především na jejich udržení. Hrozí totiž 

jejich odchod do úspěšnějších pražských celků jako jsou Střešovice nebo Chodov.  

Z dotazníkového šetření jsem zjistil určité rezervy klubu, hlavně co se týče jeho prezentace 

v médiích. Dotazovaní respondenti taktéž nejsou spokojeni s úrovní poskytovaných služeb při 

mistrovských utkáních. Zdejší diváci byli v předchozí sezoně zvyklí, že klub pro ně před 

začátkem utkání a také o přestávkách připravil bohatý program. Zmínit lze zejména různé 

slosovací soutěže, dárky a přípravu choreografie na tribunách. V právě skončené sezoně od 

toho klub musel upustit a to se také promítlo na stále se snižující návštěvnosti. Naopak 

internetové stránky klubu jsou na poměrně dobré úrovni, jak také vyplývá z dotazníkového 

šetření. ‚Návštěvníci naleznou na těchto stránkách informace o výsledcích mládežnických 
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týmů a A-mužstva mužů, nejrůznější aktuality týkající se klubu a také něco z historie SSK 

Future. Respondenti si stěžovali pouze na nefunkční Fan shop na těchto stránkách. Vedení 

klubu se zařazením Fan shopu na své internetové stránky snaží zareagovat na nespokojenost 

diváků s nabídkou suvenýrů SSK Future. V současnosti klub nabízí pouze osušky s jeho 

logem a trička, což nemůže uspokojit poptávku po klubových suvenýrech. 

Stejně jako v případě havířovského klubu bych pražskému klubu doporučoval více oslovovat 

potencionální sponzory. V Praze je podle mého názoru dostatek potencionálních sponzorů a 

to je oproti Havířovu pro SSK Future výhoda. Pražané to však mají v současnosti se sháněním 

nových sponzorů velmi složité. Zasáhli je totiž dvě velké aféry a jejich mediální obraz byl 

těžce pošramocen. Do takových klubů, jako je v současnosti SSK Future, sponzoři peníze 

moc netlačí.  

Vedení klubu bych dále doporučoval, aby se zaměřil na co nejrychlejší zprovoznění Fan 

shopu na svých internetových stránkách. Jako v případě Brna by mělo též vedení klubu zvážit 

rozšíření sortimentu klubových suvenýrů.  Klub by měl zařadit do prodeje alespoň klubové 

dresy, šály, čepice apod.    Klubu bych doporučil také větší angažovanost v médiích. Měl by 

především navázat spolupráci s pražskými deníky. Myslím si, že by do hlediště tímto 

způsobem přilákal další diváky. SSK Future byl v minulosti znám svou dobrou spoluprácí 

s fanoušky. V minulé sezoně však musel tuto spolupráci omezit zejména z finančních důvodů. 

Proto bych klubu doporučil alespoň částečně obnovit tuto spolupráci, aby přilákal zpět na 

domácí utkání fanoušky. 

 

4.2 Srovnání florbalových klubů v oblasti marketingových aktivit 

V závěrečném porovnání všech tří klubů nejlépe v oblasti marketingových aktivit obstál 

florbalový klub Bulldogs Brno. Vedení brněnského klubu nemá problém jako jedno z mála 

navázat spolupráci s novými sponzory. Klub má od příští sezony nového generálního 

sponzora, firmu itteligence. Klub také uveřejňuje svou reklamu jak v regionálním tisku, tak 

také ve dvou rádiích. I internetové stránky klubu jsou nejlépe propracované ze všech tří 

sledovaných klubů. Každý týden zde lze nalézt např. rozhovory s hráči či trenéry, nejnovější 

aktualizace týkající se klubu apod. Jedinou slabinou těchto stránek je chybějící odkaz na Fan 

shop. Co se týká aktivit s cílem přilákat fanoušky na domácí utkání a poskytovaných služeb 

během těchto utkání, jsou Buldoci taktéž nejlepší ze sledovaných klubů, i když zde byly 
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zaznamenány určité rezervy. Naopak nejvíce propracovaný Fan shop a nejširší sortiment 

klubových suvenýrů, má ze sledovaných klubů Torpedo Havířov. Klub ve svém Fan shopu 

prodává jednak základní sortiment jako jsou dresy, trička, mikiny, čepice apod., tak také 

různé doplňky jakou jsou klíčenky, přívěšky na krk, kalendáře, knihy apod. Jelikož je v Brně 

čím dál větší zájem o florbal, měli by si Buldoci vzít v tomto případě příklad z Havířova a 

nabízet širší škálu klubových suvenýrů. Brněnský klub by na tom určitě neprodělal. Klub SSK 

Future dopadl nejhůře ze sledovaných klubů, což lze dát do souvislosti s úbytkem sponzorů a 

tím pádem finančních prostředků. Klub tak nemá na marketingové aktivity dostatek peněz 

jako v minulých sezonách. 

 

4.3 Profesionalismus florbalu v ČR 

Florbal se stává čím dál více populárnějším sportem, a co do velikosti členské základny 

dohání takové sporty jako je fotbal či hokej. Do ochozů přilákává také stále více fanoušků i 

více sponzorů. Florbalové kluby v extralize každým rokem navyšují finanční prostředky, 

které mají k dispozici. Existuje tedy otázka, kdy a zda vůbec bude florbal v ČR 

profesionálním sportem a z jakých zdrojů bude hrazen. Tuto otázku jsem položil zástupcům 

klubů Bulldogs Brno a Torpedo Havířov. 

David Kyzlink, Bulldogs Brno 

„Časem určitě ano, ale bude to pouze za předpokladu, že nastane větší podpora od vedení 

měst a krajů a také získání partnera v podobě silné a zaběhlé firmy na území ČR.“ 

Roman Kantor, Torpedo Havířov 

„Někdy ano, těžká otázka kdy (nejbližších 10 let určitě ne). Pokud bude placen tak to bude 

hradit soukromý sektor – sponzoři.“ 

S názory těchto manažerů souhlasím, hlavně co se týká zdrojů, odkud bude profesionální 

florbal financován. Největší práce čeká především extraligové kluby, které budou muset 

přitáhnout do svých ochozů tisíce diváků, aby mohly oslovit partnera, který bude klub dotovat 

a vstup do florbalu bude pro něj marketingově zajímavý. Myslím si také, že jednou bude 

florbal profesionálním sportem, ale ne dříve než za 10 let. 
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4.4 Superfinále florbalu 

21. dubna 2012 se poprvé v historii florbalu v ČR konalo tzv. Superfinále. V jeden den a na 

jednom místě bojovaly v jediném zápase o titul nejlepší dva celky jak v kategorii mužů, tak 

také žen. Představitelé florbalové unie a florbalové oddíly se tímto způsobem snaží 

zpopularizovat florbal v ČR. Cílem je přilákat na florbalové zápasy i jiné sportovní fanoušky, 

než jenom nejzapálenější florbalisty. Proto jsem položil otázku zástupcům brněnského a 

havířovského klubu, zda může Superfinále zvýšit popularitu florbalu v ČR. 

David Kyzlink, Bulldogs Brno 

„Určitě je to zajímavá myšlenka, ale dle mého názoru se Superfinále nemůže hrát 10 let 

stejně, Po takových 3-4 letech to diváky začne nudit a myslím, že zhruba po této době se opět 

přejde ke klasickým sériím. V této době si však fanoušek udělá raději čas na jeden zápas „o 

všechno“ než aby sledoval sérii, která se může hrát až na 7 zápasů.“ 

Roman Kantor, Torpedo Havířov 

„Dočasně ano. Jinak jsem proti Superfinále, takže se o něm nebudu rozepisovat.“ 

 

V tomto případě lze souhlasit s názorem zástupce brněnského klubu. Myslím si, že 

Superfinále v současnosti může zatraktivnit florbal jako takový. Historicky první Superfinále 

florbalu sledovalo téměř 8 tisíc diváků, což je největší návštěva v historii na kterýkoliv halový 

sport v ČR. Také sledovanost v TV se zvýšila až pětinásobně oproti ostatním zápasům Play 

off. Nicméně si myslím, že za takových 5 let budou fanoušci tímto zápasem o všechno 

přesyceni a kluby se vrátí ke klasické sérii na 4 vítězná utkání. 

Naopak mě zaskočila odpověď prezidenta havířovského klubu, pana Kantora, že je proti 

Superfinále. Z toho lze usuzovat, že ne všechny florbalové oddíly jsou nadšeny myšlenkou 

Superfinále. 
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5 Závěr 

Pro účely své diplomové práce jsem vybral tři florbalové kluby, které hrají pravidelně 

nejvyšší soutěž. Každý klub je z jiného kraje. Jsou jimi Bulldogs Brno z Jihomoravského 

kraje, Torpedo Havířov z Moravskoslezského kraje a SSK Future z hlavního města Prahy.  

Cíl práce, kterým bylo analyzovat a následně porovnat marketingové aktivity mnou zvolených 

florbalových klubů, si myslím, že se mi podařil dosáhnout. Dopracoval jsem se k němu 

pomocí vytvoření SWOT analýzy pro jednotlivé florbalové kluby, dotazníkového šetření a 

rozhovory se zástupci jednotlivých klubů, kteří mi poskytli spoustu informací o svých 

klubech. 

V první polovině jsem teoreticky vymezil jednotlivé pojmy a definice, kterými jsem se 

později zabýval v praktické části. Na vytvoření teoretické části jsem využil jednotlivé zdroje, 

které jsou zaznamenány v použité literatuře. 

Ve druhé polovině jsem stručně představil nejprve florbalový klub Bulldogs Brno. 

Marketingové aktivity tohoto klub jsem zanalyzoval prostřednictvím marketingového a 

komunikačního mixu. V další části jsem vyhotovil SWOT analýzu pro klub, která mi 

pomohla zhodnotit jeho aktuální situaci v oblasti marketingu. Dále jsem pomocí grafů 

prezentoval výsledky dotazníkové šetření, které bylo určené fanouškům brněnského klubu. 

Takto jsem postupoval také v případě dalších dvou klubů Torpeda Havířov a SSK Future. 

V závěru kapitoly jsem uvedl rozhovory se zástupci jednotlivých florbalových klubů. 

V poslední části jsem se snažil shrnout dosáhnuté výsledky a navrhnout možná řešení a 

doporučení pro jednotlivé florbalové kluby.  

Florbal je stále mladým sportem, který se však těší velké oblíbenosti a každoročně se 

posunuje mezi tradiční sporty na mezinárodní scéně. V dubnu 2011 ho Mezinárodní 

olympijský výbor zařadil mezi olympijské sporty, avšak nyní čeká florbal dlouhá cesta a 

hodně práce, aby se zařadil do hlavního olympijského programu v roce 2020. Také v ČR se 

florbalová unie snaží více zpopularizovat tento sport. V letošním roce se poprvé konalo 

Superfinále florbalu. U zrodu této myšlenky stály extraligové oddíly, aby od soutěžního 

ročníku 2011/2012 rozhodovala finále soutěže jediná bitva ve velké florbalové aréně, 

konkrétně O2 Aréně. Tato akce nemá ve významných kolektivních sportech obdoby a je 

odvážným krokem pro florbal, který má za cíl nabídnout strhující podívanou nejen florbalové 
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populaci a přilákat také nové sponzory. První superfinále navštívilo téměř 8 tisíc diváků, kteří 

viděli vítězství Tatranu Střešovice. 

Samotným zpracováním diplomové práce jsem získal nejen teoretický, ale také praktický 

přehled z oblasti marketingu florbalových klubů. Doufám, že získané poznatky z této práce 

budou přínosem také pro samotné florbalové kluby. 
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OH  Olympijské hry 

ČSTV  Český svaz tělesné výchovy 
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ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

USA  United States of America 

SSK  Sportovní a společenský klub 

GAISF  General Associatin of International Sports Federation 

IFF  International Floorbal Federation 

VŠE  Vysoká škola ekonomická 
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