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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tématem marketingového rozvoje českých florbalových klubů. 

Za tímto účelem jsou zkoumány základní marketingové a PR aktivity ve sportovní rovině, 

které jsou následně ukázány na příkladech z českého florbalového prostředí. Florbal, ač je 

mladým sportem zažívá velmi rozvojové období, je finančně dostupný a stává se velmi 

oblíbeným sportem. V jednotlivých klubech tak dochází k nárůstu hráčů a fanoušků, 

v České republice se ale teprve dostává na vrchol a aktuálně se blíží ke statusu 

profesionálního sportu, kterým si budou moci hráči vydělávat. Na tento rozvoj je navázán 

i rozvoj marketingu a PR v českých florbalových klubech. Práce se proto zaměřuje 

na české elitní kluby z nejvyšších florbalových soutěží, například na historicky 

nejúspěšnější český klub Tatran Střešovice, čistě ženský klub TIGERS FLORBAL JIŽNÍ 

MĚSTO, mladý, ale průbojný klub BLACK ANGELS, ale hledá porovnání i v klubech 

z regionálních soutěží, jako je například Lokomotiva Rakovník. Práce analyzuje různé 

možnosti marketingu včetně správy sociálních sítí, merchandisingu či zajímavých 

marketingových aktivit, které provozují kluby z florbalové Superligy. Závěrem pak práce 

obsahuje doporučení pro zlepšení marketingu a PR českých florbalových klubů. 

 

  



 

 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the topic of marketing development of Czech floorball 

clubs. The general marketing and PR activities in the sport field are examined and then 

examples from the Czech floorball environment are shown. Although still a young sport, 

floorball is experiencing its development period, is financially affordable and its popularity 

grows rapidly. There is an increase in the number of both players and fans in the individual 

clubs, and in the Czech Republic it is on its way to the top and is currently approaching the 

status of professional sport that enables players to earn by playing it. The development of 

marketing and PR in Czech floorball clubs is also related to this development of florball. 

Therefore, the thesis focuses on the Czech elite clubs from the top floorball competitions, 

such as the historically most successful Czech club Tatran Střešovice, the purely women's 

club TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO, the young but progressive club BLACK 

ANGELS, but also includes situation of clubs from regional competitions such as for 

example Lokomotiva Rakovník. The thesis analyses various possibilities of marketing 

including social networking, merchandising or interesting marketing activities run by clubs 

from the floorball Super League. In the final part, the thesis offers recommendations for 

improving marketing and PR of Czech floorball clubs. 

 

Klíčová slova 

marketing, public relations, florbal, sport, Český florbal, sponzoring 

 

Keywords 

marketing, public relations, floorball, sport, Czech floorball, sponzoring 

 

Title 

Marketing and PR of Czech floorball clubs from 2013 to 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. PhDr. Janu Haladovi, CSc., za výborné 

vedení mé práce i za jeho rady a poznatky v obsahové i estetické rovině práce, ale 

i v otázce dalšího směřování mého studia. Rád bych také poděkoval Českému florbalu 

a florbalovému klubu BLACK ANGELS za poskytnutí množství podkladů pro mou práci. 

 

 



 

 

1 

Obsah 

 

1. Úvod ............................................................................................................................... 2 

2. Cíle práce........................................................................................................................ 3 

3. Teoretická východiska.................................................................................................... 4 

4. Florbal ............................................................................................................................ 6 

4.1. Historie florbalu ...................................................................................................... 6 

4.2. Florbal ve světě ....................................................................................................... 7 

4.3. Florbal v České republice ....................................................................................... 8 

5. Marketing a public relations ve sportovních organizacích ............................................. 9 

5.1. Vymezení typů sportovních organizací .................................................................. 9 

5.2. Cíle sportovních klubů .......................................................................................... 10 

5.3. Role marketingu ve sportu .................................................................................... 10 

5.4. Značka sportovního klubu .................................................................................... 11 

5.5. Design klubu ......................................................................................................... 12 

5.6. Reklama ve sportu ................................................................................................ 13 

5.7. Spolupráce s médii ................................................................................................ 14 

5.8. Komunikace s médii ............................................................................................. 15 

5.9. Informační materiály ............................................................................................. 17 

6. Analýza marketingových a PR aktivit českých florbalových klubů ............................ 18 

6.1. Marketing Českého florbalu (organizace) ............................................................ 18 

6.2. Představení superligových týmů ........................................................................... 19 

6.3. Představení dalších sledovaných týmů ................................................................. 21 

6.4. Online komunikace ............................................................................................... 22 

6.5. Tisk ....................................................................................................................... 25 

6.6. Klubové haly ......................................................................................................... 26 

6.7. Vybrané aktivity florbalových klubů v letech 2013–2018 ................................... 26 

7. Závěr............................................................................................................................. 31 

8. Použitá literatura .......................................................................................................... 33 

9. Teze bakalářské práce ............................................. Chyba! Záložka není definována. 

10. Seznam příloh ........................................................................................................... 40 

 



 

 

2 

1. Úvod 

Florbal je mladý sport. I přesto je však v České republice jedním z nejoblíbenějších 

sportů zvláště u dětí a mladistvých a stále jeho popularita roste. Toto sportovní odvětví se 

však neustále potýká s nedostatkem financí, a to jak na samotný provoz jednotlivých 

florbalových klubů, tak třeba na výplaty hráčů. Florbal tedy zatím u nás není sportem, kde 

by mohli být „profesionální“ sportovci, které by tato činnost uživila, tak jako je tomu třeba 

ve fotbale či hokeji. Je pouze pár českých florbalistů, kteří si svou hrou můžou vydělat 

v zahraničí. 

Sám jsem začal hrát florbal před nějakými osmi lety, tehdy v klubu FBŠ 

Bohemians. Později jsem ale přešel do letňanského klubu BLACK ANGELS, který se 

vždy vyznačoval především skvělou prací s mládežnickými družstvy. Postupem času jsem 

se stal trenérem a později jsem se dostal do vedení klubu, kde mám mimo jiné na starosti 

i oblast marketingu. Vzhledem k tomu, že mužský A-tým hraje druhou nejvyšší soutěž 

v republice je třeba mít marketing pod kontrolou a starat se o něj. Díky své pozici jsem se 

účastnil množství marketingových školení, jednal s mnohými lidmi z této oblasti 

a spolupracoval s nimi. 

Oproti předpokladu, který je uveden v tezi, jsem v práci použil jako zdroj místo 

knihy Sociologie sportu od autora Vladimíra Čecháka z roku 1986 knihu Sociologie 

sportu, jejímž autorem je Aleš Sekot a která byla vydána v roce 2006, a to především kvůli 

aktuálnějším informacím. V souladu s tezemi práce sleduje období od roku 2013 do roku 

2018, ovšem díky lepší dostupnosti zdrojů je více zaměřena na poslední tři roky z tohoto 

období. 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat marketingové a komunikační 

aktivity českého florbalu a českých florbalových klubů v období let 2013 až 2018 

a na základě této analýzy navrhnout zlepšení marketingové komunikace pro další rozvoj 

florbalu.  
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3. Teoretická východiska 

Tato kapitola definuje základní pojmy z oblasti marketingové komunikace a PR, 

které jsou použity v dalších částech práce a na jejichž základech jsou prezentovány 

principy fungování marketingu a PR českých florbalových klubů. 

 

Marketing 

Stěžejním pojmem je samozřejmě marketing. Tento pojem se používá pro označení 

strategie podnikání, je ovšem složitý pro vysvětlení, což dokazuje množství obecných 

definic.1 Jeden z nejuznávanějších autorů v tomto oboru, Philip Kotler, označuje marketing 

za společenský a řídící proces, díky kterému získávají lidé to, co potřebují a požadují. 

Toho dosahují prostřednictvím tvorby, ale také nabídky a směny výrobků s ostatními.2 

Slovník marketingu pak definuje marketing jako „komplexní řadu aktivit zahrnujících 

tvorbu výrobků a služeb, podporu jejich existence a vlastností a jejich fyzického 

zpřístupnění určeným cílovým nakupujícím“. 3 Jde tedy o nějaký proces, sloužící k výrobě 

určité služby či produktu a jeho následnou podporu a zpřístupnění cílovým zákazníkům. 

 

Public Relations 

Pojem public relations, také často značený pouze zkratkou PR, můžeme v češtině 

vyjádřit jako vztahy s veřejností. Publikace Marketingová komunikace a public relations 

označuje PR jako: „soustavnou a cílenou práci s veřejností (či lépe veřejnostmi), jejímž 

účelem je prosazování komunikačních cílů a vytváření dialogu mezi institucí a 

zainteresovanými osobami.“4 PR navíc můžeme rozdělovat jako interní (vnitřní), kdy je 

komunikace zaměřena například na zaměstnance podniku a externí (vnější), která může 

směřovat k široké veřejnosti, zákazníkům apod.5 Slovník marketingu jako hlavní cíl PR 

                                                           
1 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 60. 
2 KOTLER, Philip. Marketing management. Sedmé vydání. Děčín: VICTORIA PUBLISHING, 1992, str. 4. 
3 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004, str. 107. 
4 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 80. 
5 Tamtéž, str. 80. 
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označuje ovlivnění mínění o organizaci u veřejnosti.6 

 

Reklama 

Reklamou vyznačuje určitou formu komunikace, která má nějaký komerční záměr.7 

Podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je „reklamou jakékoliv veřejné 

oznámení, vysílané za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní 

propagace provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb 

za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a závazků“.8 

 

Sponzoring 

Pojmem, který se jistě bude v práci nacházet je sponzoring. Zejména ten je v oblasti 

florbalu důležitý, protože nedostatečné financování je jednou z největších překážek tohoto 

sportovního odvětví. Slovník marketingu definuje dokonce samostatný pojem sportovní 

marketing, a to jako podílení se nějaké firmy na sportovní události za účelem zviditelnění 

sama sebe či svého produktu.9 Firma může na podporu akce či celého klubu poskytnout 

finanční, ale i nefinanční prostředky. Mohou to být například i nějaké služby.10 

 

Značka 

Pojem značka může mít několik významů. V práci je pojmem značka myšlen 

název, označení, logo či nějaká specifikace daného sportovního klubu, kterou nelze 

zaměnit. Setkat se pak můžeme také s pojmem znalosti značky či brand image. Ten je pak 

vysvětlován jako vnímání či pověst dané značky.11 

  

                                                           
6 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004, str. 227. 
7 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 83. 
8 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. In: 2001, 231/2001 Sb. 

Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231. 
9 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004, str. 274. 
10 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, str. 90. 
11 Tamtéž, str. 111. 
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4. Florbal 

Florbal je kolektivním sportem, který se hraje v hale s tvrdým a rovným povrchem. 

Hřiště má tvar obdélníku se zaoblenými rohy s rozměrem 40 x 20 metrů a je obehnáno 

plastovým mantinelem s výškou 50 cm.12 Hraje se florbalovými holemi a lehkým 

umělohmotným míčkem. V jednu chvíli je na hřišti vždy nejvíce 5 hráčů a jeden brankář 

z každého družstva a jejich úkolem je vstřelit více branek, než vstřelí soupeř. Celkem smí 

každé družstvo pro zápas využít až 20 hráčů, které uvedlo do zápisu o utkání. Brankář ve 

florbale nemá žádnou hůl, pouze brankářskou výstroj a přilbu. V bráně pak klečí a celým 

tělem se snaží zabránit tomu, aby soupeř vstřelil míček do jeho brány. Hrací doba je 

rozdělena do tří třetin po dvaceti minutách a hraje se na čistý hrací čas. To znamená, že čas 

je přerušen, pokud tak signalizuje rozhodčí, a opět je spuštěn, když se uvede míček do hry. 

Výhodou florbalu je poměrně malá finanční náročnost pro začínající hráče a celková 

nenáročnost. Proto je sportem, který je velmi dostupný.13 

 

4.1. Historie florbalu 

Florbal v podstatě vychází z jemu podobných sportů a některé z jeho základů se 

dají datovat do roku 1958.14 Ač se za jeho domovinu považují skandinávské státy, florbal 

jako takový vznikl ve Spojených státech amerických, kde v továrně na plast v Lakeville 

v Minneapolis vzešel nápad vytvořit plastovou hokejku. V Evropě se objevil poprvé v roce 

1968 ve Švédsku, kde byly hry s míčkem nebo pukem velmi oblíbené, a to především 

na univerzitách. Na začátku 70. let se do florbalu více zapojili švédští hokejisté, kteří v létě 

hráli v tělocvičnách i na venkovních hřištích florbal, ve Švédku pojmenovaný innebandy. 

Florbal tak vznikl v podstatě z ledního hokeje. Sport v USA s názvem Floorhockey, 

ve Švédsku innebandy, rychle rostl a získával na popularitě, která v polovině 70. let přešla 

až do fáze, kdy bylo třeba tomuto novému sportu dát jednotnou tvář, a proto dostal 

základní pravidla. Vyrobily se speciální nepružené hokejky a míček se přejal ze cvičného 

míčku z baseballu.15 Florbal se postupně rozšířil do dalších zemí. Ve Švýcarsku a 

                                                           
12 KYSEL, Jiří. Florbal: kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2010, str. 20. 
13 Co je florbal. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/co-je-florbal. 
14 Historie ve světě. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/historie/historie-ve-svete. 
15 KYSEL, Jiří. Florbal: kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2010, str. 13. 
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ve Finsku se nejprve hrál florbal na menším hřišti a hráli jej tři hráči proti třem.  

První florbalová organizace byla založena v roce 1981 ve Švédsku, ta o pět let 

později společně se švýcarskou a finskou organizací založila Mezinárodní florbalovou 

federaci (International Floorball Federation). Česká republika se k této federaci připojila 

v roce 1993 a o rok později se s dalšími sedmi státy zúčastnila prvního mistrovství Evropy. 

První mistrovství světa ve florbale mužů se uskutečnilo v roce 1996 ve Švédsku. Finále 

tohoto mistrovství mezi Švédskem a Finskem navštívilo 15 106 diváků. O rok později se 

ve Finsku konalo také první mistrovství světa ve florbale žen. V roce 2001 proběhlo 

v Německu první mistrovství světa juniorů. K Mezinárodní florbalové federaci se každým 

rokem přidávaly nové státy. V roce 2011 byla Mezinárodní florbalová federace přijata 

Mezinárodním olympijským výborem, což opět zvedlo postavení florbalu ve sportovní 

sféře.16 

 

4.2. Florbal ve světě 

Mezinárodní florbalová federace má aktuálně 43 členů a 23 prozatímních (celkem 

tedy 66)17. Dalších třináct zemí se na členství připravuje.  

Nejpočetnějším členem je švédská florbalová federace (Svenska 

Innebandyförbundet), která má přes 120 tisíc členů a přes 970 členských klubů.18 Dnes již 

v nejvyšší švédské lize (Svenska Superligan)19 hraje několik českých hráčů. Vůbec prvním 

byl však bývalý trenér české reprezentace Radim Cepek. Švédské reprezentace 

v kategoriích mužů i žen jsou pak vůbec nejúspěšnější ze všech florbalových zemí20  

Mezi nejúspěšnější florbalové reprezentace vedle švédské a české patří také finské 

a švýcarské celky. Finská florbalová federace (Suomen Salibandyliitto) má přes 50 tisíc 

členů a nejvyšší mužskou soutěží je Salibandyliiga.21 Švýcarská florbalová asociace (Swiss 

                                                           
16 Historie ve světě. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/historie/historie-ve-svete. 
17 Florbal ve světě. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/zahranici/svet. 
18 Švédsko. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/zahranici/svedsko. 
19 Svenska Superligan Herr. Svensk Innebandy [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.innebandy.se/statistik/sasong/36/serie/9297/serietabell. 
20 Švédsko. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/zahranici/svedsko. 
21 Finsko. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/zahranici/finsko. 
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unihockey) je z těchto čtyř zemí se 30 tisíci členy nejmenší. V nejvyšší soutěži 

Nationalliga najdeme hned několik českých hráčů.22 

 

4.3. Florbal v České republice 

Česká florbalová organizace, která nyní nese název Český florbal (dříve Česká 

florbalová unie) eviduje téměř 65 tisíc členů.23 Nejvyšší mužskou soutěží je Tipsport 

Superliga, kterou od sezony 2017/2018 hraje 14 týmů. Druhou nejvyšší mužskou soutěží je 

1. liga, která je taktéž čtrnáctičlenná a její vítěz postupuje přímo do Superligy. Nejvyšší 

ženskou soutěží je Extraliga žen, které se účastní 12 týmů.  

Český florbal je rozdělen do sedmi regionů, ve kterých jsou spojeny vždy dva kraje 

České republiky. Kromě nejvyšších dospělých a juniorských soutěží si každý region řídí 

své vlastní soutěže.  

Z historického hlediska je nejúspěšnějším českým klubem v mužské kategorii Tatran 

Střešovice, který má na svém kontě 16 titulů z nejvyšší mužské soutěže.24 

V ženské nejvyšší lize se o nejvyšší počet titulů postaral tým TIGERS FLORBAL 

JIŽNÍ MĚSTO, který má na kontě 8 titulů (třikrát pod názvem 1. HFK Děkanka).25 

V závěsu je FBC Liberec, který dokázal zvítězit šestkrát v řadě v letech 2001 až 2006.26 

Pět titulů pak má Tatran Střešovice.27 

  

                                                           
22 Švýcarsko. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/zahranici/svycarsko. 
23 Florbal v číslech. Český florbal [online]. [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/struktura/florbal-v-cislech. 
24 Historie klubu. Tatran Střešovice [online]. [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: 

https://www.tatranflorbal.cz/zobraz.asp?t=historie. 
25 Klub. Ivanti TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

http://www.tigersflorbal.cz/klub/. 
26 Historie klubu. FBC Liberec [online]. [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: 

https://www.fbcliberec.cz/zobraz.asp?t=historie-klubu. 
27 Historie klubu. Tatran Střešovice [online]. [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: 

https://www.tatranflorbal.cz/zobraz.asp?t=historie. 
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5. Marketing a public relations ve sportovních organizacích 

Sport v dnešní době není pouze jakýmsi vyžitím či pohybovou aktivitou, ale je také 

důležitým sociálním prvkem v životě jedince. Vedle toho je ale spojen i s množstvím 

problémů, a to vše z něj dělá velmi významný kulturní i sociální fenomén, o kterém je celý 

svět pravidelně informován.28 

Za tím, aby sportovní organizace správně fungovala, stojí mnoho aspektů a jedním 

z nich je samozřejmě i marketing a PR, který je charakterizován v této kapitole ještě před 

tím, než se práce bude věnovat analýze konkrétních florbalových klubů. 

 

5.1. Vymezení typů sportovních organizací 

V České republice můžeme dělit sportovní (tedy i florbalové) organizace 

na ziskové a neziskové. V případě ziskových organizací jde nejčastěji o společnosti 

s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Jedná se především o profesionální 

fotbalové a hokejové kluby, reklamní a marketingové agentury, výrobce sportovního zboží 

či zařízení, které poskytují placené tělovýchovné a sportovní služby.29 

V případě neziskových organizací se dříve jednalo především o občanská sdružení. 

S přijetím Nového občanského zákoníku v roce 2014 však došlo k transformaci 

občanských sdružení na takzvané spolky.30 Takto bývají zapsány sportovní organizace, ale 

i samostatné kluby. A to je i případ většiny florbalových klubů v České republice. Jako 

příklad ze známějších klubů můžeme uvést Tatran Střešovice31, AC Sparta Praha32 

či TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO 33. Dalšími typy neziskových organizací mohou být 

ještě rozpočtové nebo příspěvkové organizace, nadace, v případě, že jsou zřizovány 

za účelem shromažďování prostředků pro rozvoj sportu a tělovýchovy, či obecně 

prospěšné organizace.34 

                                                           
28 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 7. 
29 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 9. 
30 FORST, Adam. „Transformace“ občanských sdružení na spolky dle nového občanského zákoníku. 

Epravo.cz [online]. 2013 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/transformace-

obcanskych-sdruzeni-na-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91443.html 
31 Výpis ze spolkového rejstříku: Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s. Veřejný rejstřík a Sbírka 

listin[online]. [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=736953&typ=PLATNY 
32 Výpis ze spolkového rejstříku: AC Sparta Praha - florbal, z. s. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. [cit. 

2018-12-11]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=745733&typ=PLATNY 
33 Výpis ze spolkového rejstříku: Tigers Jižní Město, z. s. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. [cit. 2018-

12-11]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=909327&typ=PLATNY 
34 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 10. 
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5.2. Cíle sportovních klubů 

Sportovní kluby používají marketingu a PR k dosažení vlastních cílů. Ty můžou 

být jak ekonomické, tak sportovní. Ekonomické cíle jsou samozřejmě orientovány na 

vytvoření finančních zdrojů, které jsou nutné pro stabilní fungování klubu. Mezi cíle 

sportovní patří sportovní úspěchy, neustálé zvyšování úrovně či vůbec zviditelnění klubu 

a zviditelnění vlastního sportu. 

Každý sportovní klub si musí zvolit vlastní strategii, kterou se vydá. Zejména 

v případě neziskových organizací, což je případ i většiny florbalových klubů v České 

republice, je finanční stránka často závislá na sponzoringu. Pouze klub se silným 

sponzorem se pak může vydat smělejší cestou.35 

 

5.3. Role marketingu ve sportu 

Marketing má již v oblasti sportu výraznou úlohu. Je samozřejmě typický pro 

organizace, které vyrábějí sportovní zboží, obuv, oblečení a další vybavení. Stal se ale také 

velmi významným pro sportovní kluby, pro které je důležitý jako zdroj financí pro 

provozování sportovní činnosti. 36 Že marketing je podstatný pro neziskové organizace 

potvrzuje i Eva Čáslavová ve své publikaci Management a marketing sportu: „Celkově lze 

říci, že neziskovým organizacím při opatřování finančních zdrojů umožňuje marketing 

argumentovat logickým, účelově zaměřeným vynakládáním těchto zdrojů.“37  

Marketing a medializace sportu úzce souvisí s ekonomií, kdy velké společnosti 

přispívají vysokými částkami na reklamu a sponzoring významných sportovních klubů či 

sportovních událostí, protože tím šíří nějaké kulturní poselství a snaží se spojit radost 

a požitek se spotřebními hodnotami.38 

Stedman Graham pak ve své knize The ultimate guide to sports marketing uvádí, že 

pro oslovení publika záleží vedle typu akce či sportu také na rozpočtu, reklamě či použití 

internetu.39 

 

                                                           
35 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, str. 89. 
36 Tamtéž, str. 97. 
37 Tamtéž, str. 98. 
38 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 243. 
39 GRAHAM, Stedman, Joe Jeff GOLDBLATT a Lisa Delpy NEIROTTI. The ultimate guide to sports 

marketing. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2001, str. 152. 



 

 

11 

5.4. Značka sportovního klubu 

Důležitým marketingovým prvkem je budování značky klubu neboli také brand 

image. Josef Voráček ve své publikaci Public relations ve sportovních organizacích uvádí, 

že značka musí plnit tři základní funkce, kterými jsou identifikace, garance 

a personalizace.40 

 

Philip Kotler a Kevin Lane Keller ve své publikaci Marketing management uvádí 

další funkce, které má značka plnit, a to nejen ve sportovním prostředí. Jde především o: 

- zjednodušení manipulace s výrobkem a jeho sledování 

- poskytování právní ochrany jedinečných rysů 

- ochranu názvu značky pomocí registrované ochranné známky 

- zajištění loajality zákazníků (diváků) 

- prostředek pro získání konkurenční výhody41 

 

Josef Voráček pak přidává ještě další funkce, které značka plní ve sportovním prostředí: 

- ztotožňuje fanoušky s klubem, týmem 

- zvyšuje emocionální prožitek – diváctví, zábavu, hru 

- zvyšuje loajalitu fanoušků 

- získává příjmy ze vstupného a prodeje merchandisingu. 

 

Hlavním prvkem, který značku vystihuje, je její název. Ten může být vytvořen 

z různého počtu slov, písmen ale i číslic. Ve sportovním prostředí bývá v názvu nejčastěji: 

- místo působení (např. SK Slavia Praha) 

- vlastní činnost (např. Český olympijský výbor) 

                                                           
40 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 17. 
41 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management [online]. Praha: Grada, 2007 [cit. 2019-

04-27]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=pkWsyjLsfGgC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_atb#v=onepage

&q&f=false, str. 313. 
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- symbolická či historická souvislost (např. Bílí Tygři Liberec) 

- název generálního partnera (např. HC Vítkovice Ridera) 

- jméno majitele organizace (např. Křenek motorsport) 

Samozřejmě může jít také o kombinaci více těchto prvků.42 

Vizuálním prvkem pro značku je logo. To bývá často prvním kontaktem se 

zákazníkem. Logo často odkazuje k charakteru organizace a její historii. Může zahrnovat 

také znak či vlajku státu či města, kde se organizace nachází. 

Značku může vystihovat i maskot klubu či jeho představitel, nějaká osobnost, která 

je s klubem spjata, často například nejlepší hráč týmu.  

Slogan či motto je dalším z vystihujících prvků. Většinou jde o nějakou frázi nebo 

slovní spojení, které vyjadřuje filozofii klubu nebo nese nějaké další informace. 

Ve florbalovém prostředí je známé třeba moto týmu Kanonýři Kladno: „Za Kladno se 

nehraje, za Kladno se bojuje.“43 

 

5.5. Design klubu 

Tento design nebo také corporate desing vytváří vizuální vyjádření identity 

organizace. Vizuální identifikace je využívána k vnitřní, ale především vnější komunikaci. 

Je důležitá, protože jako první působí na zákazníky, ale i třeba potenciální partnery. Proto 

je nápaditý design základním kamenem. Z designu musí vycházet všechny klubové prvky, 

jako jsou: 

- název organizace, týmu, klubu 

- logo 

- barvy organizace, týmu, klubu 

- tiskoviny 

- produkty merchandisingu 

- označení stadionu, arény, haly, fanshopu a dalšího sportovního zařízení 

                                                           
42 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 20. 
43 Historie. FBC Kanonýři Kladno [online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné z: 

http://www.fbckladno.cz/zobraz.asp?t=historie. 
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- oděvy členů organizace, klubu, týmu 

- sportovní vybavení 

- technické vybavení, příp. dopravní prostředky 

- webové stránky a další internetové prezentace organizace, týmu, klubu 

- vizuální prvky eventů 

- expozice na výstavách či veletrzích 

- sponzoring. 

Pro použití klubového designu na těchto prvcích by měl existovat grafický manuál. 

Ten zahrnuje všechna pravidla, která určují, jak se jednotlivé prvky vizuální identity 

použijí. Mezi tato pravidla patří například definice barev, závazné poměry pro zvětšování 

značky či předepsané fonty. 44 

 

5.6. Reklama ve sportu 

Pojem reklama jsme si již definovali v úvodní kapitole Teoretická východiska. 

V souvislosti se sportovním odvětvím však můžeme použít i pojem sportovní reklama. Eva 

Čáslavová rozděluje pět druhů sportovní reklamy: 

- reklama na dresech a sportovních oděvech 

- reklama na startovních číslech 

- reklama na mantinelu 

- reklama na sportovním nářadí a náčiní 

- reklama na výsledkových tabulích. 

Ve florbalovém prostředí jsou nejčastějšími reklamy na dresech a mantinelech 

určitého týmu. Výjimkou však nejsou ani různé reklamní bannery či panely přímo 

na sportovních halách.45 Tyto reklamní nosiče přímo na sportovišti jsou vhodné pro 

regionální zaměření reklamy. Diváci nejčastěji podporují klub ve svém regionu a chodí 

na jeho zápasy, pro místní firmy může být proto sportoviště dobrým místem, kde je oslovit. 

                                                           
44 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 16. 
45 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, str. 168. 
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Zásah přítomných diváků může být velmi účinný, záleží ovšem samozřejmě 

na návštěvnosti sportoviště, která je navázána na úspěšnosti sportovního klubu. Tyto 

reklamy jsou však omezeny tím, že nemohou přenášet více racionálních informací, proto 

mají nízkou vypovídací schopnost.46 

Funkce takové reklamy můžeme rozdělit do tří kategorií. Je to funkce informační, 

která má nějakým způsobem informovat o novém produktu či nějaké změně stávajícího. 

Funkce přesvědčovací, která má za úkol získat zákazníky od konkurentů, posílení značky 

či preference a funkce upomínací, uplatňující se v pokročilém stadiu a má zákazníkovi 

připomenou existenci služby či výrobku.47 

Divák tak vytváří pro sport v podstatě zákazníka. Přítomnost takových zákazníků je 

pro sport životně důležitá a jednotlivec se tak stává základním prvkem sportovního 

marketingu.48 

 

5.7. Spolupráce s médii 

Veřejné mínění o sportovních organizacích a klubech je vytvářeno především tím, 

jak o organizaci informují média, která „vytvářejí obecné hodnocení, upevňují nebo 

rozvolňují normy a plní i funkce propagandy a reklamy“49. Josef Voráček ve své publikaci 

však upozorňuje, že informace v médiích nemusejí vždy být stejné s těmi, které poskytuje 

organizace. Proto je dobré mít s médii dobré vztahy. Ve vztahu médií, resp. masmédií, 

a sportovních organizací nejde pouze o distribuci informací. Média a organizace jsou 

v tomto případě „partnery v dodávání sportovního obsahu spotřebitelům“.50 Atraktivnější 

sporty, v našem prostředí především fotbal a hokej51, jsou pak především pro televizi velmi 

zajímavý zdroj příjmů.52 Masmédia můžeme rozdělovat na tištěná a elektronická. Mezi 

tištěné samozřejmě patří noviny či časopisy, do elektronických se počítá například televize 

či rozhlas, popřípadě internet, které se ovšem často řadí do kategorie nových médií. 

                                                           
46 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. Praha: Olympia, 2009, str. 180. 
47 Tamtéž, str. 169. 
48 BEECH, John G. a Simon CHADWICK. The marketing of sport. New York: Prentice Hall/Financial 

Times, 2007. ISBN 978-0-273-68826-6, str. 9. 
49 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 200. 
50 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 36. 
51 Livesport: Nejvíc v ČR táhne fotbal, hokej a tenis. Mediaguru [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/05/livesport-nejvic-v-cr-tahne-fotbal-hokej-a-tenis/. 
52 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, str. 203. 
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Voráček pak vymezuje tyto role či funkce masmédií: 

- informační (prezentování zajímavého příběhu) 

- tvůrčí (vytváření příběhu nebo akce) 

- ovlivňující (zpravodajství, které vede ke změně myšlení) 

- zábavná (zábava pro lidi ve formě video či audio) 

- vyprávějící (publikování komentářů a názorů) 

- doručovací (přinášení zprávy publiku) 

- posilující (podpora kulturních hodnot).53 

Média mají velkou sílu a vliv, co se komunikace s veřejností týče. Sportovní 

organizace by měly dodržovat základní principy tak, aby dokázaly tuto pozici médií řádně 

využít. Základním pravidlem je pravdivost. Uváděné informace by měly být co 

nejpřesnější se skutečností. Důležitá je také transparentnost, informace musí být přesná 

a jednoduchá a především srozumitelná. Sportovní organizace musí dbát také na to, aby 

informace, které prezentuje, jasně odpovídaly skutečnosti. Pokud média zjistí, že 

informace neodpovídají činům, organizace většinou neunikne negativním ohlasům. Tato 

pravidla platí nejen ve sportovním odvětví, ale i dalších, například průmyslových.54 

 

5.8. Komunikace s médii 

Základním kamenem v komunikaci s médii, ale také v celkovém podávání zpráv 

o organizaci je tiskový mluvčí nebo dnes už i marketingový pracovník. Větší organizace 

pak mohou mít takových osob i více nebo například celé tiskové oddělení. Mezi náplň 

takového pracovníka či oddělení patří zejména: 

- příprava svých vystoupení a projevů a také vystoupení představitelů organizace 

- kontakt s médii, předávání informací, zodpovídání dotazů 

- vystupování za organizaci 

- sledování publicity organizace 

                                                           
53 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 37. 
54 Tamtéž, str. 38. 
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- koordinace tiskových/marketingových aktivit 

- příprava tiskových zpráv. 

Tyto činnosti však mohou být rozdílné v každé organizaci. Tito pracovníci jsou důležití 

v organizacích mediálně zajímavého sportu, u organizací, které nejsou tolik mediálně 

významné, často takový zaměstnanec chybí.55 

V dnešní době je samozřejmostí mít internetové stránky. O ty se často může také 

starat právě tiskový mluvčí či marketingový pracovník. Zejména by měl dbát na to, aby byl 

obsah vždy aktuální a zajímavý a stránky fungovaly. Ve sportovním světě jsou navíc 

důležité i fotografie, a právě jejich správu může mít tento člověk také na starosti.56 

Člověk, který vykonává takovou funkci, k ní musí mít nějaké předpoklady. 

Základem je efektivní psaní a schopnost vést pohotový a přesvědčivý dialog. Musí mít také 

základní znalosti o mediální sféře a celé organizaci. Měl by dokázat řešit problémy a být 

rozhodný a důvěryhodný. Při častém vystupování, například v televizi či jiných viditelných 

místech, je pak důležitý i jeho vzhled a vystupování.57 

O média a jejich zástupce je důležité správně pečovat. Josef Voráček ve své 

publikaci uvádí: „jak se postará organizace o novináře a další média, postarají se média 

o organizaci v mediálních prostředcích“.58 

Základem je, aby se novinář na akci dostal. Tam, kde diváci musí platit vstupné, je 

vhodné, aby novinář získal volný vstup, takzvanou akreditaci. V druhé fázi by pak měl 

novinář získat i přístup ke sportovcům či trenérům pro případné rozhovory. Stejně to také 

platí pro fotografy či kameramany. Při větších akcích, by pak měli mít novináři či 

komentátoři vyhrazený pracovní prostor, takzvaný Press Box a také další zázemí. Stejně 

tak by měl být vyhrazen prostor, kde mohou novináři udělat rozvory se sportovci. I když to 

může někomu připadat nevýznamné, důležité jsou i maličkosti jako zajištění parkování. 

Organizátor by měl pro novináře mít vyhrazený prostor, co nejblíže jeho stanovišti. I to 

může být jeden z rozhodujících bodů, který se může odrazit v následné prezentaci 

na veřejnosti.59 

 

                                                           
55 Tamtéž, str. 40. 
56 Tiskový mluvčí a proč je dobré ho mít. PRESS SERVIS [online]. [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: 

https://press-servis.ecn.cz/manual/co-potrebujeme-k-praci-s-medii/. 
57 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 41. 
58 Tamtéž, str. 41. 
59 Tamtéž, str. 43. 
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5.9. Informační materiály 

Pro správnou informovat je třeba, aby organizace vytvářela správné informační 

materiály. Základním materiálem je tisková zpráva. Ta se může týkat prakticky čehokoliv, 

co se organizace týká. Protože média dostávají tiskových zpráv každý den nespočet, je 

třeba, aby splňovala základní pravidla a měla tak šance být zveřejněna. Mezi ty patří 

především hodnota informací či formát a její zpracování.  

V dnešní době jsou velmi důležité také audiovizuální materiály. Většina zpráv se 

dnes přenáší na internetu, a proto mohou i takové materiály novináři využít, ať už jde 

například o rozhovory s hráči či různé videoprezentace. Důležitým faktorem jsou také 

fotografie, které tvoří velkou část celého marketingu.60 

Dalším nástrojem organizace může být takzvaný corporate publishing. Jde de facto 

o vlastní média, další materiály a produkty, které organizace vydá a slouží pro vnitřní 

i vnější komunikaci. Jedním ze základních dokumentů z této oblasti je Media guide. Ten se 

vydává především pro zástupce médií a je to vlastně určitý průvodce celou organizací 

a obsahuje základní informace o sportovcích, realizačních týmech či funkcionářích, ale 

i informace o utkáních, akcích či konečných hodnoceních. Za specifický prvek corporate 

publishingu lze označit newsletter. Ten má online podobu, většinou rozesílanou po e-

mailu, a především zpravodajský charakter. Mezi další důležité dokumenty pak lze zařadit 

programy na utkání, plakáty, letáky, brožury či výroční zprávy, které zahrnují jak finanční 

údaje, tak prezentují uplynulé i plánované aktivity.61 

  

                                                           
60 VORÁČEK, Josef. Public relations ve sportovních organizacích. Praha: Karolinum, 2012, str. 47. 
61 Tamtéž, str. 65. 
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6. Analýza marketingových a PR aktivit českých florbalových klubů 

Tato část práce se zabývá deskriptivní analýzou marketingových a PR aktivit 

v českých florbalových klubech od roku 2013 do roku 2018. Důraz je kladen především na 

kluby z české nejvyšší mužské soutěže – Superligy, a zvláště pak na klub BLACK 

ANGELS, kterému se vítězstvím v 1. lize v sezoně 2018/2019 podařilo postoupit právě 

do nejvyšší soutěže mezi 14 nejlepších týmů, na což se připravoval již více než rok. Práce 

se zaměří ale i na další kluby, tak aby mohly být marketingové aktivity porovnány na více 

úrovních. 

Velkou problematikou florbalu je jeho financování. Kluby mohou žádat podporu 

na různé aktivity od Českého florbalu. Stejně tak mohou žádat dotace od obcí, měst či 

krajů.62 Významnou část financování ale tvoří sponzoring od partnerů, a i kvůli nim je 

správné fungování marketingu velmi důležité. 

 

6.1. Marketing Českého florbalu (organizace) 

Florbal jako mladý sport, ač má velkou členskou základnu, se stále potýká 

s poměrně nízkým zájmem diváků, kteří se tomuto sportu aktivně nevěnují. Na superligové 

utkání chodí většinou od 150 do 500 diváků 63, rozhodně tedy nejde o tisícové návštěvy, 

jak jsme tomu zvyklí třeba i u nižších hokejových lig.64 

Český florbal má pro své marketingové účely Komisi elitního florbalu 

a medializace, která veškerý marketing zaštiťuje.65 Tato komise dělá pro kluby 

z nejvyšších celostátních soutěží několik marketingových školení během roku.  

Cílem Českého florbalu je přivést na vyšší celostátní soutěže co nejvíce fanoušků. 

K tomu používají florbalové kluby různé metody, které budou popsány v následujících 

kapitolách. 

Český florbal každoročně pro média vydává obsáhlý Media guide, který je vlastně 

                                                           
62 Jak získat finance. Český florbal [online]. [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/jak-ziskat-finance/. 
63 RAMPA, Robert. Florbal a diváci. Někde nouze, v Pardubicích padají tisícové rekordy. IDnes.cz [online]. 

[cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/florbal/florbal-sokol-pardubice-mlada-boleslav-

fanousek-rozvoj-sportu-rozvoj-florbalu-v-cesku.A180928_113607_florbal_rmp. 
64 Návštěvnost Chance ligy patří k nejvyšším v Evropě. Český hokej [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 

https://www.ceskyhokej.cz/clanky/navstevnost-chance-ligy-patri-k-nejvyssim-v-evrope. 
65 Komise elitního florbalu a medializace: Profil. Český florbal [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/struktura/odborne-komise/komise-elitniho-florbalu-a-medializace/profil. 
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průvodcem novou florbalovou sezonou v nejvyšších celostátních soutěžích. 

V roce 2015 došlo ke kompletnímu rebrandingu a také změně názvu. Česká 

florbalová unie začala používat název Český florbal a jako první sportovní unie v České 

republice tak ustoupila od užívání názvu svazu. Prezident Českého florbalu Filip Šuman 

okomentoval tuto změnu slovy: „Nejde jen o změnu grafickou, ale používáním značky 

Český florbal chceme prezentovat jednotu celého sportu. Chceme také působit co nejméně 

úřednicky, což si lidé často s pojmy svaz nebo federace spojují. Florbal dosud také neměl 

jednotnou tvář, a cílem bylo vytvořit florbalovou vizuální identitu tak, aby byla jasně 

rozpoznatelná, viditelná a sjednocená.“66 Informace o této změně vyšla v Media guidu pro 

sezonu 2015/2016 – viz příloha č. 1. Současně byly také spuštěny nové internetové stránky 

www.ceskyflorbal.cz. 

Kromě Media guidu Český florbal také každoročně vydává publikaci s nejlepšími 

marketingovými počiny za uplynulou sezonu v rámci Superligy. 

 

6.1.1. Superfinále 

Zajímavým marketingovým projektem je finálový zápas nejvyšší ligy mužů 

i nejvyšší ligy žen. Týmy totiž nehrají sérii na několik vítězných zápasů, jak je tomu 

zvykem v čtvrtfinále a semifinále play-off, nebo jak je klasické v jiných sportech. 

Postupující sehrají pouze jedno utkání na předem určené hale a jeho vítěz se stane zároveň 

mistrem ligy.67 

 

6.2. Představení superligových týmů 

V české nejvyšší florbalové soutěži nedochází k častým změnám hrajících týmů. 

Za pětileté sledované období se v Superlize vystřídalo jen sedmnáct týmů. Deset z nich 

nespadlo do nižší soutěže ani jednou, jeden pouze jednou. Navíc před sezonou 2017/2018 

došlo k rozšíření soutěže a nově si Superligu zahrálo místo dvanácti čtrnáct týmů. 

 

                                                           
66 Český florbal 2015/2016: Oficiální průvodce florbalovou sezonou. Praha: Český florbal, 2015. 
67 Historie Superfinále. Český florbal [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/superfinale/historie 
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Mezi stálé účastníky patří: 

- 1. SC Vítkovice 

- SPARTA PRAHA 

- Bulldogs Brno 

- Florbal Chodov 

- FBC Ostrava 

- FbŠ Bohemians 

- PANTHERS OTROKOVICE 

- Sokol Pardubice 

- Tatran Střešovice 

- Florbal Mladá Boleslav 

S výjimkou sezony 2015/2016 Superligu hraje: 

- FBC Liberec 

Po dvou ročnících z vybraného období si Superligu zahrály: 

- TJ Sokol Královské Vinohrady (tomuto týmu se opět podařilo postoupit před 

sezonou 2018/2019) 

- Kanonýři Kladno 

Po rozšíření soutěže před sezonou 2017/2018 se povedlo postoupit týmům: 

- Florbal Ústí (tento tým však po ročním působení spadl opět do 1. ligy) 

- FBC Česká Lípa 

- TJ Znojmo 

A krátkou účast v Superlize si vyzkoušel také tým: 

- SK BIVOJ LITVÍNOV (ten však aktuálně neudržel ani 1. ligu – druhou nejvyšší 

soutěž – a po sezoně 2018/2019 padá do Národní ligy – 3. nejvyšší soutěže 
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Tabulka 1 - Účast jednotlivých týmů ve florbalové Superlize ve sledovaném období 

NÁZEV TÝMU/SEZONA 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

1. SC Vítkovice ANO ANO ANO ANO ANO 

SPARTA PRAHA ANO ANO ANO ANO ANO 

Bulldogs Brno ANO ANO ANO ANO ANO 

Florbal Chodov ANO ANO ANO ANO ANO 

FBC Ostrava ANO ANO ANO ANO ANO 

FbŠ Bohemians ANO ANO ANO ANO ANO 

PANTHERS OTROKOVICE ANO ANO ANO ANO ANO 

Sokol Pardubice ANO ANO ANO ANO ANO 

Tatran Střešovice ANO ANO ANO ANO ANO 

Florbal Mladá Boleslav ANO ANO ANO ANO ANO 

FBC Liberec ANO ANO  ANO ANO 

TJ Sokol Královské Vinohrady  ANO ANO   

Kanonýři Kladno ANO   ANO  
Florbal Ústí     ANO 

SK BIVOJ LITVÍNOV   ANO   

FBC Česká Lípa     ANO 

TJ Znojmo      ANO 
Zdroj: Zpracováno autorem dle Media Guidů vydaných Českým florbalem v letech 2013 až 2018 

 

6.3. Představení dalších sledovaných týmů 

Práce se nebude věnovat pouze superligovým klubům, ale zaměří se 

na marketingovou komunikaci i dalších florbalových celků z jiných soutěží. 

Jako zástupce ženského florbalu a také Extraligy žen – nejvyšší ženské florbalové soutěže 

bude práce sledovat tým TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO. Tento tým je známý 

především jako tým, vychovávající mladé florbalistky do svých elitních družstev žen 

a juniorek a zároveň je nejúspěšnějším ženským klubem v České republice s osmi tituly.68 

Z druhé nejvyšší mužské soutěže – 1. ligy bude kluby zastupovat tým kladenských 

kanonýrů a mladý klub BLACK ANGELS. FBC Kanonýři Kladno je klub s historií již 

od roku 1995. Z týmů, které se aktuálně účastní 1. ligy má také největší zkušenosti 

se Superligou, kterou hrál tři roky, poprvé v sezoně 2010/2011, vždy se ale mezi elitou 

udržel jen jeden rok.69 BLACK ANGELS oproti tomu je mladý klub, založen byl až v roce 

                                                           
68 Klub. Ivanti TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

http://www.tigersflorbal.cz/klub/. 
69 Historie. FBC Kanonýři Kladno [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: 

http://www.fbckladno.cz/zobraz.asp?t=historie. 



 

 

22 

2006. Klub byl dlouho považován za mládežnický klub, vzhledem k úspěchům, které 

se dařily napříč dětskými a juniorskými družstvy. V sezoně 2013/2014 však BLACK 

ANGELS potvrdili kvalitu i v dospělé kategorii, když postoupili do druhé nejvyšší 

florbalové soutěže – 1. ligy. A o pět let později v letošní sezoně 2018/2019 se podařilo 

pokořit další milník a postoupit do Superligy mužů, kterou si BLACK ANGELS poprvé 

zahrají v sezoně 2019/2020.70 

Z dalších klubů, které působí pouze v mládežnických kategoriích či nižších ligách, 

se jen těžko vybírá, když vezeme v úvahu, že v České republice je přes 400 aktivních 

klubů. Pro účely práce byl vybrán klub FBC RAKOVNÍK, který je založen především 

na přístupu jeho představitelů. Mužský A-tým hraje pouze regionální ligu a klub má 

celkem dvanáct družstev, přitom ještě před dvěma lety, měl družstva pouze tři.71 

 

6.4. Online komunikace 

V dnešní době je online komunikace úplným základem. Tato kapitola představí, 

jaké různé způsoby online komunikace využívají florbalové kluby v České republice. 

 

6.4.1. Klubové weby 

V několika posledních letech téměř všechny superligové oddíly přešly na nové 

webové prezentace. Kluby zvolily nové responzivní weby s moderní grafikou, která 

vychází z jednotlivých identit klubů. Český florbal změnu webů připomněl ve svých 

publikacích Nejlepší marketingové počiny, kdy představil například nové weby Tatranu 

Střešovice (v sezoně 2017/2018) či Sokolu Pardubice (v sezoně 2016/2017) či Florbalu 

Chodov (v sezoně 2014/2015) – viz příloha č. 2. 

Český florbal pak pro kluby v Superlize mužů a Extralize žen připravil jednotný 

prvek. Každý klub má na svém webu lištu s logy dalších klubů dané soutěže a s logem 

Českého florbalu. Návštěvník webu si tak může rychle přepínat mezi jednotlivými weby. 

Speciální lišta je pak připravena pro kluby, které mají svá družstva jak v Superlize mužů, 

tak v Extralize žen – viz příloha č. 3. 

                                                           
70 O klubu. BLACK ANGELS [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://blackangels.cz/klub/. 
71 TJ Lokomotiva Rakovník. Český florbal [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/oddil/tj-lokomotiva-rakovnik. 
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Nové weby však nejsou doménou pouze superligových týmů. Jako příklad je 

možné uvést například prvoligové týmy Kanonýři Kladno, kteří spustili nový web 

www.fbckladno.cz v září 201872 či BLACK ANGELS, kteří nové stránky 

www.blackangels.cz spustili v průběhu sezony 2018/2019. 

Ve srovnání se stránkami www.fbcrakovnik.cz klubu FBC Rakovník se dá 

konstatovat, že pro potřeby menších klubů stačí zatím jednoduché weby vytvořené podle 

volně dostupných šablon. 

Hlavním prvkem stránek téměř všech klubů je v první řádě nějaký box s hlavními 

články. Ty se většinou týkají zápasů elitních týmů, velkých klubových akcí či úspěchů 

mládežnických týmů. Superligové a prvoligové týmy pak mají často na stránkách také box 

s aktuálními zápasy a výsledky elitní družstev.  

Z minimálních aktivit, které se superligové oddíly zavázaly dodržet před sezonou 

2017/2018 (příloha č. 4), pak vyplývá také to, že týmy musí na svých webech mít 

aktualizované soupisky, výsledky či tabulky soutěže. 

 

6.4.2. Sociální sítě 

Bez sociálních sítí si dnešní život dokáže představit asi málokdo. Zvláště 

v takovém sportu, jakým je florbal, který hrají především mladší lidé. Pro superligové, 

extraligové i prvoligové oddíly je existence některých sociálních sítí závazná. Jde o tři 

hlavní kanály, které se dohodly mít. Jsou to: 

- Facebook 

- YouTube 

- Instagram 

Kromě povinnosti mít na těchto sítích vlastní kanály jsou týmy zavázané i k tomu, 

jak je používat. Pro Superligu je to například povinnost sedmi originálních příspěvků 

na Facebooku týdně či vytvoření události na domácí zápasy – viz příloha č. 4. Specifickou 

platformou je YouTube, který je zaměřen na videa. Na ten musí superligové týmy nahrát 

nejpozději do 24 hodin sestřih ze svého zápasu.  

                                                           
72 NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SPUŠTĚNY!. FBC Kanonýři Kladno [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné 

z: http://www.fbckladno.cz/clanek.asp?id=1144. 
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Tabulka 2 - Sledovanost kanálů na sociálních sítích vybraných klubů 

NÁZEV TÝMU SOUTĚŽ FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM 

Český florbal - 101011 4678 26 900 

1. SC Vítkovice S 8041 444 5059 

SPARTA PRAHA S 4329 484 3687 

Bulldogs Brno S 4547 296 4038 

Florbal Chodov S 8875 1559 8217 

FBC Ostrava S 3692 230 1981 

FbŠ Bohemians S 5450 466 4322 

PANTHERS OTROKOVICE S 3893 191 1263 

Sokol Pardubice S 3719 280 2519 

Tatran Střešovice S 9218 1136 6587 

Florbal Mladá Boleslav S 8462 711 7206 

FBC Liberec S 2808 217 2583 

TJ Sokol Královské Vinohrady S 3187 220 1234 

FBC Česká Lípa S 4211 159 1195 

TJ Znojmo  S 2087 135 1010 

Kanonýři Kladno 1L 2047 123 902 

BLACK ANGELS 1L 2026 18 1312 

TIGERS FLORBAL JIŽNÍ 
MĚSTO E 2411 33 1234 

FBC Rakovník R 964 30 374 
Zdroj: Zpracováno autorem dle dostupných kanálů na sociálních sítích ke dni 28. 4. 2019 

Vysvětlivky: S=Superliga mužů,1L=1. liga mužů, E=Extraliga žen, R=Regionální soutěž 

Jak je patrné z tabulky č. 2, počet sledovanosti jednotlivých klubů se odvíjí 

od soutěže, kterou klub hraje, ale také podle toho, jak je v ní dlouho. Týmy Tatran 

Střešovice, Florbal Chodov, Florbal Mladá Boleslav či 1. SC Vítkovice přesahují metu 

osmi tisíc sledujících na Facebooku. A jde právě o čtyři historicky či aktuálně 

nejúspěšnější týmy ze soutěžního hlediska. Naopak nováček v Superlize TJ Znojmo má 

sledujících srovnatelný počet s týmy Kanonýři Kladno či BLACK ANGELS z první ligy. 

Největší rozdíly jsou viditelné na síti YouTube, zřejmě proto, že je s ní neobtížnější práce. 

Sledovanosti vévodí Florbal Chodov s téměř šestnácti sty sledujícími. Naopak týmy, které 

tuto síť používat nemusejí, mají sledovanost téměř zanedbatelnou. Na Instagramu je pak 

nejúspěšnějším opět mistr ze sezon 2015/2016 a 2016/2017, Florbal Chodov, který jako 

jediný přesahuje hranici osmi tisíc. I zde jde o pravidelné přispívání a práci s touto sítí. 

Prvoligový klub BLACK ANGELS má díky tomu na sociální síti pro sdílení fotografií 

sledujících více než hned čtyři superligové celky. 

Několik klubů pak využívá také služby Twitter či Flickr, to ovšem není povinností. 
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6.4.3. Fanshopy 

Fanshopy s vlastními reklamními produkty také nejsou ve florbale ničím 

výjimečným. Klub tak rozšiřuje povědomí o své značce a zároveň může i něco vydělat. 

Fanshopy mají ve většině případů vzhled klasického e-shopu a jsou součástí klubových 

stránek nebo na e-shop odkazují.  

Obvykle největší část merchandisingu tvoří textil. Mezi dresy, tréninková trika, 

sportovní soupravy patří klasicky také fanouškovské šály či minidresy do auta. 

U každého produktu merchandisingu je důležité, aby působil jednotně spolu 

s celkovým klubovým designem. Součástí klubového textilu a dalšího merchandisingu je 

navíc prostor, na kterém se mohou prezentovat partneři či sponzoři klubu, a jeho prodej 

je tak o to důležitější. 

 

6.5. Tisk 

Ke komunikaci používají florbalové kluby také různé druhy tiskovin. Většinou jde 

o tiskoviny sloužící k vlastní propagaci a rozšiřování povědomí o vlastním klubu. 

 

6.5.1. Regionální periodika 

Florbal zatím není tak rozšířeným sportem, aby o něm denně informovala masová 

média. Velkou podporou pro medializaci florbalu je živý přenos superligových 

a pohárových zápasů v České televizi, který se uskutečnil v minulé sezóně celkem 

pětadvacetkrát.73 Kluby ale často spoléhají na propagaci ve svém regionu či městské části. 

Často proto využívají místní periodika, která v jejich regionu vycházejí. Jako příklad 

můžeme uvést klub BLACK ANGELS, který působí na severu Prahy. Své sídlo i hlavní 

tréninkovou halu má v pražských Letňanech, odkud také pochází největší část hráčské 

základy klubu. Není proto žádnou zvláštností, že periodikum, které často používá 

k vydávání svých článků, jsou místní Letňanské listy.74 

                                                           
73 Florbal v TV 2018/2019. Český florbal [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskyflorbal.cz/home/florbal-v-tv/. 
74 PATOČKA, Jiří. Mladí florbalisté Black Angels byli úspěšní na libereckém turnaji Nisa. Letňanské 

listy [online]. 2018 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.letnanskelisty.cz/mladi-florbaliste-black-

angels-byli-uspesni-na-libereckem-turnaji-nisa/d-2986. 
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6.5.2. Plakáty 

Často používaným médiem ve florbale je plakát. Florbalové kluby jsou často 

založeny na dětské hráčské základně, a proto často spolupracují s nějakou základní školou 

ve svém okolí. Taková škola se pak stává skvělým místem pro vylepení náborových 

plakátů či pozvánek na utkání – vzor v příloze č. 5. Kluby plakáty ale vyvěšují na další 

místa ve svém okolí, tak aby získaly zájem místních o svůj klub. Využít mohou i například 

městskou hromadnou dopravu a její inzertní místa. To ale platí spíše pro kluby z menších 

měst, inzerce v pražské hromadné dopravě je bohužel mimo finanční možnosti většiny 

klubů. 

 

6.6. Klubové haly 

Ve florbale není zvykem, že by klub měl svou vlastní halu. Výjimkou je například 

FBC Ostrava, která svou halu má. I tak má ale většina superligových oddílů svou domácí 

halu, kterou si může do určité míry upravit. V takové hale se odehrává většina domácích 

zápasů klubu, a proto je také vhodným místem, kde je prostor pro prezentaci klubových 

partnerů. Vedle reklamy na mantinelech či bannerech mohou kluby například halu po 

partnerovi pojmenovat. To je například případ i klub FBC Ostrava, jehož hala nese název 

ČPP Aréna.75 

 

6.7. Vybrané aktivity florbalových klubů v letech 2013–2018 

Vedle klasických marketingových aktivit, které mají všechny kluby obdobné, se 

snaží každý jednotlivý klub přijít na další originální aktivity, které přitáhnou diváky či 

sponzory. Ty nejzajímavější z nich budou představeny v této kapitole. 

 

6.7.1. Výjezdní utkání 

Jedním z oblíbených marketingových aktivit florbalových klubů je výjezdní utkání. 

Jde o utkání, které se uskuteční v městě, kde se nehraje Superliga, často jde ale o město, 

kde domácí tým hraje nižší soutěž, a právě na jeho fanoušky je většinou zápas zaměřen. 

                                                           
75 Informace o hale. FBC Ostrava [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://www.fbcostrava.cz/zobraz.asp?t=arena-informace. 
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Výjezdních zápasů bývá za sezónu několik. V sezoně 2015/2016 například Florbal Chodov 

uspořádal výjezdní utkání ve Svitavách. Zápas s názvem Bitva o Středozem odehrál proti 

ostravskému klubu 1. SC Vítkovice a dokázal zvítězit 7:5. Utkání klub navíc propojil se 

značkou svého partnera FAT PIPE, kterou používá i domácí svitavský klub, jak uvedl 

trenér pražského týmu David Podhráský – viz příloha č. 6. 

Skoro tisícovou návštěvnost pak ve stejné sezoně dokázala přilákat pražská Sparta 

na výjezdní utkání v Karlových Varech, které pod názvem Florbalová lázeň odehrála proti 

brněnským bulldogům. Podlehla ovšem vysoko 2:9.76 

Na stejném místě Sparta uspořádala utkání i v listopadu 2017, tentokrát proti 

nováčkovi soutěže z Ústí nad Labem a před 910 diváky zvítězila 5:2.77 

Výjezdní utkání jsou tedy opravdu zajímavou aktivitou, jak přilákat k vlastním 

zápasům vyšší pozornost fanoušků. 

 

6.7.2. Florbal pod širým nebem 

Jedním z hodně sledovaných marketingových počinů je projekt superligového týmu 

FbŠ Bohemians a jde o zápas pod širým nebem. Je to speciální utkání, které se vždy jednou 

v sezóně koná na centrálním kurtu pražské Štvanice. Vůbec poprvé se toto utkání konalo 

v září 2016 a FbŠ Bohemians si za soupeře vybralo tým z pražského Chodova,78 zápas 

bohužel po druhé třetině přerušil déšť, a tak se dohrával koncem října v zakryté hale. Klub 

se ale nebál odvážný projekt zopakovat o rok později ve stejném duchu proti stejnému 

soupeři. Zápas se již dohrál bez nuceného přerušení, přihlíželo mu 1424 fanoušků, ovšem 

domácí Bohemians Chodovu podlehli 2:4.79 To ovšem nebránilo klubu, aby utkání 

zopakoval i v roce 2018. Opět začátkem září ovšem proti novému soupeři, kterým byl 

Tatran Střešovice. Zápasům mužů a žen předcházely ještě souboje mládežnických 

                                                           
76 FLORBALOVÉ LÁZNĚ v Karlových Varech pro Brno. AC SPARTA PRAHA [online]. 2016 [cit. 2019-05-

04]. Dostupné z: https://www.sparta-florbal.cz/clanek/814-florbalove-lazne-v-karlovych-varech-pro-

brno.html. 
77 Sparta ve třetí třetině ovládla Karlovy Vary a zvítězila před 910 diváky!. AC SPARTA PRAHA [online]. 

2017 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.sparta-florbal.cz/clanek/1210-sparta-ve-treti-tretine-

ovladla-karlovy-vary-a-zvitezila-pred-910-divaky.html. 
78 START POD ŠIRÝM NEBEM, BOHEMIANS VYZVOU CHODOV NA ŠTVANICI. Český 

florbal [online]. 2016 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/start-pod-sirym-

nebem-bohemians-vyzvou-chodov-na-stvanici. 
79 ČTK. Florbalisté Chodova vyhráli pod širým nebem nad Bohemians. IDnes.cz [online]. 2017 [cit. 2019-05-

04]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/florbal/superliga-florbalistu.A170917_184915_florbal_ten. 
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kategorií obou týmů, a i když muži Bohemians podlehli i tentokrát, připravili pro více než 

2900 fanoušků, kteří si o víkendu našli na stadion cestu, skvělou podívanou.80 Zápas pod 

širým nebem je vždy spojen také s partnerem klubu Cevro Institutem, což jak uvedl Český 

florbal ve své publikaci Nejlepší marketingové počiny 2017/2018 je i velmi povedená 

partnerská aktivace – viz příloha č. 7.  

 

6.7.3. 9 zastávek k vítězství 

Se zajímavým projektem přišel ostravský tým 1. SC Vítkovice v sezoně 2017/2018. 

Nesl název 9 zastávek k vítězství a byl spojen s play-off a finálových zápasem, který se 

konal poprvé v této sezoně v Ostravě. Kampaň byla opřena o vítkovického maskota rytíře 

Vítka, který po každém vítězství v play-off mužů či žen „dobyl“ jednu z devíti 

tramvajových zastávek z domovské vítkovické haly Dubina do OSTRAVAR ARÉNY, kde 

se finále konalo.81 Nutno podotknout, že oběma vítkovickým týmům se postup do finále 

podařil, ženy v něm dokonce porazily pražský tým TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO 

a došly si pro zlaté medaile. Mužský tým skončil na stříbrném umístění, když podlehl týmu 

Florbal Mladá Boleslav 5:6 po prodloužení.82 

 

6.7.4. Výroční utkání 

Vzhledem k rozvoji florbalu od poloviny 90. let přichází v aktuálních letech výročí 

založení jednotlivých florbalových klubů. V sezoně 2015/2016 oslavil dvacáté výročí klub 

Sokol Pardubice kampaní 20 let sokola, kterou završil utkáním v retro dresech. 

V sezoně 2016/2017 pak pětadvacáté výročí slavily pražské kluby Tatran 

Střešovice a Florbal Chodov. Tatran při té příležitosti připravil unikátní výstavu 

s pohledem do historie, Chodov oslavil výročí především vysokou výhrou 17:5 právě nad 

                                                           
80 FLORBALOVÝ CEVRO INSTITUT OPEN AIR POTŘETÍ OŽIVIL ŠTVANICI. FLORBALOVÁ ŠKOLA 

BOHEMIANS [online]. 2018 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.fbsbohemians.cz/clanek/478-

florbalovy-cevro-institut-open-air-potreti-ozivil-stvanici.html. 
81 Klubová kampaň pro playoff: Devět zastávek k vítězství!. 1. SC TEMPHISH VÍTKOVICE [online]. 2018 

[cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.florbalvitkovice.cz/clanek.asp?id=3535. 
82 Vícemistři z Vítkovic! O titulu rozhodlo prodloužení... 1. SC TEMPHISH VÍTKOVICE [online]. 2018 [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://www.florbalvitkovice.cz/clanek.asp?id=3569. 
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druhým oslavencem.83 

O sezonu později pak přišly na řadu oslavy dvaceti pěti let také pro 1. SC Vítkovice 

a SPARTU PRAHA. Vítkovice pro výroční utkání vybraly stejně jako Chodov za soupeře 

Tatran Střešovice a zápas pořádaly na hokejovém stadionu v Ostravě-Porubě. Sparta pro 

oslavu zvolila televizní utkání s Pardubicemi, na které dorazilo téměř 800 fanoušků. 

O všech oslavách výročí informoval Český florbal ve svých publikacích Nejlepší 

marketingové počiny – viz příloha č. 8. 

 

6.7.5. Utkání ve velkých arénách 

S utkáním v hokejové hale přišel Sokol Pardubice v sezoně 2016/2017. Tehdy se 

v pardubické Tipsport Aréně představil proti Tatranu Střešovice. V další sezóně pak 

projekt zopakoval a zvládl přilákat na zápas 2222 fanoušků, což klubu velmi pomohlo 

k tomu, aby měl za celou sezonu vůbec nejlepší průměrnou návštěvu na zápas. 

Podobně to udělal také klub FBC Liberec, který odehrál v sezoně 2016/2017 

v hokejové Home Credit aréně hned tři zápasy. Nejnavštěvovanější bylo střetnutí 

s pražskou Spartou, na které dorazilo přes 800 diváků.84 

 

6.7.6. SCHOOL MATCH 

S velmi originálním projektem přišel klub FbŠ Bohemians v sezoně 2015/2016. Jde 

o uspořádání speciálního zápasu v dopoledních hodinách pro žáky základních škol. První 

takový zápas se konal v prosinci 2015 mezi FbŠ Bohemians a Spartou a dorazilo na něj 

téměř 1200 žáků. Od té doby podobný projekt uspořádalo hned několik klubů. Vedle FbŠ 

Bohemians, který jej každoročně opakuje, se přidal například Florbal Mladá Boleslav, ale 

i prvoligový celek BLACK ANGELS. 

 

 

                                                           
83 MUŽI OSLAVILI 25 LET SEDMNÁCTI GÓLY DO SÍTĚ TATRANU. FLORBAL CHODOV [online]. 

2016 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.florbalchodov.cz/clanek.asp?id=Muzi-oslavili-25-let-

sedmnacti-goly-do-site-Tatranu-623. 
84 Nejlepší marketingové počiny 2016/2017. Český florbal, 2017., str. 6. 
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6.7.7. Klubové kampaně 

Některé kluby spustily dlouhodobější komplexní kampaně, ze kterých vycházejí 

jejich grafické vizuály i různé produkty merchandisingu. V publikaci Českého florbalu 

Nejlepší marketingové počiny z roku 2017/2018 byla představena například kampaň klubu 

Florbal Mladá Boleslav – MADE IN BOLKA, na kterou klub navázal již z předchozího 

roku či kampaň HRAJEME SRDCEM klubu PANTHERS OTROKOVICE. Prvky těchto 

kampaní se pak objevují v online komunikaci, brandingu sportovní haly či v kolekci 

merchandisingu – viz příloha č. 9. 

 

6.7.8. Klubová televize 

Jedním z dalších projektů klubu FbŠ Bohemians je vlastní klubová televize. Klub tak 

navazuje na online komunikaci pomocí videa. Skrze vlastní televizi sdílí pozvánky 

na vlastní zápasy, sestřihy z utkání, rozhovory s hráči, propagační videa a mnoho dalšího 

obsahu – viz příloha č. 10.  
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7. Závěr 

Florbal je mladý sport. Jeho historie se začala ve větším měřítku tvořit až v 90. letech 

minulého století. Tomu odpovídá i úroveň marketingu florbalových klubů v České 

republice, která se stejně jako celý florbal rozvíjí. Větší důraz na marketing je však kladen 

u klubů, které hrají vyšší soutěže a potřebují oslovit fanoušky i sponzory. 

Vyjdeme-li z marketingových aktivit superligových klubů, lze všem klubům doporučit, 

aby ve svém marketingu držely jednotu. Jednotný design a vystupování značky je 

základem. Důležité je, aby vzhledově bylo jednotné vše od online komunikace až po 

merchandising klubu. Pro vhodné oslovení je samozřejmě důležité vystupování navenek. 

Proto je vhodné, aby klub měl responzivní a přehledný web, který samozřejmě vychází 

z klubové identity. Ve vyšších soutěžích je pak povinnost spravovat určené sociální sítě, 

ale v dnešní době je velmi důležité mít vlastní stránky na základních sociálních sítích i pro 

týmy z nižších soutěží. Následně je podstatné pravidelně přes sociální sítě informovat a 

obsah často aktualizovat. Florbal zatím není tolik atraktivním sportem, aby se každý zápas 

dostal na stránky hlavních zpravodajských kanálů, ať tiskových či onlinových. Proto je 

dobré navázat spolupráci s místními periodiky či servery a skrze ně informovat okolí 

klubu. Pro oslovení fanoušků, ale především také sponzorů či partnerů, je vhodné vzít si 

příklad z projektových zápasů, které kluby z nejvyšších lig pořádají. Ať už jde o school 

match či výroční zápas, podobný projekt může vždy zaujmout a zase rozšířit povědomí o 

klubu i o celém florbalu. A to je v této fázi rozvoje tohoto sportu velmi důležité. 
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Summary 

Floorball is a young sport. Its history began to form on a larger scale only in the 

1990s. This is reflected in the level of floorball club marketing in the Czech Republic that 

has been developing as well as the entire floorball. However, marketing is more 

emphasized by clubs playing higher level competitions since they need to reach out both 

fans and sponsors.  

Based on the marketing activities of the Super League clubs, all clubs can be 

advised to maintain unity in their marketing. The unified design and presentation of the 

brand is essential. What matters is that everything from online communication to 

merchandising clubs is uniform in appearance. The shape of the external presentation plays 

an important role in approaching desired audience. Therefore, it is highly recommended 

that the club has a responsive and clear website that of course is based on club identity. In 

higher competitions, having own pages on then common social networks is a must, but 

nowadays it is very important to have own sites on basic social networks even for teams 

from lower competitions. Consequently, it is essential to regularly inform and update 

content through social networks. So far, floorball is not such an attractive sport to get every 

match to the main news channels, whether press or online. Therefore, it is recommended to 

establish cooperation with local periodicals or servers and to pass the information about the 

club through them. Project matches organized by the clubs from the highest leagues might 

be a good inspiration how to reach out to fans but especially to sponsors or partners. 

Whether it is a school match or an annual match, a similar project can always attract 

attention and expand the awareness of the club and the entire floorball. This is very 

important at this stage of the development of this sport. 
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Příloha č. 1: Článek Nová tvář českého florbalu z Media guidu 2015/2016 (obrázek) 
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Zdroj: Český florbal 2015/2016: Oficiální průvodce florbalovou sezonou. Český florbal, 

2015, str. 10-11.  
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Příloha č. 2: Představení nových webových prezentací v Nejlepších marketingových 

počinech (obrázek) 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2016/2017. Český florbal, 2016, str. 13. 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2017/2018. Český florbal, 2016, str. 17 
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Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2014/2015. Český florbal, 2016, str. 7 
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Příloha č. 3: Náhledy lišt Českého florbalu na webech klubů (obrázek) 

 
Zdroj: https://www.florbalchodov.cz/ 

 

 
Zdroj: http://www.tigersflorbal.cz/ 

 

 
Zdroj: https://www.fbsbohemians.cz/  
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Příloha č. 4: Minimální aktivity oddílů Tipsport Superligy – sezona 2017/2018 (text) 

2. Aktivity ovlivňující medializaci a hodnotu Tipsport Superligy 

B. Web 

• Pravidelnost příspěvků s minimální frekvencí tří článků týdně týkajících se A-

mužstva 

• Existence redakčního plánu 

• Tvorba předzápasového preview a pozápasového souhrnu (formou článku) 

• Zavedení Google Analytics a poskytnutí statistik v definované podobě 

• Pravidelná aktualizace soupisky a oddílových informací 

• Pravidelná aktualizace výsledků a tabulky soutěže 

C. Facebook 

• Pravidelnost příspěvků s minimální frekvencí 7 originálních příspěvků za týden 

• Vytváření události na domácí zápasy Tipsport Superligy a sdílení této události 

pokud hrají venkovní utkání (potřeba vše sjednotit pouze pod jednu událost, aby 

ČF, hráči či hostující oddíl nevytvářeli na stejný zápas další událost) 

• Existence redakčního plánu 

• Povinné sdílení definovaných příspěvků k vlastnímu TV utkání (hlasování o 

nejlepšího hráče a komentáře) 

• Poskytování informací o rozšířených statistikách ČF – na vyžádání 

• Zveřejňování highlights po utkání do 24 hodin po ukončení utkání 
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Příloha č. 5: Náborový plakát BLACK ANGELS (obrázek) 

 

Zdroj: Archiv BLACK ANGELS 
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Příloha č. 6: Prezentace výjezdního utkání v Nejlepších marketingových počinech 

(obrázek) 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2015/2016. Český florbal, 2016, str. 15 
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Příloha č. 7: Projekt Florbal pod širým nebem v Nejlepších marketingových počinech 

(obrázek) 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2017/2018. Český florbal, 2016, str. 6 
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Příloha č. 8: Prezentace výročních utkání v Nejlepších marketingových počinech (obrázek) 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2015/2016. Český florbal, 2016, str. 9 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2016/2017. Český florbal, 2016, str. 10 
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Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2017/2018. Český florbal, 2016, str. 4 
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Příloha č. 9: Klubové kampaně v Nejlepších marketingových počinech (obrázek) 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2016/2017. Český florbal, 2016, str. 5 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2017/2018. Český florbal, 2016, str. 13  
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Příloha č. 10: Prezentace klubové TV v Nejlepších marketingových počinech (obrázek) 

 

Zdroj: Nejlepší marketingové počiny 2017/2018. Český florbal, 2016, str. 16 

 


