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Abstrakt 

 

Název:  Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy 

 Vary     

 

Cíle:   Hlavním cílem práce je na základě analýzy sestavit konkrétní a  

  realizovatelné návrhy na zlepšení marketingové komunikace v klubu 

  HC Energie Karlovy Vary. 

 

Metody: V práci bylo využito metod kvalitativních rozhovorů, které byly  

  provedeny formou polostrukturovaného interview. Tyto rozhovory mi 

  pomohly proniknout do problematiky marketingové komunikace ve 

  sportovním klubu, a také k získání názoru diváků na marketingové 

  aktivity klubu. V práci bylo dále využito metod pozorování a analýzy 

  interních dokumentů.  

      

Výsledky:  Byla provedena analýza, kterou byly zjištěny slabiny hokejového klubu 

  HC Energie Karlovy Vary. Z analýzy vyplývá, že klub má největší 

  problémy ve sponzoringu a v propagaci. Na základě toho byly  

  sestaveny konkrétní návrhy na vylepšení marketingové komunikace. 

 

Klíčová slova:   Marketing, sponzoring, reklama, diváci, sportovní klub



 

 

Abstract 

 

Title:  Marketing communication of the hockey club HC Energie Karlovy Vary           

 

Objectives: The main goal of this thesis is to prepare specific and feasible proposals 

   for improvement of marketing communication of the hockey club HC 

   Energie Karlovy Vary.  

 

Methods:   In the thesis were used methods of qualitative interviews that were made 

  in the form of semi-structured interview. These interviews helped me to 

  get into the issue of marketing communication at the sports club and also 

  to gain the opinion of the audience on the club’s marketing activities. In 

  the thesis were also used methods of observation and analysis of internal 

  documents. 

 

Results:   In the thesis was made analysis which identified weaknesses of the 

   hockey club HC Energie Karlovy Vary. The analysis shows that the club 

   has the biggest problems in sponsoring and promotion. Based on this 

   were made specific proposals for improving marketing communication. 

 

Keywords:  Marketing, sponsoring, advertisement, audience, sports club 
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1 Úvod 

 

Sport představuje už odnepaměti velice významnou společenskou událost, jež se 

neustále vyvíjí a zejména v poslední době nabývá na stále větší popularitě.  Historie 

sportu je velice bohatá, vývojem prochází téměř všechny jeho části, ať už se jedná o 

samotnou sportovní činnost nebo sledovanost a popularitu. Právě popularita sportu 

neustále roste a s tím je spojen také zájem různých ekonomických subjektů propojit své 

jméno se sportovními kluby a tím se zviditelnit. Tato spolupráce může být prospěšná 

jak pro firmy investující své peníze do sportu, tak pro samotné sportovní kluby, které by 

v dnešní době bez sponzoringu mohly jen těžko fungovat. 

V dnešní konkurenční době, kdy mají lidé široké spektrum možností kulturního i 

jiného vyžití, musí i sportovní kluby zápolit o každého zákazníka. Lidé se chodí na 

sportovní utkání bavit a mění se i klientela. S dobrými sportovními výsledky se pojí 

vyšší návštěvnost a větší zájem partnerů, ale nachází se zde i řada dalších faktorů, které 

jsou pro lidi zajímavé, a právě zde vzniká prostor pro marketingovou komunikaci. 

Konkrétně v ledním hokeji, jenž patří mezi nejpopulárnější sporty v České 

republice, je využití marketingové komunikace nadmíru důležité. V kanadskoamerické 

NHL, nejprestižnější hokejové soutěži světa, mají kluby nejvyšší příjmy ze vstupného, 

televizních práv a prodeje suvenýrů. V českém hokeji jsou příjmy z těchto aktivit 

výrazně nižší a pro české hokejové kluby je nezbytné využívat marketingovou 

komunikaci ke vzbuzení většího zájmu fanoušků a tím také k navázání spolupráce 

s partnery, jejichž investice tvoří v některých případech více než 80 % rozpočtu českých 

hokejových klubů.  Výjimku tvoří v České republice jen několik mužstev, kde je natolik 

silná divácká základna, že samotní fanoušci určitým způsobem fungují jako sponzoři. 

Příkladem takového fungování je třeba Kometa Brno, jež disponuje velkým množstvím 

fanoušků, kteří hojně kupují reklamní předměty a počet diváků na utkání mnohdy 

přesahuje 7000 lidí. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral hokejový klub HC Energie Karlovy Vary, 

který byl po dvacet sezon pravidelným účastníkem české nejvyšší hokejové soutěže, 

kde zaznamenal řadu sportovních úspěchů. Avšak realita je v současnosti jiná, klub 

kvůli dlouhodobým ekonomickým problémům sestoupil v sezoně 2016/2017 do WSM 

ligy, tedy druhé nejvyšší české soutěže, ze které se pokouší vrátit zpět mezi elitu. Klub 

prošel v posledních letech výraznými změnami, ať už se jedná o stránku ekonomickou, 
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či sportovní, což bylo kromě toho, že sám jsem fanouškem a klub velmi dobře znám, 

dalším podstatným důvodem, proč jsem si právě tento klub pro svou práci vybral. 

V dalších kapitolách klub HC Energie Karlovy Vary blíže představím a budu se věnovat 

analýze marketingové komunikace, na jejíž základě se pokusím vypracovat konkrétní 

návrhy na zlepšení situace, které by mohly být pro vedení klubu prospěšné a využitelné 

v praxi.  
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2 Teoretická východiska 
 

2.1 Marketing 
 

Marketing lze obecně chápat jako soubor aktivit, jenž se zabývá identifikací a 

uspokojováním lidských a společenských potřeb. Jedná se o velice široké spektrum 

aktivit, které ekonomické subjekty využívají k poznání potřeb zákazníků, propagaci 

s následným prodejem výrobků nebo služeb, které mají vést k co nejvyššímu zisku, ale 

také například k vybudování dobrého jména společnosti nebo k vítězství mezi 

konkurenčními firmami. Právě konkurence je významným prvkem v marketingové 

komunikaci a často také hnacím motorem pro marketingové pracovníky, kteří by měli 

veřejnosti přiblížit daný produkt a propagovat ho takovým způsobem, aby u veřejnosti 

vzbudil dojem vyšší kvality a potřebu si výrobek či službu následně pořídit. 

Kotler (2001) ve své publikaci uvádí definici od American Marketing 

Associacion: „Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, 

komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, 

partnery a celou širokou veřejnost.“ Marketing tedy vyžaduje celou škálu schopností a 

je zde potřeba kvalitních a vysoce kvalifikovaných pracovníků. Kotler (2001) dále 

uvádí, že prodej není tou nejdůležitější částí marketingu, jak často manažeři firem 

předpokládají. Nýbrž prodej je pouze špička pomyslného ledovce. Toto je definováno 

jedním z předních teoretiků managementu Peterem Druckerem, který uvádí, že potřeba 

prodeje bude existovat vždy. Ovšem marketing má znát zákazníka natolik dobře a 

vyhovět jeho požadavkům a přáním tak, aby se následné výrobky prodávaly takřka 

samy (Kotler, 2001). 

V dnešní době se marketing stává jedním z nejvyužívanějších nástrojů firem a lze 

říci, že marketingové aktivity jsou s produktem spjaty od začátku výroby až po následný 

prodej. V současnosti také pozorujeme spousty stylů a systémů, kterými je marketing 

využíván. Prvky marketingu cítíme téměř všude kolem sebe a to ve všech odvětvích. Od 

výrobků, přes služby, politické strany až po sportovní kluby. Ve všech těchto odvětvích 

je marketing hojně využíván a bez něj už by dnes žádný z těchto subjektů neměl na 

konkurenčním trhu šanci na úspěch. 

Jak již bylo zmíněno, marketing je velice rozmanitá činnost, která v sobě zahrnuje 

velké množství různých aktivit. Marketingové aktivity klasifikoval McCarthy (1995), 

prvně byly ale klasifikovány stejným autorem již v roce 1960 v jeho publikaci s názvem 
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Marketing. McCarthy tyto aktivity označil jako marketingový mix, který se u výrobků 

skládá z takzvaných 4P a u služeb ze 7P. 

Mezi nástroje marketingového mixu patří: 

 

1) product (produkt), 

2) price (cena), 

3) promotion (propagace), 

4) placement (distribuce), 

5) people (lidé), 

6) process (procesy), 

7) presentation (prezentace). 

 

2.1.1  Marketing ve sportu  

 

Význam marketingu ve sportu nabývá v současnosti na stále větší důležitosti a 

také se stále výrazněji projevuje. Sportovní činnost je dnes velice úzce spjata se zájmem 

různých ekonomických subjektů. Lze říci, že sportovní kluby sledují dva faktory, ve 

kterých usilují o úspěch. Jedná se o stránku sportovní a ekonomickou. Oba tyto faktory 

mezi sebou mají úzkou návaznost. Když se klubu daří ekonomicky, je zde předpoklad i 

pro sportovní úspěchy a naopak. Právě ke zlepšení ekonomické stránky může výrazně 

přispět marketing, na který jsou ve sportovních organizacích vydávány výrazné finanční 

prostředky. Když je ale marketing prováděn účelně a kvalitně, tak se tyto náklady 

vracejí, někdy i mnohonásobně. Marketing také dokáže vzbudit v lidech větší zájem a 

vytvořit kladný vztah ke klubu nebo jiné sportovní organizaci.  

Pitts a Stotlar (1996) ve své publikaci definují sportovní marketing jako „proces 

navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo 

dosaženo cílů firmy.“ 

Ve sportu se projevuje spousta činností marketingu, konkrétně ve sportovních 

klubech je ale nejvýraznějším a nejdůležitějším nástrojem v marketingu sponzoring, 

který spojuje sportovní organizace s firmami, jež mají zájem sportovní kluby 

podporovat a zároveň se touto cestou propagovat. Získávání finančních prostředků 

z marketingu je právě pro sportovní kluby typické. Není pravidlem, že navýšení 

marketingových aktivit se vždy vyplatí a přináší s sebou vyšší příjmy, ale právě 
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sponzoring je jednou z aktivit, na které jsou vynaloženy minimální finanční prostředky 

a zároveň z něj plynou vysoké příjmy. Sponzoringu bude v další části práce věnována 

samostatná kapitola. Na druhé straně u společností, které se zabývají prodejem svých 

produktů a služeb, je to poněkud odlišné. Těmto společnostem plyne zisk v nejvyšší 

míře na rozdíl od sportovních klubů právě z prodeje. Proto i marketing musí být tomuto 

přizpůsoben a tyto firmy by se měly soustředit zejména na svou propagaci, propagaci 

svých výrobků a budování dobrého jména společnosti.  

Čáslavová (2009) ve své publikaci uvádí, že sportovní organizace se velmi 

výrazně zabývají marketingem a to z toho důvodu, že jim přináší zdroje k financování 

své vlastní sportovní činnosti. Autorka dále zmiňuje, že se marketing se svými nástroji 

začíná velmi významně uplatňovat a obchodní společnosti i neziskové organizace 

začínají chápat, že zákazníci mohou výrazně přispět k pozitivnímu rozvoji obchodních i 

neziskových organizací ve sportu. Čáslavová (2009) dále uvádí, jaké účinky má 

marketing na tělesnou výchovu a sport. Pozitiva a negativa jsou uvedeny v následující 

tabulce: 
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Tabulka č. 1: Pozitivní a negativní vlivy marketingu na tělesnou výchovu a sport 

Pozitiva Negativa 

Ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, 

divákům, sponzorům, státu 

Finance diktují, co má sport dělat 

Diferencuje nabídku sportovních 

produktů na činnosti, které mohou 

přinést finanční efekt a které nikoliv 

Pozice financí nerespektuje 

sportovní odbornost 

Promýšlí propagaci sportu Marketing vede ke gigantománii 

sportu, smluvní vázanost na 

sponzory omezuje svobodnou volbu 

Určuje proporcionalitu a prioritu 

dosažených cílů v rovině cílů 

ekonomických, sportovních, 

sociálních 

Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání 

zakázaných podpůrných prostředků 

Získává doplňkové finanční zdroje, 

které umožňuje rozvoj neziskových 

aktivit 

Show (zaměřená například na 

reklamu) 

Zdroj: Čáslavová (2009) 

 

2.2 Marketingová komunikace 
 

Marketingová komunikace je jedním z nejviditelnějších a zároveň nejdůležitějších 

marketingových nástrojů, a to při prodeji výrobků a služeb. Také ve sportu nachází své 

uplatnění a i zde se stává velice důležitým nástrojem Cíl marketingové komunikace, 

spočívá primárně v oslovení co největšího počtu potenciálních zákazníků s následným 

prodejem vlastního produktu. Karlíček a Král (2011) ve své publikaci uvádějí, že 

marketingová komunikace znamená řízené informování a přesvědčování určených 

cílových skupin. Tímto způsobem firmy i jiné ekonomické subjekty a instituce naplňují 
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své marketingové cíle. Na současných trzích při ohromné konkurenci, která v dnešním 

světě panuje téměř ve všech odvětvích, je právě marketingová komunikace nezbytná a 

firmy se bez ní neobejdou. Tato forma komunikace se stala rovněž naprosto nezbytnou 

pro politické strany, jež by jinak neměly téměř žádnou šanci oslovit voliče, vláda se 

tímto nástrojem třeba snaží vymýtit nežádoucí sociální chování jako kouření nebo 

alkoholismus. 

Smith a Stewart (2015) označují jako nejlepší způsob marketingové komunikace 

propagaci. Dále uvádějí, že marketingoví manažeři by měli u zákazníků stimulovat 

zájem a povědomí. Marketingová komunikace je podle autorů dále míněna jako proces, 

pomocí kterého sdílejí lidé pohybující se ve sportovním prostředí symboly a tvoří tak 

interakci mezi sportovním prostředím a spotřebitelem.  

Marketingová komunikace má tedy za cíl oslovit co největší počet lidí a 

stimulovat jejich touhu ke koupi produktu nebo služby. Cíle marketingové komunikace 

by také měly být v souladu s celkovými firemními a marketingovými cíli. Dle 

Zamazalové (2010) by měly být cíle stanoveny na základě poznání potřeb zákazníků, 

tedy jednoznačně a konkrétně. Současně by měly být vhodné, srozumitelné, měřitelné v 

časových etapách, reálné, akceptovatelné, vzájemně sladěné a hierarchicky uspořádané. 

 

Karlíček a Král (2011) jako nejdůležitější cíle marketingové komunikace uvádějí: 

 

 zvýšení prodeje, 

 zvýšení povědomí o značce, 

 ovlivnění postojů ke značce, 

 zvýšení loajality ke značce, 

 stimulace chování (předchází prodeji), 

 vytvoření či rozšíření trhu. 

 

 

Komunikační mix je jedním ze čtyř marketingových nástrojů a je tvořen dalšími 

nástroji. V tomto případě je nutno rozlišovat, o jaký druh firmy se jedná.  
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Boučková (2003) píše, že nástroji komunikačního mixu jsou tyto: 

 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 osobní prodej, 

 public relations, 

 přímý marketing, 

 sponzoring. 

 

Nástroje komunikačního mixu dělíme dle Přikrylové a Jahodové (2010) na dvě 

formy, a to osobní a neosobní. Dle autorek mezi osobní formy patří pouze osobní 

prodej, kdežto reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public relations a 

sponzoring řadíme do kategorie neosobní. Kombinaci obou forem mohou být výstavy a 

veletrhy. 

Právě sponzoring je tím nástrojem, který je tak typický pro sport a hraje v něm 

významnou a důležitou roli. Další nástroje jako reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej, public relations nebo přímý marketing jsou běžně využívány téměř ve všech 

odvětvích.  

 

2.2.1  Reklama 

 

Reklama je neodmyslitelnou součástí marketingu a velmi důležitým prvkem při 

získávání zákazníků. V dnešní době je nabízeno nepřeberné množství možností, jak se 

dá produkt nebo služba propagovat. Nějakou formu reklamy kolem sebe máme téměř 

neustále. Je zde velice široké spektrum podob, které může reklama mít. Čím je 

prezentace zajímavější či kreativnější, tím je zde vyšší potenciál pro zaujetí zákazníka. 

Na druhé straně by ale reklama neměla podávat žádné klamavé informace, měla by být 

srozumitelná a výstižná. 

Hlavním cílem reklamy je tedy především zaujmout a vyvolat zájem o koupi 

výrobku nebo služby. Samozřejmě pokud má být reklama účinná, je nezbytné znát své 

zákazníky a jejich psychiku. 

Reklama má poměrně mnoho definic. Zde je uvedena definice dle Čáslavové 

(2009): „Reklama je placená forma prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého 

subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií. 



17 

 

Mezi obecná média, kterých reklama využívá, patří zejména televize, rozhlas, denní tisk, 

časopisy, plakáty a film. Dále jde o využívání specifických médií komunikace pro 

reklamu v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ 

 

 Funkce reklamy 

 

Hlavním účelem reklamy je především zaujmout a přesvědčit zákazníky ke koupi 

produktu nebo služeb, avšak reklama může plnit mnoho funkcí.  

 

Dle Čáslavové (2009) rozlišujeme 3 základní funkce: 

 

 informační funkce - je důležitá hlavně při zavádění produktu a při jeho uvedení 

na trh, kdy je nejdůležitější stimulovat primární poptávku. Může informovat o 

novém produktu či službě, změně ceny nebo o výhodách produktu. 

 

 funkce přesvědčovací - tento typ reklamy se používá nejvíce v odvětvích, kde je 

intenzivní konkurence a firmy svádějí souboj o zákazníka a snaží se ho 

přesvědčit o výhodách právě jejich produktu. Má smysl, pokud firma chce 

posílit svou image, nebo přetáhnout zákazníky od konkurence. Toto je patrné 

například u mobilních operátorů, kteří nabízejí velmi podobné služby a neustále 

mezi nimi probíhá jakési soupeření o zákazníky. 

 

 funkce upomínací – využívá se zejména u zavedených a známých značek 

v období zralosti produktu a má za úkol připomenout zákazníkovi produkt nebo 

službu, kterou již zná. Pro sportovní reklamu je typické, že může plnit všechny 

již zmíněné funkce. 

 

 Sportovní reklama 

 

Sportovní reklama je relativně mladým pojmem, ovšem dnes ke sportu 

nevyhnutelně patří a sport si lze bez jakékoliv formy reklamy už jen těžko představit. 

Ve sportu se právě reklama a marketingové aktivity rozvíjejí velmi rychle a dynamicky. 

Právě v ledním hokeji je toto zřejmé pravděpodobně nejvíce. Hlavně v Evropě se pro 
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reklamní prezentaci využívá téměř každá plocha. Vzhledem k tomu, že sport je 

sledován obrovským množstvím lidí, tak i ze strany sponzorů zájem rapidně roste. 

Reklama ve sportu se stává jedním z nejdůležitějších článků financování klubů a 

přispívá tak značnou měrou do klubových rozpočtů.  

Dle Dvořákové (2005) lze v návaznosti na přehled jednotlivých druhů sportovní 

reklamy rámcově hodnotit jejich funkci, způsob znázornění, působení na 

potencionálního zákazníka, způsob objevování a konečný efekt. 

Jak uvádí Čáslavová (2009) sportovní reklama patří mezi reklamy s nižším 

mediálním obsahem, kde se obvykle nevysvětluje, jak produkt funguje, jaké má 

vlastnosti a specifika. Jde zde hlavně o prohloubení povědomí o značce, zvýšení 

popularity výrobku a připomenutí loga. Téměř všechny formy sportovní reklamy 

ukazují obvykle pouze logo firmy s výjimkou prezentace na multimediálních kostkách a 

výsledkových ukazatelích, kde je možnost využít informační a přesvědčovací funkci 

vzhledem k možnosti užití zvukové stopy.  

 

Dle Čáslavové (2009) se sportovní reklama dělí na tyto druhy: 

 

1) reklama na dresech a sportovních oděvech, 

2) reklama na startovacích číslech, 

3) reklama na mantinelu, 

4) reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

5) reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích. 

 

 Reklama na sportovních oděvech 

 

Reklamy na sportovních oděvech jsou velice častou formou prezentace, která je 

využívána nejvíce v hokejovém prostředí. Kromě dresů se dá využít spousta dalších 

ploch, jako jsou kalhoty, helmy nebo stulpny. Tento druh reklamy je velice dobře 

viditelný a to nejen na stadionech, ale také v televizních přenosech, kdy se zraky diváků 

zaměřují především na hráče, tudíž na reklamu, kterou mají na sobě. Je zde také různá 

doba působení na diváka. Ta je dána délkou utkání nebo přenosu. Například v české 

hokejové extralize se vzhledem k dobré viditelnosti reklamy ceny pohybují zhruba od 

150 tisíc do 5 milionů Kč na sezonu. 
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 Reklama na sportovních číslech 

 

U této formy je funkce stejná jako u reklamy na sportovních oděvech, zde je 

ovšem možnost umístění značně omezená, což je dáno hlavně velikostí startovního 

čísla. Motiv nebo způsob prezentace je plně závislý na pořadatelích soutěže. Úspěch 

této reklamy se také výrazně odvíjí od velikosti reklamy na startovním čísle. 

 

 Reklama na mantinelech 

 

Využívá se především v hokeji, fotbale, florbale a vesměs ve většině týmových 

brankových sportů. Reklama na mantinelu je znovu velmi dobře viditelnou reklamou, 

kde je předpoklad viditelnosti i při televizních přenosech. Dnes už existují i takzvané 

světelné mantinely nebo elektronické pásy, kde se znázorňuje několik reklam v určitých 

časových intervalech. Také jsou zde atraktivnější a méně atraktivní místa. Například 

v hokeji jsou pro umístění reklamy nejzajímavější a zároveň nejdražší pro sponzory 

prostory kolem střídaček, a to hlavně z toho důvodu, že právě na nich spočívají 

nejčastěji záběry televizních kamer. 

 

 Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

 

Zde je efekt poněkud odlišný než u předchozích forem, jelikož zde se nachází ve 

většině případů pouze menší logo firmy na sportovním náčiní, jako jsou míče, tenisové 

rakety, či baseballové pálky. 

 

 Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

 

Z uvedených možností se jedná o nejmladší formu prezentace, jež dokáže v jednu 

chvíli upoutat pozornost téměř všech diváků na stadionu, a to i díky tomu, že se nejedná 

pouze o vizuální prezentaci. Taková reklama je totiž často doprovázena zvukovou 

stopou. Nejmodernější formu reklamy nabízí multimediální kostka, která kombinuje oba 

výše uvedené prvky. Tato forma je typická zejména pro halové sporty jako lední hokej 

nebo basketbal. 
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V současnosti se dále využívá ve velké míře také prezentace na sociálních sítích a 

webových stránkách sportovních klubů. Vzhledem k tomu, že tyto stránky mají vysokou 

návštěvnost, mnohdy vyšší, než jednotlivá utkání, jsou pro umístění reklamy pro 

partnery velice zajímavé. 

 

2.2.2  Sponzoring 

 

Sponzoring je určitou formou obchodní spolupráce, která slouží jako prostředek 

k zabezpečení různých institucí a spolků. V současné době je tedy i u sportu naprosto 

nezbytná a stala se jeho neodmyslitelnou součástí. Partneři mají právo na propagování 

svých produktů, v tomto případě především na sportovních stadionech, dále na využití 

propojení jména firmy se jménem sportovního klubu a mnoho dalších možností a 

výhod. Mezi ně patří i ty výhody, které se obvykle neuvádějí ve sponzorských balíčcích 

nebo nabídkách reklamní spolupráce. Tím je především možnost poznání ostatních 

partnerů klubu, kde může dále docházet k navazování další obchodní spolupráce. 

Podniky dále sponzorují sportovní kluby z různých důvodů. Tím nejdůležitějším 

je ten, že podniky ve sponzoringu vidí určitou formu dlouhodobé spolupráce a často zde 

hrají roli také osobní důvody. Lidé, kteří mají k danému sportu kladný vztah a chtějí ho 

podporovat, navážou spolupráci spíše než lidé, pro které daný sport nic neznamená. 

Proto je také důležité znát ty, kterým bude obchodní spolupráce nabízena. Dalšími 

důvody jsou především regionální zviditelnění a podpora image firmy. 

Sponzoring lze definovat mnoha způsoby, zde je uvedena definice sponzoringu 

dle Greye a Skildum – Reida (2003): „Sponzorování je společná marketingová aktivita, 

ne pouze metoda pro zvyšování finančních zdrojů. Je o vytváření vztahu vítězství – 

vítězství mezi vaší organizací a podnikem sponzora. Jestliže je sponzorování úspěšné, 

naplňuje marketingové cíle obou partnerů.“ 

Rozlišujeme několik úrovní sponzoringu na základě hloubky obchodní spolupráce 

a vzájemného propojení mezi firmou a sportovním klubem. 
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Rozdělení partnerů: 

 

 generální partner, 

 hlavní partner, 

 oficiální partner, 

 mediální partner. 

 

Tyto úrovně spolupráce se obvykle výrazně liší, a to nejen množstvím finančních 

prostředků, kterými firmy přispívají do klubových rozpočtů. Například generální partner 

má oproti jiným partnerům celou řadu možností reklamní prezentace, navíc v mnohem 

větším rozsahu. Lze říci, že se od generálního partnera odvíjí chod celého klubu, ale je 

samozřejmé, že ostatní sponzoři jsou pro klub taktéž naprosto nezbytní. 

Úkolem sportovního klubu je vytvořit natolik zajímavou nabídku, aby potenciální 

sponzoři měli zájem navázat spolupráci. Nejedná se tedy o jednostranně výhodnou 

spolupráci, kdy klub čerpá z financí od firem a neposkytuje jim adekvátní protihodnotu. 

Klub by měl přicházet s atraktivní a originální nabídkou, aby se tímto sám postavil do 

role rovnocenného partnera. S tímto vším samozřejmě souvisejí hlavně výsledky týmu a 

návštěvnost zápasů. U klubů s nízkou návštěvností a špatnými výsledky se vytváří 

nabídka na spolupráci o něco obtížněji než u klubů, které hrají o čelo tabulky. Proto by 

kluby s horšími výsledky měly nabízet o to lépe sestavený sponzorský balíček a dále by 

měly poskytovat nadstandardní výhody pro své sponzory. 

 

 Formy sponzorování ve sportu 

 

Dle Čáslavové (2009) je sponzorování rozděleno na několik základních druhů: 

 

 Sponzorování jednotlivých sportovců 

 

Ačkoli by se to mohlo zdát, nejedná se zde pouze o sponzorování sportovců, kteří 

soutěží jen v individuálních závodech a jsou odpovědni pouze sami za sebe a svůj 

výkon. Kupříkladu Usain Bolt, několikanásobný olympijský vítěz a jednoznačně 

nejrychlejší sprinter historie, je sponzorován sportovní značkou Puma a dělá reklamu 

mimo jiné už jen tím, že tuto značku obléká. Ale jak již bylo zmíněno, sponzorováni 
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jsou téměř všichni vrcholoví sportovci. Zejména fotbaloví a hokejoví hráči. Na příkladu 

Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, dvou největších hvězd současného fotbalu a 

pravděpodobně nejlepších fotbalistů planety, je dobře patrné rozdělení sponzorů, kdy si 

obvykle dva nejsilnější sponzoři z každého odvětví vyberou pro sponzoring právě 

jednoho z těchto dvou fotbalistů (Lionel Messi – Adidas, Cristiano Ronaldo – Nike), i 

přesto, že jejich kluby jsou sponzorovány právě opačnými firmami. Sponzoři mají právo 

provádět reklamu za pomoci vyobrazení sponzorovaného sportovce a jiná opatření na 

podporu prodeje, dále uskutečňovat akce pro spotřebitele, hry o zisk či předvádění 

výrobků. Jako protihodnota zde slouží finanční a materiální podpora. Vzhledem 

k výrazné sledovanosti sportu v posledních letech je tato forma spolupráce stále dražší, 

ale i více prospěšná. 

 

 Sponzorování sportovních týmů 

 

Tato forma funguje převážně na bázi finanční a materiální podpory od sponzorů 

jednotlivým týmům. Podporou může být například i dodávání oblečení sportovcům či 

doprava na utkání. Jako protihodnota od sponzorovaných týmů je nabízena především 

určitá forma reklamy, kupříkladu na dresech. Sponzor týmu se také automaticky stává 

sponzorem klubu. Mnoho podniků přispívá spíše na mládež, kde jsou finanční nároky 

poměrně vysoké a obvykle tvoří i více než čtvrtinu rozpočtu klubu. 

 

 Sponzorování sportovních akcí 

 

V tomto případě se může jednat o krátkodobou i dlouhodobou formu spolupráce. 

Záleží na tom, jestli se sportovní akce koná pravidelně. Pravidelně konané sportovní 

akce, jako jsou Jizerská 50, Zlatá tretra a další, mají obvykle několik hlavních sponzorů, 

kteří u těchto akcí zůstávají. Naopak u méně známých a nepravidelných podniků 

partneři takto stálí nebývají. U tohoto typu sponzoringu je nabízeno mnoho možností, 

jež může sponzor využít. Výhodou je, že události konané jednorázově mají obvykle 

vyšší sledovanost než sportovní utkání, kterých se odehraje výrazně více. To zajistí 

partnerům mnohem účinnější reklamu, jež ale na druhé straně nepřináší dlouhodobé 

zviditelnění. U ní je pro sponzory připravena nejčastěji široká nabídka možností 

reklamní prezentace. 
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 Sponzorování sportovních klubů 

 

Právě u sportovních klubů se jedná o velice častou formu obchodní spolupráce. 

Dnes je téměř nemožné, aby sportovní klub, ať už profesionální, nebo amatérský, 

fungoval zcela bez sponzorů. Profesionální sportovní kluby mají v České republice, ale 

i po celé Evropě, obvykle nespočet sponzorů na různých úrovních. Kluby partnerům 

mohou nabídnout protihodnoty, které vznikají prostřednictvím sportovní činnosti, jako 

jsou tělovýchovné služby nebo sportovní akce. Dále může sportovní klub samozřejmě 

poskytovat nabídku reklamní prezentace. 

 

 Sponzorování ligových soutěží 

 

Tato forma spolupráce je určena především pro silné firmy. Samozřejmě zde 

záleží také na úrovni a známosti celé soutěže. V České republice je tato spolupráce 

typická zejména pro fotbal a lední hokej, kde se název generálního sponzora promítá do 

názvu celé soutěže a jeho logo je viděno téměř na všech využitelných plochách. 

Například ve fotbale se u české nejvyšší soutěže prostřídali za posledních pár let velmi 

silní sponzoři (Gambrinus, Synot a Epojištění.cz, HET). Vzhledem ke sledovanosti 

sportu se tento druh sponzoringu přenáší i do nižších ligových soutěží a také do jiných 

sportů.  

 

2.2.3  Public relations 

 

Public relations, neboli vztahy s veřejností, jsou takovou snahou nebo aktivitou 

ekonomického subjektu, kterou se snaží o navázání a následné udržování kladných 

vztahů s veřejností. Dalším úkolem public relations je vytváření image a pozitivního 

mediálního obrazu o společnosti. Foret (2003) tento termín vysvětluje jako 

systematickou a plánovanou činnost. Za cílové segmenty považuje cílové skupiny, které 

jsou určitým způsobem spjaté s organizací a jejími činnostmi. Jedná se o budování 

vztahů se zaměstnanci,  s akcionáři, dodavateli, obchodními partnery, investory a 

finančními institucemi, se zákazníky či místním obyvatelstvem a komunitou. Velice 

důležitou a potřebnou činností se také rozumí udržování vztahů se sdělovacími 

prostředky. Pokud jde o sportovní kluby, neměli by být opomíjeni zejména partneři. 

Rozdíl mezi public relations a reklamou spočívá v tom, že PR má širší působnost a 
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vytváří kladné postoje veřejnosti k firmě, zatímco reklama pomáhá přímo k realizaci na 

trhu. 

 

 Public relations ve sportu 

 

Rovněž ve sportu fungují vztahy s veřejností jako velice mocný a důležitý nástroj. 

Takto se sportovní kluby snaží dostat do povědomí veřejnosti jiným způsobem než 

jakoukoliv placenou formou propagace, jakou je například reklama.  Velmi často také 

dochází k tomu, že public relations vznikají samovolně na základě různých podnětů, 

které klub dává, ať už pozitivních, nebo negativních. K vytváření pozitivního obrazu o 

sportovním klubu pomáhá například účast na charitativních akcích, naopak 

k negativnímu obrazu často přispívají korupční kauzy, které ve sportu nejsou výjimkou. 

 

2.2.4  Osobní prodej 

 

Osobní prodej je nejstarším nástrojem komunikačního mixu, jenž i přes vznik 

nových komunikačních nástrojů zachovává stále velkou důležitost a i v dnešním 

obchodě bývá hojně využíván. Dle Zamazalové (2010) osobní prodej jako jediný nástroj 

komunikačního mixu využívá osobní formy komunikace, tedy interakce mezi určeným 

pracovníkem a zákazníkem. To firmám umožňuje sledovat reakce zákazníků a 

přizpůsobovat jim jednání prodávajícího. 

Kotler a Armstrong (2004) uvádějí, že osobní prodej je jednou z nejstarších 

profesí na světě. Autoři dále uvádějí, že pojmem prodejce bývají označování jednak 

přímo prodejci, ale i obchodní zástupci, prodavači, obchodníci, obchodní konzultanti, 

prodejní inženýři, agenti, oblastní manažeři či marketingoví zástupci. 

Pro efektivní prodej je velice důležité znát preference a přání zákazníků, 

přizpůsobit jim svou činnost a v co nejvyšší míře jim vyhovět.  
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Dle Heskové (2005) v osobním prodeji rozlišujeme tyto formy: 

 

 pultový prodej  - forma typická pro prodej v maloobchodních jednotkách, kde 

dochází ke kontaktu prodavačů se zákazníkem. 

 

 obchodní prodej - typický pro velkoplošné typy prodejních jednotek, jako jsou 

hypermarkety nebo supermarkety maloobchodních značek pro komunikaci se 

zákazníkem. 

 

 prodej v terénu - funguje jako prodej bez stacionární prodejní jednotky založený 

na přímém osobním kontaktu se zákazníkem. Předmětem prodeje je projednat 

produkty určené pro výrobní spotřebu, ale i spotřební předměty. V rámci 

marketingové komunikace se jedná o nejdražší a nejnákladnější nástroj. 

 

 

 misionářský prodej - využíván ve smyslu informování a přesvědčování prodejců 

pro nákup nabízeného zboží. Přímými zákazníky jsou velkoodběratelé. 

 

 volný výběr zboží - vhodný pro větší maloobchodní jednotky, komunikace se 

zákazníky je zde omezená. 

 

 Osobní prodej ve sportu 

 

Také ve sportu se můžeme s osobním prodejem setkat, funguje v oblasti prodeje 

materiálních produktů i služeb. I v tomto odvětví je vyžadována osobní interakce mezi 

poskytovatelem a zákazníkem. Dle Durdové (2005) má na zákazníka také významný 

vliv ústní podání při prodeji či propagaci produktů. Spotřebitelé se často dělí o 

zkušenosti, které s produkty a službami mají. Pozitivní i negativní zkušenost může 

ovlivnit využití služby ostatními spotřebiteli. Osobní prodej bývá realizován rovněž ve 

sponzoringu, kdy dochází k interakci mezi zástupci klubu a manažery nebo majiteli 

firem. V tomto případě mají zástupci klubu manažerům prodat tímto způsobem 

reklamu.  
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2.2.5  Podpora prodeje 

 

Podporou prodeje chápeme soubor aktivit podniku, kterými se snaží stimulovat 

první nákup a navýšit spotřebitelskou poptávku. Podle Kotlera (2001) ji lze 

charakterizovat jako soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého 

charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých 

výrobků či služeb. Tyto akce s sebou přinášejí rychlejší, přesnější a lépe měřitelné 

výsledky než reklama. Boučková (2003) uvádí, že podpora prodeje je činností působící 

na všechny složky distribučního řetězce. Působí tak na konečného spotřebitele, tedy na 

firmy, které jsou prostředníky na distribuční cestě, a také na prodejní personál. 

Zákazníci mají možnost vyzkoušet si nový produkt a firmy zároveň tímto způsobem 

mohou přilákat zákazníky od konkurenčních firem.  

U podpory prodeje nacházíme celou řadu způsobů, jimiž se firmy pokoušejí 

oslovit a získat zákazníky. K nejpoužívanějším prostředkům prodeje patří vzorky 

produktu, kupóny, prémie, odměny za věrnost, veletrhy, prezentace, výstavy a cenově 

výhodná balení. Zároveň je nutné využívat podporu prodeje s rozvahou, jelikož přílišné 

používání těchto nástrojů může mít negativní účinek a v myslích spotřebitelů značku 

degradovat. Nadměrné využívání slev, kuponů a výhodných nabídek může vést k tomu, 

že zákazníci budou místo okamžité koupě svůj nákup odkládat. 

 

 Podpora prodeje ve sportu 

 

Úkolem tohoto nástroje komunikačního mixu je přitáhnout pozornost a získat 

zákazníky ke koupi sportovního produktu. Dle Durdové (2005) mezi typy podpory 

prodeje v oblasti sportu patří předvádění sportovních výrobků na místě prodeje, 

výstavky sportovního zboží, nabídka kuponů se slevou na sportovní zboží, možnost 

vyzkoušet si bezplatně sportovní nářadí a náčiní, soutěže, hry, zábavné akce směřující k 

získání zákazníka, volné vstupenky či předplatné. 

 

2.2.6 Direct marketing 

 

Direct marketing neboli přímý marketing je dalším nástrojem marketingové 

komunikace, který prvotně spočívá v přímém kontaktu mezi zadavatelem a adresátem. 

Snaží se tedy učinit nabídku co nejpřesněji vyhovující konkrétní skupině oslovených. 



27 

 

Neoslovuje tedy anonymní masy lidí, ale sestavuje zajímavou nabídku pro předem 

určeného partnera. De Pelsmacker (2003) uvádí, že přímý marketing znamená 

kontaktování stávajících a potenciálních zákazníků s cílem vyvolat okamžitou a 

měřitelnou reakci. 

Nástroje přímého marketingu dle Heskové (2005) dělíme na adresné a neadresné. 

Adresnými nástroji můžeme chápat všechny ty, které obsahují přímé oslovení a jedná se 

o kontaktování jedné konkrétní osoby nebo konkrétní společnosti. Jedná se například o 

direct mail, aktivní telemarketing nebo e-mail. Na druhé straně neadresné jsou ty, které 

nemají konkrétního adresáta, ale mohou mít přímou odezvu. V tomto případě se jedná o 

neadresné zásilky, odpovědní zásilky či odpovědní kupony. V přímém marketingu je 

také důležitou součástí znalost klientů a práce s databázemi současných a potenciálních 

klientů. S těmito databázemi pracují velmi často call centra a jiné firmy využívající 

telefonickou komunikace ke kontaktování zákazníků. 

 

 Direct marketing ve sportu 

 

Přímý marketing nachází uplatnění i ve sportu. Disponuje stejnou výhodou jako u 

jakéhokoliv jiného ekonomického subjektu, tudíž zaměřit se na určenou skupinu 

zákazníků a získávat odezvu. Tento nástroj je využíván spíše u firem prodávajících 

sportovní produkty, které využívají přímý prodej sportovních produktů, nabídku 

sportovních prospektů, časopisů a katalogů pro zákazníky. U sportovních klubů přejímá 

tuto funkci nabídka sponzoringu, jež obvykle závisí na osobních vazbách. Nabízení 

spolupráce e-mailem či telefonicky není ve sportovních klubech tolik rozšířeno. 
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3 Cíle a úkoly 
 

3.1  Cíle 
 

Cílem bakalářské práce je na základě zhodnocení aktuálního stavu marketingové 

komunikace v hokejovém klubu HC Energie Karlovy Vary navrhnout konkrétní a 

realizovatelné změny vedoucí ke zlepšení, a to především ve věcech týkajících se 

sponzoringu, prodeje reklamy, komunikace s fanoušky, prezentace a propagace klubu. 

 

3.2  Úkoly 
 

K dosažení zmíněného cíle jsem si vytyčil několik dílčích úkolů. Jsou jimi tyto: 

 

 sběr informací o karlovarském hokejovém klubu, 

 sběr informací o marketingové komunikaci klubu, 

 sběr informací o reklamní nabídce v uvedeném klubu, 

 analýza interních dokumentů, 

 interview s marketingovou a obchodní manažerkou klubu, 

 interview s ekonomkou klubu, 

 interview s předsedou fanklubu, 

 neformální rozhovory s ostatními pracovníky klubu, 

 neformální rozhovor s redaktorkou HC Slavia Praha, 

 navržení postupů pro zlepšení marketingové komunikace. 
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4 Metodologie 
 

V práci bylo využito metod kvalitativních rozhovorů s pracovníky klubu a 

předsedou fanklubu, které mi pomohly lépe pochopit situaci v této sportovní organizaci 

zejména v rámci marketingové komunikace. Dalšími využitými metodami bylo 

pozorování a analýza interních dokumentů. 

 

4.1  Kvalitativní rozhovor 

 

Pro lepší pochopení minulé i současné situace a proniknutí do nitra klubu jsem 

využil metodu kvalitativních rozhovorů, které jsem vedl s ekonomkou klubu Lenkou 

Polákovou, marketingovou a obchodní manažerkou Ing. Hanou Petrželkovou a 

předsedou fanklubu Ing. Lukášem Gazárkem. Všechna tato interview měla formu 

polostrukturalizovaného rozhovoru, v němž mě u každého z aktérů zajímala témata 

týkající se marketingové komunikace. Tyto osoby jsem využil proto, abych získal 

odlišné názory  - pohled vedení klubu i náhled fanoušků.  

U ekonomky klubu Lenky Polákové, kde náš polostrukturovaný rozhovor často 

přecházel do formy volného vyprávění, mě zajímal zejména rozpočet, jeho využití a 

způsob získávání finančních prostředků, dále vztahy s městem a krajem a výrazné 

změny, které se v klubu v posledních letech udály. 

Marketingové a obchodní ředitelky Ing. Hany Petrželkové jsem se tázal 

především na využití mediální komunikace, propagace a prezentace klubu, minulé i 

současné obchodní partnery a následný vývoj partnerství, reklamní nabídku a 

komunikaci s fanoušky. 

 U předsedy fanklubu Ing. Lukáše Gazárka se jednalo primárně o otázky týkající 

se spokojenosti fanoušků s přístupem klubu, podpory fanoušků klubem a všeobecně 

vzájemných vztahů s vedením, kde byl dostatečný prostor k vlastním připomínkám a 

nápadům.  

Během analyzování situace v klubu proběhly i další neformální rozhovory 

s pracovníky, kteří působí u A týmu a svými připomínkami a poznatky mi pomohli 

pochopit, jak funguje samotný tým a propojení s vedením. 

Využitím těchto rozhovorů jsem získal další cenné informace o fungování 

zvoleného hokejového klubu. 
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4.2  Analýza textů a dokumentů 
 

Další metodou použitou v mé práci je analýza textů a dokumentů. Mezi 

dokumenty můžeme zařadit vše, co už bylo napsáno nebo zaznamenáno.  

Obsažená data patří mezi primární, tedy taková, která byla získána během 

výzkumu, a data sekundární, jež byla pořízená již předtím za jiným účelem. Dle Hendla 

(2017) jsou sekundární data ta, která byla vyhotovena a shromážděna v minulosti 

a obvykle někým jiným než výzkumníkem. 

Pro svoji práci jsem využíval především právě sekundárních dat z vnitřních i 

vnějších zdrojů. V prvé řadě jsem čerpal z nabídky reklamní spolupráce klubu HC 

Energie Karlovy Vary z minulé sezony, tedy 2016/2017 a z probíhající sezony, tedy 

ročníku 2017/2018. Právě z důvodu sestupu do druhé nejvyšší soutěže lze už jen 

v reklamní nabídce klubu pozorovat mnoho změn. Dále jsem čerpal z ročenek 

z posledních pěti let, ze kterých bylo možné získat podstatné informace o vývoji 

finanční i hráčské situace, a samozřejmě také o vývoji sponzoringu. V poslední řadě 

jsem získal informace z internetových odkazů a také z dalších interních dokumentů 

klubu.  

 

4.3  Pozorování 
 

Poslední použitou metodou je pozorování. Pozorování je metoda, kdy jsou 

sledovány jevy, které jsou přímo dostupné smyslovému vnímání. 

Pro svou práci jsem využíval pozorování primárně před a při utkání A týmu HC 

Energie Karlovy Vary, kterých jsem se účastnil jako divák. Všímal jsem si různých 

faktorů, od hudby v aréně až po způsob reklamní prezentace, konkrétně nevyužití 

zvukové stopy v aréně, pořádání přestávkových soutěží, komunikace s fanoušky, 

reklamní prezentace apod. Kromě toho jsem navštěvoval také zápasy pražských klubů, 

tedy klubu HC Sparta Praha hrajícího extraligu ledního hokeje a týmu HC Slavia Praha, 

jenž působí ve WSM lize. 

Ve srovnání těchto tří klubů se nacházelo mnoho rozdílů týkajících se reklamy, 

sponzoringu, zázemí a komunikace na stadionu, které jsou dané samozřejmě i tím, že 

klub HC Sparta Praha působí v jiné soutěži než ostatní dva zmíněné kluby. 

Zaznamenané rozdíly nicméně rozhodně mohou posloužit jako inspirace pro 

marketingovou komunikaci klubu HC Energie Karlovy Vary.  
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Formu pozorování jsem využíval také při praxích, které jsem v karlovarském 

hokejovém klubu absolvoval. Zde se mi naskytl jiný pohled na věc, kde bylo možné 

nahlédnout více do interních záležitostí klubu a dále pochopit, jak náročné je obstarat a 

zajistit jeho správný chod. 

Hlavní část mého pozorování týkajícího se navštěvování utkání probíhala od září 

do února 2018. Utkání zmíněných v klubů, především ale HC Energie Karlovy Vary, 

jsem sledoval i v minulé sezoně 2016/2017, a to z důvodu registrování změn, které 

proběhly mezi jednotlivými sezonami. Další část pozorování, jež byla součástí praxe 

v karlovarském hokejovém klubu, probíhala od října 2017 do ledna 2018. 

Dále také v práci bylo využito sledování sportovních zpráv a hokejových přenosů. 
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5 Klub HC Energie Karlovy Vary 

 

5.1  Prostředí ledního hokeje 
 

Lední hokej patří společně s fotbalem k nejpopulárnějším sportům v České 

republice a ve světě jeho popularita také stále roste. U nás je hokej sportem s poměrně 

širokou hráčskou i diváckou základnou. Je zde více než 110 000 registrovaných hráčů, 

což nás řadí ve světě v počtu hokejových hráčů na třetí místo. Ovšem tento počet 

vychází pouze na 169 českých kluzišť. V této statistice nám vychází zhruba 650 hráčů 

na jeden stadion, což je naprosto neuskutečnitelné a znamená to, že realita je naprosto 

jiná. Je to dáno tím, že z celkového počtu hráčů je pouze cca 31 000 hokejistů s platnou 

registrací. Nicméně i tímto číslem se hokej stále řadí na pozici druhého 

nejpopulárnějšího sportu u nás. 

V České republice existují tři hlavní soutěže následované regionálními 

amatérskými ligami. Nejvyšší soutěží je Tipsport extraliga, za kterou se řadí WSM liga 

a následně 2. česká hokejová liga. V dalších kapitolách se budeme zabývat pouze 

Tipsport extraligou a WSM ligou, jelikož karlovarský hokejový klub v posledních 

dvaceti sezonách v žádné jiné soutěži nepůsobil. 

 

5.1.1 Tipsport extraliga 

 

Tipsport extraliga je soutěží založenou roku 1993 v přímé návaznosti na tehdejší 

Československou hokejovou ligu. Společně s WSM ligou se řadí mezi jediné dvě české 

profesionální soutěže. Ředitelem této soutěže je pan Josef Řezníček a extraliga čítá 

celkem 14 týmů. Na tomto počtu je extraliga ustálená již několik let. Soutěž je otevřená, 

což znamená, že kterýkoliv z účastníků může spadnout do nižší WSM ligy. Pokud se 

tým ocitne po dvaapadesáti kolech základní části a následném play-out na posledním či 

předposledním místě, následuje pro něj baráž, již hraje proti druhému nejhoršímu týmu 

extraligy a dvěma nejlepším celkům druhé nejvyšší soutěže. Tabulka po dvanácti 

odehraných kolech baráže poté ukáže, kdo bude hrát v příštím roce extraligu a kdo ne. 

Tento systém zachovává v nejvyšší soutěži vysokou konkurenci a umožňuje v ní setrvat 

pouze nejlepším klubům. Právě toto se stalo karlovarskému klubu po pěti letech strádání 

v extralize osudným a klub byl nucen sestoupit. V nejvyšší soutěži se celkem vystřídali 
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čtyři generální partneři. Byli jimi společnosti Staropramen, Český Telecom, O2 a 

Tipsport, poslední zmiňovaná společnost se vrátila do pozice generálního sponzora 

v roce 2010 po čtyřech letech, kdy nejvyšší česká hokejová soutěž fungovala pod 

jménem O2 extraliga. 

 

5.1.2 WSM Liga 

 

I přesto, že je WSM liga, která dostala svůj název podle hlavního sponzora 

soutěže firmy WSM, druhou nejvyšší soutěží v České republice, můžeme oproti 

extralize vnímat velice podstatné rozdíly, ať už v hráčské kvalitě, návštěvnosti či zájmu 

sponzorů. Jako jeden z nejpodstatnějších rozdílů osobně vnímám absenci televizních a 

internetových přenosů. Ta pro většinu klubů znamená nutnost spolehnout se pouze na 

menší sponzory ve svém regionu, jelikož významné firmy, které obchodně operují po 

celé České republice, mají logicky zájem o co nejvyšší reklamní dosah, což jim kluby 

ve WSM lize právě z tohoto důvodu zaručit nemohou. I karlovarský klub se musel 

smířit s tím, že se sestupem došlo také k dalšímu odlivu sponzorů, což znamená 

výraznou komplikaci v cestě za postupem zpět mezi elitu.  

Druhá nejvyšší soutěž vznikla stejně jako extraliga v roce 1993 a po řadu let si 

udržuje velmi podobný systém. Před probíhající sezonou 2017/2018 však došlo 

k výrazné obměně týkající se pohybu týmů mezi jednotlivými ligami. Z WSM ligy se 

nově nesestupuje. Tento stav by měl vydržet následující dvě sezony. Protože v každém 

roce do soutěže postoupí vždy nejlepší celek druhé ligy, WSM liga by měla v ročníku 

2020/2021 čítat sedmnáct týmů. Tento zásah je velice podstatný a může mít pozitivní i 

negativní dopad na fungování celé soutěže. Odůvodněním je rozvoj mládeže, kdy mladí 

hráči po ukončení juniorských let často končí s hokejem z důvodu obtížného hledání 

nového angažmá. Tento zajímavý krok má tedy pomoci mladým hráčům se rozvíjet 

v kvalitní soutěži. Například v právě probíhající sezoně nastoupili za tým Frýdku-

Místku proti Karlovým Varům hned tři hráči narozeni roku 2001. Na druhou stranu je 

dle mnoha názorů možné, že tento krok by rovněž mohl vést k celkové ztrátě kvality a 

k prohlubujícím se rozdílům mezi jednotlivými týmy. 

Partnerem druhé nejvyšší české hokejové soutěže se v roce 2015 stala společnost 

WSM, což je americká firma zabývající se tvorbou softwaru pro peněžní, kapitálové a 

komoditní trhy, která působí mezinárodně a přispívá k celkovému růstu soutěže. Tento 
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partner podle slov prezidenta ČSLH Tomáše Krále vstoupil do českého hokeje z důvodu 

rostoucí obliby druhé nejvyšší soutěže, jež je dána zejména účastí tradičních klubů, 

jimiž jsou Kladno, České Budějovice, Slavia Praha a Karlovy Vary. Klub HC Energie 

Karlovy Vary hraje WSM ligu prvním rokem a netají se touhou postoupit zpět do 

nejvyšší soutěže. 

 

5.2  Historie klubu 

 

Lední hokej má v Karlových Varech dlouhou tradici. První hokejový klub zde byl 

založen v prosinci roku 1932 s tehdejším názvem SK Slavia Karlovy Vary a hrál své 

zápasy na otevřené ledové ploše poblíž hlavního nádraží. 

Poprvé se karlovarský hokejový klub ocitl v nejvyšší hokejové soutěži v roce 

1951 a působil v ní pět let. Poté se v Karlových Varech nehrála nejvyšší soutěž po 

dlouhých 46 let. Až v roce 1997, po několika neúspěšných pokusech o postup z 1. ligy 

do extraligy, klub odkoupil extraligovou licenci od olomouckého hokejového klubu, 

který se potýkal s finančními problémy.  

Od roku 1997 tedy Karlovy Vary hrály extraligu ledního hokeje pod názvem HC 

Becherovka Karlovy Vary, pod kterým klub fungoval až do roku 2002, kdy Becherovka 

od spolupráce odstoupila a novým generálním sponzorem se stala těžařská společnost 

Sokolovská Uhelná. Vzhledem ke změně generálního partnera se klub přejmenoval na 

HC Energie Karlovy Vary. S novým partnerem se také zlepšovalo postavení klubu, jenž 

začal být více konkurenceschopný, dokázal stabilizovat svůj kádr a přivést do týmu 

kvalitní hokejisty. To vše vyvrcholilo v sezoně 2008/2009, kdy klub ze západu Čech 

získal svůj historicky první extraligový titul. 

 

Úspěchy HC Energie Karlovy Vary: 

- vicemistr extraligy v sezoně 2007/2008, 

- mistr extraligy ledního hokeje v sezoně 2008/2009, 

- mistr extraligy juniorů v sezoně 2007/2008, 

- mistr extraligy staršího dorostu v sezoně 2012/2013. 
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5.3  Současný profil organizace 

 

Od sezony 2008/2009 klub prošel velice významnými změnami. Tou 

nejzásadnější byl zcela jistě přesun ze zastaralého zimního stadionu do moderní 

multifunkční KV Arény s kapacitou 6 tisíc diváků, která nyní sídlí jen několik stovek 

metrů od původního zimního stadionu. 

Nová aréna přišla město i kraj na spoustu peněz a na rozdíl od starého zimního 

stadionu není ve vlastnictví klubu HC Energie Karlovy Vary. Hala je pouze v jeho 

podnájmu, který klub ročně stojí více než 4,5 milionu Kč včetně energií. Výstavba nové 

arény zlákala pozornost firem, jež následně navazovaly s karlovarským klubem 

spolupráci, ale zároveň byla doprovázena známou korupční aférou, v níž se jednalo o 

losování zakázky na stavbu nové arény. V této aféře losující vybíral firmu, která 

zakázku získá, celých 32 sekund. Tu nakonec získala liberecká stavební společnost 

Syner. Tato kauza obletěla celou republiku a na klub i město nevrhá vůbec dobré světlo. 

Jenomže z pozice marketingu nová aréna skýtala možností pro klub, hlavně v oblasti 

reklamy, kde se naskytl nespočet reklamních ploch a také plochy multimediální, které 

jsou mnohem atraktivnější, tudíž zde byl příslib nových sponzorů pro karlovarský 

hokej. 

Avšak nyní je situace zcela odlišná, klub se v posledních letech potýká s velkými 

ekonomickými problémy, kvůli kterým až do loňské sezony balancoval na samotném 

okraji extraligy. V posledních dvou ročnících dokonce vůbec nebylo jisté, zda se bude 

v Karlových Varech nejvyšší soutěž i nadále hrát. Finanční nejistota se zdála tak velká, 

že vůbec nebylo jisté, jestli se seženou prostředky na zajištění týmu. Přišla i poměrně 

zajímavá nabídka na odkoupení extraligové licence od hokejového klubu HC Dukla 

Jihlava, který shodou okolností již nyní v nejvyšší soutěži působí. Tento návrh však byl 

nakonec odmítnut, protože generálnímu manažerovi se díky značnému úsilí podařilo 

finance pro další fungování klubu v extralize získat. Ovšem situace byla nadále 

neúnosná a i přes nadějný vývin baráže v sezoně 2016/2017 došlo k sestupu. 

Pád do nižší soutěže výrazně promluvil do dění v klubu a rozhodně ještě více 

zhoršil ekonomickou situaci, od spolupráce totiž ustoupili i dlouholetí partneři. 

Karlovarský klub tak musel začít maximálně šetřit a provádět škrty téměř na všech 

pozicích. V první řadě na změny doplatit hráčský kádr. Klub si nemůže dovolit hvězdné 

hráče, spíše sází na mladé hokejisty a odchovance, kteří mají velký potenciál do 

budoucna. Ovšem tato filozofie už funguje u klubu poměrně dlouho a kádr se od minulé 
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sezony podařilo relativně udržet i navzdory sestupu. Sázka klubu na mladé hráče zatím 

vcelku vychází a mohla by pomoct překonat probíhající krizi, cesta z ní ovšem 

rozhodně nebude jednoduchá. Jedním z důvodů je i fakt, že šetřit se musí i v marketingu 

a aktivitách, jež lákají lidi na stadion. Tím se situace opět ztěžuje, jelikož první škrty 

většinou pociťují právě marketingoví pracovníci, kteří musejí svou práci vykonávat 

s výrazně omezeným rozpočtem. 

Prosperita u sportovních klubů se samozřejmě odvíjí zejména od sportovních 

výsledků. V letošní sezoně se zatím klubu výsledkově velmi daří. Vyhrál základní část i 

čtvrtfinále a dělá vše pro to, aby se dostal do baráže. Zájem fanoušků i sponzorů se tak 

začíná znovu probouzet. 

 

5.4  Stadion 
 

Velice důležité je pro klub i to, na jakém stadionu působí. Je zde mnoho faktorů, 

které ovlivňují diváky a každý si tvoří určitý vztah nejen ke klubu, ale také ke stadionu. 

Toho si můžeme všímat i v jiných sportech. Fanoušci ostravského Baníku si poměrně 

dlouho zvykali na nový stadion ve Vítkovicích, kam přesídlili z původní stánku na 

Bazalech. Z jiného důvodu se naopak stěhovala hokejová Slavia Praha, která si vlivem 

sestupu z extraligy do WSM ligy nemohla nadále dovolit fungovat v O2 Aréně, jejíž 

provoz by finančně nezvládla. Následně došlo k prudkému úbytku fanoušků klubu, i 

přesto, že změna stadionu určitě nebyla tím nejpodstatnějším, co se v mužstvu událo. 

Rozhodujícími faktory jsou zejména místo, kde stadion sídlí, dále kapacita, 

zázemí, atmosféra a mnoho dalších. Ve WSM lize nacházíme 14 zimních stadionů, 

z nichž drtivá většina patří mezi objekty postavené v 50. a 60. letech. V tomto ohledu 

tak patří moderní karlovarský stadion mezi naprosté výjimky. 

 V Tipsport extralize můžeme vzhledem k větší kapitálové síle jednotlivých klubů 

samozřejmě vnímat výrazný rozdíl. Současný trend se spíše odklání od starých 

hokejových hal a směřuje více k pohodlí a bezpečí diváků. Mezi stadiony jsou také 

velké rozdíly týkající se reklamy a marketingové komunikace. 
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5.4.1 Zimní stadion Karlovy Vary 

 

Karlovarský hokejový klub hrál dlouhé roky na zimním stadionu v ulici Dolní 

Kamenná. Pro místní fanoušky se zažilo označení „plechárna“. Stadion byl postaven 

roku 1947 a původně měl být klubu k dispozici pouze jako tréninková plocha. Pro 

utkání měl totiž být zbudován další hokejový stánek.  

K tomu ovšem nikdy nedošlo a klub zde sídlil od roku 1975 až do roku 2009, poté 

se přemístil do nové KV Arény. Zimní stadion Karlovy Vary byl zastřešen až v 80. 

letech a v 90. letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Kapacita stadionu byla 4680 diváků, 

z nichž bylo 1480 míst určeno k sezení. I přes svou naprosto jedinečnou a ohromující 

atmosféru stadion v Dolní Kamenné nadále nemohl plnit vysoké nároky a požadavky na 

potřebný hráčský i divácký komfort, a tak byl jeho provoz po mistrovské sezoně 

2008/2009 ukončen. Stadion je i nadále ve vlastnictví majitele klubu Karla Holoubka, 

který ho dále pronajal. Bývalý karlovarský svatostánek tak v dnešní době funguje jako 

největší tržnice v Karlových Varech. Klubem je nadále využíván pro venkovní 

prezentaci jeho značky i partnerů. 

 

5.4.2 KV Aréna 

 

Nový hokejový stánek zůstával dlouho jen na papíře a až v listopadu roku 2006 

dostal projekt svolení k výstavbě. Ta započala na druhém břehu řeky Ohře v lednu 2007 

a byla dokončena 18. ledna 2009, aby mohla už od sezony 2009/2010 sloužit 

karlovarským hokejistům. Celý projekt poškodila korupční aféra, v níž získala zakázku 

za miliony stavební firma díky podvodnému losování. Kromě samotné arény byla ve 

stejném areálu postavena také tréninková hala a plavecký stadion. Jako poslední spatřila 

světlo světa v roce 2015 hala míčových sportů, která v současnosti slouží především 

karlovarským volejbalistům, již působí v extralize.  

Nová multifunkční KV Aréna s šestitisícovou kapacitou, z níž jsou všechna místa 

k sezení, nabízí divákům a hráčům větší pohodlí a komfort a neslouží pouze 

k hokejovým zápasům, ale také ke koncertům a jiným kulturním akcím. Kromě toho 

také disponuje spoustou reklamních ploch a multimediálních zařízení, jež jsou pro 

partnery mnohem atraktivnější než klasické bannery. Na stadionu jsou tři hlavní 

multimediální plochy pro reklamní i klubovou prezentaci. Jsou jimi multimediální 
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kostka, elektronický prstenec, dvě LED obrazovky a nově i světelné mantinely. Tyto 

nové plochy jsou pro sponzory samozřejmě dražší, ale umožňují mnohem větší 

viditelnost. Nová aréna nabízí mnohem zajímavější možnosti i v oblasti zábavy, kdy 

bývá často využívána právě multimediální kostka. Názory na přesun ze starého zimního 

stadionu do nového prostředí jsou velmi odlišné. Některým chybí atmosféra a hlavní 

zájem v hokeji, druzí zase oceňují komfort a zábavu. Tímto se také postupně mění 

klientela, kdy kromě skalních fanoušků začínají hokejová utkání navštěvovat více 

rodiny s dětmi. Nicméně průměrná návštěvnost domácích utkání po přesunu do nové 

haly paradoxně klesla. 

KV Aréna na rozdíl od stadionu v Dolní Kamenné není ve vlastnictví klubu HC 

Energie Karlovy Vary a klub platí za podnájem haly čtyři miliony korun ročně. Kvůli 

tomu můžeme vnímat velký rozdíl v outdoorové reklamní prezentaci – využití 

venkovních prostorů starého zimního stadionu je podstatně lepší. 

Z venkovních prostorů KV Arény je pro reklamu využito pouze několik 

billboardů, LED obrazovka a zeď nad parkovištěm, zatímco u staré haly byly 

k reklamní prezentaci využity všechny zdi i s částí střechy. To je ostatně i vnímáno jako 

výrazný nedostatek KV Arény.  
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Výše uvedené informace dokládá přiložený obrázek srovnávající venkovní prostředí KV 

Arény a stadionu v Dolní Kamenné. 

 

Obrázek č. 1: KV Aréna 

 

Zdroj: www.kultura.cz 

 

Obrázek č. 2: Zimní stadion Karlovy Vary 

 

Zdroj: www.sokolik.mypage.cz 
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5.5  Cena vstupenek 

 

Současná situace klubu se odrazila také na cenách vstupenek, které musely být 

zlevněny. Tikety na hokejové zápasy jsou rozděleny do dvou kategorií, sektory nad 

střídačkami a trestnými lavicemi spadají do kategorie č. 1 a sektory za brankami do 

kategorie č. 2. Toto rozdělení funguje poslední tři sezony. V sezonách předtím byly 

sektory rozdělený do pěti kategorií s odlišnými cenami, kde se navíc rozlišovaly sektory 

umístěné v rozích a rozdílná cena byla také pro sedadla na opačných koncích kluziště. 

Sjednocení těchto cen dle mého názoru přineslo zjednodušení pro klub i diváky.  

Permanentní vstupenky na celou sezonu 2017/2018 do 1. kategorie stojí 3 200 Kč, 

do 2. kategorie 1 600 Kč. U 1. kategorie tedy došlo oproti minulé sezoně ke zlevnění o 

800 Kč a u druhé o 400 Kč. I u samotných vstupenek na jednotlivé zápasy došlo 

k výraznému snížení ceny. Z původních 190 Kč do 1. kategorie na současných 120 Kč a 

u 2. z 90 Kč na 70 Kč. Jak již bylo zmíněno, tento krok logicky vyplynul ze současné 

situace klubu a představuje nezbytnou složku pro udržení přízně diváků. Její součástí 

jsou i různé slevy. Klub poskytuje výhodnější zlevněné vstupné pro děti, studenty, 

důchodce a osoby zdravotně postižené. 

 

5.6  Návštěvnost a sledovanost 

 

5.6.1 Domácí utkání 

 

Výrazné změny probíhající v klubu následkem sestupu se nevyhnuly ani 

návštěvnosti domácích utkání, což se dalo určitě předpokládat a klub na tuto variantu 

musel být připraven. Úbytek diváků byl jednoduše dán atraktivitou soupeře, která ve 

WSM lize nedosahuje takové kvality jako v extralize, kde působí HC Sparta Praha nebo 

HC Škoda Plzeň. Vzájemné zápasy proti takovým protivníkům se vždy těšily vysoké 

návštěvnosti, až 4500 fanoušků na utkání.  

WSM liga je velmi odlišná právě v rozmanitosti soupeřů. Na jedné straně stojí 

tradiční kluby, které hrály dlouhá léta nejvyšší soutěž, například Kladno či České 

Budějovice, na druhé soupeři jako Kadaň a Benátky nad Jizerou, na něž je na všech 

stadionech nejnižší návštěvnost. I když jsou hokejová utkání v Karlových Varech 

jedinou pravidelně masově navštěvovanou událostí v kraji, je stále nutné si uvědomit, že 
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jsou Karlovy Vary menším městem s přibližně padesáti tisíci obyvatel. Tomu také 

odpovídá počet osob navštěvujících jednotlivá utkání.  

Návštěvnost ale samozřejmě úzce souvisí hlavně s výsledky. Lidé chtějí odcházet 

z utkání s dobrým pocitem. Když se vyhrává, roste i počet i diváků, kteří si vstupenku 

na utkání koupí. Mnoho fanoušků si cestu do karlovarské KV Arény stále hledá, klubu 

je ale díky svým výsledkům na dobré cestě k tomu, aby si znovu vytvořil pevnou 

diváckou základnu.  

Po odehrané základní části soutěže, ve které klub odehrál 26 utkání na domácím 

hřišti, je zatím průměrná návštěvnost zhruba 2560 diváků, což karlovarský klub řadí na 

3. pozici za České Budějovice a Vsetín. Zejména klub z Českých Budějovic 

v návštěvnosti naprosto vládne. Budvar arénu navštěvuje spousta fanoušků, průměrně 

přijde na domácí duely dokonce 5 750 diváků.  

V Karlových Varech určitě došlo k poklesu návštěvnosti, ovšem ten rozdíl není 

takový, jaký třeba pocítila pražská Slavia, které se po sestupu prakticky celý systém 

zhroutil, lidé přestali tento klub sledovat a počet diváků šel dolů o tisíce. V lázeňském 

městě se v předešlých letech návštěvnost pohybovala okolo 3 300 lidí, takže ztráta není 

tak citelná. 
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Tato fakta dokládají přiložené tabulky:  

 

Tabulka č. 2: Návštěvnost WSM ligy 

Poř. Tým Zápasy 
Návštěvnost 

doma 

Průměrná 

návštěvnost 

doma 

1 ČEZ Motor České Budějovice 26 152 591 5869 

2 VHK Robe Vsetín 26 78 818 3031 

3 HC Energie Karlovy Vary 26 66 579 2561 

4 Rytíři Kladno 26 64 741 2490 

5 HC Zubr Přerov 26 53 839 2070 

6 AZ Residomo Havířov 26 48 198 1854 

7 LHK Jestřábi Prostějov 26 45 996 1769 

8 HC Frýdek-Místek 26 36 004 1358 

9 SK Horácká Slavia Třebíč  26 35 302 1358 

10 HC Slavia Praha  26 28 341 1090 

11 HC Stadion Litoměřice 26 27 453 1056 

12 Hokej Ústí nad Labem s.r.o. 26 26 303 1012 

13 HC Benátky nad Jizerou  26 14 219 547 

14 SK Trhači Kadaň 26 9 852 379 

Zdroj: www.hokej.cz 
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Tabulka č. 3: Návštěvnost domácích utkání HC Energie Karlovy Vary v jednotlivých 

sezonách 

Sezona 

Průměrná 

návštěvnost 

doma 

2010/2011 3573 

2011/2012 3197 

2012/2013 3431 

2013/2014 3395 

2014/2015 3308 

2015/2016 3146 

2016/2017 2977 

2017/2018  2561 

Zdroj: www.hokej.cz 

 

5.6.2 Televizní přenosy 

 

Jak již zbylo zmíněno v předchozích kapitolách, právě absence televizních 

přenosů je pro klub významnou ztrátou. Televizní přenosy jsou zejména pro majetné 

firmy, které chtějí budovat své jméno i za hranicemi Karlovarského kraje, velkým 

lákadlem. V extralize bylo během základní části vždy vysíláno minimálně jedno utkání 

doma a jedno venku formou přímého přenosu kanálem ČT sport. Průměrná sledovanost 

pořadu Buly: hokej živě byla v základní části extraligy 85 000. Velký rozdíl byl také 

mezi zápasy v základní části a play-off, kdy byla sledovanost ještě výrazně vyšší a 

vysílala se všechna utkání týmu působícího v play-off. Utkání hrané v televizním 

přenosu zajišťuje téměř všem sponzorům větší viditelnost, zejména těm, kteří mají svou 

reklamu na dresech, ledové ploše, a také na mantinelech v blízkosti střídaček. Televizní 

utkání mělo navíc i výhodu komerčních přestávek. V minulosti možnosti reklamního 

spotu během komerční přestávky v celostátním vysílání využíval bývalý generální 

partner Sokolovská Uhelná a.s. a majitel klubu Karel Holoubek se svou společností 

Koncern Holoubek.  
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Ve WSM lize během základní části žádné utkání vysíláno není. Výjimkou byly 

v letošní sezony některé duely Kladna, v nichž nastoupil legendární Jaromír Jágr, jenž 

se do Čech vrátil po angažmá v zámoří. V tomto ohledu je zajímavé, že ve druhé 

nejvyšší české fotbalové lize utkání vysílána bývají, obvykle v intervalech dvou týdnů. 

Jediná šance pro kluby z WSM ligy je postoupit do baráže o extraligu, kde je odehráno 

celkem 12 utkání, z nichž některé bývají vysílány formou přímých přenosů a zároveň 

každé formou sestřihu. 

 

5.7  Rozpočet 

 

Rozpočet klubu je ovlivněn spousty faktorů a každá změna zde může mít fatální 

následky. Zabezpečení a vytvoření rozpočtu patří každoročně k nejnáročnějším úkolům 

vedení. Klub HC Energie Karlovy Vary se již několikátou sezonu potýká s rozsáhlými 

ekonomickými problémy, což je dáno hlavně nedostatečným počtem silných firem 

v regionu. Rozpočet klubu se stále snižuje a je stále více problematické zajistit jeho 

fungování.  

Prakticky ve všech z posledních pěti sezon nebyl klub do poslední chvíle před 

začátkem sezony finančně zajištěn, z toho důvodu docházelo i ke strádání v oblasti 

hráčské kvality. V každé z těchto sezon se ale nakonec podařilo rozpočet nakonec 

zajistit. I přesto karlovarský klub fungoval s minimem. Sám Miroslav Vaněk, bývalý 

generální manažer HC Energie Karlovy Vary, řekl: „Za peníze, za které si ostatní kluby 

pořídí první formaci, musí karlovarský klub zařídit celý tým.“ To bylo v sezoně 2016, 

kdy ještě klub působil v nejvyšší soutěži.  

V sezoně 2007/2008 a v následujícím mistrovském ročníku 2008/2009 byl 

rozpočet klubu 125 milionů korun, což bylo dáno hlavně vydatnou podporou od 

generálního sponzora Sokolovské Uhelné. Tato částka dokonce překonává aktuální 

rozpočet klubu HC Sparta Praha, jednoho z nejmajetnějších mužstev působících 

v České republice. Finanční stránka klubu se samozřejmě odrazila i na výsledcích a 

popularitě hokeje v Karlových Varech.  

Zásadní sezonou byl ročník 2010/2011, kdy došlo k přesunu ze starého zimního 

stadionu do nové multifunkční KV Arény. Zároveň došlo k poklesu finanční podpory od 

sponzorů, hlavně od generálního partnera Sokolovské uhelné a v důsledku finanční 

krize poklesla podpora i od stavebních firem, které měly čím dál méně zakázek 
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v regionu, některé z nich svou činnost v tomto období ukončily nebo z kraje odešly. 

Podpora poklesla i od firem na stavební sektor navázaných. V letech 2009 – 2012 se 

stavěla rychlostní silnice z Karlových Varů do Chebu a právě po dostavbě došlo 

k mohutnému odlivu stavebních firem z regionu. Rozpočet byl tedy od sezony 

2012/2013 pouze 90 milionů korun.  

V sezoně 2012/2013 se počet sponzorů klubu snížil zhruba o 10 %. Ve finančním 

vyjádření od sezony 2012/2013 do sezony 2014/2015 se snížila podpora sponzorů 

přibližně o 20 milionů korun, což se na fungování klubu logicky muselo projevit. 

Klub se od sezony 2012/2013 pohyboval na hranici finanční krize, ale poté přišla 

ještě větší rána, a to sezona 2015/2016 a odstoupení generálního sponzora Sokolovské 

Uhelné. Od té doby klub fungoval bez generálního sponzora s ještě s nižším rozpočtem, 

k tomu ještě zatěžoval výraznou měrou pokladnu města a Karlovarského kraje. 

V sezoně 2016/2017 se rozpočet krátil znovu, a to na 80 milionů korun na sezonu. Ani u 

toho nevydrželo dlouho, jelikož Sokolovská Uhelná, jež fungovala od zásadní sezony 

2015/2016 pouze jako hlavní partner klubu, se rozhodla definitivně ukončit spolupráci 

s karlovarským hokejem. Toto rozhodnutí bylo obrovským šokem pro celý klub. 

K odstoupení navíc došlo až po sestavení rozpočtu. K tématu partnerství Sokolovské 

Uhelné se ještě blíže vrátím v kapitole Sponzoring. 

V letošní sezoně si tedy klub musí vystačit pouze s 75 miliony korun, z nichž je 

50 milionů určeno na kompletní zajištění A-týmu a 25 milionů slouží k chodu mládeže 

od přípravky až po juniory.  

Finanční prostředky na mládež jsou dlouhodobě konstantní a zajištěné z dotací od 

města, Karlovarského kraje, státu, Českého svazu ledního hokeje, z členských příspěvků 

a z podpory od společnosti Karel Holoubek - Trade Group a.s. 

V současné době tvoří výdaje klubu na zajištění A-týmu 47 položek, ať už jde o 

mzdové náklady, spotřebu materiálu či energie. Pro mládež je položek celkem 12. 
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6 Marketingová komunikace HC Energie Karlovy Vary 

 

Marketingová komunikace je velice důležitým nástrojem marketingu sportovních 

klubů a je tvořena mnoha aktivitami, které pomáhají zviditelnění, popularitě klubu, 

lepšímu kontaktu s veřejností a navázání obchodních interakcí s partnery. 

Sestavení marketingové komunikace pro klub HC Energie Karlovy Vary se stává 

neustále náročnějším, a to z důvodu velkých úspor a škrtů ve všech aktivitách klubu. Po 

pádu z nejvyšší soutěže se od klubu definitivně odklonil dlouholetý a jednoznačně 

nejvýznamnější sponzor Sokolovská Uhelná a.s., nato přišel majitel klubu Karel 

Holoubek s okamžitými opatřeními, která měla vést ke stabilizování finanční situace. 

Právě marketing byl první položkou, na níž se začalo výrazně šetřit, a tak má 

marketingová a obchodní manažerka klubu Ing. Hana Petrželková výrazně omezené 

možnosti i co se marketingové komunikace týče.  

 

6.1  Sponzoring 
 

Sponzoring je pro fungování ať už hokejových nebo i jiných sportovních klubů po 

celém světě naprosto nezbytnou součástí a neobejdou se bez něj ani menší kluby hrající 

nižší soutěže. Zejména v České republice, kde se kluby nemohou spolehnout na příjmy 

ze vstupenek a merchandisingu. Sponzoři českých klubů tvoří velmi výraznou část 

jejich rozpočtů, kde tento podíl bývá často i kolem 80 %.  

Pro Karlovarský kraj, který čítá nejméně obyvatel ze všech krajů v České 

republice, je velmi obtížné podporovat klub hrající na druholigové úrovni, jehož 

finanční požadavky jsou poměrně vysoké. Ale i v tomto ohledu musela Energie vlivem 

sestupu ze svých nároků slevit a spolupráce už není pro firmy tak nákladná jako za dob 

působení v extralize. Na druhou stranu ani sledovanost klubu není tak vysoká jako 

v předchozích sezonách, což spoustu firem od spolupráce odrazuje. Viditelnost klubu se 

v současné době navíc omezuje spíš na regionální úroveň, situace je dána zejména 

absencí televizních přenosů. Kraj nedisponuje dostatečným množstvím velkých a 

silných firem a to je i jeden z důvodů, proč se klub potýká s finanční krizí. Sponzoring 

se také výrazně odvíjí od sportovních výsledků klubu. V současné době hraje A-tým HC 

Energie Karlovy Vary špičku WSM ligy, čímž se zvyšuje zájem lidí. A také zájem 

partnerů se začíná znovu probouzet po nejistotě, která vládla po minulé sezoně 
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2016/2017 a začátkem sezony letošní. U hokejových i jiných sportovních klubů jsou 

také velice důležité osobní vazby, což znamená, že by měl klub znát lidi, jež oslovuje 

s nabídkou spolupráce, nejlépe nabízet spolupráci těm, kteří mají k hokeji a obecně ke 

sportu kladný vztah. Tímto se také výrazně zvyšuje šance na navázání úspěšné a 

dlouhodobé spolupráce, která je obvykle ze stran obou těchto subjektu žádoucí. 

 

6.1.1 Generální partner 

 

Absolutně nejsilnější partner, od kterého se odvíjí chod téměř celého klubu, je 

jistě generální partner. Tato významná spolupráce bývá dlouhodobě budovaná a 

obvykle platí i za stabilní a oboustranně prospěšnou kooperaci. Generálním sponzorem 

může být pouze nadprůměrně kapitálově silná firma a každý klub v České republice má 

na této spolupráci zájem a vkládá do ní značné úsilí, jelikož bez generálního sponzora se 

situace stává neuvěřitelně obtížnou. 

V letech 1993 - 2002 sponzorovala klub světoznámá karlovarská likérka 

Becherovka. V době jejího působení v klubu se jeho název nejprve změnil na HC Slavia 

Becherovka Karlovy Vary, a poté pouze na HC Becherovka Karlovy Vary. Pod tímto 

názvem se následně v roce 1997 karlovarský klub dostal do extraligy. Když Becherovka 

odstoupila od pozice generálního sponzora, dlouhé roky klub nesponzorovala buď 

vůbec, nebo pouze symbolicky, jelikož se francouzští majitelé firmy k hokeji moc 

vstřícně nestaví. To neznamená, že se klub i nadále nepokouší o navázání další 

spolupráce. V letošní sezoně se Becherovka rozhodla opět přispívat karlovarskému 

hokeji i finančně, ovšem částka se ani zdaleka nepohybuje v takové výši jako kdysi.  

V roce 2002 přišla do klubu pravděpodobně nejsilnější firma celého kraje -  

těžařská společnost Sokolovská Uhelná, která se stala novým generálním sponzorem. 

Dále však přispívala do klubového rozpočtu pouze menším množstvím peněz. 

V sezonách 2007/2008 a 2008/2009, kdy se klub stal nejprve vicemistrem a poté 

mistrem extraligy, dodávala společnost Sokolovská Uhelná částku okolo 25 milionů Kč 

na sezonu. V tuto dobu byl A-tým naprosto stabilizovaný a měl i velmi vysokou 

hráčskou kvalitou. 

Současná realita je výrazně odlišná. Generální partner přispíval ve třech sezonách 

v letech 2012 - 2015 částkou 12 – 15 milionů Kč na ročník. V sezoně 2015/2016 byla 

společnost dokonce nucena ustoupit od pozice generálního partnera a stala se pouze 
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hlavním partnerem klubu, kterým zůstala až do sezony minulé. Příčinou byly 

nevyřešené vlastní spory těžařské společnosti. Klub je tedy nucen hrát už třetí sezonu 

bez generálního partnera, což bylo v předchozích letech, kdy Energie hrála extraligu, 

velice nestandardní. Je to také velký problém pro klub, kterému až do minulé sezony 

výrazně finančně pomáhalo město a kraj. Ovšem i toto se změnilo, primátor města 

Karlovy Vary Petr Kulhánek sdělil do médií, že se sestup se úměrně promítne i na 

podpoře od města. Situace ohledně generálního partnera je i směrem do budoucnosti 

nejistá, i když klub stále spoléhal na to, že Sokolovská Uhelná se opět vrátí do pozice 

generálního partnera.  

S podporou od Sokolovské Uhelné se nadále počítalo i v letošní sezoně alespoň 

z pozice hlavního sponzora, ale těžařská společnost se několik týdnů před začátkem 

sezony rozhodla definitivně upustit od podpory karlovarského hokeje. A nebyl to pouze 

karlovarský klub, který utrpěl. Podpory se nedočkal ani hokejový klub v Sokolově. 

Jediným sportovním subjektem, jenž se může nadále těšit z této spolupráce je fotbalový 

klub FK Baník Sokolov, který i v minulosti spoluprací se Sokolovskou Uhelnou tenčil 

rozpočet HC Energie Karlovy Vary. Tento zásah byl pro karlovarský klub fatální a 

znamenal obrovskou ztrátu, jelikož možnost nahradit v Karlových Varech příspěvek 

v podobě patnácti milionů korun od takto silného sponzora je naprostá utopie. Klub tak 

musí ještě mnohem intenzivněji shánět nové partnery, aby alespoň částečně zacelil tuto 

ohromnou ztrátu. 

Co se týče reklamy, má generální partner velice široké možnosti. Těmi 

nejdůležitějšími jsou: 

 

- Promítnutí jména společnosti do názvu klubu, i když v tomto případě to není 

úplně přímé. I přes odstoupení generálního partnera název i logo klubu zůstaly 

stejné. To z důvodu, že majitel klubu Karel Holoubek rovněž podniká v oblasti 

energetiky se svou společností Holoubek Energo, která je součástí Koncernu 

Holoubek. 

-  Promítnutí barev firmy do loga klubu (zelená, černá, žlutá). 

- Dále standardní nabídka dostupná i pro hlavní sponzory samozřejmě s ještě 

zajímavějšími plochami. 

 

 

 



49 

 

Promítnutí barev společnosti do klubového loga: 

 

Obrázek č. 3: Logo Sokolovské Uhelné 

 

Zdroj: www.merkur.isste.cz  

 

Obrázek č. 4: Logo HC Energie Karlovy Vary 

  

Zdroj: www.hokejkv.cz  

 

 

6.1.2 Hlavní sponzoři 

 

Hlavní sponzoři jsou další neodmyslitelnou součástí klubu. I oni se značnou 

měrou podílejí na tvorbě rozpočtu. Odstoupení každého partnera znamená pro klub 

velice citelný problém. Energie má v současné době šest hlavních partnerů. 

Nejnovějším partnerem, který začal spolupracovat s klubem až před začátkem této 

sezony po odstoupení Sokolovské Uhelné, se stala společnost Česká lékárna holding 
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a.s., což klubu finančně značně přilepšilo a alespoň částečně tak pomohlo nahradit 

ztrátu vzniklou odchodem Sokolovské Uhelné. Částka, kterou přispívají hlavní partneři, 

se pohybuje v rozmezí 300 - 500 tisíc Kč na sezonu, což hlavním partnerům zajišťuje 

velice zajímavé možnosti v oblasti reklamní prezentace. 

 

Reklamní plochy vyhrazené zejména pro hlavní partnery jsou:  

 

- reklama na ledové ploše, nejčastěji ve středním pásmu, 

- prostory na mantinelech v oblasti střídaček, tedy v oblasti nejčastěji zabírané 

televizními kamerami, 

- možnost umístění loga na brankářskou výstroj (betony, vyrážečka, lapačka), což 

je velice dobře viditelná reklama, 

- reklama na světelných mantinelech, 

- umístění loga na pro sponzory nejatraktivnější místa na dresu (ramena, záda, 

nikoli hruď, kde je místo pro generálního partnera), 

- reklama na multimediální kostce i se zvukovým doprovodem, 

- dále standardní nabídka dostupná pro oficiální partnery. 

 

Hlavními partnery jsou: 

 

Koncern Holoubek – partner klubu již 24. sezonu. Pan Karel Holoubek je zároveň 

majitelem a jeho investice do klubu je naprosto nezbytná pro setrvání v extralize. 

Příspěvky od Koncernu Holoubek jsou jednoznačně nejvyšší a v současné době na ně 

klub musí spoléhat ještě více než kdy předtím. 

 

Statutární město Karlovy Vary – město zařadilo hokejový klub Energie Karlovy Vary 

do svého rozpočtu a výrazně tak přispívá k fungování klubu. Zajímavostí je, že klub se 

snaží prostřednictvím města zlákat další sponzory. Například hotel Thermal, který je 

prezentován v ročence HC Energie jako součást propagace města Karlovy Vary. Ovšem 

jak již bylo zmíněno, i město Karlovy Vary nebude podporovat klub tak vysokou 

částkou jako doposud. 

 

Karlovarský kraj – živý kraj, má podobný vliv jako město Karlovy Vary. 
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Česká lékárna holding a.s. – nejnovější hlavní sponzor provozující lékárny Dr. Max 

s více než 400 pobočkami, které představují cca 15 % všech tuzemských veřejných 

lékáren a jsou tak největší lékárenskou sítí v České republice. 

 

Tenza a.s. – významná česká společnost s vlastním technickým zázemím, která se 

soustředí na výstavby a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie. 

 

Nemos Group a.s. – provozovatel dvou lůžkových zařízení v Karlovarském kraji, 

nemocnice v Ostrově a v Sokolově.  

 

6.1.3 Oficiální partneři 

 

Oficiálních partnerů klub čítá cca šedesát. Jedná se především o středně velké 

firmy v Karlovarském kraji. V poslední době však dochází k jejich obměně. Řada firem 

se totiž po sestupu rozhodla od podpory karlovarského hokeje ustoupit. Naopak některé 

menší firmy vycítily šanci a vzhledem k tomu, že je nyní spolupráce levnější než 

v předchozích letech, získává klub stále nové partnery. Ještě před pěti lety, tedy krátce 

po získání mistrovského titulu, měly zájem o obchodní partnerství také firmy mimo 

Karlovarský kraj, ovšem tento zájem obvykle souvisel s různými zakázkami právě 

v Karlových Varech. V současnosti se partneři se sídlem mimo kraj objevují mezi 

oficiálními partnery jen velmi zřídka a drtivá většina partnerů je z Karlovarského kraje. 

Novými významnými partnery se před současnou sezonou staly logistická firma Hopi a 

staronovým sponzorem společnost Hollandia, která po minulé sezoně odstoupila od 

partnerství, avšak nyní po několika měsících se rozhodla klub opětovně sponzorovat. 

Oba tito partneři zaujali poměrně zajímavou reklamní plochu na hráčských kalhotách, 

jež dříve byla obsazena Sokolovskou Uhelnou. Částka, kterou přispívají oficiální 

partneři, se pohybuje v rozmezí 50 - 200 tisíc Kč na sezonu. 
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Obecné reklamní plnění pro partnera klubu při reklamní spolupráci od 50 tisíc Kč 

na sezonu: 

 

- prezentace loga na oficiálních tabulích partnerů klubu v hlavním diváckém 

vstupu do KV Arény a ve VIP restauraci, 

- prezentace loga na multimediální kostce ve smyčce partnerů klubu minimálně 

dvakrát za utkání, 

- prezentace loga na elektronickém prstenci ve smyčce partnerů klubu minimálně 

dvakrát za utkání, 

- uvedení loga a činnosti partnera na oficiálním klubovém webu www.hokejkv.cz 

v sekci “Partneři“ (případně i na homepage – generální, hlavní a mediální 

partneři), 

- prezentace loga na LED obrazovkách v centru Karlových Varů, 

- poděkování partnerům formou inzerce v Karlovarském Deníku a formou coveru 

na oficiálním klubovém webu, dále v regionálních periodikách dle aktuálních 

možností klubu (Radniční listy, Krajské listy, měsíčník Kamelot, KV 

oznamovatel, aj.), 

- možnost využití titulu “Oficiální partner HC Energie Karlovy Vary“ pro 

propagační účely partnera. 

 

 

Mezi nejvýznamnější oficiální partnery klubu patří: 

 

Imperial Karlovy Vary Group – jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů komplexní 

lázeňské a wellness péče v České republice. 

 

WSM Robot – americká firma, která je partnerem celé ligy a soustředí se na vývoj a 

distribuci obchodních systémů. 

 

Rieker – věhlasná obuvnická značka, jež je jedničkou na našem trhu. 

 

Jerus a.s. – akciová společnost nabízející zprostředkování obchodu, technické a spediční 

služby a realitní činnost v Praze a Karlových Varech. 
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S. & W. Automobily s.r.o. – autorizovaný prodejce vozů Mercedes-Benz v Karlových 

Varech a Ústí nad Labem. 

 

Hollandia – dodavatel mléčných výrobků na české a slovenské trhy. 

 

Hopi – jedna z nejvýznamnějších logistických firem ve středoevropském regionu. 

 

6.1.4 Mediální partneři 

 

Každý klub potřebuje také mediální partnery. Propagace prostřednictvím 

takových subjektů je velmi účelná, protože jsou média všeobecně velmi sledovaná. 

Média pomáhají oslovit fanoušky a informují o dění v klubu i následujících utkáních. 

Spolupráce funguje na barterové bázi, jako protislužba zde funguje zejména reklamní 

prezentace na stadionu a představení na webových stránkách klubu. 

Klub HC Energie Karlovy Vary využívá mediální komunikace hlavně přes 

rozhlasové stanice a denní tisk. V současné době je hlavním mediálním partnerem rádio 

Egrensis, které nahradilo dlouholetého partnera rádio Dragon. Jelikož rádio Dragon 

nebylo schopné kvůli dodržování interních pravidel komunikovat s partnery klubu, bylo 

ze strany Energie od této spolupráce upuštěno. Druhým důvodem byl přesun rozhlasové 

stanice z Karlových Varů do Plzně. Dalším významným mediálním partnerem je 

Karlovarský deník, jenž se na spolupráci podílí dlouhodobě a podporuje mnoho sportů 

v Karlovarském kraji. Za další formu mediální komunikace se dá považovat kooperace 

s tiskárnou Garmond, která pro klub vyrábí ročenky, letáky a spoustu dalších tiskových 

materiálů, a také spolupráce s obchodním centrem Varyáda, kde se pořádají 

autogramiády hráčů a jiné akce. 

 

Reklamní nabídka pro mediální partnery: 

 

- prezentace loga na ledové ploše, 

- prezentace loga na pevném mantinelu, 

- prezentace na multimediální kostce a prstenci kolem ledové plochy minimálně 

dvakrát za utkání ve smyčce mediálních partnerů, 

- uvedení loga a popisu partnera na webových stránkách. 
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6.2  Možnosti reklamní prezentace 

 
Reklama ve sportu velice úzce souvisí se sponzoringem, kdy je sponzorům 

nabízená prezentace loga jejich firmy. Spolupráce subjektů funguje na barterové bázi, 

vzájemných službách a finanční podpoře od firem za poskytnutí reklamní prezentace. 

Karlovarský hokejový klub nabízí široké spektrum možností indoorové i outdoorové 

prezentace, kdy se snaží využít téměř každou dostupnou plochu. Ke zkvalitnění 

indoorové prezentace vydatně dopomohla výstavba multifunkční arény, která kromě 

klasických prvků, jako jsou pevné mantinely, ledová plocha, hráčské dresy a jiné 

reklamní plochy, poskytuje také multimediální prezentaci na kostce a elektronickém 

prstenci. Úroveň a kvalita reklamy také samozřejmě souvisí s tím, jak moc dochází 

k propojení obou subjektů a na úrovni spolupráce. 

Nová aréna má nejen potenciál nalákat nové partnery, ale také novou skupinu 

diváků, například rodiny s dětmi. Na druhou stranu zde hrozilo a hrozí riziko ztráty 

některých ze skalních fanoušků, kteří se nechtějí smířit s koncem ve staré aréně, v níž 

by dokázali podle mnoha názorů vytvořit daleko lepší atmosféru. Zatímco uvnitř haly 

jsou možnosti reklamní propagace vysoké a hodně se zkvalitnily, venkovní reklama na 

stadionu a kolem něj naopak velice zaostává.  

V karlovarském klubu také došlo vinou mnohokrát zmiňovaného sestupu i k 

poměrně výraznému snížení cen jednotlivých možností reklamní prezentace. 

 

6.2.1 Pevné mantinely 

 

Pevné mantinely jsou v ledním hokeji v České republice, ale také po celém světě, 

reklamní plochou, která je naprosto běžná. Je to také jediná reklamní plocha zasahující 

do prostoru hřiště, jež nemá po celém světě vůči reklamní prezentaci omezení, na rozdíl 

od ledu a hráčských dresů.  

Mantinely jsou také nejlépe viditelnou plochou pro umístění loga firmy. Tato 

reklama je tak viditelná jak pro diváky v hledišti KV Arény, tak pro diváky přímých 

televizních a internetových přenosů. Velmi často jsou reklamy výrazně viditelné i na 

fotografiích z utkání publikovaných v regionálním a celostátním tisku nebo na 

webových a facebookových stránkách klubu. V KV Aréně se také nacházejí dva 

světelné mantinely, což je v oblasti reklamy ve sportu poměrně nová věc. Tato reklama 
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samozřejmě upoutává vyšší pozornost. Mimo jiné i kvůli tomu, že na světelných 

mantinelech se loga partnerů mění v určitých časových intervalech. 

Cena je 50 000 Kč/m mimo záběr televizních kamer a 80 000 Kč/m v televizním 

záběru na sezonu. Vzhledem k absenci televizních přenosů ve WSM lize je toto 

vztahováno spíše k celkově vyšší atraktivitě míst umístěných u střídaček a dále 

k možnosti sledování internetových přenosů. 

Další možností, kam umístit reklamu partnera, je světelný mantinel. V karlovarské 

aréně jsou dva a logicky upoutávají větší pozornost.  

Cena za plochu „A“ 0,8 × 3,8 m (maximálně 10 reklamních sdělení 

v patnáctisekundových intervalech) je 150 tisíc Kč na sezonu. Cena za plochu „B“ 0,8 × 

3,8 m (maximálně 25 reklamních sdělení v desetisekundových intervalech) je 75 tisíc 

Kč na sezonu. 

V letošní sezoně došlo k průměrnému snížení ceny za možnost reklamní 

prezentace na mantinelech o 35 tisíc Kč. 

 

6.2.2 Ledová plocha 

 

Další velmi častou a známou formou reklamní prezentace je ledová plocha, která 

není na rozdíl od mantinelů dostupná tolika partnerům. Jedná se proto o dražší reklamu. 

Ledová plocha je také nejvýraznější plochou při televizních přenosech, kde je na 

kluziště trvalý a nepřehlédnutelný záběr. Tato plocha je určena především pro 

generálního sponzora nebo hlavní partnery a ceny za jednotlivá místa na ledě se výrazně 

liší. V tomto konkrétním případě ovšem opět narážíme na problém televizních přenosů, 

které WSM ligu nezahrnují.  

Máme zde tři základní plochy pro možnost prezentace partnerů. Jsou jimi kruhy 

pro vhazování buly (plochy A1, A2, A3, A4), útočné pásmo u modré čáry a střední 

pásmo (plochy B1 – B8), dále menší plochy v útočném pásmu u modré čáry (plochy C). 

V minulé sezoně, tedy v ročníku 2016/2017, byly plochy rozděleny do čtyř úrovní, 

rozlišovala se místa ve středním a útočném pásmu. Ve WSM lize jsou plochy za 

brankovou čarou a ve středovém kruhu vyhrazeny pro partnery soutěže, a tak nesmějí 

být využívány žádným z partnerů klubu. 
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- Cena za reklamu v kruhu pro vhazování, tedy na plochách A2 – A5, cca 60 m
2
  

je 700 tisíc Kč na sezonu. Pro plochu A1 je cena stanovena na 2 miliony Kč. 

 

- Cena za reklamu u modré čáry, plochách B5 – B8 a plochy C, 9 m
2 

je 1 milion 

Kč na sezonu. 

 

- Cena za reklamu na plochách B2, B3 a B4, nacházející se ve středním a útočném 

pásmu, je 1 milion Kč na sezonu a za plochu B1, která je oproti předchozím 

plochám B téměř dvojnásobná, je cena 2 miliony Kč. 

 

V této oblasti došlo také ke změnám, a to v rozdělení ploch a hlavně, ostatně jako 

u všech ostatních reklam, v ceně. Zde došlo k celkové ztrátě 650 tisíc Kč. 

 

Obrázek č. 5: Nabídka reklamní spolupráce na ledové ploše 

Zdroj: Nabídka reklamní spolupráce HC Energie Karlovy Vary 

 

6.2.3 Výstroj hráčů 

 

Dalším typickým znakem pro prostředí ledního hokeje v České republice je 

výstroj hráčů, která je pro reklamu využívána velice hojně. Je možné využít každý 

prostor na výstroji hráčů s výjimkou ploch vyhrazených marketingovému partnerovi 

WSM ligy (přední část přilby, rukávy a límec dresu). Poměrně zajímavá je také forma 

prezentace na brankářské výstroji, ovšem vlivem nedostatečného zájmu sponzorů před 

novou sezonou tato plocha zůstává u hráčů Energie zatím nevyužita. Reklamu na 
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brankářské výstroji v předchozích sezonách využívala společnost Hollandia, jež po 

minulé sezoně odstoupila a v letošní se do pozice sponzora vrátila. Dnes se reklama na 

betony nastříkává, jelikož nálepky vadily brankářům ve skluzu, z toho důvodu tato 

reklama nemůže být využita v průběhu sezony.  

Reklama na hráčské výstroji je prezentací loga firmy s maximální viditelností 

v hale při domácích i venkovních utkáních, dále v TV, na internetu nebo v tisku. 

Fotografie hráčů jsou viditelné nejen v regionálních, ale i v celostátních médiích. Zatím 

nejnověji obsazená plocha je na hráčských kalhotách, která dřív patřila Sokolovské 

Uhelné. Nyní je tato plocha vyhrazena pro společnosti Hollandia a Hopi. Cenová relace 

je od 100 tisíc do 3 milionů Kč za sezonu dle pozice a velikosti plochy. Nejdražší a 

nejlépe viditelná plocha, která je určena pro generálního sponzora, je na hrudi a 

v současné době zůstává stále nevyužita. Samozřejmě i zde došlo k výraznému poklesu 

ceny, v případě pozice na hrudi až o 2 miliony Kč. V případě ostatních ploch o statisíce 

až desetitisíce. 

 

Reklamní plochy jsou společně s cenami znázorněny na následující fotografii: 

 

Obrázek č. 6: Reklamní prezentace na hráčské výstroji 

 

Zdroj: Nabídka reklamní spolupráce HC Energie Karlovy Vary 
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6.2.4 Elektronická prezentace 

 

Nová KV Aréna skýtá mnoho možností elektronické prezentace. Jsou jimi 

multimediální kostka, elektronický prstenec a vnitřní TV okruh. Jsou to nejmodernější 

média pro prezentaci při sportovních utkáních. 

Multimediální kostka nad ledem je efektivní nástroj pro vysílání spotů, poutavých 

reklamních prezentací ve vysokém rozlišení, včetně zvukových sdělení a efektů. 

Prezentace probíhá vždy při rozbruslení týmů před utkáním, během přestávek mezi 

třetinami, a také v komerčních přestávkách. Spot je viditelný pro několik tisíc diváků 

přímo na stadionu. Ve spojení s elektronickým prstencem vzniká atraktivní prezentace 

s možností využití dynamických efektů, zobrazení webových stránek partnerů nebo 

akčních nabídek. V letošní sezoně se vzhledem k rozpočtu dlouho diskutovalo o využití 

těchto médií, zejména pak multimediální kostky, jejíž náklady jsou 15 tisíc Kč na zápas. 

Marketingová manažerka si nakonec kostku dokázala prosadit, jelikož je multimediální 

prezentace pro partnery velice atraktivní, při reklamních spotech poutá jednoznačně 

nejvíce pozornosti a příjmy z této prezentace jsou jednoznačně vyšší než náklady na ni. 

 

Cena balíčku 0KP (prezentace 2× kostka bez komerční pauzy + 3× prstenec) je 4 

tisíce Kč za utkání. Zvýhodněná cena balíčku na 26 utkání základní části soutěže je 80 

tisíc Kč. 

 

Cena balíčku 1KP (prezentace 3× kostka včetně 1 komerční pauzy + 5× prstenec) 

je 5 tisíc Kč za utkání. Zvýhodněná cena balíčku na 26 utkání základní části soutěže je 

102 tisíc Kč. 

 

Cena balíčku 2KP (prezentace 6× kostka včetně 2 komerčních pauz + 5× 

prstenec) je 8 tisíc Kč za utkání. 

 

6.2.5 Doprovodný program utkání 

 

V současnosti se stává velmi využívanou formou reklamy také doprovodný 

program k utkání. Je zde možnost uspořádat soutěž o ceny dané společnosti přímo na 

ledové ploše. Zapojují se do ní sami diváci na stadionu za asistence moderátora a 

maskota týmu. Ve spojení s multimediální kostkou a prstencem se jedná o atraktivní a 
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účinnou formu prezentace. Další možností je distribuce vzorků produktů v prostorách 

chodeb arény, kterou v minulosti využívala například firma Hollandia s ochutnávkou 

svých jogurtů. Tato zajímavá prezentace není v současné době využívána tolik jako 

v předchozích letech, jelikož partneři si stále zvykají na nové prostředí WSM ligy, 

avšak vzhledem k výkonům týmu začínají být stále více zainteresování. 

 

Cena je dle typu a rozsahu promo akce již od 2 tisíc Kč na utkání. 

 

6.2.6 Webové stránky klubu 

 

Poslední možností prezentace je reklama na webových stránkách klubu. Všichni 

partneři jsou zde uvedeni i s odkazem na webové stránky. Partneři přestávkového 

programu mohou dále využít prezentaci na vstupním coveru webu nebo jednu ze čtyř 

pozic umístění banneru.  

Webové stránky jsou navštěvovány pro sledování výsledků, rozpisů, rozhovorů, 

fotogalerie nebo diskuzního fóra. V roce 2016 webové stránky navštívilo téměř 230 tisíc 

lidí (celkově více než 1,1 milionu návštěv). To dělá z klubového webu nejsledovanější 

regionální stránky v Karlovarském kraji. K reklamní prezentaci klub využívá i své 

facebookové stránky, kde se ale reklama nevyskytuje až tak často, protože klub chce 

udržovat Facebook více pro komunikaci s fanoušky než ho zahlcovat reklamou. 

 

Cena dle velikosti a umístění banneru je od 1 500 Kč za týden nebo 3 tisíc Kč za měsíc. 

 

6.2.7 VIP prostory KV Arény 

 

V tomto případě se nejedná přímo o prodej reklamy. Sponzoři klubu zde mohou 

trávit příjemné chvíle během utkání, pozvat si zaměstnance či partnery, využívat tyto 

prostory k prezentaci vlastních produktů, ochutnávkám a distribuci vzorků. KV Aréna 

disponuje celkem 26 skyboxy, které se nacházejí ve VIP patře s vlastním vstupem 

odděleným od hlavního vstupu pro diváky. Pro obchodní partnery je také k dispozici 

parkování přímo pod KV Arénou. V těchto prostorech je také možnost setkat se 

s ostatními obchodními partnery klubu a jinými významnými osobnostmi regionu.  
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6.3  Prezentace a propagace klubu 

 

Prezentace a propagace jsou pro sportovní organizace velice důležité prvky. Díky 

nim se chce klub dostat do povědomí lidí a vytvořit silnou emocionální vazbu mezi 

fanoušky, klubem a městem. Tento prvek mají velmi dobře zvládnutý například 

v brněnské Kometě - vazba je enormně silná a téměř každý obyvatel Brna se cítí jako 

patriot klubu i města. Propagování rozhodně není levná záležitost a vyžaduje mnoho 

finančních prostředků, avšak může mít formu informační či upomínací a vytváří různé 

vazby. Klub HC Energie Karlovy Vary využívá ke své prezentaci zejména mediální 

komunikaci a různé prostředky outdoorové prezentace. 

 

6.3.1 Mediální komunikace 

 

Mediální komunikace má velice široký dosah a je nezbytná pro šíření informací o 

dění v klubu. V karlovarském hokejovém klubu, podobně jako v ostatních evropských 

týmech, je právě mediální komunikace nejrozšířenější formou. Klub se dlouhodobě 

snaží udržovat vztahy s mediálními partnery, kterých je velké množství různého 

charakteru. Zde dochází ke spolupráci na barterové bázi, tudíž poskytování reklamy za 

využití různých komunikačních nástrojů. V tomto případě se jedná primárně o tisk, kde 

funkci hlavního partnera zastává Karlovarský Deník, dále rozhlas a partnera Rádio 

Egrensis. Za další formu mediální komunikace se dá také považovat spolupráce 

s tiskárnou Garmond Dalovice, která klubu vytváří veškeré tiskoviny jako například 

ročenky či plakáty. Do této formy komunikace také může spadat partnerství 

s obchodními centry, již klubu umožňují vyvěsit rozpis zápasů, plakáty, ale hlavně 

pořádat autogramiády a setkání s hráči, což je zajímavé i pro samotná obchodní centra.  

 

 Rozhlas 

 

Jak již bylo zmíněno výše, hlavním partnerem karlovarského klubu je Rádio 

Egrensis, což je relativně nový partner. Ještě donedávna tuto funkci zastávala jiná 

rozhlasová stanice, a to Rádio Dragon. Od této spolupráce se ale odstoupilo z toho 

důvodu, že stanice nebyla schopna klubu propagovat partnery v rámci vysílání 

pozvánek na utkání, což byla z hlediska podmínek kooperace naprostá nutnost. 
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Rozhlasová komunikace je stále hojně využívaný prostředek výhodný zejména ve 

využití cílení propagace do konkrétní oblasti. 

 

 Webové stránky klubu 

 

Webové stránky HC Energie Karlovy Vary – www.hokejkv.cz - jsou 

nejsledovanější regionální webové stránky v Karlovarském kraji. V roce 2016 klubový 

web navštívilo téměř 230 tisíc unikátních návštěvníků, celkově více než 1,1 milionu 

návštěv. Oblíbenost internetových stránek však stále klesá, a to především z důvodu 

využití Facebooku a Instagramu, kde bývají přidávány podobné příspěvky i s odkazem 

na webové stránky klubu. 

 

 Sociální sítě 

 

Sociální sítě fungují již několik let a staly se neodmyslitelnou částí našich životů. 

Dnes už jen velmi těžko najdeme někoho, kdo by je nevyužíval nebo ani neměl ponětí, 

o co se jedná. Nejsou to pouze lidé, ale i téměř všechny kluby i firmy v České republice, 

kteří používají tuto formu mediální komunikace ke svému zviditelnění. Sociální sítě 

mají také výhodu v možnosti rychlé reakce na události, v jednoduchosti přidávání 

příspěvků a reakci na připomínky a přání fanoušků. Klub HC Energie Karlovy Vary 

využívá tři nejznámější sociální sítě, jimiž jsou Facebook, Instagram a Twitter. Na 

facebookových stránkách překročil počet sledujících 27 tisíc lidí, na Instagramu sleduje 

Energii 3 800 fanoušků a na Twitteru 2 500. Zatímco Twitter je v posledních letech 

odsunut do pozadí, Instagram zažívá ohromný rozmach a je pro mediální komunikaci 

v současné době dokonce využívanější než facebookové stránky. Přestože Facebook 

vystupuje do popředí, je důležité, aby nebyl účet klubu zahlcován reklamou. Toto 

komunikační médium totiž tvoří zejména hlavní komunikační bránu mezi klubem a 

fanoušky, nikoliv primárně partnery. Ovšem je nezbytně důležité udržovat právě přímý 

kontakt s fanoušky a udržovat s nimi pevné vazby. 
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6.3.2 Outodoorová prezentace 

 

Klub HC Energie Karlovy Vary využívá ke své propagaci také nemalé množství 

venkovních reklamních ploch po celém kraji - ať už ze svých zdrojů, tedy ploch, které 

vlastní samotný klub, nebo v rámci pronájmu od vlastníka, v tomto případě KV Arény, 

či soukromých vlastníků a města Karlovy Vary. Jak již bylo zmíněno, oproti bývalému 

stadionu v ulici Dolní Kamenná není naplno využíváno potenciálu, který skýtají 

venkovní prostory KV Arény, ať už k vlastní propagaci nebo propagaci partnerů. Je to 

dáno mimo jiné i tím, že klub není vlastníkem stadionu.  

Karlovarský hokejový klub je největším a nejpopulárnějším klubem v kraji, a 

proto by měla být cítit vazba města s klubem téměř na všech místech. O to se klub snaží 

právě využitím ostatních ploch ve městě. A je pravdou, že v Karlových Varech se 

nevyskytuje příliš míst, kde by přítomnost karlovarského hokeje nebyla cítit. Klub se 

připomíná plakáty s pozvánkami na utkání, billboardy, reklamou na autobusech, ale 

například i obyčejnými vlajkami, které nemají žádné sdělení, pouze vyjadřují spojení 

města s klubem. Tyto vlajky se nacházejí v centru města u budovy Becherplatzu, rovněž 

partnera karlovarské Energie, působí velice dobrým dojmem a navazují patriotické 

cítění. Dále také dochází k využití multimediálních ploch, kterých není takové 

množství, ale o to významnější je reklamní sdělení. Takovou plochou je například 

nepřehlédnutelná obrazovka na střeše budovy Elite poblíž centra v Karlových Varech. 
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7 Návrhy na zlepšení marketingové komunikace 
 

Vzhledem k tomu, že nepříznivá situace v klubu trvá již několikátou sezonu, je 

nezbytné, aby klub udělal co nejvíce kroků ke zlepšení situace. Jelikož má Karlovarský 

kraj nejméně obyvatel a je jednoznačně ekonomicky nejslabší ze všech krajů v České 

republice, měl by klub využívat především marketingových aktivit, které možná nejsou 

plně využívány.  

Klub také začal výrazně šetřit, a to právě i na marketingu. Vzhledem k úzkému 

propojení mezi klubem, fanoušky a sponzory se mi právě škrty v marketingu zdají spíše 

neefektivním opatřením. Klub by si měl zejména v době krize tvořit pevné divácké i 

sponzorské jádro. Právě tento nástroj je velmi důležitý, samotný hokejový produkt není 

tvořen pouze herním a výsledkovým projevem týmu, ale lidi stále více zajímají 

informace ze zákulisí a ze života hráčů. V dnešní době, kdy je ohromná konkurence ve 

všech odvětvích, by měl i sportovní klub umět zaujmout vícero způsoby. 

Hlavním cílem této práce je poskytnutí konkrétních a realizovatelných návrhů, jež 

by mohl klub HC Energie Karlovy Vary v praxi využít. Návrhy byly sestaveny na 

základě informací získaných z rozhovorů s pracovníky klubu, ale také s fanoušky, 

respektive s předsedou fanklubu. K některým návrhům bylo dosaženo samotným 

pozorováním, a také dobrou znalostí prostředí klubu, regionu a v něm působících firem. 

Při sestavování návrhů bylo také nutno vzít v úvahu vzít ekonomickou situaci 

klubu, v níž se nyní nachází. Je známo, že klub HC Energie Karlovy Vary se 

dlouhodobě nenachází v optimální finanční situaci, což je dáno hned několika faktory. 

Proto je jasné, že i výdaje klubu musí být omezeny. A právě marketing je položka, u 

které se škrtá mezi prvními, a také ve větším rozsahu. I když podle mého názoru právě 

zvýšení výdajů na marketing dovede stimulovat zájem fanoušků i sponzorů, tudíž může 

vést i ke zlepšení ekonomické situace. V první řadě tedy bylo v mém zájmu věnovat se 

těm nejlevnějším a nejsnadněji realizovatelným návrhům. 
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7.1 Sponzoring 
 

 Spolupráce s německými firmami 

 

Vzhledem k tomu, že se klub nachází v tíživé situaci, co se sponzoringu týče, už 

třetí sezonu funguje bez generálního partnera a nástup nového generálního partnera se 

zdá být kvůli situaci v kraji sestupu do WSM ligy utopií, je pro klub nezbytné, aby začal 

navazovat partnerství zejména s menšími a středně velkými firmami v Karlovarském 

kraji. Klub by měl ale také využívat potenciál, který je dán geografickou polohou. 

Z Karlových Varů je to k německým hranicím se spolkovými zeměmi Bavorskem a 

Saskem zhruba 50 kilometrů. Určitou část fanoušků karlovarského hokeje navíc tvoří 

právě němečtí občané, kteří jezdí sledovat zápasy a mají vlastní facebookové stránky na 

podporu klubu. Německé firmy jsou mimo jiné ve většině případů i kapitálově silnější 

než podniky v Karlovarském kraji. Podle slov marketingové manažerky se klub již 

snažil navázat s německými firmami spolupráci, zatím ale neúspěšně. Klub by měl 

zacílit na německé firmy vyrábějící sportovní produkty nebo poskytující sportovní 

služby, příkladem toho může být nedaleký ski areál Oberwiesenthal. 

 

 Spolupráce se ski areály 

 

Již v předchozím odstavci bylo naznačeno, že klub by se měl ubírat cestou 

navazování spolupráce se sportovními centry. Zároveň byl zmíněn německý ski areál 

Oberwiesenthal. Právě ski areálů je v Karlovarském kraji a příhraniční oblasti 

nadprůměrné množství, hovoříme zde o čtyřech velkých ski areálech, jimiž jsou 

Klínovec, Plešivec, Neklid a již zmíněný Oberwiesenthal, ale také mnoho dalších 

menších ski areálů. Navrhuji tedy nabídnout spolupráci s jedním větším a jedním 

menším ski areálem (Ski areál Klínovec, Ski areál Pernink) vzhledem k tomu, že jak 

sportovní kluby, tak sportovní areály mají podobnou skupinu zákazníků a oba jsou 

ekonomicky silnými subjekty, kde by měla být vzájemná spolupráce oboustranně 

prospěšná. 
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  Prohloubení spolupráce s ČLR 

 

Začátek a první idea spolupráce s Čínou se datuje již do roku 2014, ovšem až 

v roce 2016 došlo k domluvě mezi karlovarským hokejovým klubem, čínským klubem 

Qiqihar Dragons a společností GEA, která byla zprostředkovatelem této spolupráce. 

Úplným počátkem bylo memorandum podepsané českým a čínským prezidentem, jež 

pojednávalo o spolupráci v ledním hokeji. V roce 2017 se pětice čínských hokejistů 

zúčastnila hokejového kempu v Karlových Varech. Tato spolupráce má ohromný 

potenciál a je třeba ji neustále rozvíjet. Je nutno Čínu vnímat jako nesmírně silného 

partnera. Čína je pro Českou republiku čtvrtým největším obchodním partnerem a i 

z tohoto důvodu dává prohloubení spolupráce smysl. Klub Qiqihar by měl s klubem HC 

Energie uzavřít spolupráci a čínští hokejisté by měli být každoročně zváni na kempy ve 

stále větším počtu. Opačným směrem by naopak měli putovat čeští hráči a trenéři. 

Spolupráce hokejových klubů by tak mohla být začátkem pro sponzoring od čínských 

firem. Na příkladu fotbalového klubu SK Slavia Praha, který je sponzorován společností 

CEFC China můžeme vidět, že tato spolupráce může fungovat a být dlouhodobě 

přínosná 

 

7.2  Interakce s veřejností 
 

 Tréninky pro veřejnost 

 

Veřejné tréninky začínají být stále více populární a v zámoří i ve vrcholovém 

fotbalu jsou samozřejmostí. Komentované tréninky pořádá například FC Barcelona 

nebo Manchester United. Dokonce veřejný trénink fotbalového klubu Fenerebahce 

Istanbul navštívilo 28 tisíc diváků. Komentovaný trénink pro veřejnost uskutečnil v této 

sezoně klub HC Vítkovice Ridera s komentářem od hlavního trenéra Jakuba Petra. Tato 

akce sklidila úspěch a těšila se poměrně velkému zájmu diváků. Je to příjemné zpestření 

pro hráče i veřejnost, což potvrdili i samotní vítkovičtí hráči. Navrhuji uskutečnění 

komentovaného tréninku pro veřejnost i klubem HC Energie Karlovy Vary. Takovéto 

tréninky divákům lépe přiblíží fungování týmu a pomohou budovat pozitivní vztah mezi 

fanoušky a klubem. Pokud by takovýto komentovaný trénink měl úspěch, mohl by být 

organizován jednou či dvakrát za měsíc. Navrhuji, aby tomuto kroku byla přizpůsobena 
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i reklamní prezentace, tedy znázornění sponzorů i na tréninkových dresech, kde 

standardně žádné reklamy nejsou. Tento krok by měl vzbudit větší zájem veřejnosti i 

sponzorů. 

 

 Charitativní akce 

 

V tomto případě rozhodně nejde pouze a marketing, ale především o vůli a snahu 

pomoci. Nehledě na to, že každá účast na charitativní akci vytváří o klubu i o hráčích 

pozitivní mediální obraz. Klub se v charitativních akcích angažuje například sběrem 

plyšových hraček pro děti z dětských domovů. Klub by mohl některé charitativní akce 

podporovat i finančně, ale zásadní by mělo být přímé zapojení hráčů, samozřejmě pouze 

těch, kteří o to stojí. Tím jsou míněny návštěvy v nemocnicích, dětských domovech 

nebo útulcích (Karlovaská krajská nemocnice, dětský domov Ostrov, útulek Bety). Tyto 

aktivity jsou společnosti prospěšné a zároveň s sebou přinášejí chtěnou publicitu. 

  

 Spolupráce se školami 

 

V Karlových Varech a okolí se nachází spousta základních a středních škol. Právě 

mladé diváky by měl klub oslovit vzhledem k tomu, že právě oni zůstávají klubu 

loajální a je zde potenciál vytvoření silné citové vazby. Tyto spolupráce fungují 

v mnoha extraligových klubech a i karlovarský hokejový klub by měl poskytovat 

školám volné vstupenky na vybraná utkání. Například jednou za čtyři domácí utkání. 

Na každém z těchto utkání by docházelo k účasti čtyř tříd ze čtyř škol, zároveň by 

mohla probíhat soutěž o školu, která klub v utkání nejlépe podpoří – dobrým fanděním, 

originálním transparentem a podobně. Vzhledem k tomu, že téměř žádný duel nebyl 

v posledních letech vyprodaný, nepřišel by klub o žádné peníze, navíc by pomohl 

vylepšit atmosféru a získat pro klub nové mladé fanoušky. Management klubu sdělil, že 

pokusy o tyto akce již proběhly, ale tato myšlenka jistě půjde dále rozšiřovat a 

spolupráce se školami může pro klub znamenat přínos. 
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 Propojení s ostatními sportovními kluby 

 

V tomto případě se jedná o propojení se sporty nejen v Karlových Varech, ale 

celém Karlovarském kraji. Tato spolupráce již do jisté míry funguje, ale je zapotřebí, 

aby se sportovní kluby v Karlových Varech navzájem podporovaly. To znamená 

vzájemnou propagaci a zvolení hracích časů tak, aby se nekryly. Vedle hokeje se těší 

v Karlových Varech poměrně vysoké popularitě také volejbal. Místní volejbalový klub 

má svůj domácí stadion rovněž v areálu KV Arény, tudíž by bylo rozšíření spolupráce 

snadno realizovatelné a jistě přínosné pro oba subjekty. Mimo to navrhuji dále rozvíjet 

také spolupráci s fotbalovým a florbalovým klubem. 

 

7.3 Propagace a prezentace  

 

 Prezentace na venkovních prostorech KV Arény  

 

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, využití outdoorové prezentace 

na stadionu a kolem něj je nedostatečná. Je zde pouze jedna LED obrazovka a dva 

billboardy s reklamou. Jelikož kolem stadionu vede vytěžovaná hlavní silnice a kvůli 

utkáním se zde shromažďuje velké množství lidí, je důležité, aby tato plocha byla lépe 

využívána. Navrhuji tedy přidat minimálně dva billboardy, jeden s pozvánkou na utkání 

a další s reklamou. V tomto případě je samozřejmě nezbytné, aby došlo k domluvě s KV 

Arénou, která by si mohla nárokovat část z příjmů z využití reklamních ploch, a tudíž 

by při tomto kroku došlo pouze k nákladům spojeným s realizací instalace reklamní 

plochy, nikoliv za nájem těchto ploch. K tomuto návrhu přispěl rozhovor s ekonomkou 

klubu a také pozorování. 

 

 Plné využití zvukových efektů v aréně 

 

Dalším, dle mého názoru naprosto zbytečným nedostatkem, který byl realizován 

pozorováním na stadionech pražských klubů i na karlovarském stadionu, je neúplně 

využívaná zvuková stopa při reklamě či audio a video prezentaci na multimediální 

kostce. Reklama v tomto případě musí poutat pozornost všech diváků na stadionu a při 

nedostatečném ozvučení se to ne vždy daří. Partneři klubu dávají za prezentaci na 
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multimediální kostce nemalé peníze a vyšší hlasitost by rozhodně nebyla na škodu. To 

samé platí i pro prezentaci pro fanoušky, kde by byla možnost diváky vtáhnout více do 

děje. KV Aréna je stadionem fungujícím teprve osm let, proto by se nemělo jednat o 

technický problém. Na zápasech HC Sparta Praha je dle subjektivního pocitu stopa o 

poznání hlasitější, což je patrné i na reakcích diváků. 

 

 Sociální sítě  

 

Dále se jedná o využití facebookových a instagramových stránek, kam se 

přidávají především sestavy, výsledky týmů a fotografie ze zápasů. Tento návrh byl 

sestaven na základě rozhovoru s marketingovou manažerkou klubu. Chybí mi zde větší 

snaha o aktivní zapojení fanoušků stránky, čehož by se jistě dalo využít vyhlášením 

facebookových soutěží, ať už o podepsané hráčské dresy, reklamní předměty některých 

z partnerů klubu nebo například o večeři s vybraným hráčem. Klub by měl také sdílet 

více informací ze zákulisí klubu a ze života hráčů. Tyto informace by i podle slov 

samotného předsedy fanklubu diváci jistě ocenili. Tímto by se zajistilo větší propojení 

s fanoušky a vyšší zájem lidí o hokej v Karlových Varech.  

 

 Reklama na hráčských dresech  
 

S odstoupením generálního partnera Sokolovské Uhelné došlo i k uvolnění 

některých reklamních ploch, z nichž velmi zajímavá je právě ta na hráčském dresu, 

která se nachází na hrudi. Tuto plochu zaujala firma majitele klubu Koncern Holoubek. 

Ale tato firma i s touto plochou zaujímá celkem tři místa na dresu – z toho jedno na 

zádech, jedno na hrudi a jedno na břiše. Navrhuji, aby si firma Koncern Holoubek 

ponechala pouze logo na zádech a na hrudi, vzhledem k tomu, že na přední části těla 

několik centimetrů od sebe se nacházejí dvě úplně stejné reklamy. Plocha na břiše by 

tedy měla být uvolněna jinému hlavnímu partnerovi (Tenza a.s.). Zároveň by u této 

plochy mělo dojít ke snížení ceny z 2 mil. Kč na 1,5 mil Kč, vzhledem k tomu, že tato 

plocha není tak dobře viditelná jako například plocha na zádech (1,5 mil. Kč). Touto 

cestou by také bylo možné získat více peněz jiných než od samotného majitele klubu 

Karla Holoubka. 
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 Využití hráčů pro marketing 

 

Komunikace a udržování vztahů s veřejností, primárně tedy s diváky a sponzory, 

je pro klub naprostou nezbytností. Klub má za úkol si vytvořit silnou základnu 

loajálních fanoušků, proto je dobré divákům v co nejvyšší míře vyhovět a přinášet 

zároveň něco navíc. Jelikož jsou hráči nejsledovanějšími členy klubu, mělo by být dle 

mého názoru naprostou nezbytností jejich výraznější využití, a to například v různých 

soutěžích, jak již bylo zmíněno - třeba o večeři s vybraným hráčem apod. Vzhledem 

k tomu, že většina sponzorů klubu jsou také sportovní a hokejoví fanoušci, navrhuji 

společné sezení hráčů s partnery alespoň dvakrát za sezonu, ale také nabídku možnosti 

využití hráčů pro marketingové aktivity nejvýznamnějších sponzorů, samozřejmě po 

vzájemné domluvě a s finanční kompenzací pro samotné hráče. Využití hráčů by 

spadalo i do samotné propagace klubu, která už je ve větší míře využívána, ale stále je 

možné ji rozvíjet. Například pozvání na utkání od hráčů v rozhlasu. I sám management 

klubu uznal, že v tomto směru mají rezervy, ale je znát, že za poslední sezonu došlo 

k velkému pokroku, což je patrné například na pozápasových oslavách s fanoušky. 

 

 Angažování zajímavé osobnosti 

 

Existuje mnoho způsobů, jak přilákat diváky na stadion a vzbudit v lidech větší 

zájem o klub a dění v něm. Nakonec ale lidé stejně navštěvují zimní stadiony primárně 

kvůli výsledkům a hráčům. A právě hráčů se týká tento návrh. Změnit výsledky týmu 

angažováním kvalitních hráčů je velice obtížné a nákladné, ale vzbudit zájem lidí lze i 

za pomoci jedné osobnosti. Toto je naprosto patrné v klubu Rytíři Kladno, kde enormně 

vzrostla návštěvnost po příchodu Jaromíra Jágra. Nemusí se ale nutně jednat o hráče 

nejvyšší kvality. Diváky baví také zajímavé nebo kontroverzní osobnosti. V Karlových 

Varech již působila řada takových osobností, z nedávné minulosti můžeme jmenovat 

například velmi kontroverzního, lidmi oblíbeného i nenáviděného útočníka Radka Dudu 

nebo bývalého obránce Libora Ustrnula, který se proslavil velmi tvrdou hrou, a diváci v 

Karlových Varech na něj stále vzpomínají. Podobné hráče můžeme najít i v české 

nejvyšší soutěži. Za zmínku stojí například plzeňský Ryan Hollweg. Karlovarský klub 

by mohl zvolit podobný postup a angažovat hráče podobného charakteru. V úvahu 

přichází například urostlý kanadský útočník Josh Gratton, aktuálně působící v Nových 

Zámcích ve slovenské lize. Tento pětatřicetiletý útočník má zkušenosti z NHL a KHL a 
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v minulé sezoně dokonce odehrál 14 zápasů za kladenský hokejový klub, takže se ani 

nejedná o hráče, který by klub stál příliš peněz. Tento hokejista, i přestože je útočník, je 

typově velmi podobný již zmiňovanému Liboru Ustrnulovi, tedy tvrdý hráč, který se 

nebojí fyzických střetů a je diváky ohromně oblíbený. Mimo to je hráčem, který hraje 

dobře v oslabení a dokáže být produktivní. Navrhuji příchod Joshe Grattona, nebo hráče 

podobného typu výměnou za jiného hokejistu, nebo koupí s následným prodejem jiných 

hráčů. Zahraniční hráči přitom bývají i levnější variantou, jelikož se na ně nevztahují 

tabulky. Zároveň takto zajímavý hráč by měl stimulovat chuť diváku k nákupu 

suvenýrů. 

 

7.4  Finanční kalkulace 
 

 Plné využití zvukových efektů v aréně                                       

 Lepší využití sociálních sítí                           

 Reklama na hráčských dresech                

 Tréninky pro veřejnost                          

 Charitativní akce                                   

 Spolupráce se školami                 

 Propojení s ostatními sportovními kluby             

 Spolupráce s německými firmami                         

 Spolupráce se ski areály                         

 Spolupráce s Čínou                

 Využití hráčů pro marketing                              80 000 – 100 000,- 

 Pronájem billboardů v okolí KV Arény                        60 000,- 

 Nákup nového hráče          300 000 – 400 000,- 

 Prodej stávajícího hráče       300 000 – 400 000,- 

           Celkem                   140 000 – 160 000,- 

  

 

Vzhledem k finanční situaci klubu byla většina návrhů koncipována tak, aby 

náklady na jejich realizaci byly žádné nebo minimální. Z tohoto důvodu je v práci 

věnována pozornost zejména sponzoringu, ze kterého spíše plynou příjmy a vztahům 

s veřejností, které s sebou přináší rovněž minimální náklady. Výjimku zde tvoří 
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angažování nového hráče, což je položka s nejvyšší cenou, ovšem nákup nového hráče 

by měl být následně kompenzován prodejem jiného hráče a náklady by se měly nulovat. 

Zde by ovšem také záleželo na tom, jaký hráč by byl prodán. Další nákladnou položkou 

je pořízení dvou billboardů v okolí KV Arény. Posledním finančně nákladným návrhem 

je využití hráčů pro marketing, u tohoto návrhu se jedná pouze o navýšení stávající 

částky. Finanční kalkulace se vztahuje na jeden rok. 
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8 Diskuze 
 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout postupy ke zlepšení marketingové 

komunikace, které by byly reálné a využitelné v praxi. K těmto návrhům jsem se snažil 

dospět důkladnou analýzou několika faktorů v klubu HC Energie Karlovy Vary, jež 

vycházela primárně z rozhovorů s pracovníky klubu, kteří mají k marketingu velmi 

blízko, tedy marketingovou ředitelkou a ekonomkou klubu, dále proběhl rozhovor 

předsedou fanklubu, který měl přiblížit názory a postoje fanoušků na aktivity klubu. 

Dále bylo využito analýzy interních dokumentů a osobního pozorování. Domnívám se, 

že rozhovor s generálním manažerem klubu Karlem Holoubkem by do práce mohl 

přinést i jiný pohled na věc než z očí marketingových pracovníků a fanoušků, kteří ne 

vždy mají možnost prohlédnout do nitra klubu a získání naprosto přesných informací. 

Ovšem rozhovor neproběhl vzhledem k velkému pracovnímu vytížení majitele a 

generálního manažera klubu Karla Holoubka. Tento rozhovor by mohl přinést zejména 

lepší orientaci ve financích klubu a možností i směrem k marketingu. 

Práce byla také ovlivněna probíhající sezonou, v níž rovněž proběhlo mnoho 

změn, které nemusely být přesně registrovány a interpretovány. V práci také nemohla 

být uvedena situace týkající se play-off WSM ligy, které probíhá až v době odevzdání 

bakalářské práce a dochází tedy k absenci výsledků vyřazovacích bojů. Tyto výsledky 

by pravděpodobně byly jiné než ty získané pouze ze základní části, a to co se týče 

návštěvnosti, možností reklamní prezentace, sponzoringu, cen vstupenek a dalších. 

V práci nebyly také uvedeny některé původně zamýšlené návrhy na zlepšení 

marketingové komunikace, které byly odstraněny zejména vlivem rozhovorů 

provedených s marketingovou ředitelkou Ing. Hanou Petrželkovou a ekonomkou 

Lenkou Polákovou. O tyto návrhy se už klub v minulosti pokusil nebo byly vzhledem 

k jiným faktorům neuskutečnitelné, jako například kvůli nezájmu manažerů 

jednotlivých firem o hokej v Karlových Varech. Jednalo se o návrh angažování nového 

generálního sponzora, jímž se mohla stát nějaká z firem prodávajících minerální vody, 

například firma Mattoni, u níž ale italské vedení firmy nemá zájem sponzorovat hokej 

v Karlových Varech. Dále se jednalo o návrh týkající se změny názvu a loga 

v návaznosti na odstoupení generálního partnera Sokolovské Uhelné, ovšem tento návrh 

byl zamítnut, jelikož i firma majitele klubu Karla Holoubka se zabývá energetikou. 

Název Energie tedy z tohoto pohledu nemá smysl měnit. Posledním odstraněným 

návrhem bylo vytvoření nové rivality, která ale svévolně vznikla v průběhu sezony 
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s dalším z klubů ze severozápadu Čech, tedy s Trhači Kadaň. Dalším klubem, který je 

možné nově považovat za rivala je hokejový klub HC Motor České Budějovice, jenž 

stejně jako karlovarský hokejový klub patří k nejlepším a nejznámějším ve WSM lize. 
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9  Závěr 
 

Hokejový klub HC Energie Karlovy Vary je klubem s bohatou historií psanou od 

roku 1929, který si již vytvořil v českém hokeji jméno a neodmyslitelně patří mezi 

tradiční hokejové kluby v České republice. V současnosti se klub nenachází v optimální 

situaci, co se týče sportovních i ekonomických výsledků. Je zde mnoho nestandardních 

věcí, jež se udály v posledních letech, jako absence generálního sponzora nebo sestup 

do druhé nejvyšší soutěže v minulé sezoně. Toto je pro klub i fanoušky velice frustrující 

a klub by měl podniknout co nejvíce kroků, které povedou ke zlepšení situace a 

k návratu zpět do extraligy.  

Nyní se zdá, že klub se ekonomicky vzpamatoval a je na dobré cestě k návratu 

mezi přední české hokejové kluby, ovšem stále se zde nachází mnoho problémů, které 

mohou komplikovat budoucnost karlovarského hokejového klubu. Tyto problémy 

můžeme vnímat i v marketingu, jenž by měl výrazně pomáhat k vylepšení finanční 

situace v klubu. Ovšem i samotní marketingoví pracovníci mají velmi ztíženou úlohu 

vlivem snížení celkových výdajů, které se samozřejmě výrazně dotkly i marketingu. 

Z tohoto důvodu byly mé návrhy konstruovány tak, aby korespondovaly s finanční 

situací v klubu.  

Z provedené analýzy je patrné, že právě ve sponzoringu má klub velké rezervy. I 

přes neobvykle komplikovanou situaci je nezbytné, aby se klub pokusil o angažování 

nového generálního partnera, bez něhož v dlouhodobém hledisku existuje pouze 

minimální šance na úspěšné působení v extralize ledního hokeje. Minimálně v nejbližší 

době je nutné získat alespoň silného hlavního partnera nebo větší množství středních 

firem pro sponzoring, kterým současná v klubu nahrává. 

HC Energie Karlovy Vary se svou moderní multifunkční arénou skrývá velký 

potenciál zejména v oblasti sponzoringu a možnosti reklamní prezentace, který ale není 

naplno využíván. Nyní klub balancuje na hraně mezi extraligou a WSM ligou, ovšem 

budoucnost je stále nejistá. Není příliš pravděpodobné, že se klub navrátí tam, kde 

figuroval před 10 lety, tedy na špičce extraligy s jedním z největších rozpočtů v České 

republice, ale stále je šance hrát důstojnou roli v nejvyšší soutěži a upevnit si tam svou 

pozici. Proto nyní nastává ten pravý čas využít příležitostí, jimiž klub disponuje, vytěžit 

z nich maximum, stabilizovat ekonomickou situaci a opět se navrátit mezi českou 

hokejovou elitu. 
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Vzhledem k tomu, že se o karlovarský hokejový klub zajímám spoustu let a záleží 

mi na osudu hokeje v Karlových Varech, bylo by určitou formou ocenění mé práce 

praktické využití některých z mých poskytnutých návrhů, které by dále byly prospěšné a 

znamenaly pro klub přínos.  
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Přílohy: 
 

Příloha č. 1: Rozhovor s ekonomkou klubu Lenkou Polákovou: 

 

Jaký je rozpočet pro sezonu 2017/2018? 

 

Rozpočet je v současné době razantně snížen, což je dáno i pádem do WSM ligy. 

Snažíme se získat i peníze ze státního rozpočtu, ale již nyní máme vyčerpané dotace De 

minimis, takže už nemůžeme využívat tento příspěvek na chod A-týmu. Peníze se tedy 

snažíme získat primárně přes sponzory. 

 

Jak to je nyní se sponzoringem od Sokolovské Uhelné? 

 

Sokolovská Uhelná, nejsilnější firma v kraji, odstoupila před třemi roky z pozice 

generálního partnera a od této sezony již nesponzoruje vůbec, podepsaly se na tom i 

spory s ČEZem. 

 

Sehnal klub jiného významného sponzora? 

 

Ano, Dr. Max, ale nejedná se o tak významnou částku jako od generálního partnera, 

nýbrž je to stále významný příspěvek. Snažíme se shánět více menších sponzorů. 

 

Jak je to s financováním mládeže? 

 

Mládež je financována kompletně od Karlovarského kraje. 

 

Jak se klub prezentuje? 

 

Máme uzavřené smlouvy s mediálními partnery, jako jsou rádio Egrensis, Karlovarský 

deník, tiskárnu Garmond, dále web, billboardy v Karlových Varech i jiných městech. 

Když jsme působili v extralize, tak i televize. 
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Jsou nějací potenciální sponzoři? Napadá mě například společnost Mattoni. 

 

Komunikace s Mattoni probíhá každoročně a zájem o spolupráci nemají, mají zájem 

pouze o reprezentaci. Naopak menší firmy se sestupem projevují zájem. 

 

Jaká je návštěvnost? 

 

Návštěvnost klesla, ale ne tak výrazně, jelikož jsme nyní na prvním místě. Pohybuje se 

okolo 2500 lidí. Nyní nemáme ani maskota, jelikož klub šetří. 

 

Má klub zájem o postup? 

 

Ano, ale řeší se stále finanční zajištění. Hodně sázíme na mládež. 

 

Myslím si, že je dobré mít v týmu zajímavé nebo kontroverzní osobnosti jako byl 

Radek Duda nebo Libor Ustrnul. 

 

Tito hokejisté jsou pro lidi zajímaví a bohužel už zde Radek Duda nepůsobí. Je to velmi 

emotivní hráč, který vyvolával kontroverzi, ale lidé na tyto hráče rádi chodili na stadion. 

 

Jak výrazná je podpora od města a kraje? 

 

Kraj nám přispívá na mládež. Letos jsme ještě od kraje dostali mimořádnou dotaci. 

Město přispívá stabilně. Na A tým by nám chtělo město také přispět, ale je to složité 

vzhledem k tomu, že náš klub je s.r.o. 

 

Došlo ke zlevnění se sestupem? 

 

Ano, jsou levnější reklamy, sponzoring i vstupenky. Klub se snaží velmi šetřit. V našem 

kraji je velmi složité financovat sportovní klub a mnoho peněz přispívá sám majitel 

klubu. Také velká spotřeba financí a materiálu je u A-týmu. 
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Všiml jsem si na dresu volného místa na hrudi? Dojde k jeho využití pro reklamu? 

 

Zatím ne, byl to prostor pro Sokolovskou Uhelnou, generálního sponzora, nyní tato 

plocha zůstává volná. 

 

Jaký má vliv politická situace? 

 

Je to složité, přehnaná byrokracie nám velmi ztěžuje práci. Nejsložitější je vždy to 

období, kdy dochází ke změnám ve vládě. 

 

Napadlo mě, že by klub mohl spolupracovat s německými firmami a nově i 

čínskými, vhledem k tomu, že nyní již určitá spolupráce probíhá. 

 

Pokusy o spolupráci s německými firmami již proběhly, bohužel neúspěšně. Klub má i 

spoustu německých fanoušků, takže by tato spolupráce byla jistě přínosná. Spolupráce 

s Čínou je velmi zajímavá. Čínští hokejisté byli z našeho systému velmi překvapení a 

stále se snažíme udržovat kontakt, ale zatím z toho žádné partnerství nevzešlo. 

 

Pořádá klub sezení s fanoušky? 

 

Ano, každý rok probíhá sezení, kde Miroslav Vaněk, bývalý generální manažer, 

odpovídá na otázky fanoušků. Letos i Karel Holoubek pořádal akci pro fanoušky, ale 

bohužel moc lidí nepřišlo, možná i proto, že lidé byli stále frustrování ze sestupu do 

WSM ligy. 

 

Pořádá klub také nějaké soutěže například o večeři s vybraným hráčem? 

 

Poslední taková akce proběhla předloni, kdy se soutěžilo o trénování s týmem a o 

možnost být při zápase na střídačce. Tyto akce byly velmi zajímavé a bylo by 

pravděpodobně dobré, kdyby se jich konalo více. 
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V klubu HC Sparta Praha dělají akce pro školy s volnými vstupenkami. Dělá se 

něco takového i u nás? 

 

Ano, se školami spolupracujeme, ale školy nemají vstup zdarma. Vstup zdarma je pouze  

pro naši mládež. 

 

Reklama z venku stadionu mi přijde oproti staré hale nedostatečná. Čím to je? 

 

V KV aréně jsme v pronájmu, takže primárně využíváme vnitřní prostory, ale myslím, 

že by mohlo dojít k domluvě, abychom mohli prezentovat i na vnějších prostorech. 

Naopak starý zimní stadion patřil klubu, tam jsme využívali outdoorové prezentace o 

poznání více. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s marketingovou a obchodní manažerkou klubu Ing. Hanou 

Petrželkovou: 

 

Jak využíváte marketingové komunikace? 

 

Klub se dlouhodobě nenachází v optimální ekonomické situaci. Je to dáno mnoha 

faktory a také faktem, že v Karlovarském kraji není jednoduché provozovat sportovní 

klub. Snažíme se prioritně hodně šetřit, což pro mě jako marketingového pracovníka je 

složité a marketing bývá první položkou, u které se obvykle škrtá. Komunikujeme 

hlavně přes naše mediální partnery, kde fungujeme na barterové bázi. Mediálních 

partnerů máme dost a snažíme se cílit i na příhraničí. Mezi mediální partnery by se dala 

zahrnout svým způsobem i obchodní centra, kde pořádáme autogramiády. Nejvíce 

využíváme vlastní zdroje, tedy webové stránky a sociální sítě. Nyní hodně 

komunikujeme přes Instagram a Facebook. Facebook nechceme příliš zahlcovat 

reklamou, aby byl pro partnery i fanoušky pořád zajímavý. Marketingová komunikace 

je zvládnuta relativně dobře, ale jsou zde rezervy, což je dáno i tím, že se klubu 

sportovně nedaří. My samozřejmě usilujeme o postup, a to mimo jiné i z toho důvodu, 

že v extralize je možné i podstatně lépe využívat marketingovou komunikaci.  

 

Rádio Dragon už není sponzorem klubu? 

 

Ne, nebyli ochotni nám prezentovat naše partnery, mimo to nyní už nevysílají 

z Karlových Varů, ale z Plzně. Nově jsme navázali spolupráci s rádiem Egrensis. 

 

Jak je to nyní se sponzoringem? 

 

Nyní máme zhruba 70 sponzorů od pětitisícových až po milionové. Velkou komplikací 

bylo odstoupení Sokolovské Uhelné. Takto silného partnera se nám pravděpodobně 

v nejbližší době nepodaří nahradit. Máme ale mnoho stálých regionálních sponzorů, 

kteří nevyžadují celorepublikovou mediální pozornost a začínají se objevovat i nové 

firmy, protože se nám nyní sportovně daří. Sponzoři se mění a s tím i výše příspěvků, 

kvůli sestupu jsou částky samozřejmě nižší. Sponzoring je také hodně o osobních 

kontaktech a u obvolávání je návratnost minimální. Obvykle je návratnost vyšší u lidí se 



86 

 

zájmem o sport. Ve sponzoringu se snažíme vyhovět konkrétním přáním partnerů. 

Myslím si, že kdyby byla větší návštěvnost, byl i větší zájem partnerů, dnes mnoho 

firem nemá prostředky na to sponzorovat sportovní klub. 

 

Změnila se reklamní nabídka? 

 

Ano, došlo ke zlevnění téměř u všech druhů reklamní prezentace. Někteří lidé mají 

přesnou představu o reklamě, jiní si nechají sestavit balíček podle finančních možností. 

Také potřebujeme modernizovat světelné mantinely. Nyní nemáme reklamu ani na 

brankářských betonech, což nabízíme dlouhodobým partnerům. Ale myslím, že je to 

dobře viditelná plocha a bylo by účelné ji obsadit. Za nejlepší médium považuji 

multimediální kostku, což je také nejvytíženější médium. Kostka a prstenec jsou 

v majetku arény a prstenec má nyní technické problémy, což se snažíme s arénou řešit. 

V rámci úspor byl i návrh na nespouštění multimediální kostky, jejíž provoz je velmi 

nákladný. To by byla velká potíž pro marketing, jelikož by nebylo možno propagovat 

spoustu sponzorů. Tento návrh nakonec nebyl prosazen. Pro větší partnery se také 

pronajímají VIP prostory, například Hollandia zde pořádala ochutnávky svých jogurtů. 

Nově také máme multimediální obrazovku zapůjčenou od sponzora, která je vyhrazena 

primárně pro menší partnery. 

 

Probíhají přestávkové soutěže? 

 

Po sestupu jich pořádáme méně. Ale plánujeme více soutěží, které jsou obvykle 

přizpůsobeny i firmě, která sponzoruje přestávkový program.  

 

Myslím, že by bylo dobré více využívat hráče pro marketing. Také pořádat soutěže 

o večeři s vybraným hráčem a podobně. 

 

Tyto soutěže pořádali hlavně extraligoví partneři, ale nyní moc neprobíhají. V práci 

s hráči by se dalo říci, že máme mezery a dalo by se s tím pracovat lépe. Je to také 

důsledek toho, že v létě byla ohromná negativní vlna vůči klubu vlivem sestupu. Nyní 

máme nového videokoordinátora a práce v tomto směru se lepší. 
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Spolupracujete i s jinými sportovními kluby? 

 

Ano, spolupracujeme téměř se všemi sportovními kluby v Karlových Varech. U této 

spolupráce se primárně jedná o vzájemné předávání informací například ohledně 

hracích časů. 

 

Má klub nějaké potenciální sponzory? 

 

Objevují se nové náznaky, ale nyní se neočekává žádný významnější partner. 

Nejnovějším sponzorem se stala firma Dr. Max. Rozjednáno je i směrem do zahraničí. 

Například společnost Mattoni nesponzoruje vůbec a Becherovka, bývalý generální 

sponzor zejména barterově a od letošní sezony i minimálně finančně. Naším dalším 

novým významným sponzorem je firma Witte. Německé vedení firmy sice není hokeji 

příliš nakloněno, ale český jednatel přispěl k uskutečnění této spolupráce. 

 

Uvažoval klub o změně názvu a loga vzhledem k odstoupení Sokolovské Uhelné? 

 

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních zájmů podnikání Karla Holoubka je energetika, 

tak ne. Tato změna by také byla finančně velmi náročná. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s předsedou fanklubu Ing. Lukášem Gazárkem: 

 

Jak probíhá komunikace klubu s fanoušky? 

 

Komunikace se od minulé sezony začala poněkud zlepšovat. Nicméně stále jsou tam 

určité rezervy. Je to z našeho pohledu dáno tím, že klub se dle našeho názoru až příliš 

věnuje fanouškům, kteří sice utratí tisíce ve fanshopu (který ani není klubu a 

provozující společnost odvádí jen paušál) a koupí si dražší permanentní vstupenku, ale 

nedělají atmosféru. Před minulou sezonou proběhl odpolední hokejbalový turnaj, kde 

byli přítomni i hráči A-týmu, což bylo po delší době příjemné zpestření. V tomto ohledu 

vidíme rezervy například v tom, že už léta usilujeme o to, aby se například sektor 105 

vyčlenil z rezervačního systému KV Arény a víc se prosazovala tzv. „Pravidla kotle“.  

 

Přispívá klub na aktivity fanklubu? 

 

Chorea i výjezdy si platíme sami. Vyplývá to z jakéhosi nepsaného kodexu „Ultras 

fanoušků“, kteří si zakládají na tom, že si své aktivity financují ze svých zdrojů (ať jsou 

už to příspěvky členů a sympatizantů, prodej vlastních produktů a podobně). Klub nám 

ovšem velice pomáhá tím, že máme možnost tvořit v prostorách KV arény. V minulosti 

byly některé výjezdy financovány (částečně i plně) klubem, ale od těchto výjezdů se 

v nové sezoně již plně distancujeme. Klub nám proplácí náklady na blány do bubnů.  

 

 

Jak jsi spokojen s přístupem k informacím o dění v klubu? 

 

Oficiální stránky klubu, stejně jako ty facebookové fungují dle mého názoru velmi 

dobře. Redakce v minulosti nabrala mnoho mladých lidí a odráží se to velice dobře. 

Horší je to se zákulisními informacemi, kterých se ke mně moc nedostává (spíše tak ze 

třetí ruky). Je to spíše na bázi osobních kontaktů lidí z kotle s lidmi z vedení nebo 

samotnými hráči. Je to dosti individuální.  
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Jak jsi spokojen s interakcí hráčů a fanoušky? 

 

Nerad se opakuji, ale od minulé sezony nastal velice významný posun kupředu. 

Zejména děkovačky po vítězných zápasech s hráči začaly mít velký náboj. Po 

opětovném návratu Václava Skuhravého začali hráči vymýšlet nejrůznější druhy 

děkovaček (imitace biatlonu, bowlingu apod.). Je znát, když za klub hrají jeho 

odchovanci a hráči, kteří jsou vděční za to, že můžou nosit na sobě dres s „éčkem“, než 

když si sem nějací žoldáci chodili akorát vydělat peníze. Na hráčích je letos opravdu 

vidět, že si naší podpory velice váží.  

 

Jak jsi spokojen se zábavou v aréně? 

 

Co se týče zábavy, je určitě v KV aréně pestrá. Na její podobu má každý asi svůj názor. 

Nemůžu mít stejný názor já (skalní fanoušek), jako maminka od 3 dětí v rozmezí 5 – 12 

let. Ta zábava je hodně tvořená pro rodiny s dětmi. Ale nutno uznat, že některé soutěže 

mají opravdu náboj. Není to tak dávno, co se soutěžilo v tlačení popelnic nebo sanitních 

lůžek, to se mi líbilo. Některé soutěže už jsou o poznání ohranější, ale je to asi hodně 

věc názoru. Co bych určitě uvítal, tak je změna repertoáru na hokeji, kde často 

převládají songy, které se hrají v různých klubech a na hokej to až tolik nepatří.  

 

Myslíš, že klub má dostatek zajímavých osobností? 

 

Největší osobností v klubu je bezesporu letitý kapitán Václav Skuhravý, to je živoucí 

legenda našeho klubu a neskutečný srdcař, kterého musí mít rád snad každý. Dále záleží 

na tom, koho kdo považuje za osobnost. Hráč se stovkami startů v NHL u nás nepůsobí 

a dlouho působit nebude, ale za osobnosti klubu bych se nebál už označit Stanislava 

Balána, Vladimíra Sičáka a Tomáše Rachůnka, kteří by práci v extralize určitě sehnali, 

ale přesto setrvali, respektive se vrátili, aby Energii vrátili tam, kam podle nás patří. 

Energie vždy byla a asi vždy bude regionální klub, a tak by se za osobnosti klubu mohli 

považovat i její odchovanci, kterých je už docela hodně a začínají konečně v klubu hrát 

důležitou roli.  
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Jaká je podle tebe nabídka ve fanshopu? 

 

To je kapitola sama pro sebe. Nabídka sortimentu pro fanoušky je poměrně široká. 

V poslední době došlo i na změny v sortimentu, což bylo potřeba. Určitě, jako 

nevýhodu vidím to, že většina věcí je značky Kappa, která je sice parádní, ale věci 

nejsou úplně nejlevnější a dát třeba za tričko s límečkem 1 500 Kč není úplná sranda a 

málokdo si to může dovolit. Cenové porovnání s jinými shopy bohužel také vychází 

docela nelichotivě pro ten náš. Tady vidím velký prostor pro zlepšení a určitě bychom 

nepohrdli, kdybychom byli schopni domluvit se, abychom mohli ve fanshopu mít 

prostor pro prodej svých výrobků, ale to je spíše sen, než reálná představa.  


