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Abstrakt 

 

Název: 

Financování a provoz multifunkčního fotbalového stadionu  v podmínkách 

České republiky. 

 

Cíle práce:  

Na základě interpretace poznatků autor stanoví možnosti v samofinancování 

a provozu multifunkčního fotbalového stadionu a identifikuje způsoby, 

jakými lze maximalizovat prostředky z  provozu stadionu. 

 

Metody: 

Pro objasnění kritérií při realizace stadionu autor použil metodu analýzy 

dokumentů, možnosti v samofinancování fotbalových stadionů byly 

zjišťovány na základě  rozhovorů s odborníky. Pomocí vývojové studie byl 

zachycen vývoj fotbalových stadionů.  

 

Výsledky: 

Výsledky práce osvětlují zahraniční zkušenosti v provozu a samofinancování 

multifunkčních fotbalových stadionů, poznatky jsou aplikovány na 

podmínky České republiky.  

 

Klíčová slova:  

multifunkční stadion, provoz, sportovní zařízení, samofinancování, diváci 
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Abstract 

 

Title: 

Funding and operating of the multifunctional football stadia in conditions of 

the Czech Republic. 

 

The aim of the work:  

The aim of the work is to determine opportunities in self-financing and 

operating of the multifunctional football stadia and to identify ways of 

maximising profits, which are generated by stadium operating. 

 

Methods: 

The autor applied analyse of documents to clarify criteria in stadia realizing. 

The options in stadia self-financing were detemined upon interviews with 

the experts. The development of football stadia was realized through 

evolutionary study. 

 

Results: 

The results of the work elucidate external experiences in self-financing and 

operating of the multifunctional football stadia, the findings are applied to 

the conditions of the Czech Republic. 

 

Key words: 

multifunctional stadium, operating, sports facility, self-financing, spectators 
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1 ÚVOD 

 
 
 

Sport je významným fenoménem dnešní doby. Aby mohl být sport realizován, je 

zapotřebí nejrůznějších typů sportovních zařízení či přírodního prostředí. Již 

v antických dobách rostl význam stadionů, které sloužily hlavně k uctívání řeckých 

bohů. Z Olympijského stadionu v řecké Olympii, postaveném roku 776 př.n.l., se 

postupem času stal komplex s ubytovnou, tréninkovými plochami a tělocvičnou. 

Římské Koloseum, které mohlo pojmout až 50.000 diváků, plnilo podobné funkce. 

Ačkoliv se pojetí současných moderních komplexů liší od antických stadionů, provoz 

takových zařízení se velice podobá tehdejším zvyklostem. Stejně tak jako měli v Antice 

důležití představitelé zajištěná místa na nejlepších pozicích, máme v současné době 

klubová sedadla pro významné diváky. Také dříve usilovali provozovatelé o zajištění 

čistoty, komfortu a bezpečí, o které se starali vojáci. Zařízení byla i tehdy vlastněna 

státem nebo místní správou.  

Sportovní zařízení se v mnoha aspektech vyvinula. V průběhu 19. a 20. století 

začínají být některá zařízení vlastněna soukromými osobami, které se snaží koncipovat 

zařízení tak, aby mohly maximalizovat příjmy vyplývající z provozu. Zařízení jsou 

proto přizpůsobována dalším činnostem a funkcím. Toto pojetí přetrvává do 

současnosti, je dále rozvíjeno také u zařízeních, která jsou vlastněna veřejnou správou a 

samosprávou. V současnosti tak provozovatelé hledají nejrůznější cesty, jak zajistit 

dostatek příjmů pro provoz stadionu. 

Téma práce jsem si zvolil ze zájmu o tuto problematiku. Sportovní stadiony mě 

vždy fascinovaly nejen tím, jaké sportovní události se v nich odehrávaly, ale také 

specifickým prostředím, které nabízejí. Navštívil jsem moderní fotbalové stadiony 

v Německu, Itálii, Švýcarsku a Velké Británii, kde jsem si všímal mimo jiné 

jedinečného fotbalového prostředí, celkového designu a také různých možností využití 

stadionu. Účastnil jsem se také konference Sportoviště v ČR1 v Praze, kde jsem 

                                                 
1 2. ročník mezinárodní konference, 24.9.2008, PVA Letňany. 
Hlavními tématy konference byly stávající sportoviště a možnosti jejich renovací, financování, výstavba a 
provoz nových sportovních zařízení, ekonomika a údržba sportovišť, moderní sportoviště a samospráva. 
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absolvoval přednášky českých i zahraničních expertů, kteří se zabývají problematikou 

stavby a provozu sportovních zařízení. Spolu se studiem na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu to byly hlavní motivy při rozhodování o tématu mojí diplomové práce. 

Práce se zaměřuje na fotbalové stadiony profesionálních klubů. Nahlíží na 

stadiony v širších souvislostech. Jedná se o stavby, které mají vliv na okolí a jsou jím 

také přímo či nepřímo ovlivňovány. Problematika efektivního provozu se stává v tržní 

ekonomice zásadní, bez rozdílu, kterým subjektem jsou stadiony vlastněny. 

Provozovatelé stadionů tak hledají cesty, jak zajistit dostatek příjmů pro chod zařízení.  
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2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Na základě interpretace poznatků autor stanoví možnosti v samofinancování a provozu 

multifunkčního fotbalového stadionu a identifikuje způsoby, jakými lze maximalizovat 

prostředky z  provozu stadionu. 

 

 

Dílčí cíle práce jsou rozděleny do několika  bodů:  

 

a) Charakterizovat východiska při realizaci multifunkčního stadionu. 

b) Objasnit možnosti ve využití fotbalového stadionu jako multifunkčního zařízení a 

definovat jeho vliv na okolí. 

c) Analýza provozu a samofinancování na příkladu Synot Tip Arény v Praze.  

d) Na základě zkušeností se zahraničními stadiony identifikovat možnosti v 

samofinancování fotbalových stadionů v ČR. 
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3 METODOLOGIE PRÁCE 

 

3.1 Interview 

 

Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání 

vyprávění, kladení otázek lidem a získávání odpovědí. Dotazování obecně zahrnuje 

různé typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů. Tyto metody se mohou použít 

samostatně, jako je tomu v dotazníkových šetření, nebo v kombinaci s jinými metodami 

(Hendl, 2008). 

Pro potřeby mojí práce jsem se rozhodl použít neformálních rozhovorů osobních i 

telefonických. Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek 

v přirozeném průběhu interakce (Hendl, 2008). Osobní dotazování, jako součást 

marketingového výzkumu, je podle  Přibové (1996) založeno na přímé komunikaci 

s respondentem, tváří v tvář. Mezi jeho přednosti patří, že existuje zpětná vazba mezi 

tazatelem a respondentem, takže je možné motivovat respondenta k odpovědím. U 

otevřených otázek, které jsem převážně používal, má tazatel možnost podněcovat 

respondenta k co nejobsáhlejší odpovědi. I toto bylo argumentem pro zvolení metody 

dotazování.  

Telefonické dotazování je podobné osobnímu, tzn. že dotazovaný okamžitě 

reaguje na otázky pokládané tazatelem po telefonu. K největším výhodám patří rychlost, 

se kterou se získávají potřebné údaje (Přibová, 1996).  

 

 

3.2 Zkoumání dokumentů 

 

Tato metoda mi posloužila jako doplnění poznatků získaných při rozhovorech. 

Analýza dokumentů patří k standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak v kvantitativním 

výzkumu. Dokumenty mohou být podrobeny analýze z různých hledisek. Za dokumenty  

se mohou obecně považovat veškeré stopy lidské existence. (Hendl, 2008). Pro účely 
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této práce jsem studoval především knihy, příspěvky v odborných publikacích, 

případové studie, akademické práce a příslušné zákony.  

 

 

Proces zpracování dokumentů má tyto fáze (Hendl, 2008): 

 

1. Začíná se definicí výzkumné otázky 

2. Definuje se to, co se bude považovat za dokument. Podle této definice se 

bude postupovat určitým způsobem při sběru dokumentů. Snažíme se 

vyhledat všechny relevantní dokumenty.  

3. Provádí se pramenná kritika (externí a interní posouzení dokumentů). 

4. Následuje interpretace dokumentů zaměřená na hledání odpovědi na 

položené otázky a vypracování zprávy. 

 

 

3.3 Vývojová studie 
 

Vývojová studie je dle Hendla (2005) definována jako „zkoumání změn v čase 

jednoho nebo několika veličin nebo fenoménů“ . Prostřednictvím této metody jsem se 

pokusil zachytit vývoj fotbalových stadionů, který byl zásadní pro pochopení 

problematiky. Studie umožnila definovat hlavní znaky fotbalových stadionů 

v jednotlivých obdobích. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

4.1 Význam sportu ve společnosti 

 

Sport představuje významný společenský jev, je neoddělitelnou součástí 

společenského dění a odráží životní styl člověka. Naplňuje volný čas lidí, kteří jej 

aktivně provozují, nebo se jen pasivně účastní v roli diváků. Sport je rovněž náplní 

profesní orientace například profesionálních sportovců, trenérů, pedagogů, ale také lidí, 

kteří se zabývají organizováním sportovních aktivit nebo provozem sportovních 

zařízení. Přibližně 60% evropských občanů pravidelně provozuje sportovní aktivity.  

Spolu s tělesnou výchovou a pohybovou rekreací patří do systému tělesné kultury. 

Je však nutné poznamenat, že pojem tělesná kultura je čím dál tím více nahrazován 

pojmem  sport, který se globálně prosazuje jako pojem identický k tělesné kultuře. 

Pokud se pak hovoří o sportu, nemusí se jednat o sport samotný, ale o všechny složky 

tělesné kultury.  Rozhodl jsem se pro potřeby této práce používat termín „sport“ i pro 

případy, kdy se bude jednat o celý systém tělesné kultury. 

Sport je provozován ve státech téměř po celém světě a lze jej kategorizovat dle 

různých hledisek. Význam sportu můžeme dle Slepičky (2006) spatřovat zejména 

v přínosu sociálním, integračním a ekonomickém. Sociální a integrační význam sportu 

nahlíží na sport jako na jeden z významných socializačních prvků dnešní doby. 

Organizace sportu, jeho struktura a podstata nám mohou mnohé vypovědět o celé 

společnosti. Objevují se zde různorodé sociální role a normy, které se podílejí na 

spoluvytváření vzorců chování a postojů, s nimiž se setkáváme již od raného věku. V 

jiném směru může sport působit jako prevence proti negativním sociálním jevům jako je 

užívání drog, kriminalita a pomáhají začlenit určité skupiny obyvatelstva do 

společnosti. Ekonomický význam systému tělesné kultury a v něm především 

subsystémů sportu a pohybové rekreace může být prokazován mnohými způsoby. 

Některé oblasti, jež reálně ovlivňují národní hospodářství jednotlivých zemí, lze 

dokumentovat na příkladech podílu sportu na HDP, pořadí sportu mezi odvětvími, 

zaměstnaností, kterou vyvolává, počtem sportovních organizací, výdaji domácností na 
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sportovní produkty a služby, výdaji státního rozpočtu  na potřeby sportu, atd. (Novotný, 

2001). Studie ve Velké Británii, prováděné v roce 1990 ukázaly, že sport má významný 

podíl na HDP. Zatímco v roce 1985 to byly 1,4 % HDP, studie prováděné v roce 1990 

zaznamenaly nárůst na 1,7%.2 Podle Bílé knihy o sportu3 (2007) generuje sportovní 

prostředí v současnosti až 3,7% HDP a zaměstnává až 5,5% pracovní síly. Sledovat se 

dají také další ukazatele, například podíl  zaměstnanosti ve sportovním prostředí na 

celkové zaměstnanosti v zemi. Sport je pojmem, který se dotýká nás všech, nelze tedy 

zapomenout ani na další vlivy sportu na ekonomiku, které jsou pouze nepřímo 

měřitelné. Sport představuje také velice dynamické a rychle rostoucí hospodářské 

odvětví, může sloužit jako nástroj pro místní a regionální rozvoj, obnovu měst a rozvoj 

vesnic. Naznačují to dosavadní studie a analýzy vnitrostátních rozpočtů, zisků z velkých 

sportovních akcí a nákladů způsobených tělesnou nečinností, včetně stárnutí 

obyvatelstva. Mezi sportem a ekonomikou fungují obousměrné vztahy. Ekonomika se 

snaží vytvářet příznivé podmínky pro sport. Sport zase napomáhá rozvoji ekonomiky.  

 

Důkazem mohou být: 

 organizace sportovních akcí 

 výstavba sportovních objektů a zařízení 

 výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní 

 obchod se sportovním zbožím 

 služby (fitcentra, posilovny, kurzy pro děti, mládež i dospělé) 

 doprava sportovců a diváků 

 cestovní ruch – sportovní turistika 

 modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem 

 mediální sféra 

 

Mnohými z těchto vazeb se budu dále v této práci přímo či nepřímo zabývat, 

především pak v analytické části práce.  

                                                 
2 GB Sports Council, 1990 
3 Evropská komise přijala svoji první ucelenou iniciativu v oblasti sportu. Účelem bílé knihy je 
poskytnout strategickou orientaci týkající se role sportu v EU. Vyzdvihuje se zde společenský a 
hospodářský význam sportu s důrazem na dodržování požadavků právních předpisů EU. 
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4.2 Organizace sportu v ČR 

 
Organizování celého systému sportu vytváří lidem podmínky, aby se mohli 

věnovat sportu, tělesné výchově a pohybové rekreaci. Snahou státu je, aby všichni 

občané měli odpovídající sportovní zařízení, kvalifikované cvičitele, trenéry, vedoucí, 

specializované programy, atd. To vše je zajišťováno prostřednictvím čtyř základních 

oblastí institucionálního rámce:  

 

1. oblast zahraniční struktury zabývající se sportem  

2. oblast státní struktury ČR zabývající se sportem 

3. oblast spolkové struktury v ČR zabývající se sportem 

4. oblast ziskový sektor v ČR zabývající se sportem 

 

Ústředním orgánem státní správy pro oblast sportu je Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Ministerstvo dle Zákona č. 115 ze dne 28. února 2001, o 

podpoře  sportu: 

 

a) vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke 

schválení,  

b)  koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce,  

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,  

d) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních 

talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů,  

e) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování,  

f) rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu,  

g) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,  

h) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a 

Ministerstva vnitra. 

i) je organizační složkou státu; zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro 

přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci.  
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Zákon dále stanovuje úkoly krajů a úkoly obcí. Dle §5 kraje ve své samostatné 

působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

Dle § 6 Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

Sport je realizován v rámci ziskového nebo neziskového sektoru. Do ziskového 

sektoru náleží například živnosti a obchodní společnosti. Neziskově je sport zajišťován 

prostřednictvím nestátních neziskových organizací. Cílem neziskových organizací není 

maximalizace zisku. Pokud taková organizace zisku dosáhne, investuje jej zpět do své 

činnosti.   
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4.3 Pojem sportovní klub 

 
České sportovní prostředí rozlišuje několik druhů sportovních organizací, které 

lze dále kategorizovat dle různých hledisek. Topinka a Stanjura (2001) upozorňují na 

hlediska právní, věcné a územní. Podle hlediska věcného klasifikujeme organizace na 

zastřešující sportovní organizace, samostatné sportovní asociace, sportovní kluby, 

sportovní oddíly nebo odbory. Vzhledem ke zvolenému tématu práce se budu dále 

zabývat problematikou sportovního klubu. 

Sportovní klub je základní organizační jednotkou sportovního hnutí.  Má právní 

subjektivitu, která může nabývat formy jak občanského sdružení tak obchodní 

společnosti. Sportovní klub je založen především na dobrovolné práci členů. Je však 

nutné rozlišovat klub působící v nejnižších soutěžích a klub profesionální z nejvyšších 

státních soutěží. Sportovní klub realizuje hlavní činnost vyšší tělovýchovné organizace. 

 

 

4.3.1 Alternativy pro založení klubu v ČR 

 

V České republice může sportovní klub fungovat ve formě neziskové organizace, 

což je většinou formou občanského sdružení nebo ve formě obchodní společnosti 

(akciová společnost, společnost s ručením omezeným). Při posuzování chování 

jednotlivých klubů je důležité být dobře seznámen s tím, na jaké právní formě je 

příslušný klub založen. Obě alternativy jsou diametrálně odlišné, každá z uvedených 

forem má určité výhody a nevýhody. Pokusím se o stručnou charakteristiku 

jednotlivých právních forem  a vzájemnou komparaci.  

 

4.3.1.1 Sportovní klub na bázi občanského sdružení 

Občanská sdružení patří do neziskového sektoru, působí v nejrůznějších oblastech 

jako jsou: sociální služby, zdraví, vzdělání a výzkum, kultura a umění, ekologie, rozvoj 

komunity a bydlení, ochrana práv a zájmů, organizování dobročinnosti, mezinárodní 

aktivity, profesní a pracovní vztahy, sport a rekreace aj. Nestátní neziskové organizace 
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nejsou založeny za účelem naplňování zisku a jsou velmi silným komplementem státu 

při poskytování služeb a veřejných statků. Základním impulsem pro založení takových 

organizací je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na 

ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých firem totiž hlavním cílem není zisk, ale 

schopnost naplňovat veřejně prospěšnou činnost. Občanská sdružení ve sportu a tělesné 

výchově vytvářejí kvantitativně největší podíl z organizací neziskového nestátního 

sektoru (Topinka, Stanjura, 2001). Jsou založena podle zákona č. 83/1990 Sb. O 

sdružování občanů. Občanské sdružení mohou založit výlučně 3  fyzické osoby, z nichž 

alespoň jedna musí být zletilá. Listinou osvědčující právní existenci spolku jsou stanovy 

registrované na Ministerstvu vnitra České republiky.  Příslušný klub vzniká jako 

právnická osoba dnem registrace stanov na MV ČR. Nejvyšším orgánem občanského 

sdružení je valná hromada či výroční členská schůze. Mezi jednotlivými valnými 

hromadami je organizace řízena statutárním orgánem. 

 

Stanovy nutné k založení občanského sdružení musí dle zákona č.83/90 obsahovat:  

 Název sdružení 

 Sídlo 

 Orgány sdružení, způsob jejich ustanovení, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení 

 Cíl činnosti OS 

 Ustanovení o organizačních jednotkách, pokud jsou zřízeny a pokud budou 

jednat vlastním jménem 

 Zásady hospodaření 

 

 Registrace občanských sdružení je snadná a časově nenáročná. Stát a veřejná 

správa v zásadě nevytvářejí legislativní překážky nestátním neziskovým organizacím.  

 

4.3.1.2 Sportovní klub na bázi obchodní společnosti 

Obchodní společnosti představují jednu ze základních organizačně právních forem 

provozování podnikatelské činnosti. Tvoří se sdružením osob ke společnému podnikání. 

V podmínkách ČR pojem obchodní společnosti upravuje obchodní zákoník v § 56, kde 

 18



je uvedeno, že obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými zásadně za 

účelem podnikání. Podle způsobu účasti na podnikání obchodní společnosti, míry 

podnikatelského rizika, jako i podle oddělenosti od majetku obch. spol. se rozlišují tři 

skupiny obchodních společností: 

 

a. Osobní obchodní společnosti 

b. Kapitálové společnosti 

c. Smíšené společnosti 

 

 

Dále se budu zabývat druhou skupinou – kapitálovými společnostmi, kam patří 

akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Všechny kluby první fotbalové 

ligy jsou obchodními společnostmi. Důležité je poznamenat, že české právní prostředí 

nijak nevymezuje obchodní společnosti ve sportu. Kluby fungující na bázi a.s. (s.r.o.) 

se tak chovají jako obchodní společnosti působící v jiné než sportovní oblasti,  se všemi 

právy a povinnostmi s tím spojenými.  

 

 

Společnost s ručením omezeným 

 

Společností s ručením omezeným je taková společnost, jejíž základní kapitál je 

tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo 

zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným 

může být založena jednou osobou, nejvíce pak padesáti společníky. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Společníci ručí společně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení 

všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z 

věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z 

důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho společníka, který plnění věřiteli 

poskytl, a není-li to možné, může společník požadovat náhradu od společnosti. 

Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad 
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nebyl splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na základním 

kapitálu společnosti. Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením 

omezeným", postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.". 

Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. Nárok 

společnosti na splacení nesplacené části vkladu společníka a jakýkoli nárok společníka 

vůči společnosti s výjimkou nároku podle § 106 jsou vzájemně nezapočitatelné, ledaže s 

takovým započtením vysloví souhlas valná hromada při zvyšování základního kapitálu. 

Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Na základním kapitálu 

společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu může 

být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. 

Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.  

 

 

Akciová společnost 

 

Akciovou společností je kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen 

na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Tato forma společnosti je vhodná pro 

podnikání velkého rozsahu. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým 

svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.  

Název společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku 

"akc. spol." nebo zkratku "a.s.". Společnost může být založena 1 právnickou osobou 

nebo minimálně dvěmi fyzickými osobami. Zakládají-li společnost dva nebo více 

zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost 

zakladatelskou listinou. Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií 

musí činit alespoň 20 000 000 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis vyšší částku. 

Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií činí alespoň 2 mil. Kč. 

Jestliže zvyšuje společnost, jejíž základní kapitál je nižší než 20 000 000 Kč, základní 

kapitál veřejnou nabídkou, musí jej zvýšit nejméně na 20 000 000 Kč. 
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4.3.2 Komparace právních forem a jejich zastoupení v ČR 

 

Hlavní nevýhody neziskové organizace při srovnání s podnikáním formou 

obchodních společností lze spatřovat především v daňové oblasti a pak také ve vyšší 

administrativní náročnosti spojené s evidencí jednotlivých druhů činností a s nimi 

souvisejících příjmů a výdajů. Pokud jde o velikost daňového zatížení, je u neziskových 

organizací základním problémem omezená možnost zahrnování výdajů do základu daně 

v  případě hlavních činností, které končí záporným hospodářským výsledkem. 

Nezisková organizace nesmí příjmy a výdaje ze ztrátových činností do základu daně 

zahrnout. Základ daně tak ovlivňují pouze ty hlavní činnosti neziskové organizace, které 

jsou ziskové, což je z hlediska finální daňové povinnosti velmi nevýhodné (Novotný, 

2000).  

 Nezisková organizace má dále příjmy a výdaje z vedlejších činností.  Pokud u 

těchto činností dochází ke kladnému hospodářskému výsledku, daňová povinnost 

organizace dále narůstá. To je hlavním rozdílem od obchodních společností, které 

nemusejí odděleně evidovat příjmy a výdaje z jednotlivých druhů činností. Základ daně 

je dán součtem příjmů a výdajů ze všech činností společnosti.  Toto je oproti 

neziskovým organizacím velkou výhodou, neboť základ daně zahrnuje také činnosti, u 

kterých jsou výdaje vyšší než příjmy. Nezisková organizace má často také vyšší 

administrativní  náklady spojené s evidencí jednotlivých druhů činností a z nich 

vyplývajícími příjmy a výdaji.  
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4.4 Marketing sportovního klubu 
 

 

Pojem marketing vychází z anglického slova market neboli trh. Marketing je obor, 

který se stále vyvíjí, a tak existuje mnoho definic tohoto pojmu. Jednotliví autoři 

charakterizují marketing z různých pohledů. Pro příklad vybírám některé definice:  

Podle Kotlera (1992) je marketing procesem plánování a provádění koncepce, 

tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, 

které uspokojí cíle jednotlivých organizací.  

Světlík (2005) definuje marketing jako proces řízení, jehož výsledkem je poznání, 

předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka 

efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.  

Aplikací marketingu do sportovního prostředí ze zabývá z českých autorů 

především Čáslavová (2000, 2004, 2009). Sportovní organizace jej uplatňují, neboť 

prostřednictvím marketingu mohou získat finanční zdroje pro provozování sportovních 

aktivit. Marketing sportovního klubu je proces řízení se zaměřením na ovlivňování a 

uspokojení potřeb a přání klientů sportovního klubu efektivním způsobem zajišťujícím 

zároveň splnění cílů klubu jako organizace. Přitom za klienty zde považujeme nejen 

členy klubu, ale i tzv. stakeholders a ostatní veřejnost (Eger, 2005).  

Sportovní klub působí na trhu sportovních služeb. Tento trh si lze představit jako souhrn 

všech působících sportovních institucí a jiných sportovních subjektů  na jedné straně a 

na straně druhé jako souhrn všech existujících, ale také potenciálních kupujících. 

Sportovní kluby, kterými se částečně zabývám v této práci, jsou vesměs obchodními 

společnostmi a jejich hlavním produktem jsou sportovní utkání, resp. sportovní výkony. 

Profesionální kluby se tak dívají na své fanoušky také jako na zákazníky, kterým 

nabízejí svůj hlavní produkt– utkání a další produkty (dresy, suvenýry, časopisy, další 

akce).  

Fotbalovým utkáním jako produktem pro marketing se zabývá Čáslavová (2009), 

která uvádí charakteristiky, které umožňují úspěšnou činnost různým subjektům, jakými 

jsou sportovní kluby, výrobci sportovního vybavení, vlastníci vysílacích práv, média 

atd. 
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Následně definuje užitky fotbalového utkání pro přímého diváka.  Mezi takové 

užitky řadí následující:  

 Sportovní výkon 

 Stadion 

 Bezpečnost 

 Doprovodný program 

 Doprovodné služby 

 VIP služby 

    

 

Co přináší marketing sportu charakterizuje Čáslavová (2009) v následující 

tabulce. 

 

Tab. 4.1 Co přináší marketing sportu 
Pozitiva Negativa 

Ujasňuje, komu je určena nabídka sportovních Finance diktují, co má sport  dělat 
produktů: členům, divákům, sponzorům, státu   
Diferencuje nabídku sportovních produktů Pozice financí nerespektuje sportovní odbornost 
na činnosti, které mohou přinést finanční efekt   
a které nikoliv   
Promýšlí propagaci sportu Marketing vede ke gigantománii sportu, smluvní  
  vázanost na sponzory omezuje svobodnou volbu 
Určuje proporcionalitu a prioritu dosažených cílů Dosažení určité úrovně sportovního výkonu může 
ekonomických, sportovních, sociálních vést k používání zakázaných prostředků 
Získává doplňkové finanční zdroje, které umožní Show (zaměřená např. na reklamu)  
rozvoj neziskových aktivit   

Zdroj: Čáslavová, 2009 

 

S přibývajícími zkušenostmi s marketingem mají některé kluby v České republice 

snahu o aplikaci ucelených konceptů marketingu. Jedná se především o kluby, které 

fungují jako obchodní společnosti. Většina z ostatních stále zpracovává jen dílčí 

marketingové koncepty, které mají obvykle povahu marketingu jako sponzorování nebo 

marketingu jako sportovní reklamy (Čáslavová, 2009). Problematikou sponzorování se 

budu podrobně zabývat v kapitole 4.6.3.1. 
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4.5 Cíle sportovního klubu 

 

Tato část je zaměřena, s ohledem na záměr celé práce,  na kluby profesionální, 

působící v nejvyšších ligách. Drtivá většina takových klubů funguje na bázi obchodní 

společnosti. Například všech 16 klubů z nejvyšší fotbalové soutěže ČR je akciovými 

společnostmi. Hlavním cílem by měla tedy být maximalizace zisku. Novotný (2006) 

však zmiňuje i další cíle. Důležitou roli zde hrají vlastníci klubu, kteří usilují o vítězství 

a jsou schopni obětovat velký majetek. Často se podle Novotného jedná o vysoce 

soutěživé individuality. Užitku dosahují jinými způsoby a sice prostřednictvím vítězství 

svého klubu. Stávají se tak známějšími, získávají nové kontakty, snadněji s jim jedná 

s bankami. Ve společenské hierarchii města a oblasti se dostávají výše. Ředitelé, 

manažeři, hráči a podporovatelé (sponzoři a dárci), všichni touží po herním úspěchu. A 

tak se blíží fotbalový klub k jednotnému systému, jehož hlavním cílem je nabízet herní 

úspěch, vystavený finančním omezením.  

Úspěch ovšem neslouží jen k uspokojení individuálních potřeb všech 

zúčastněných. Po úspěchu (vítězství v lize) dochází k řetězci změn, které pozitivně 

ovlivňují ekonomiku klubu. Jedná se o zvýšení návštěvnosti utkání, zvýšení zájmu 

médií, dále dochází k prodlužování smluv ze strany sponzorů, přicházejí noví partneři, 

kteří se snaží zviditelnit díky pozitivní situaci, ve které se klub nachází. Pro klub je tak 

snazší výhodně prodat hráče a následně pak nakoupit hráče nové, zkvalitnit zázemí 

klubu atd. 

 

 

Čáslavová (2009) se dívá na cíle sportovního klubu jako na součást strategického 

marketingu. Strategický marketing  pak operuje s:  

 

i. marketingovými cíly tj. cíly, které byly managementem sportovního klubu 

vybrány k realizaci prostřednictvím určitého trhu 

ii. vlastní strategií, která musí být velmi přesně určena vzhledem k cílům 

iii. marketingovým mixem jako realizačním nástrojem strategie 
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Samotné sportovní cíle můžeme dle obsahového hlediska (Freyer, 1991), členit na: 

 

a) sportovní cíle 

b) ekonomické cíle 

c) sociální cíle 

 

Dle časového hlediska pak rozlišujeme cíle: 

   

a) dlouhodobé 

b) střednědobé 

c) krátkodobé 

 

Sportovní klub je jeden celek a také jeho cíle mají na sebe návaznost. Stanovené 

cíle se vzájemně ovlivňují a také podmiňují. Například bez stanovení určitých 

krátkodobých a střednědobých cílů nelze realizovat cíle dlouhodobé. Dlouhodobým 

cílem může být například seberealizace nebo podpora zdraví. Příkladem střednědobého 

cíle je podpora talentů, která se realizuje krátkodobými cíly – cílevědomým 

vyhledáváním talentů, opatřeními k individuální podpoře talentů (Čáslavová, 2009). 
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4.6 Financování sportu 

 
 
Financování sportu je zabezpečováno ze dvou zdrojů – z veřejných a soukromých. 

Každá oblast zdrojů má své ekonomické opodstatnění, v mnohých případech dochází 

k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, často je v této souvislosti 

připomínáno vícezdrojové financování sportu. Přestože všechny složky tělesné kultury 

jsou dotacemi z veřejných rozpočtů výrazně podporovány, je vzhledem k rozšířenosti a 

oblíbenosti sportu pro všechny největším zdrojem rozpočet domácností. Následující 

schéma zjednodušeně znázorňuje systém financování sportu v ČR. 

 

 

Obr. 4.1 Vícezdrojové financování tělesné kultury 
 

státní rozpočet státní rozpočet 

pohybová 
rekreace 

 

tělesná výchova 

sport 

firmy, domácnosti 

místní 
rozpočty 

 
domácnosti státní rozpočet 

Firmy, domácnosti 

SAZKA a.s., sázkové hry 

soukromé zdroje: 

vlastní příjmy sportu 

místní rozpočty místní rozpočty 

vlastní příjmy 

soukromé zdroje 

 

Zdroj: Hobza, Rektořík, 2006 
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4.6.1 Financování sportu z veřejných rozpočtů  

 

Jak vyplývá ze sociálního a integračního významu sportu, zájmem státu je 

podporovat celý systém tělesné kultury, jak na rekreační úrovni, tak na úrovni 

reprezentace státu. Tento způsob financování je uskutečňován dotacemi ze státního 

rozpočtu, dotacemi z místních rozpočtů a financováním školní tělesné výchovy. 

Financování ze státního rozpočtu probíhá prostřednictvím osmi programů 

neinvestičních dotací. Na tomto místě  je důležité připomenout, že terminologicky se 

hovoří o sportu, ačkoliv se jedná o celý systém tělesné kultury.  Prostředky čerpané  

z těchto programů jsou určeny výhradně nestátním neziskovým organizacím, ostatní 

(ziskové) nárok nemají. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové 

organizace pro rok  2009 jsou zaměřeny do tří tématických oblastí:  

 

 oblast státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů   

 

Tato podpora je adresována sportovním svazům zabezpečujícím sportovní 

reprezentaci a přípravu sportovních talentů. Na základě specifických kritérií jsou 

navrhovány státní prostředky na zabezpečení programů podpory státní sportovní 

reprezentace a přípravy sportovních talentů. Konkrétně se jedná o programy:   

 

Program I Sportovní reprezentace ČR 

Program II Sportovní centra mládeže 

Program III Sportovní talent 

Program IV Sportovní střediska 

 

 oblast tělovýchovy – tzv. oblast Veřejně prospěšných programů 

 

Program V  Národní program rozvoje sportu pro všechny 

Program VI  Sport a škola 

Program VII Sport zdravotně postižených 

Program VIII Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení (viz. 4.7.2). 
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Graf 4.1 Výdaje státního rozpočtu včetně odvodů loterijních spol. do oblasti sportu  
 

 

Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, MŠMT, ČOV, 2009 
 
 
Graf 4.2 Vývoj zastřešujících výdajů do sportu přepočtených na úroveň roku 2008 

 

Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, MŠMT, ČOV, 2009 

 

Z grafů je patrné, že v období před rokem 1990 byl sport preferovaným odvětvím. Po 

roce 1989 pak následoval prudký pokles financí směřujících do sportu. Dna dosáhl v 

letech 1997-1999, kdy výdaje na sport činily méně než polovinu procentuelních výdajů 

ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 1989. Poté začalo docházet k navyšování 

zdrojů, které vyvrcholilo v roce 2001. Z důvodu rychlého hospodářského růstu, který 
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nebyl adekvátně promítnut ve výdajích na sport, začalo docházet k trvalému poklesu. 

Tento trend byl umocněn rozhodnutím sportovního prostředí o financování víceúčelové 

arény v Praze. Tyto faktory nadále ovlivňovaly objem financí tak, že podíl peněz 

sportovního prostředí se dostal na rekordně nízké hodnoty k poměru objemu státního 

rozpočtu. Podobný trend je možné pozorovat i v případě, že se finance vztáhnou k 

parametru HDP eventuálně k průměrným mzdám v ČR v jednotlivých letech. 

Prostředky ze státního rozpočtu tvoří zhruba jednu třetinu všech veřejných výdajů 

do sportovního sektoru. Zbylé dvě třetiny zajišťují výdaje z rozpočtů územně 

samosprávních celků a municipalit. To může být důsledkem přenášení více pravomocí, 

odpovědnosti a finančních prostředků na územně samosprávní celky. Zástupci krajů a 

obcí mají lepší přehled o potřebách daného regionu a na sport začíná být pohlíženo jako 

na možný potenciál, který širokou měrou přispívá k rozvoji a zviditelnění dané oblasti 

jak pro cestovní ruch, tak pro investory. Zmíněné atributy vedou k rozvoji služeb v dané 

lokalitě a tvorbě nových pracovních příležitostí (Hobza, Rektořík, 2006). 

Při srovnání veřejných výdajů na sport v rámci Evropské unie patří Česká 

republika k zemím s nejnižšími výdaji na sport na jednoho obyvatele, viz. Graf 4.3. 

Grafu dominuje Francie, která má výrazně vyšší výdaje oproti evropskému průměru.  

 

Graf 4.3 Porovnání veřejných výdajů zemí EU na sport na jednoho obyvatele 

 

Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, MŠMT, ČOV, 2009 
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4.6.2 Financování sportu ze soukromých zdrojů  

 

Soukromé zdroje nabízejí mnohem více možností, jak získávat finance a tvoří 

převážnou část všech prostředků ve sportu. V něm hrají nevýznamnější část výdaje 

domácností a podpora ze strany podniků a institucí. 

V České republice neexistuje klasifikace sportu jako ekonomické činnosti, je 

velice obtížné získat informace a data o objemu finančních prostředků plynoucích od 

soukromých subjektů. Přesto je zřejmé, že výdaje domácností jsou jasně dominujícím a 

primárním zdrojem financování sportovního sektoru prostřednictvím výdajů za 

sportovní zboží, pronájmy zařízení a úhrady členských příspěvků. Financování sportu, 

sportovních zařízení a infrastruktury prostřednictvím bankovních úvěrů a půjček od 

finančních institucí je další alternativou  v dnešní tržní ekonomice. Takové instituce 

však vytváří na sportovní organizace nároky a nechal tak vzniknout novým studijním 

oborům, které se zabývají sportovním managementem, marketingem a vůbec obecně 

řízením celé sportovní organizace. S rozvojem tohoto „nového“ ekonomického směru 

vzrůstá také ochota bank půjčovat finanční prostředky na různé druhy sportovních 

projektů. Žadatelé ovšem musí vypracovat podrobný a bezvadný podnikatelský záměr, 

který poté předkládají finanční instituci, která ho pečlivě prozkoumá, zhodnotí jeho 

reálnost a dobu návratnosti vložené investice a podle toho učiní rozhodnutí o poskytnutí 

úvěru.  

Tato část se věnovala souhrnně příjmům, které plynou do sportu. Příjmy 

sportovních organizací a sportovních klubů se zabývá následující kapitola. 

 

4.6.3 Příjmy sportovních klubů 

 

Příjmy organizací působících v oblasti sportu se liší v závislosti na postavení a 

specifické činnosti konkrétní organizace. Sportovní organizace má celou řadu možností, 

jak získat prostředky pro fungování. Důležitým faktorem je právní forma, která 

ovlivňuje příjmy organizace zejména v oblasti daní. Pro představu uvádím stručný 

přehled možných příjmů sportovní organizace.  
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1. příjmy z podnikatelské činnosti 

2. příjmy ze sponzorování4 

3. příjmy ze státního rozpočtu 

4. příjmy z rozpočtu kraje 

5. příjmy z rozpočtu obce 

6. příjmy ze zdrojů ČSTV 

7. příjmy z vybraných členských příspěvků 

8. příjmy z prodeje vstupného 

9. tržby z prodeje propagačních materiálů (plakáty, dresy, trička, knihy atd.) 

10. příjmy sportovních klubů plynoucí z odstupného, výchovného, hostování 

11. zdroje z fondů Evropské unie 

12. bankovní úvěry 

  

Jako praktický příklad z ČR lze uvést procentuální zastoupení jednotlivých složek 

příjmů na celkových zdrojích sportovních klubů organizovaných v ČSTV v roce 2005. 

V ČSTV jsou zastoupeny jen kluby na bázi občanského sdružení, z následujícího grafu 

lze tedy snadno odvodit strukturu příjmů klubů ve formě  občanských sdružení.   

 

Graf 4.4 Procentuální zastoupení jednotlivých složek příjmu na celkových zdrojích 
sportovních klubů organizovaných v ČSTV v roce 2005 

17%

10%

11%
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48%

kraje, obce

členové

sponzoři

státní dotace

Sazka, a.s.

vlastní činnost

 
Zdroj: Srb, V.: Model vícezdrojového financování sportu. (In: Kolektiv autorů: Postavení, organizace a 

financování sportu v České republice Konference Českého olympijského výboru.) Praha: Olympia 200 

                                                 
4 Problematice sponzorování se věnuje následující podkapitola. 
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Podíl jednotlivých složek se u jednotlivých klubů samozřejmě liší. Jinou strukturu 

příjmů bude mít klub v nejnižších soutěžích a jiná struktura bude u klubu z nejvyšší 

soutěže. Zvláště u organizací typu obchodních společností jsou zásadní příjmy ze 

sponzoringu, proto se následující text věnuje právě této problematice. 

4.6.3.1 Sponzorování 

 Sponzorování (sponzoring) představuje významný specifický prostředek 

k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů. Ve sportu se jedná především o 

sponzorování:  

 

 jednotlivých sportovců  

 sportovních týmů (klubů) 

 sportovních organizací  

 sportovních akcí 

 

 Následující graf 4.2. znázorňuje globální rozložení forem sponzoringu. Jedná 

se o kontrakty uzavřené v příslušném roce, nikoliv celkový podíl již uzavřených 

kontraktů mezi sponzorem a sponzorovaným subjektem. 

 

Graf 4.5 Podíl jednotlivých druhů sponzoringu (dle počtu kontraktů) v roce 2005 
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Zdroj: Sports Marketing Surveys, 2005 
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V současné době roste popularita i nových forem sponzoringu, například práv na 

pojmenování stadionu (stadia naming rights). Nové možnosti stále nabývají na významu 

a autor jim bude věnovat pozornost v analytické části této práce. Pro objasnění podstaty 

sponzoringu jsem využil některé definice autorů, kteří se zabývají touto tématikou. 

 

Termín sponzoring vyjadřuje investování v peněžní nebo jiné podobě jako 

protislužbu za využití komerčního potenciálu spojeného s konkrétní událostí. Sportovní 

a umělecké události vytvářejí zaujetí a vzrušení. Majitelé značek si kupují práva na 

asociaci značky s událostí, organizací nebo člověkem za účelem dosažení  řady 

strategických cílů, například zvýšení prestiže, obecného podvědomí o značce nebo 

zvýšení podílu na trhu (Kolah, 2001).  

Pojem sponzoring se využívá k získání práv přičleněných nebo přímo 

spojovaných s produktem nebo akcí, s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak 

používá tento vztah k dosažení svých propagačních cílů nebo k podpoře širších 

marketingových cílů. Práva získaná z tohoto vztahu mohou zahrnovat maloobchodní 

příležitosti, koupi práva na užití jména ve vysílacích časech nebo programu hospitality 

(Čáslavová, 2009).  

Sponzorování není v českém právním řádu jako definováno. Pouze zákon č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, vymezuje termín 

"sponzorování" pro účely tohoto zákona, a to takto: sponzorováním je jakýkoliv 

příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou k přímému nebo nepřímému 

financování pořadů za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní značky, známky 

služeb nebo postavení takové osoby.  

Loga sponzora na dresech sportovců nebo kolem sportovních ploch jsou stále 

dominantním atributem většiny sponzoringových nabídek, přesto sponzoři od 

dlouhodobých partnerství očekávají daleko více. Změna nastala i ve výběru kategorií 

sportovních odvětví, když si sponzoři pečlivě selektují konkrétní sporty, se kterými 

chtějí spojit svoji značku. Kromě loga mají sponzoři především zájem o přístup ke 

vstupenkám na předem vyprodané události a také odpovídající komfort pro setkání s 

klienty, obchodními partnery nebo třeba výherci spotřebitelských soutěží. 
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Podněty pro sponzora 

Důležité je nejen to, aby se sportovec a sponzor svým charismatem a 

vystupováním sobě přizpůsobili, ale také aby tvořili jeden tým.  Sponzor očekává určitý 

druh sladění. Ochota poskytnutí peněz, věcných prostředků, know-how a organizačního 

plnění má vliv na následující oblasti: 

 stupňování popř. stabilizace stupně známosti  

 aktualizace jednotlivých produktů  

 kontaktní spojení se zákazníky, obchodníky, partnery  

 vytvoření tzv. good will (dobré jméno, renomé)  

 využití sportu pro vlastní komunikační cíle  

 motivace spolupracovníků  

 ovlivnění obchodního a sociálního chování  

 relativní cenově dostupné oslovení cílových skupin v nekomerčních situacích  

Oslovené cílové skupiny se dělí na diváky, které přímo na stadionech oslovují 

sportovci a na příznivce, které nepřímo oslovují média. Většinou se používá přímé 

formy oslovení, zatímco např. na předních sportovních akcích (národní mistrovství, 

evropský a světový šampionát, OH) je téměř vždy zájem o oslovení publika médii.  

 

Důsledky pro sponzorovaného 

Sponzorovaný očekává od sponzora za svoje aktivity finanční nebo materiální 

protislužbu. Z tohoto se dá přímo odvodit první výhoda pro sponzorovaného – 

sponzoring je pro něj jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů ve formě hotovosti, ale také 

ve formě výstroje, která je poskytnuta zdarma. Jde o spirálový účinek. Kluby mají ještě 

tu možnost, že mohou koupit lepší hráče, kteří napomohou většímu sportovnímu 

úspěchu a zároveň seznámí větší publikum se sponzorem. Samozřejmě je pro sponzora 

zajímavý i klub, který má např. předpoklady pro postup do vyšší soutěže. V takovém 

případě se ale klub bude snažit uzavřít se sponzorem jen krátkodobou smlouvu, protože 

v případě postupu do vyšší soutěže se pro klub otevírají lepší podmínky pro 

vyjednávání. Sponzoring představuje pro aktivní sportovce určitý druh jistoty, která je 
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ale podmíněna výkonem, neboť sponzor chce vidět také úspěchy. Pokud nepřichází, pak 

má téměř neznámý sportovec jen malou šanci se ve sponzoringu prosadit popř. stát se 

známějším.5 

 

 

4.6.4 Modely financování sportovních klubů 

 

S ohledem na úkoly celé práce je tato část zaměřena především na financování 

profesionálních fotbalových klubů. Je zde zachycen vývoj příjmové struktury především 

fotbalových klubů. Touto problematikou se zabýval Wladimir Andreff, který  se zaměřil 

na kluby ze Západní Evropy. Rozlišuje tři vývojové fáze, které jsou charakteristické 

třemi modely financování. Novotný (2006) se zabývá rozdíly ve formách modelů 

financování českých a západoevropských klubů. 

 

4.6.4.1 Amatérský sportovní model 

Tento model financování se vyznačuje finančními příjmy z členských příspěvků, 

vstupného, subvencí v lokalitě. Cílem takového klubu je trénink a rozvoj mladých 

hráčů.  Amatérský celek má rovněž příjmy z výsadních míst na tribunách , parkovacích 

ploch, výstav a prodeje propagačních předmětů klubu. Amatérská mužstva ve vyšších 

soutěžích získávají peníze rovněž z reklamní a sponzorské činnosti jiných firem. 

Většina hlavních příjmů klubu pochází z regionálních zdrojů.  

V podmínkách ČR se jedná především o regionální zdroje – dotace od měst a 

příjmy ze sponzoringu. Sponzoři bývají v klubu zainteresovaní, ať už jsou členy 

představenstva, aktivní hráči nebo jejich rodiči.  

                                                 
5 Marketing ve sportu | Fakulta sportovních studií [online]. 2008 [cit. 2009-10-05]. Sponzoring. 

Dostupné z WWW: 
<http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/mark/pages/02.html#n03>. 
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4.6.4.2 Profesionální model tradiční 

Během celého 20. století bylo hlavním zdrojem příjmů profesionálních sportů 

vstupné. V některých zemích (Německo, Itálie, Francie) existovaly rovněž příspěvky 

národních či regionálních vlád a průmyslových vlastníků (patronů) jako Fiat, Bayer, 

Phillips a Peugeot. Příjmy z reklam postupně nabývaly na významu.V 60. a 70. letech 

se sponzorské dary výrazně zvýšily tím, jak firmy hledaly přímější identifikaci a image 

ve vztahu k cílové skupině.
 
V případě, že klub získal příspěvek od regionální správy 

(obvykle obce), byl většinou sponzorován (ne však vlastněn) nějakou společností – 

obvykle takovou, která měla ke klubu blízko místně (Fiat a Juventus v italském Turíně, 

Phillips a PSV v nizozemském Eindhovenu apod.).  

Tradiční model byl přesto stále závislý především na příjmech ze vstupného na 

sportovní zápasy.
 
V 70. letech se příjmy profesionálních klubů z prodeje vstupenek 

zvýšily mnohem výrazněji než u klubů amatérských. Díky tomu potřebovaly 

profesionální kluby méně příjmů z reklam, mecenášů a sponzorství. Např. v 1. 

francouzské fotbalové divizi v sezóně 1970-1 tvořily příjmy od diváků 81%, zatímco 

příjmy z reklam a sponzorské činnosti představovaly pouhé 1%.  

Prodej televizních práv nehrál v tradičním modelu významnou roli. Nezapadal do 

strategie profesionálních lig a klubů. Ligy i kluby se obávaly, že živé přenosy povedou 

k odlivu návštěvníků ze stadionů, a tím i ke snížení nejvýznamnějšího zdroje svých 

příjmů.  

 

4.6.4.3 Profesionální model současný 

Tento model je charakterizován finančními zdroji od médií, magnátů, prodejem 

drobného zboží a propagace, trhy v globálním světě.  V 80. a zejména v 90. letech 

nabyly v evropském profesionálním fotbalu na významu nové zdroje financování, snížil 

se podíl tržeb z prodeje vstupenek. Výjimkou byl španělský fotbal, který zůstal na 

prodeji vstupenek nejvíce závislý díky sezónním permanentkám. Současně klesá podíl 

příspěvků od místních samosprávných orgánů přímo do místních profesionálních 

sportovních klubů, ve většině států je to i zakázáno. Naopak vzrostl podíl reklamy a 

sponzorských darů na 20 - 25 %.  

 36



Novým jevem ve struktuře příjmů jsou vstupy velkých korporací jako investorů, 

kteří chtějí zhodnotit vložené prostředky skrze vlastnictví a kontrolu v profesionálních 

klubech, administrativa tak přechází do rukou profesionálních manažerů, kteří zajišťují 

finanční stabilitu.  

Na závěr je nutné zdůraznit, že příjmová struktura fotbalových klubů se neustále 

vyvíjí a mění. To je dáno mnoha faktory, které vstupují do profesionálního fotbalu i 

okolního prostředí. Například s rozvojem médií se klubům nabízí nové možnosti, jak 

komunikovat s potenciálními fanoušky, zákazníky ale i partnery. V souvislosti s novými 

trendy a poznatky ve sportovním marketingu a aplikováním ucelených marketingových 

strategií se kluby orientují na menší počet velkých partnerů, se kterými spojují své 

jméno. Tento model je pro partnery velice výhodný, což se promítá i na příjmech klubu 

z takové spolupráce.  

 

 

 

4.7 Sportovní zařízení 

 

Sportovní zařízení je uměle vytvořené prostředí pro sportování. Striktní dělení na 

zařízení pro sport, tělesnou výchovu či pohybovou rekreaci postrádá význam, neboť 

zařízení většinou neslouží jen k jedné činnosti. Příkladem může být plavecký bazén, 

který je určen k provozování všech tří složek systému tělesné kultury. Samozřejmě jsou 

i zařízení, která nesplňují podmínky pro realizaci sportovní činnosti. Jedná se například 

o hřiště pro děti, zařízení budovaná ve školách, na sídlištích atd. Tato práce se  zaměřuje 

na zařízení, která jsou primárně určena pro sport vrcholový.  

Můžeme se také setkat s termíny materiálně technická základna či sportovní 

infrastruktura. Materiálně technická základna se budovala na území našeho státu 

několik generací. Paralelně byla vedle sebe budována sféra školní a spolková, později 

nazývaná dobrovolnou organizovanou činností. V menší míře byla budována tzv. 

komunální tělovýchovná zařízení, která byla v majetku měst a obcí a sloužila co nejširší 

veřejnosti. V ČR se vybudovala podstatná část tělovýchovných zařízení v letech 1870  - 
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1945. Veškerá výstavba v Československu v letech 1948 – 1989 byla řízena centrálně 

prostřednictvím investičních limitů. Limity dostalo ČSTV jako jediná a jednotná 

tělovýchovná organizace, jednotlivé municipality i státní podniky. Stavět mohly tyto 

subjekty samostatně anebo se sdružovaly (Novotný,2000). 

S přechodem na tržní hospodářství se změnilo pojetí sportovních zařízení a 

zvýšila se nabídka služeb, které zařízení poskytuje. Sportovní zařízení přešla do 

soukromého vlastnictví, majitelé tedy usilují o maximalizaci zisku. Toho dosahují nebo 

se snaží dosáhnout různými způsoby. Sportovní zařízení je tak možno navštěvovat 

v průběhu celého dne i celého roku, jsou přizpůsobena pro provozování více druhů 

sportů a často také k dalším činnostem komerčního rázu. 

 

4.7.1 Klasifikace sportovních zařízení 

 
Sportovní zařízení lze podle Novotného (2000) rozdělit na finančně nesoběstačná 

vyžadující dotace, soběstačná zařízení a výdělečná. V podmínkách ČR se mezi finančně 

nesoběstačná řadí především bazény, zimní stadiony, dětská sportoviště apod. Druhou 

skupinou jsou sportovní zařízení ekonomicky soběstačná. Někdy se jedná o sportovní 

zařízení závislá na cizím faktoru – například na počasí. Příkladem jsou lyžařské areály 

v ČR. Tato práce se zabývá především sportovními zařízeními, která jsou ekonomicky 

soběstačná a výdělečná. S počátečním rozdělením úzce souvisí možnosti vlastnictví, 

sportovní zařízení mohou vlastnit:    

 

a) municipality, 

b) neziskové organizace (především občanská sdružení), 

c) obchodní společnosti, 

d) soukromé osoby 

 

 U každého typu vlastnictví lze najít přednosti i nedostatky. A také příjmy se v 

závislosti na majiteli výrazně liší, a to především podíl dotací z veřejných rozpočtů na 

celkových příjmech sportovního zřízení. Historicky u nás vlastnily sportovní zařízení 

spolky. Vzhledem ke ztrátovému hospodaření vysokého procenta sportovních zařízení 
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je však v poslední době zřejmá tendence přechodu vlastnictví do sféry ziskové části 

národního hospodářství, tedy k soukromým osobám a obchodním společnostem 

(Laurynová, 2008). 

 

 

4.7.2 Sportovní zařízení a státní správa 

 

Problematikou financování sportovních zařízení ze státního rozpočtu ČR 

se zabývá program č.  VIII. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy -  Údržba a 

provoz sportovních a tělovýchovných zařízení. Program je veřejně vyhlašován 

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, s usnesením 

vlády č. 114 o „Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ ze dne 7. února 

2001. 

Cílem vyhlášeného programu je podpora zabezpečení údržby a provozu 

sportovních a tělovýchovných zařízení v oblasti sportu. Cílem je účelové zaměření na: 

a. Podporu udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve 

vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení. 

b. Podporu udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke 

sportovní činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu občanských 

sdružení. 

c. Podporu udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě 

reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních 

právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.  

 

Dotace jsou poskytovány na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovních organizací. Cílem je vytváření a zlepšování technických 

podmínek v oblasti sportovní infrastruktury. Jedná se o program 233510 – Podpora 
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rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy, který se dále dělí 

na následující podprogramy: 

 

233512 - Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportovních organizací   

233513 - Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportovní reprezentace  

 

 

 oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 

 

Dotace jsou poskytovány na  podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovních organizací. Žádost předkládá žadatel v souladu se zásadami 

MŠMT k uvedenému programu. Cílem vyhlášeného programu je vytváření a zlepšování 

technických podmínek v oblasti sportovní infrastruktury. O rozdělování financí 

rozhoduje Rada pro tělovýchovu a sport, která svá doporučení předkládá k rozhodnutí 

ministru školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

4.7.3 Ekonomika sportovních zařízení 

 

Důležitým faktorem pro ekonomiku sportovního zařízení je právní forma, 

podobně jako u sportovních organizací.  Ta určuje možnosti čerpání zdrojů z veřejných 

rozpočtů. Stejně jako v případě sportovních organizací je podstatné, zda se jedná o 

neziskovou organizaci či obchodní společnost.  

Tato práce se zabývá sportovními zařízeními, která patří především obchodním 

společnostem nebo která sama fungují jako obchodní společnosti. Otázky ekonomiky 

všech  sportovního zařízeni je možné rozdělit do  dvou fází :   

 

 Fáze od prvotního plánování do dokončení výstavby sportovního zařízení 

 Fáze provozu sportovního zařízení 
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Uvedená klasifikace je velice prostá, avšak jednoznačně odděluje dvě časové 

periody, které na sebe navazují. Počáteční kroky směřující k plánování výstavby 

sportovních zařízení obecně spočívají v iniciální analýze trhu, studii proveditelnosti 

projektu a určení zdrojových financí.  

Před samotnou výstavbou je nutné zpracovat nejen důkladnou analýzu trhu, ale 

také celkovou studii proveditelnosti projektu – project feasibility study. Ta obsahuje 

analýzu z hlediska právního rámce, zdrojového financování, jeho využití, podoby 

zařízení, financování provozu a nezbytné administrativy. Kompletní studie 

proveditelnosti by měla obsahovat analýzu celkových nákladů, a to jak krátkodobých 

tak dlouhodobých, odhad výnosů, mechanismus financování a možné ekonomické i 

neekonomické ztráty plynoucí z neprovedení projektu. Z důvodu relevance odhadu 

nesmí být v těchto studiích opomenut multiplikační efekt, neboť samotné sportovní 

zařízení ovlivní danou lokalitu (Čáslavová, 2006). 

 

4.7.3.1 Zdrojové financování sportovních zařízení 

Zdroje financování sportovního zařízení lze rozdělit na zdroje soukromé a na 

financování z veřejných rozpočtů. Charakteristikou forem kapitálu se zabýval Černý 

(2004): 

 

 
Zdrojové financování sportovních zařízení ze soukromých zdrojů 

 
Výstavba i samotný provoz sportovních zařízení se staly samostatným druhem 

podnikání. To je hlavním důvodem pro přítomnost soukromého kapitálu. Hlavními 

formami soukromého kapitálu jsou: 

 

 Půjčky 

Jedná se o úvěry od bank nebo syndikované úvěry od konsorcia bank. Hlavní 

nevýhodou je nízká ochota bank podílet se na projektu vzhledem k výši úvěru a dlouhé 

době splácení. Vysoké riziko je podnětem pro vysoký úrok, což stěžuje situaci 

vypůjčitele.  
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 Emise dluhopisů 

Pro velké, kapitálově silné společnosti je emise dluhopisů jednou z cest, jak získat 

finanční prostředky. Nevýhodou tohoto způsobu je možné snížení kredibility 

společnosti a následná horší pozice při vyjednávání s bankami o dalších úvěrech. Jedná 

se o složitý a časově náročný způsob financování. 

 

 Prodej práv na název zařízení 

Podstoupení názvu zařízení jiné společnosti je poměrně mladým způsobem, jak získat 

kapitál, který se rozvinul ve Spojených státech a uplatňuje se již také v Evropě. Jedná se 

o jednoduchý způsob přílivu financí, který však nemá potenciál pokrýt všechny 

náklady. Problému prodeje názvu zařízení se zabývají další kapitoly.  

 

 Financování z vlastního jmění investora 

K využití této formy financování je nutná přítomnost investora s velkou kapitálovou 

silou. Jedná se o nejjednodušší způsob získání financí.  

 

 Joint venture 

Forma investování do rizikových oblastí, kdy s investující subjekty spojí a vytvoří nový, 

vedle stojící podnik, který je založen pro přesně určenou akci a obvykle na omezenou 

dobu.  

 

 Finanční příspěvky 

Jedná se o podporu od soukromých nadací a fondů. Tato forma nepředstavuje nijak 

zásadní zdroj financí. 

 

 Financování z budoucích příjmů nebo z  práv na budoucí příjmy 

Výše možných příjmů získaných touto formou financování závisí na typu sportovního 

zařízení, využití atd. Před rozhodnutím je nutné vypracovat podrobnou studii s odhadem 

budoucích příjmů.  
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Zdrojové financování z veřejných financí 
 
  

 Podpora z veřejného sektoru je druhově i rozsahem rozdílná mezi Evropou a 

USA. Naprostá většina projektů na výstavbu sportovních zařízení je v USA 

podporována veřejnými finančními prostředky. Základní formy takové podpory jsou:  

 

 

 Financování z rozpočtů státní správy či místní správy 

  Toto je jeden z nejčastějších způsobů poskytování přímé finanční podpory ze 

strany veřejného sektoru, a to i přesto, že se nezřídka setkává s ostrou  kritikou. 

Především proto, že veřejné prostředky investované do multifunkčních zařízení poté 

nemohou sloužit k financování sociálně důležitých odvětví jako je školství, 

zdravotnictví či bezpečnost. Takto získané prostředky mají formu vratné finanční 

pomoci.  

 

 

 Municipální dluhopisy 

Oproti přímému financování z městských či státních rozpočtů se při emisi obligací 

neužívají prostředky stávající, nýbrž dodatečně vytvořené. Splatnost dluhopisů je 

většinou okolo 10 let. Za tu dobu je možné generovat potřebné prostředky z příjmů 

z provozu zařízen, což bývá často podmínka realizace tohoto způsobu veřejné podpory 

(Černý, 2004). 

 

Za posledních 10 let se situace mění i v USA, kde mírně roste podíl soukromých 

zdrojů na financování sportovních zařízení. Situaci lze ilustrovat na zdrojovém 

financování  stadionů v profesionálních ligách. Zatímco v letech 1962 – 1998 bylo 28 

z 35 stadionů financováno min. 80% z veřejných financí (20 stadionů bylo financováno 

výhradně veřejnými zdroji!), od roku 1999 se soukromé zdroje podílí na výstavbě více, 

což potvrzuje následující tabulka.  
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Tab. 4.2  Náklady na stavbu stadionů 
 

Stadion Klub Rok Náklady veřej. zdroje soukr. Zdroje 

       v mil. $ v % v % 
            

Adelphia Coliseum Tennessee Titans 1999 $292 80 20 

Cleveland Browns Stadium Cleveland Browns 1999 $314 93 7 

Safeco Field Seattle Mariners 2000 $534 69 31 

Comerica Park Detroit Tigers 2000 $300 33 67 

Enron Field Houston Astros 2000 $248 68 32 

Pacific Bell Park San Francisco Giants 2000 $330 3 97 

Paul Brown Stadium Cincinnati Bengals 2001 $450 100 0 

New Mile High Stadium Denver Broncos 2001 $400 75 25 

Miller Park Milwaukee Brewers 2001 $394 77 23 

PNC Park Pittsburgh Pirates 2001 $262 83 17 

Heinz Field Pittsburgh Steelers 2002 $252 70 30 

Ford Field Detroit Lions 2002 $525 35 65 

Reliant Stadium Houston Texas 2002 $367 69 31 

Seahawks Stadium Seahawks 2003 $400 75 25 

Great American Ballpark Cincinnati Reds 2003 $334 9 91 

 
Zdroj: Journal of Sports Management, 2003 
 
 

4.7.4 Management sportovních zařízení 

 

V souvislosti s problematikou využití  sportovního zařízení dochází ke zvýšení 

zájmu o profesionální řízení takového objektu. V České republice se můžeme 

samozřejmě setkat se zařízeními, která si žádají pouze jednoho správce, který obstará 

celoroční chod.  Se vzrůstající komplexností zařízení rostou požadavky na organizaci. 

Vzniká tak obor management sportovních zařízení (Sports Facility Management). Je 

totiž nezbytné profesionální řízení, které zajistí finanční stabilitu a případný zisk. Určitá 

zařízení jsou tak v současnosti provozována jako samostatné obchodní společnosti či 

neziskové organizace. Provoz sportovního zařízení zahrnuje velké množství činností, 

které je potřeba vykonávat. Náročnost se samozřejmě liší dle jednotlivých forem 

sportovních zařízení a událostí, které hostí. Řízení provozu zahrnuje především: 

 

 administrativu 

 dopravu a parkování 
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 bezpečnostní a lékařské služby 

 údržbu 

 funkci kustoda, správce objektu a údržbu hracích ploch 

 pokladnu 

 prodej občerstvení a catering 

 personální plánování 

 realizování sportovních akcí 

 marketing, public relations, reklamu 

 

4.7.5 Event management 
   

 S managementem sportovních zařízení je úzce spjatá problematika pořádání 

nejrůznějších akcí, které se v zařízení konají. Event management je disciplínou, která se 

zabývá právě takovým událostmi, je součástí strategického marketingu a jedním 

z komunikačních nástrojů organizace. Dle Watta (2004) by měly být brány v úvahu 

především tyto klíčové body: 

 

 realizovatelnost akce 

 trendy 

 povaha akce 

 účel akce 

 cíle 

 elementární plánování 

 zásadní otázky 

 plánování akce samotné 

 požadavky na pořádání 

 časový rozvrh 

 implementační plán 

 struktura 

 lidé 

 financování 

 sponzoring 

 vyhodnocení 

 hlavní předpisy

 

V souvislosti s víceúčelovým pojetím stadionu je nezbytná organizace všech 

událostí, které se v příslušném zařízení konají. Adaptování event managementu je 

cestou, jak zajistit efektivní a profesionální organizaci těchto událostí. Event 



management vznikl souběžně se vzrůstajícími  nároky na pořádání jednotlivých 

„eventů“, které se ve sportovním, ale i v obecném prostředí pořádají. 

Realizací sportovní akce se zabývá Čáslavová (2000), která navrhuje jednoduchý 

standardizovaný soubor 10 etap, podle něhož je možné se orientovat při plánování a 

organizaci sportovní akce. 

 

1. etapa Současná situace 

2. etapa Budoucí prostředí 

3. etapa Naše současné možnosti 

4. etapa Možné směry 

5. etapa Naše cíle 

6. etapa Možné přístupové cesty 

7. etapa Zvolená cesta strategie 

8. etapa Program akce 

9. etapa Rozpočet 

10. etapa Přehled a kontrola 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

5.1 Fotbalový  stadion 
 

Pro potřeby této práce a vzhledem ke stanoveným cílům se dále budu věnovat 

především fotbalovým stadionům. Zaměřím se především na stadiony, které hostí 

fotbalové zápasy nejvyšších fotbalových soutěží.  

 

5.1.1 Požadavky a doporučení FIFA 
 

Kapacita, funkce a stupeň komfortu nového stadionu jsou vždy určovány 

dostupnými finančními zdroji investora. Dalšími faktory ovlivňujícími podobu stadionu 

jsou doporučení a požadavky FIFA - Mezinárodní fotbalové federace, která vydává 

dokument „Football Stadium, Technical recommendations and requirements“. 

Problematika fotbalových stadionů je v tomto dokumentu rozdělena do následujících 

oblastí, které dále obsahují další specifika týkající se fotbalového stadionu. 

 

 

1. Rozhodnutí před stavbou 

1.1  Strategická rozhodnutí 

1.2 Umístění stadionu 

1.3  Orientace hrací plochy 

1.4 Green Goal Programme 

1.5  Vztah k životnímu prostředím 

1.6  Vztah k veřejností 

1.7 Víceúčelové stadiony 

2. Bezpečnost 

2.1  Bezpečné stadiony: zásadní požadavek 

2.2  Specifické bezpečnostní požadavky  

2.3  Konstrukční bezpečnost 

2.4  Požární ochrany 

2.5  Operační středisko 

2.6  Monitorovací systém 

2.7  Prostor pro první pomoc   

3. Orientace a parkování 

3.1  Ukazatel směru na vstupence 

3.2  Veřejný přístup a východ  

3.3   Parkování pro diváky 

3.4  Hospitality parkování 

3.5 Parkování pro týmy, rozhodčí  

3.6 Přístup a parkování pro média 

3.7  Pohotovostní služby a postižení diváci 

4. Hrací plocha 

4.1  Doporučené rozměry 

4.2   Kvalita hrací plochy 

4.3  Plochy s přírodním povrchem 

4.4  Plochy s umělým povrchem 

4.5  Střídačky 

4.6  Reklamní plochy kolem hrací plochy 

4.7  Přístup k hrací ploše 



5. Hráči a funkcionáři 

5.1 Přístup k šatnám 

5.2 Šatny, záchody a sprchy 

5.3 Přístup z šaten k hrací ploše 

5.4 Místnost pro ošetření a první pomoc 

5.5 Plochy pro rozcvičení 

5.6 Prostor pro delegáta zápasu 

5.7  Prostor pro dopingovou kontrolu 

5.8 Šatny pro podavače/ky míčů 

6. Diváci 

6.1  Hlavní standardy pro pohodlí 

6.2  Divácké prostory 

6.3  Komunikace s diváky 

6.4  Handicapovaní diváci  

6.5 Oficiální stánky s merchandisingem 

6.6 Prodej lístků a elektronická kontrola při 

vstupu 

7.  Hospitality 

7.1  Společenská zařízení 

7.2 Požadavky: řídící principy 

7.3 Programové požadavky FIFA 

7.4 Prostory pro VVIP a VIP 

7.5 Práva na hospitality služby 

7.6 Specifické podmínky 

 

 

 

8. Média 

8.1 Novinářská lóže  

8.2 Televizní studia 

8.3 Mediální středisko stadionu 

8.4 Místnost pro tiskové konference 

8.5 Mix zóna a pozice pro krátká interview 

8.6 Zařízení pro fotografy 

8.7 Mediální požadavky FIFA World Cup™ 

8.8 Televizní infrastruktura 

8.9 Kancelář pro akreditace 

9. Osvětlení a zdroj energie 

9.1 Zdroj energie 

9.2 Požadavky k zařízením 

9.3 Provedení osvětlení a technologie 

9.4 Vliv na životní prostředí 

9.5 Prověření montáže 

9.6 Vysvětlení k podmínkám osvětlení 

10. Komunikace a další oblasti 

10.1 Komunikační požadavky 

10.2 Programový vývoj 

10.3 Komunikační systém, použití, uživatelé 

10.4 Komunikační prostory 

10.5 Project development 

10.6 Telefony 

10.7 Přídavné plochy 

10.8 Stožár

 
Tento dokument navazuje na předešlá vydání, je již čtvrtým v pořadí. Autoři jej 

pokládají za zatím nejdůležitější, zaměřují se na nové oblasti jako jsou například 

možnosti dodávek energie, komunikační systémy, různé povrchy hřišť, komerční 

prostory nebo vliv stadionů na životní prostředí. 

Hlavním posláním dokumentu je napomoci zainteresovaným v řešení návrhu, 

stavby a v managementu fotbalového stadionu, aby bylo vytvořeno zařízení, ve kterém 

mohou lidé bezpečně a v pohodlí sledovat utkání.   
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5.1.2 Projekt ligové stadiony 2012 
 

Projekt ligové stadiony 2012 je iniciativa ČMFS vzniklá za účelem dosažení lepší 

vybavenosti stadionů v ČR. Velký důraz je kladen na zvýšení úrovně a kvality 

dosavadního vybavení českých stadionů., dosažení kulturnějšího prostředí a především 

pak na zvýšení bezpečnosti stadionů. Tento dokument vychází z evropského vzoru - 

UEFA Stadium Infrastructure Regulations, Edition 2006 a je aplikován na podmínky 

ČR. 

 

Projekt ligové stadiony 2012 se podle zaměření dělí na: 

 

1) Stadiony pro I. Gambrinus ligu 

2) Stadiony pro II. Ligu ČMFS 

3) Stadiony ČFL a MSFL 

 

Pro účel práce se budu dále zabývat první skupinou, stadiony pro I. Gambrinus 

ligu. V této části dokumentu jsou detailně charakterizovány požadavky na vlastnosti a 

vybavení fotbalového stadionu určeného pro 1. Gambrinus ligu. Konkrétně se pak jedná 

především o následující body: 

 

 Rozměry hřiště 

 Kvalita a vlastnosti hrací plochy 

Travnatá hrací plocha musí být rovná a v jedné nivelitě. Musí být 

vybavena odvodňovacím systémem, který dostatečně vsakuje vodu a mít 

vyhřívaný trávník. 

 Umístění střídaček 

 Umístění reklamních panelů, ukazatelů skóre 

Reklamní panely je třeba instalovat v předepsané výšce (90cm) a je třeba 

jejich umístění řešit do určité vzdálenosti od pomezních čar (min. 4m). 

Minimálně jeden velkoplošný digitální ukazatel skóre musí být viditelný 

ze všech sektorů  
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 Přístupy na hrací plochu 

Přístup hráčů a rozhodčích na hrací plochu je veden krytým, nejlépe 

vysouvacím tunelem. Dále je třeba zajistit minimálně jeden vedlejší 

přístup pro policii, pořadatele, bezpečnostní službu, zaměstnance, 

akreditované fotografy 

 Specifika umělého osvětlení stadionu 

 Ozvučení hrací plochy 

 Rozměry šaten pro hráče, rozhodčí a dalších místností (WC, sprchy, místnost 

pro maséra) 

 Místnosti pro delegáty, antidoping, ošetřovna pro hráče a pro diváky  

 Značení na stadionu 

Všechny místnosti, úniky a koridory musí být značeny jednotnými, 

mezinárodně platnými piktogramy.  

 Sektory pro diváky a jejich vybavení 

 VIP prostory 

 Subsektor imobilních diváků 

Sektor musí být umístěn tak, aby těmto divákům nezakrýval jejich 

výhled. Kapacita míst pro imobilní diváky je 3 místa / 1000 diváků. 

V prostoru musí být také místa pro doprovod. 

 Sedačky 

Sedačky musí být samostatné, výška opěradla je minimálně 30cm.  

 Mix-zóna, presscentrum 

Mix-zóna a presscentrum jsou jedinými místy, kde dochází ke kontaktu 

médií s hráči a funkcionáři.  

 Prostory pro novináře, boxy pro komentátory 

 Pozice pro umístění kamer 

 TV studio 

 Bezpečnostní kamerový systém 

 Parkovací plochy 
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5.1.3 Víceúčelové pojetí fotbalového stadionu 

 

 Na většině fotbalových stadionů je možné pořádat i jiné akce, než jen tréninky a 

fotbalové zápasy domácího mužstva. Jako počátek takového pojetí lze uvést budování 

atletických drah kolem fotbalových hřišť. Takové dráhy vyžadují velká území, které jim 

právě okolí fotbalového hřiště nabízí.   

 Některé stadiony jsou přímo konstruovány k tomu, aby umožňovaly hostit 

například zápasy z jiných sportů, kulturní akce, festivaly, atd. Pořádání takových akcí 

zvyšuje využití stadionu a také finanční stabilitu. Přizpůsobování stadionu k jiným 

akcím by však nemělo mít negativní vliv na primární účel stadionu, kterým jsou 

fotbalové zápasy. Příkladem může být rozšiřování hrací plochy pro jiné sporty. To vše 

může způsobit, že se fotbalový divák dostává dále od samotného fotbalového hřiště, 

klesá jeho pocit sounáležitosti s hrou a vzrušení ze hry samotné.  Naproti tomu 

se vzrůstající kapacitou, velikostí a architektonickým pojetím  fotbalového stadionu 

vznikají prostory, které je možné využít k nejrůznějším účelům, které přinesou 

dodatečné příjmy, aniž by byla omezována či ohrožena sportovní utkání. 
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5.2 Financování a provoz fotbalových stadionů 

 
 

Za posledních 20 let došlo k významnému posunu v dynamice vývoje sportovních 

stadionů. Odborníci si začali uvědomovat, že stadiony umožňují díky svým kapacitám a 

dispozicím daleko více, než jen hostit sportovní události.  

Do konce osmdesátých let většina stadionů generovala pouze jediné příjmy 

prostřednictvím  divácké návštěvnosti, což  představovalo  maximálně 30 hracích dnů 

za rok. V době mezi tím zůstávaly stadiony nepoužívané a přinášely značné náklady na 

údržbu. Podoba tehdejších fotbalových stadionů neumožňovala další využití. 

Uvědomění, že stadion může poskytovat širokou škálu dodatečných příjmů začalo mít 

vliv na architekturu stadionu a strategické  záměry před samotnou stavbou i při 

následném provozu stadionu. 

 

5.2.1 Vývoj fotbalových stadionů v Evropě 

 

Velká část odborné literatury zaměřené na novodobé stadiony se věnuje 

sociologickým a ekonomickým tématům. Zabývají se vztahem mezi stadionem, městem 

a jeho obyvateli, společenským profilem fanouška navštěvujícího zápasy, změnami 

v návštěvnosti fotbalových zápasů a efekty prostorové a sociální segregace uvnitř 

stadionu.  Dalšími oblastmi zájmu je vliv stadionu na konkrétní lokalitu a analýzy 

strategií za účelem zvýšení příjmů z provozu stadionu. Až v posledních letech vznikají 

odborné publikace zaměřené na téma sportovní architektury a managementu. 

 

První generace novodobých fotbalových stadionů 

 

Všeobecně panuje shoda, že prvními příklady specializovaného novodobého 

fotbalového stadionu byly stadiony v Británii. Většina z nich byla situována na severu 

Anglie v průmyslových městech. Důležitým mezníkem byl rok 1860, kdy byla 

v Británii dokončena síť železnic. To umožnilo  cestování fanoušků na ostatní stadiony. 
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Dalšími klíčovými faktory bylo založení anglické fotbalové asociace6  a vznik národní 

ligy roku 1888. Tyto faktory měly vliv nejen na národní a mezinárodní rozvoj fotbalu, 

ale ovlivnily také první generaci fotbalových stadionů v Británii i jinde.  

Stadion fotbalového klubu Preston North End FC je prvním dokumentovaným 

příkladem novodobého fotbalového stadionu na světě. Byl postaven roku 1875. Do 

konce devatenáctého století vznikly v Británii také další stadiony. V této době 

neexistovala žádná pravidla či požadavky  pro stavbu fotbalových stadionů. 

Architektura těchto stadionů tak byla ovlivněna především budovami továren, které 

byly stavěny s nízkými náklady a umožňovaly pojmout velké masy lidí. 

Maximalizování návštěvnosti tak bylo hlavním cílem na úkor bezpečnosti, komfortu, 

přístupu na stadion a zařízeních pro pohodlí hráčů, manažerů i diváků. Jednoduchý 

design takových stadionů se odrážel na provozu a managementu takových staveb. 

Omezené užití stadionu, kde se konaly pouze fotbalové zápasy, mělo vliv na  klubové 

finance. Někteří manažeři si to uvědomovali a začali ve spolupráci s architekty zavádět 

takové inovace, které zvýšily využití stadionu a umožnily tak dodatečný příjem 

(Paramio et al., 2008). 

Kluby postupně vylepšovaly celkové prostředí, instalovaly turnikety u vchodů a 

ochranné ploty pro oddělení hráčů od diváků, šatny pro hráče i rozhodčí. Tyto stadiony 

byly prvními příklady novodobých stadionů a na začátku 20. století se jimi inspirovaly 

kluby z Evropy. Stadiony v jednotlivých zemích Evropy však měly svá specifika. 

Britské stadiony se vyznačovaly blízkostí diváků k hráčům, na rozdíl od příkladů 

v Německu a Itálii, kde byla často včleněna atletická dráha  kolem fotbalového hřiště.  

 

Druhá generace novodobých fotbalových stadionů 

 

V souvislosti s některými tragédiemi, které se staly na stadionech první generace 

je v dalším období brán daleko větší zřetel na konstrukci a bezpečnost. Dřevěné 

konstrukce jsou nahrazovány pevnějšími materiály jako jsou železobeton nebo ocel. 

Takové materiály se staly symbolem pro tuto generaci stadionů. Stále však neexistují 

závazná nařízení pro stavbu stadionů, a tak tragédie postihují i tuto generaci. Mnoho 

                                                 
6 Football Association, 1863 
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klubů se také stále dostává do finančních potíží v souvislosti s provozem. To bylo také 

důvodem, proč některé britské kluby začínají uplatňovat první komerční praktiky, 

například prodávají programy před utkáním, nabízejí hospitality služby. Tvorba zisku se 

stává hlavním cílem pro většinu klubů. Nejlepšími možnostmi ke zvýšení kapitálu 

k financování nových stadionů byla buď transformace klubů na obchodní společnosti 

(Rangers, Celtic) nebo spolehnutí se na finanční příspěvky a podporu zámožných 

jedinců (Liverpool, Manchester).  

Ve srovnání se stadiony první generace, použití železobetonu a oceli se ukázalo 

jako účinné řešení některých problémů se stavbou a jejím řízením. Kapacita se tak 

mohla dále zvyšovat a současně s tím bylo dbáno také na pohodlí a bezpečí. Ve 

Španělsku vznikají také nové stadiony ( San Mames, Les Corts, Chamartin stadium). 

Tyto stadiony jsou modernější než předchozí stavby ve Španělsku, nevýhodou je však 

nízká kapacita do 30 tis. míst. Příjmy z provozu tak jsou oproti britským případům 

výrazně nižší vzhledem k maximální možné návštěvě na fotbalovém utkání. Konec 

tohoto období se vyznačuje destrukcí mnoha stadionů v průběhu španělské občanské 

války a 2. světové války.  

 

Třetí generace novodobých fotbalových stadionů 

 

S koncem 2. světové války se zvýšila návštěvnost na stadionech. Na atraktivních 

utkáních (derby) v Británii nebyla výjimkou návštěva kolem 80.000 diváků. Zatímco ve 

zbytku Evropy začaly vznikat stadiony třetí generace, v Británii byly mezi lety 1945 a 

1987 postaveny pouze tři nové stadiony. Po skončení občanské války narůstá popularita 

fotbalu a s tím i návštěvnost ve Španělsku. V roce 1947 byl otevřen slavný stadion 

Santiago Bernabeu s kapacitou 75 342 diváků. Šest letech po oficiálním otevření bylo 

dobudováno třetí podlaží a kapacita se zvýšila na neuvěřitelných 100.000. Podobným 

příkladem je barcelonský Nou Camp otevřený roku 1957.  

Všeobecně řečeno, třetí generace je charakterizována včleněním dalších 

technologických inovací v konstrukčním řešení a managementu. Příkladem může být 

osvětlení stadionů po roce 1950, které umožňuje konání zápasů za tmy a pro diváky 

přináší výjimečný zážitek.  
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Od padesátých let většina fotbalových klubů začíná navyšovat příjmy 

z televizních práv a merchandisingu7. Počátek vysílání fotbalových zápasů v televizi 

měl ve Španělsku za následek, že někteří diváci dávali přednost sledování zápasů 

v televizi. Do konce padesátých let se prodej televizních práv spolu s příjmy 

z merchandisingu staly významnými zdroji dodatečných příjmů pro španělské kluby. 

V polovině šedesátých let se do popředí zájmu dostávají hospitality služby. V průběhu 

dalších třech desetiletí návštěvnost v Anglii klesá (27,2 milionů v roce 1965 oproti 

nejnižším 16,5 milionů v roce 1985) což má vliv na příjmy klubů. Tato krize se týkala 

celé Evropy. Kluby tak začaly zvyšovat ceny vstupného, posilovaly hospitality služby 

ve  dnech utkání, místo toho, aby se zaměřily na příjmy, které mohly stadiony generovat 

ve dnech, kdy se utkání nekonala. Pomyslný konec této generace stadionů se vyznačuje 

velkými nepokoji na stadionech, soupeřením mezi znepřátelenými tábory fanoušků. 

Tyto události měly negativní vliv na tvář celého fotbalu. Postupně se situace zklidnila a 

odstraňování ocelových bariér oddělujících diváky od hráčů tak bývá považováno za 

definitivní konec této generace.  

 

Vznik  postmoderních stadionů 

 

Hlavními znaky těchto stadionů se stávají funkční a estetické elementy jako 

netradiční design, bezpečí, komfort, služby hospitality, přístup pro všechny lidi včetně 

zdravotně postižených a zejména vzrůstající komerční využití sportovních i 

mimosportovních ploch. Některé současné stadiony také získaly image jedinečných 

architektonických staveb ( Allianz Arena v Mnichově, Manchester City Stadium, Stade 

de France v Paříži, Amsterdam ArenA, Wembley v Londýně) nebo turistických cílů 

(Nou Camp, Old Trafford). Jedním z hlavních rozdílů mezi stadiony předchozích 

generací a současnými postmoderními stadiony je symbióza mezi inovativním designem 

a komerčním využitím u současné generace. Také podoba stadionu je sama o sobě 

součástí marketingové strategie.   

Podle Meise a Hallmarka (1999) je hlavním zájmem soudobých stadionů 

předpoklad, že z rozsáhlých investic spojených se stavbou vzejde stadion, který je 

                                                 
7 Merchandising je forma marketingové podpory produktů v místě prodeje. V oblasti sportu se jedná 
především o prodej suvenýrů, replik dresů, atp. 
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funkční, ekonomicky soběstačný a uspokojuje potřeby návštěvníka i široké veřejnosti. 

Ekonomická životaschopnost stadionu se stává elementárním principem při plánování a 

provozu stadionu. Podle Shearda (2001) současné stadiony musí být koncipovány tak, 

aby maximalizovaly svůj provoz.  Další klíčovou charakteristikou postmoderních 

stadionů, která úzce souvisí s předchozí,  je rozšíření provozu stadionu na celý rok. 

Kombinace dvou zásadních ekonomických faktorů jako jsou náklady na stavbu a 

vysoké provozní náklady donutila manažery objevovat alternativní cesty, které umožní 

maximalizaci výnosů z provozu stadionu. To je hlavním důvodem, proč postmoderní 

stadiony nabízejí podobné služby, které můžeme nalézt v zábavních nebo obchodních 

centrech. Od takových stadionů se tedy očekává, že přilákají širokou veřejnost  a budou 

generovat příjmy také z dalších akcí a aktivit. Také některé historické stadiony 

prodělaly významné změny na základě manažerských rozhodnutí s cílem optimalizovat 

provoz (Old Trafford, Stamford Bridge) a nebylo tedy nutné stavět nový stadion.  

Toto pojetí nyní převažuje na evropských fotbalových stadionech. Významným 

znakem soudobých stadionů jsou také muzea v útrobách stadionů, na něž navazují 

prohlídky celého objektu včetně míst, kam  běžně divák nemá přístup. Příkladem může 

být muzeum španělského klubu FC Barcelona, které v roce 2005 navštívilo přes 1,1 

milionu lidí.  Je třeba zdůraznit, že v průběhu tohoto období většina klubů přijala takový 

přístup k funkcím stadionu, který se zaměřuje na maximalizaci příjmů z provozu 

stadionu ve dnech utkání. Možnosti v navyšování z těchto zdrojů však postupně dosáhly 

svého maxima. Tato situace vedla kluby z Británie a Španělska ke snahám 

maximalizovat příjmy z hracích dnů a nově také z ostatních dnů prostřednictvím nových 

cest v marketingu, sponzoringu a tradičních služeb. Ve skutečnosti je provoz stadionu 

mezi hracími dny hlavním problémem, který by kluby měly řešit. V dalších částech 

práce se tak budu snažit identifikovat faktory, které působí na provoz současných 

stadionů a oblasti, které jsou stadionem  přímo či nepřímo ovlivňovány. Zaměřím se 

také na možnosti stadionů generovat příjmy mezi hracími dny, které přímo nesouvisejí 

se sportovními událostmi konanými na stadionu. Následující tabulka poskytuje přehled 

o vývoji fotbalových stadionů v Evropě. Vyzdvihuje především hlavní charakteristiky 

stadionů jednotlivých generací a uvádí příklady nejvýznamnějších stadionu příslušné 

generace. 

 

 56



Tab. 5.1 Vývoj fotbalových stadionů v Evropě 
 
  Hlavní architektonické a ekonomické charakteristiky stadionů Příklady stadionů 

N     

O Přechod z hřišť na stadiony Deepdale, 1875 

V Velké ovlivnění průmyslovou revolucí a první železniční sítí Goodison Park, 1892 

O Rozvoj managementu a architektury stadionů v Británii Stamford Bridge, 1910 

D Architektura stadionů ovlivněna budovami továren Old Trafford 1910 

O Důraz na funkčnost, maximalizaci kapacity Highbury, 1913 

B Hlavním materiálem je dřevo   

É Malý důraz na komfort, bezpečnost a vzhled stadionu   

      

F                   

O Řada stadionů zničena v průběhu 1. sv války a španělské obč. války San Mames, 1913 

T Rozvíjí se architektura stadionů Mestalla, 1923 

B Dřevo je nahrazováno železobetonem a ocelí Metropolitano, 1928 

A Větší důraz na komfort a bezpečnost Balaidos, 1928 

L Primární využití k fotbalovým zápasům     Villamarín, 1929 

O První komerční praktiky   

V     

É     

  Ve většině evropských zemí vznikají stadiony třetí generace   

S Růst návštěvnosti v Británii a Španělsku Rosaleda, 1941 

T Zavádění inovací do designu a provozu stadionu Riazor, 1944 

A Osvětlení stadionů Chamartin, 1947 

D Stadiony stále využívány pouze ve dnech zápasů Nou Camp, 1957 

I Spuštění televizních přenosů Vicente Calderon, 1966 

O Rozvoj služeb hospitality   

N Agresivní chování fanoušků v 80. letech   

Y     

                    

P Mezinárodní organizace zavádějí bezpečnostní opatření   

O Pokles podílu vstupného na celkových příjmech Reebok Stadium, 1997 

S Hledání nových cest k zajištění příjmů Millenium Stadium, 2000 

T Velká modernizace britských stadionů City of Manchester, 2003 

M Vzájemná závislost mezi architekturou a provozem stadionu Emirates Stadium, 2006 

O Zavádění technických inovací (vysunovací střecha, trávník, atp.) New Wembley, 2007 

D Využití stadionu i mimo dny fotbalových zápasů   

E Využití nových forem sponzoringu a marketingu   

R Stadiony jako turistické atrakce, centra volného času a obch.centra   

N Zvyšování bezpečnosti, komfortu, přístupu na stadion   

Í     
Zdroj: Sport in Society,2008 + vlastní činnost 
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5.3 Globální praxe v provozu multifunkčního stadionu 
 
 

Cílem této části je identifikovat kritéria, která mají vliv na určení lokality a 

stanovení optimálního provozu multifunkčního stadionu. Vychází s odborné literatury 

věnované těmto tématům, kterému se věnují především autoři z USA a Velké Británie 

(Ball, 1998; Chapin, 1998; Newsome, Comer, 2000; Thornley, 2002; Nelson, 2001; 

Jones, 2001; Beade, Dye, 1990). Následně jsou poznatky těchto autorů aplikovány na 

podmínky České republiky, které jsou komparovány se zahraničními příklady. Berry et 

al. (2007) stanovili kritéria, která jsou klíčová při rozhodování o stavbě stadionu, 

některá jsem se rozhodl využít pro potřeby této práce. Konkrétně se tedy budu zabývat 

následujícími kritérii, která jsem vymezil na základě prostudovaných dokumentů a 

rozhovorů s odborníky. Jedná se o následující kritéria: 

 

 

 optimální lokalita 

 hlediska obnovy 

 ekonomická hlediska 

 hlediska infrastruktury 

 obchodní hlediska 

 

 

5.3.1 Plánování optimální lokality stadionu 
 

V oblasti pozemků a nemovitostí je lokalita klíčovým determinantem poptávky a 

tržní ceny s ohledem na vzdálenost k nejrůznějším centrům lidských aktivit. V 80. 

letech a na začátku let devadesátých převládal trend ve stavbě stadionů v 

okrajových oblastech mimo centrum města. Od konce let devadesátých je však trend 

opačný, stadiony se vracejí zpět do center měst.  

Příkladem stadionu postaveného mimo centrum může být Waverly Park 

v Melbourne. Stadion byl dokončen roku 1970 s kapacitou 78 000 míst. První zápas 

přilákal necelých 26 000. V dalších letech už tohoto počtu nikdy nedosáhl a roku 2000 
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byl definitivně uzavřen. Ačkoliv byl stadion napojen na hlavní dálnici, byl příliš daleko 

od obchodního centra Melbourne, chyběla zde adekvátní městská hromadná doprava a 

dostatečná kapacita parkoviště. Dalším nedostatkem byla příliš velká vzdálenost diváků 

od hrací plochy. Převážná část autorů zastává názor, že vhodnější je lokace stadionu do 

centra města. Takto situována je většina stadionů ve Velké Británii. Například v 

Londýně je prvoligových stadionů několik a ty jsou situovány podle historické lokality 

jednotlivých klubů (West Ham, Chelsea, Arsenal, Tottenham) a nacházejí se v centrech 

těchto městských částí.  

V České republice je situace rozdílná, část stadionů se nacházejí v centru měst 

(stadiony SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň, FK Teplice, FK Mladá 

Boleslav) jiné jsou v okrajových částech a obtížněji dostupné (1.FC Brno, FK Příbram, 

SK Kladno).  Na tomto místě je také třeba zmínit, že i situování stadionů do center měst 

má svoje nevýhody. V podmínkách České republiky se jedná především o prostorové 

omezení vzhledem k okolí, resp. k okolním stavbám. Stáří a stav některých stadionů si 

vyžaduje úpravy a renovace. Určité stadiony (AC Sparta Praha, Bohemians 1905, FK 

Mladá Boleslav) jsou situovány uvnitř bytových zástaveb  a rozšíření stadionu do okolí 

nebo realizace nové stavby na stejném místě jsou prakticky nemožné. Významným 

faktorem je také vliv místních orgánů státní správy, které kladou klubům různé 

podmínky a legislativní překážky při těchto úpravách.  

Jediným novým stadionem v ČR je Synot Tip Aréna (2008) v Praze,  ke stavbám 

dalších stadionů zatím nedochází. Realizace nového stadionu je plánována v Ostravě a 

v Brně. Kluby v ČR se spíše vydávají cestou předělávání stávajících stadionů. Dále je 

třeba uvést, že  ne všechna města,  kde jsou situovány stadiony klubů 1.ligy ČR, jsou 

dostatečně velká a vhodná pro realizaci multifunkčního stadionu. Přesto i v těchto 

městech lze uplatnit některé zkušenosti s provozem multifunkčních stadionů.  Pouze 6 

měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc) má více jak sto tisíc obyvatel. 

Zbylá města (celkem 10) má obyvatel méně, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, 

Příbram, a Uherské Hradiště mají dokonce méně než 50 000 obyvatel (Tab. 5.2) I tyto 

demografické údaje mají významný vliv na rozhodování o optimální lokalitě, navíc 

vnitřní uspořádání menších měst neumožňuje stavbu stadionu v  centru. Při úvahách o 

stavbě stadionu v těchto městech je třeba zohlednit menší rozlohu a velikost samotného 
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centra, takže je na místě úvaha o postavení stadionu o odpovídající kapacitě v okrajové 

části města. 

 

Tab. 5.2 Počet obyvatel jednotlivých měst klubů 1. fotbalové ligy 
 

město počet obyvatel (29.1. 2010) 

Praha 1 285 799

Brno 404 858

Ostrava 314 057

Plzeň 173 642

Liberec 105 219

Olomouc 102 089

České Budějovice 95 697

Kladno 70 949

Teplice 53 186

Jablonec nad Nisou 46 426

Mladá Boleslav 45 490

Příbram 34 768

Uherské Hradiště 26 110

 
Zdroj: Vlastní činnost. 
 

 

5.3.2 Hlediska obnovy 
 

Newsome a Comer (2000) si všímají, že v USA došlo v lokalitách uvnitř měst 

k jistému oživení díky výstavbě nového stadionu. Autoři tento jev nazývají revitalizace 

center (downtown revitalisation). Všeobecně se lokality v centrech měst staly po 

dokončení stavby a zahájení provozu atraktivnějšími. Ačkoliv jsou pozemky v takových 

místech dražší, tyto lokality vytvářejí pozitivnější vliv na okolí než lokality ostatní.  

V poslední době se několik měst ve Velké Británii zaměřilo na potenciál 

sportovních stadionů stimulovat ekonomický růst a revitalizaci okolí. Stadion vytváří 

příležitosti pro developery, provozovatele stadionu a také širokou veřejnost. Příkladem 

mohou být nově vzniklá pracovní místa a tím pozitivní působení na zaměstnanost 

v regionu (Jones 2001). Jones také zmiňuje cestovní ruch a volný čas jako nové hnací 

motory pro ekonomický růst. Tento předpoklad potvrzuje Thornley (2002), který 

zjišťuje, že stadiony jsou nezbytnou součástí městské infrastruktury potřebné pro 
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expanzi ekonomických aktivit měst do nových sektorů, jakým je například cestovní 

ruch a volný čas.  

Některé stadiony se stávají turistickými destinacemi samy o sobě (Nou Camp, Old 

Trafford). Thornley dále předpokládá, že na vývoj stadionu by nemělo být nahlíženo 

jako na izolovaný projekt, nýbrž by měl být integrován do širších vizí obnovy příslušné 

části  města a celkové politiky. Chapin (1998) souhlasí, že cíle obnovy jsou 

jednoznačným argumentem při výběru polohy stadionu. Fakt, že města usilují o 

revitalizaci prostřednictvím rozvoje zábavních, konferenčních a nákupních zařízení je 

potvrzen Nelsonem, který tvrdí, že užití multifunkčního stadionu jako prostředku ke 

stimulaci ekonomiky je jen logické rozvinutí tohoto pojetí a je oprávněné.  

Situace v České republice je taková, že ke stavbám stadionů dochází jen řídce. 

Synot Tip Arena je tak jediným nově postaveným stadionem tohoto typu v České 

republice za posledních 20 let. Staré stadiony jsou všelijak přestavovány a 

rekonstruovány, jejich lokalita se logicky nemění a také dispozice těchto stadionů 

neumožňují širší využití. Navíc stáří a podoba některých stadionů může způsobovat 

opačný efekt, než je revitalizace okolí. Tyto staré stadiony působí jako izolovaná stavba, 

která nemá žádnou vazbu na okolí, které se v průběhu let změnilo. Většina stadionů je 

navštěvována pouze při fotbalových utkáních, tj. jednou za dva týdny. Ve zbylých 

dnech jsou stavby opuštěné a slouží pouze jako zázemí pro fotbalový klub. 

 

5.3.3 Ekonomická hlediska 
 

Na problém obnovy navazuje otázka, jaké umístění přinese maximální pozitivní 

ekonomický dopad. Podle Beade a Dye (1990) je příležitost pro ekonomiku, kterou 

nabízejí stadiony uvnitř měst daleko větší než přínos stadionů v jiných lokalitách. 

Většina studií, které se zabývají ekonomickým dopadem stadionů poukazuje na význam 

vzdálenosti k hotelům, restauracím a dalším společenským zařízením. Takových je 

samozřejmě větší množství v městských centrech.  

Hudson (2001) provedl řadu studií, kde se zabýval ekonomickým dopadem 

spojeným s realizací sportovního stadionu. Zjistil, že ekonomický multiplikátor lokalit 

ve městech je okolo 2,5 oproti  pouhým 1,4 v oblastech mimo město. Ekonomický 
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dopad stavby stadionu úzce souvisí s předchozí kapitolou 5.1.2.2. Stavba již od 

počátečního plánování a realizace může pozitivně působit na ekonomiku regionu i státu. 

Toto období realizace stavby má dopad na firmy, které zajišťují projekční, stavební i 

další práce spojené se stavbou. S tím také souvisí dopad na zaměstnanost, ať už při 

pracích na stavbě samotné nebo u subdodavatelských firem. Investor také odvádí daně a 

další poplatky. 

Období provozu multifunkčního stadionu obsahuje další ekonomické přínosy pro 

veřejný i soukromý sektor, jedná se především o: 

 

 služby 

 infrastrukturu 

 cestovní ruch, turistiku 

 drobné a střední podnikání v lokalitě 

 zaměstnanost 

 daně, poplatky 

 propagace a podpora image města 

 přímé a nepřímé ekonomické přínosy sportovních akcí a koncertů 

 

 

5.3.4 Hlediska infrastruktury 
 

Všechna veřejná zařízení, ať už se jedná o stadiony či jiná, musí být obsluhována 

patřičnou infrastrukturou. V případě stadionů je nejdůležitější brát zřetel na dopravu na 

stadion a zpět. S tím jsou spojené investice jako je síť silnic, železnic, městské dopravy 

a uzlových bodů, aby bylo umožněno plné využití systému dopravní obsluhy. Chapin 

(1998) tvrdí, že stavby v okolí měst, s požadavky na vytvoření dopravního spojení, 

budou téměř vždy v menšině oproti stadionům ve městech, které již touto občanskou 

vybaveností disponují. Beade a Dye (1990) dále označují dostupnost pro pěší za klíčový 

faktor úspěšného fungování, který stadiony mimo město nemohou nabídnout. To má 

dále návaznost na zvýšenou spotřebu v dané lokalitě. Návštěvníci akcí na 

multifunkčním stadionu navštěvují také hotely, restaurace, bary, aj. Thornley (2002) 
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jako jeden z mála autorů nachází určitou výhodu v umístění stadionu mimo město. 

Podle autora může taková lokalita mít pozitivní vliv na životní prostředí ve městě, 

pokud zde dojde k omezení dopravy.  

Investice do infrastruktury spojená s novým stadionem má příznivý vliv na další 

vývoj v dané oblasti. Nelson (2001) však namítá, že stadiony mimo centrum vyžadují 

daleko více plochy pro parkování na rozdíl od lokalit uvnitř města. Tyto rozsáhlé 

parkovací plochy tak odrazují od dalších investic, které by doplňovaly stadion v takové 

oblasti.  

Závislost stadionů na kvalitní infrastruktuře je zřejmá. Pro upřesnění je důležité 

dodat, že stavba samotného stadionu má pozitivní vliv na vybudování infrastruktury 

v okolí, pokud ještě není na požadované úrovni či vůbec neexistuje. Realizovaná 

infrastruktura dále neslouží jen stadionu a jeho návštěvníkům, ale má vliv na široké 

okolí. Zde se nabízí prostor pro spolupráci místních samospráv nebo státu a investorů 

stadionu.  

 

 

5.3.5 Obchodní hlediska 
 

Obchodní perspektivy ve vývoji jakéhokoliv stadionu jsou zásadní pro úspěšný 

provoz multifunkčního zařízení. Samotná propagace nezaručí úspěšné fungování. 

Klíčovými otázkami spojenými s obchodní činností stadionu jsou hlavní a okrajový 

cílový trh a hlavní a okrajové produkty.  Prvořadé je uvažování, že všechny klíčové 

oblasti obchodu jsou integrovány v  interakci za účelem maximalizace tržní příležitosti. 

Je třeba přihlížet k celé oblasti služeb a zdůrazňovat význam atmosféry a prostředí při 

doručování služeb návštěvníkovi. Následující odstavce zachycují faktory, mezi kterými 

musí být vzájemná interakce za účelem dosažení maximálního užitku ze sportovních a 

jiných událostí.  

 

 

 

 

 63



 

Marketing služeb 

Základní rysy marketingu služeb jako je nestejnorodost, pomíjivost, 

nehmatatelnost, ovlivňují marketing sportovního stadionu. Všechny tyto charakteristiky 

společně jsou zřejmé v prožitku i atmosféře vytvářené na stadionu i v jeho okolí. 

Zákazníci očekávají rozmanitou paletu toho, co uvidí, kam se podívají, co si nakoupí a 

to všechno v dostupné vzdálenosti. Sportovní stadion je tak rozmanitou a specifickou 

součástí dojmu z prodeje služeb. 

 

 

Marketing cestovního ruchu 

Charakteristiky jsou stejné jako u marketingu služeb, avšak z perspektivy  turisty. 

Zahraničním zákazníkům by měla být, kromě sportovního utkání, nabídnuta specifika 

v místní kultuře, atmosféra a další produkty. Sportovní stadion bude sloužit jako 

primární či sekundární důvod k návštěvě, avšak turisté mají touhu využít daleko širší 

nabídku služeb zatímco přicházejí na sportovní akci. Tyto zážitky, spolu s událostí na 

stadionu a prodejem v širším pojetí vytvoří historický, kulturní a umělecký obraz 

konkrétní lokality.  

 

 

Hospitality marketing 

Principy hospitality marketingu jsou formovány ubytováním a pohostinstvím. 

Smysluplné turistické centrum si žádá široký sortiment ubytování i pohostinství napříč 

celým spektrem kvality a různorodosti.  

 

 

Sport a volný čas 

Zde se jedná o specifické marketingové techniky a cesty, které umožní 

maximalizovat příjem stadionu a celkový dojem z návštěvy. Takové aktivity jsou 

rozšířeny využitím celého spektra marketingových příležitostí zmíněných v této kapitole 

(Berry, 2007). 
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5.4 Modely provozu fotbalových stadionů 
 

Tato část je zaměřena na fázi provozu dokončeného (multifunkčního) stadionu, 

vychází ze zkušeností z provozu fotbalových stadionů ve Velké Británii a příkladů 

z mezinárodní odborné literatury. Na základě těchto poznatků, stadiony Huddersfield’s 

Galpharm Stadium, Reebok Stadium, Keepmoat Stadium a KC Hull Stadium poskytují 

fakta o různých příkladech nejefektivnějších modelů provozu stadionu a svou kapacitou 

odpovídají podmínkám ČR. Pokusím se tedy o identifikaci hlavních zdrojů příjmů 

multifunkčních fotbalových stadionů a jejich implementaci do podmínek České 

republiky.  

 

 

5.4.1 Charakteristiky zkoumaných stadionů 
 
 
Galpharm Stadium 
 

Galpharm Stadium je domácím stadionem fotbalového klubu Huddersfield Town 

FC, který hraje 3. nejvyšší soutěž a ragbyového klubu Huddersfield Giants RLFC. 

Stadion je z 60% vlastněn obchodní společností, 40% vlastní městská rada. Kapacita 

stadionu je 24 500 diváků. Průměrná návštěvnost fotbalových zápasů se pohybuje 

kolem 57%, u ragby to je 37% z kapacity stadionu. Stadion hostí také koncerty, ke 

kterým jsou přizpůsobeny pohyblivé tribuny v nejnižším patře. Součástí je také fitness 

centrum.  

 
 
Reebok Stadium 
 

Reebok Stadium je stadionem Bolton Wanderers F.C., kteří hrají Premier League. 

Klub Bolton Wanderers je také vlastníkem stadionu.  Kapacita stadionu je 29 000 

diváků a v probíhající sezóně 2009/2010 činí průměrná návštěva 76% z kapacity 

stadionu. Reebok Stadium je v Anglii poměrně výjimečným případem, neboť byl 

postaven v periferii města. Kromě fotbalových zápasů hostil také koncerty, zápasy 

v boxu nebo v šipkách. Součástí komplexu je hotel.  
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Keepmoat Stadium 
 

Keepmoat stadium v Doncasteru je využíván fotbalovým klubem Doncaster 

Rovers Football Club, který hraje druhou nejvyšší soutěž a ragbyovým klubem 

Doncaster Rugby League Club. Stadion je plně vlastněn místní samosprávou. Fotbalové 

zápasy mají návštěvnost přibližně 67% a ragbyové 20-30% při kapacitě 15 000 diváků. 

Součástí komplexu je menší stadion s atletickou dráhou, který hostí utkání dalších čtyř 

týmů. Stadion je také přizpůsoben k pořádání koncertů. Tento stadion nápadně 

připomíná pražskou Synot Tip Arénu. 

 

 

KC Hull Stadium 
 

Stadion hostí zápasy Hull City A.F.C., který hraje Premier League a ragbyového 

týmu Hull FC. KC Hull Stadium je vlastněn místní samosprávou. Při zápasech Premier 

League je stadion téměř vždy vyprodán, návštěva ragbyových zápasů je kolem 55% z 

kapacity stadionu, která je 25 400 diváků. Zajímavostí je, že tento stadion je situován do 

parku. Součástí komplexu je například skate park, veřejné studijní prostory, knihovna, 

kavárna nebo fitness centrum, stadion disponuje rozsáhlými konferenčními prostory. 

  

 

5.4.2 Stálí uživatelé multifunkčního stadionu 

 
Ze zkušeností s provozem multifunkčního stadionu je zřejmé, že ačkoliv některé 

stadiony fungují úspěšně s jedním uživatelem (jedním domácím týmem, např. 

Southampton), provoz většiny stadionů si vyžaduje více než jednoho hlavního 

sportovního uživatele. Například Huddersfield’s Galpharm Stadium má silný partnerský 

vztah s fotbalovým i ragbyovým klubem. Podobně stadion Kingston Communications 

Stadium ve městě Hull hostí zápasy fotbalového i ragbyového týmu.  

V České republice neexistuje příklad, že by byl stadion permanentně využíván 

více než jedním uživatelem. Zásadním faktorem je popularita jednotlivých sportů v ČR, 

ze které jednoznačně vyplývá, že prvoligový fotbalový stadion je stále využíván pouze 
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pro fotbalová utkání. Nabízela by se tedy možnost užití stadionu dvěma fotbalovými 

kluby. Taková alternativa je reálná pouze v podmínkách hlavního města Prahy, protože 

v ostatních městech sídlí jen jeden prvoligový klub. Návštěvnost v nižších soutěžích 

nedosahuje zdaleka úrovně, která by zabezpečila bezproblémový provoz stadionu. 

Tabulka 5.3. charakterizuje sporty dle členské základny. Ze všech deseti sportů v 

tabulce lze na fotbalovém stadionu provozovat kromě fotbalu jen atletiku, v případě 

přítomnosti atletické dráhy. Vzhledem k návštěvnosti sportů v ČR (další odstavec) není 

ani atletika vhodným řešením pro zajištění pravidelných příjmů ze sportu.  

 

Tab. 5.3 Pořadí sportů podle členské základny 
 

sport členská základna 

fotbal 550851 

tenis 63980 

hokej 60860 

volejbal 53931 

florbal 50670 

golf 42112 

hokejbal 36765 

atletika 33324 

basketbal 32631 

lyžování 31823 

Zdroj: iDnes.cz, 2009 

 

Podle výzkumu společnosti Factum Invenio (2004) téměř tři čtvrtiny českých 

mužů (70,3%) a 44% českých žen navštěvují veřejně sportovní zápasy. Mezi muži 

jednoznačně dominuje navštěvování fotbalu (44,9%) a hokeje (29,6%). Návštěvnost 

ostatních sportů je ve srovnání s těmito dvěma v podstatě zanedbatelná. Mezi obecně 

nejoblíbenějšími sporty českých mužů zcela dominují tři – fotbal (30,4%), hokej 

(10,7%) a cyklistika (8,4%). Ostatní druhy sportů za nimi v tomto ohledu výrazně 

zaostávají. Tak jako v případě veřejné návštěvy jednotlivých sportů, ani v případě 

obecné oblíbenosti již nemá fotbal a hokej v podstatě konkurenci. 
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5.4.3 Příjmy ze zápasů hlavních uživatelů 
 

Hull KC Stadium a Huddersfield’s Galpharm Stadium hostí přibližně 50 zápasů 

za rok v souvislosti s jejich výjimečným modelem, kdy 50-70% příjmů je právě ze 

sportovních utkání. Vysokého počtu utkání dosahuje také Reebok Stadium. 

Na stadionech klubů 1. fotbalové ligy v ČR se ročně hraje přibližně 20 

fotbalových zápasů. Pokud klub hraje evropský pohár, může počet zápasů dosahovat 

25-30 zápasů. Mezi návštěvami na stadionech ve Velké Británii a v ČR je významný 

rozdíl. Návštěvy v České republice zdaleka nedosahují úrovně návštěv na stadionech ve 

Velké Británii, kde jsou stadiony vyprodány minimálně ze 70%. Také ceny vstupenek 

se dramaticky liší. Výše vstupného na zápasy Premier League je minimálně 5x vyšší 

než běžná cena vstupenek v ČR. Je však nutné zdůraznit, že Premier League je 

nejprestižnější fotbalovou ligou na světě. Následující tabulka charakterizuje návštěvnost 

prvoligových fotbalových stadionů v probíhající sezóně.  

 

 

 

Tab. 5.4 Průměrná návštěva na stadionech v sezóně 2009/2010 
 
klub název stadionu prům. návštěva  kapacita 

SK Slavia Praha Synot Tip Aréna 11 508 20 800

AC Sparta Praha Generali Aréna 9 517 20 374

FK Teplice Na Stínadlech 6 777 18 221

Bohemians 1905 Ďolíček 6 723 7 500

FC Baník Ostrava Bazaly 6 129 17 372

1.FC Slovácko Městský stadion M. Valenty 6 103 8 000

1.FC Brno Městský stadion Srbská 4 790 12 550

SK Sigma Olomouc Andrův stadion 4 664 12 014

FC Slovan Liberec U Nisy 4 074 9 900

FK Baumit Jablonec Chance Aréna 4 068 6 280

1.FK Příbram Na Litavce 3 893 9 100

FK Mladá Boleslav Městský stadion 3 741 5 000

FC Viktoria Plzeň Městský stadion Štruncovy sady 3 587 7 425

SK Dynamo Č. Budějovice Střelecký ostrov 3 092 6 746

SK Kladno Stadion Františka Kloze 2 374 4 000

Bohemians Praha Stadion Evžena Rošického 1 627 19 032

 

Zdroj: http://www.fotbalportal.cz + vlastní činnost 
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5.4.4 Příjmy z koncertů 
 

Management multifunkčních stadionů po celém světě se snaží využít potenciálu 

specifického prostoru a navýšit tak příjmy z provozu. Jednou z alternativ je pořádání 

hudebních koncertů, které mohou pro stadion znamenat významné finanční prostředky.  

Diváci mohou sledovat koncert také z hrací plochy, takže běžná kapacita stadionu 

narůstá a tím se zvyšují příjmy z divácké návštěvnosti. Mezi další příjmy plynoucí 

z pořádání koncertů je možné zařadit příjmy z pronájmu, ze služeb hospitality, 

merchandisingu a parkování. V určitých případech je stadion k těmto účelům pouze 

pronajímán a je tak svěřen určité agentuře, která zajišťuje veškeré aktivity spojené 

s pořádáním koncertu.  

Stadion by měl být k pořádání takových událostí náležitě přizpůsoben. Především 

by měl splňovat hygienické normy. Dalším důležitým faktorem je řešení pokrytí hrací 

plochy, tak aby nebyl trávník poničen a byl k dispozici pro tréninky a zápasy 

v maximální kvalitě. Jednou z možností, jak tento problém vyřešit, je výsuvné hřiště 

nebo jeho kvalitní pokrytí. Nezbytné, zvláště v našich klimatických podmínkách, je 

mobilní zastřešení stadionu, které umožní pořádat kulturní akce i při nepříznivém 

počasí. Zatímco se na zkoumaných britských stadionech běžně konají koncerty 

populární hudby, v České republice je tento potenciál stále nevyužit.  

 

 

5.4.5 Příjmy z konferenčních a komerčních ploch 
 

Také konference a výstavy jsou pokládány za důležitý zdroj příjmů. Manažeři 

stadionů si uvědomují, že jejich kapacity jsou oproti jiným v lokalitě větší. Významným 

kritériem je zde celková velikost plochy určené k těmto účelům. Stadiony s větší 

kapacitou tak většinou disponují také většími plochami, které mohou sloužit mmj. jako 

konferenční plochy, prostory pro výstavy a další komerční využití. Stadion Synot Tip 

Aréna je prvním českým stadionem, který se snaží využít potenciálu těchto ploch.  
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5.4.6 Další generované příjmy 

 

Obecně se stadiony silně spoléhají na vedlejší příjmy z restaurací a 

merchandisingu. Kromě toho značné příjmy mohou plynout z parkování, pokud stadion 

disponuje parkovacími kapacitami. Jestliže se stadion nachází v centru města, mohou 

tyto kapacity využívat v průběhu pracovního týdne i místní společnosti a obyvatelé.  

To vše jsou jen některé z možností, jak dále navyšovat příjmy z provozu stadionu. 

Pokud je stadion z části koncipován jako zábavní či nákupní centrum, vznikají další 

rozmanité alternativy pro jeho využití. Záleží tedy na managementu příslušného 

stadionu, zda tyto alternativy dokáže rozpoznat a využít je.  

 

 

5.4.7 Vyvážené finanční příjmy 

 

Hlavní finanční příjmy pro jakýkoliv multifunkční stadion by měly být vyváženy 

mezi sportovní zápasy stálých uživatelů, koncerty, konference, výstavy a další příjmy. 

Ve velmi obecném pojetí by finanční příjmy měly zhruba odpovídat z 30% sportovním 

událostem, 30% koncertům, 30% konferencím a výstavám a z 10% ostatním aktivitám 

stadionu. Toto vyvážení se samozřejmě liší podle zvláštností a jedinečných podmínek 

konkrétního stadionu.  

Finanční příjmy Hull KC Stadium jsou tvořeny 50% sportem, jelikož tento stadion 

hostí zápasy fotbalové i ragbyové ligy a tato utkání se hrají v průběhu celého roku, 35% 

z příjmů plyne z konferencí a koncertů. Zbylých 15% tvoří výstavy a jednorázové 

události. Huddersfield’s Galpharm Stadium je ještě více závislý na sportu  - 70% 

z příjmů je generováno z fotbalových a ragby zápasů. Zbytek tvoří ostatní aktivity 

stadionu. Reebok Stadium v Boltonu získává 82% svých příjmů z fotbalu (Bolton 

Wanderers FC hrají nejvyšší anglickou soutěž, pozn. autora), 5% z hospitality služeb, 

6% ze sponzoringu a reklamy 
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Faktory ovlivňující strukturu příjmů multifunkčních stadionů  

 

Situace na jednotlivých stadionech samozřejmě není identická. To je dáno mnoha 

faktory, které mají na strukturu příjmů vliv. Tyto faktory však hrají zásadní úlohu při 

realizaci stadionu. Některé z nich se pokusím uvést: 

 

 poloha, infrastruktura 

 kapacita stadionu, návštěvnost 

 počet participujících klubů (sportů) 

 dispozice stadionu (komerční plochy, vysouvací střecha a trávník) 

 management stadionu ( kvalita managementu, stanovené cíle) 

 konkurence 

 specifika daného státu (lokality, města) 

 počet obyvatel v regionu 

 cenová hladina 

 úspěchy klubu 

 

Na závěr této části bych rád poznamenal, že se tato oblast neustále vyvíjí. Nové 

možnosti  v provozu multifunkčních stadionů úzce souvisí s kvalitou a zkušenostmi 

odborníků pracujících v managementu sportovních zařízení či zabezpečujících event 

management konkrétního stadionu.  

 

 

5.4.8 Příjmy z práv na pojmenování stadionu  
 

Příjmy z práv na pojmenování8 nesouvisejí přímo se samotným provozem 

stadionu, ale mohou zabezpečit významné příjmy pro stadion v době jeho provozu. 

Tento druh sponzoringu je pro většinu klubů třetí nejvýznamnější možností ve 

sponzoringu (po reklamě na dresech a vybavení). Tato oblast zůstávala v Evropě 

                                                 
8 Naming Rights - anglický výraz, který označuje práva na pojmenování určité marketingově využitelné 
entity, většinou se jedná o nemovitost či událost. 
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dlouhou dobu téměř nevyužita. V současnosti již existuje daleko více stadionů 

pojmenovaných po nějaké nadnárodní značce.  

Problematika tohoto typu sponzoringu však nespočívá v prostém pojmenování 

stadionu a ukotvení  nového jména na stadion jako takový. Skutečná mediální hodnota, 

kterou pojmenování přinese je multiplikovaný efekt. Jedná se o dlouhodobé spojení 

mezi značkou a fanoušky, na rozdíl od sponzoringu na dresech hráčů, který, až na 

několik výjimek, bývá krátkodobější.  Kluby, které přistoupí na tento druh sponzoringu, 

oproti sponzoringu na dresech či vybavení, by jej měli hodnotit jako trvalou záležitost a 

silnou vazbu mezi klubem a značkou. 

 

Kolah (1999) definoval „4 zlatá pravidla naming rights“: 

 

I. Stadion musí mít pouze jedno krátké  pojmenování. Jestliže je název složen ze 

dvou slov, média a fanoušci budou spíše vypouštět druhé slovo v pořadí. Proto 

dobře funguje například The  Reebok Stadium, The JJB Stadium, The Emirates 

Stadium. Na rozdíl od Friends Provident St. Mary’s Stadium nebo Invesco Field 

at Mile High, které nikdy nebudou plnit svůj účel.  

 

II. Pojmenovávat by se měl pouze nový stadion.  Pojmenování starého stadionu 

bude mít za výsledek to, že  nové jméno bude ignorováno.  

 

III. Částka musí být adekvátní s ohledem na ostatní kontrakty. Jako negativní 

příklad může sloužit spor mezi Leicesterem a společností Walker’s. Společnost 

platila fotbalovému klubu ročně 150 000 liber za právo být 10 let v názvu 

tamního stadionu. Tato částka byla nesrovnatelná s miliony liber, které 

společnost investovala do reklamní kampaně v televizi s fotbalovou hvězdou 

Gary Linekerem. 

 

IV. Vztah mezi sponzorem a stadionem musí být dlouhodobý ze dvou důvodů: 

a) k prokázání silné vazby stadionu se sponzorem 

b) pokud je spolupráce dlouhodobá, návratnost investice bude vysoká (při 

splnění předchozích tří pravidel 
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I tato oblast se však neustále vyvíjí a je zajímavé sledovat trendy. Za povšimnutí 

tak stojí například spolupráce mezi Arsenal FC a společností Emirates Airlines. V tomto 

případě je pojmenování stadionu  spojeno s logem sponzora na dresech hráčů.  

Následující tabulky (5.5, 5.6 a 5.7) charakterizují příjmy z práv na pojmenování 

stadionů v jednotlivých částech světa. Tabulka 5.5 ilustruje velký náskok USA před 

Evropou (Tab. 5.6, 5.7). Také délky kontraktů svědčí o dřívějším rozvinutí tohoto druhu 

marketingu v USA.  

 

Tab. 5.5 Ceny kontraktů „naming rights“ spolupráce v USA 

společnost město klub cena (mil. £) délka (roky) 

1 Reliant Energy Houston Houston Oilers 165 32 

2 Fed Ex Washington Washington Redskins 113 27 

3 American Airlines Dallas Dallas Stars 108 30 

4 Phillips Electronics Atanta Atlanta Trashers 100 30 

5 Invesco Denver Denver Broncos 66 20 

 

 
Tab. 5.6 Ceny kontraktů „naming rights“ spolupráce ve Velké Británii 

společnost město klub cena (mil. £) délka (roky) 

1 Emirates Londýn Arsenal FC 38,5 15 

2 JJB Wigan Wigan  FC 10 10 

3 BT Edinburgh Scottish FA 5 10 

4 Reebok Bolton Bolton FC 2 10 

5 AMP Oval Surrey CCC 2 5 

 

  

Tab. 5.7 Ceny kontraktů „naming rights“ spolupráce ve zbytku světa 

společnost město klub cena (mil. £) délka (roky) 

1 Allianz Mnichov Bayern Mnichov 60 15 

2 Labatts Montreal Montreal Expos 55 20 

3 Colonial Melbourne Essendon - AFL 28 10 

4 AOL Hamburg Hamburg SV 7 5 

5 Rhein Energie Kolín n. R. 1.FC Koln  7 7 

 

Zdroj: Sports Business Group, 2006  
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Jestliže má USA v oblasti naming rights „náskok“ před Evropou, tak rozdíl, mezi 

západní Evropou a situací v České republice je ještě větší. V posledních 20 letech byl 

v ČR postaven jediný nový fotbalový stadion prvoligového týmu – Synot Tip Aréna. Je 

tak jediným stadionem, na který by se mohla aplikovat tato forma sponzoringu, zvlášť 

s ohledem na čtyři zlatá pravidla. Dalšími příklady použití naming rights v ČR jsou 

fotbalové stadiony AC Sparta Praha (Generali Arena) a FK Baumit Jablonec (Chance 

Arena). V obou případech bylo nové jméno použito u stadionu, který již funguje několik 

let. Kontrakty jsou krátkodobého charakteru (max. 2 roky) a stadion AC Sparta Praha 

nese již třetí jméno v posledních sedmi letech. Použití pojmenování fotbalového 

stadionu v ČR tak má zatím jediný účel – získání dodatečných příjmů. Dlouhodobé 

spojení mezi značkou a fanoušky není uskutečňováno s ohledem na délku uzavřených 

kontraktů a stáří stadionů. 

 

Shrnutí kapitoly 5.4 

 
 Většina stadionů si žádá minimálně 2 uživatele za účelem zajištění vyvážené 

struktury příjmů. 

 

 U větších stadionů je patrná tendence hostit méně sportovních událostí, 

zatímco menší stadiony jsou více závislé na větší frekvenci pořádání 

sportovních událostí.  

 

 Hrací plocha umožňuje pořádání mmj. koncertů, výstav, jejich počet je však 

závislý na ochraně a kvalitě hrací plochy. Samotná hrací plocha by měla být 

předem přizpůsobena k takovým účelům. 

 

 Konference a výstavy jsou významným prostředkem k získání dalších příjmů. 

Stadiony by měly disponovat dostatečnými plochami k uskutečňování 

konferencí, výstav apod. 
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 Doplňkové příjmy jsou důležitou součástí finančních příjmů. Růst podílu 

těchto příjmů svědčí o rozličných marketingových strategiích a specifických 

podmínkách daného stadionu 

 

 Příjmy z práv na pojmenování stadionu. Dlouhodobé spojení názvu stadionu 

s určitou značkou je efektivnější pro obě strany, na rozdíl od krátkodobých 

kontraktů.  

 
 

5.4.9 Optimální model provozu 
 

Z důvodů důvěrnosti a komerční citlivosti, je většina údajů uváděna 

v procentech. Následně tak zjištění umožňují vytvořit model provozu multifunkčního 

stadionu  - viz Obr . 5.1. Tento model vystihuje situaci ve Velké Británii, kdy na 

stadionech hrají často 2 stálí uživatelé, stadiony jsou přizpůsobeny k pořádání koncertů 

a disponují dalšími plochami, které se dají využít k zajištění dodatečných příjmů. 

 
Obr. 5.1 Optimální model provozu 

 

Stálí uživatelé 

 

 

Multifunkční stadion 
Model Provozu 

 
 

 

 

 

 

 Vyvážené finanční příjmy   

        

Sportovní Koncerty Komerční  Ostatní 
události   využití   
[30%] [30%] [30%] [10%] 

 

Zdroj: Berry, 2007 
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Samozřejmě tento model není definitivní a platný globálně pro všechny 

multifunkční stadiony. Podíl jednotlivých složek příjmu stadionu se liší podle 

zvláštností a jedinečných podmínek konkrétního stadionu. Faktorů, které hrají důležitou 

roli při stanovení strategie provozu a aplikaci modelu provozu je celá řada. Podrobněji 

jsem se této problematice věnoval v kapitole 5.4.7. 

Na závěr této části je nutné poznamenat, že v podmínkách ČR se problematika 

provozu a samofinancování stadionů teprve rozvíjí. Management jednotlivých klubů 

zavádí inovace na základě zprostředkovaných poznatků ze zahraničí. Nejsou to však 

dlouhodobá koncepční řešení, nýbrž dílčí aktivity krátkodobého charakteru. Většinou se 

však jedná o snahu zvýšit příjem z hracích dnů. V ostatních dnech zůstává stadion 

nevyužit, protože nedisponuje takovými vlastnostmi, které by umožnily aplikovat model 

provozu, nebo se alespoň pokusit rozšířit využití stadionu. Management je limitován 

především samotným stadionem. Záleží na vedení, zda rozhodnutí o rozsáhlé 

rekonstrukci či stavbě nového stadionu není tou správnou cestou k zajištění 

dodatečných příjmů. 
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5.5 Provoz Synot Tip Arény 

 

V této kapitole se pokusím o charakteristiku kritérií na příkladu Synot Tip Arény 

v Praze a komparaci s poznatky v kapitole 5.3. Synot Tip Aréna je domácím stadionem 

fotbalového klubu SK Slavia Praha. Tento stadion tak navázal na stadion původní, kde 

klub působil  do roku 2000. Starý stadion však nevyhovoval podmínkám ČMFS, SK 

Slavia Praha se přestěhovala do jiného působiště na pražském Strahově a nevyhovující 

stadion byl zdemolován. Stavba nového stadionu (nyní Synot Tip Aréna) byla zahájena 

15. 9. 2006 a dokončena 7. května roku 2008 zápasem s týmem Oxford University 

Association Football Club.  SK Slavia Praha se tak po téměř osmi letech vrátila do 

svého původního domova. 

Vlastníkem a provozovatelem stadionu je účelová společnost E Side Property 

Limited, která je zodpovědná za financování areálu a nese všechny garance. E Side 

Property Limited kopíruje akcionářskou strukturu SK Slavia Praha, fotbal a.s. Kapacita 

stadionu je 20 800 sedících diváků, všechna místa jsou krytá.  Synot Tip Aréna je tak 

prvoligovým stadionem s nejvyšší kapacitou v ČR. 

 

Tab. 5.8 Fotbalové stadiony klubů 1. fotbalové ligy 
 
klub název stadionu vlastník stadionu kapacita 

AC Sparta Praha Generali Aréna AC Sparta Praha fotbal, a.s. 20 374

SK Slavia Praha Synot Tip Aréna E Side Property Limited 20 800

1.FC Slovácko Městský stadion M. Valenty Město Uherské Hradiště 8 000

FK Baumit Jablonec Chance Aréna Město Jablonec 6 280

FK Teplice Na Stínadlech FK Teplice, a.s. 18 221

SK Dynamo Č. Budějovice Střelecký ostrov Město České Budějovice 6 746

SK Sigma Olomouc Andrův stadion SK Sigma Olomouc, a.s. 12 014

FC Slovan Liberec U Nisy Město Liberec 9 900

FK Mladá Boleslav Městský stadion Město Mladá Boleslav 5 000

1.FC Brno Městský stadion Srbská Město Brno 12 550

FC Baník Ostrava Bazaly FC Baník Ostrava, a.s. 17 372

1.FK Příbram Na Litavce Město Příbram + klub 9 100

Bohemians Praha Stadion Evžena Rošického ČMFS 19 032

FC Viktoria Plzeň Městský stadion Štruncovy sady Město Plzeň 7 425

SK Kladno Stadion Františka Kloze Město Kladno 4 000

Bohemians 1905 Ďolíček Bohemains Real, a.s. 7 500

 

Zdroj: Vlastní činnost 

 

 77

http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxford_University_Association_Football_Club&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxford_University_Association_Football_Club&action=edit&redlink=1


 Graf. 5.1 Vlastnictví stadionů klubů 1. fotbalové ligy 
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Zdroj: Vlastní činnost 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že situace v České republice je obdobná se zkoumanými 

britskými stadiony. Současný stav by tak mohl být výrazným podnětem pro další 

spolupráci klubů a měst při provozu stadionu nebo realizaci nové stavby. 

 

5.5.1 Lokalita stadionu 
 

Fotbalový stadion se nachází na katastrálním území Vršovic, v místě původního 

fotbalového stadionu  SK Slavia Praha. Vršovice jsou pražská čtvrť a katastrální území 

na jihovýchodě centra, součást městské části i městského obvodu Praha 10. Sousedí se 

Strašnicemi, Vinohrady, Nuslemi a Michlí. Lokalita zvaná Eden je z jihu ohraničena 

valem s železniční tratí, ze severu ulicí Vladivostockou a z východu ulicí U Slavie.  

Celý prostor je již historicky spojen s existencí sportovního klubu Slavia. Součástí 

areálu SK Slavia Praha jsou sportovní zařízení oddílů fotbalu, atletiky, ledního a 

pozemního hokeje, lukostřelby a dalších. Areál SK Slavia Praha – fotbal (stávající 

fotbalový stadion a doprovodná zařízení vč. tréninkových hřišť) je umístěn v západní 

části celého pozemku. Jinak je okolní území charakteristické převážně obytnou 

zástavbou a má rovinatý charakter. Důležité je také poznamenat, že velká část fanoušků 

tohoto klubu má svoje bydliště také v této pražské části. I to sehrálo velkou roli a o 

jiném místě se prakticky neuvažovalo. Zásadní význam lokality stadionu lze ilustrovat 

na předešlém, provizorním působišti klubu SK Slavia Praha, kterým byl Stadion Evžena 

Rošického na Strahově. Tento stadion je velice špatně přístupný městskou hromadnou 
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dopravou a parkovací kapacity také nejsou vyhovující. Průměrná návštěva na Stadionu 

Evžena Rošického se pohybovala kolem 5 000 diváků, zatímco průměrná návštěva 

v Synot Tip Aréně byla v kalendářním roce 2009 více než 12 000 diváků.  

 

5.5.2 Hlediska obnovy 

 
V kapitole 5.3.2 jsem se věnoval vazbě stadionu na okolí a možnostmi, kterými 

stadion může okolí ovlivňovat. O Synot Tip Aréně lze tvrdit, že je prvním pokusem o 

takové pojetí fotbalového stadionu v České republice. Projektanti i architekti vycházeli 

ze zkušeností mmj. z Anglie a Holandska, kdy je naprosto běžné, že i stadion pro 50 

000 lidí je realizován v bytové zástavbě.  Přistupovali k projektu jako ke stavbě, která je 

běžnou součástí architektury města, vytváří určitou atmosféru a není nutné ji vyčleňovat 

na okraj města. Cílem tak bylo vytvoření určitého otevřeného prostoru, kde budou 

zahrnuty funkce, které patří běžně k městu.  

Areál je koncipován jako otevřený prostor, který je přístupný v průběhu celého 

týdne. Stadion zahrnuje například pobočku banky, restauraci, bar, hotel a obchody. Je 

zde tedy částečně uplatněna Thornleyho teorie, že na vývoj stadionu by nemělo být 

nahlíženo jako na izolovaný projekt, nýbrž by měl být integrován do širších vizí obnovy 

příslušné části  města.  

 

5.5.3 Ekonomická hlediska 

 
Také v tomto případě se potvrzují teorie o ekonomickém vlivu fotbalového 

stadionu na okolí. Ekonomický vliv na okolí je dán kapacitami stadionu, které umožní 

multifunkční využití. Multifunkční pojetí stadionu pro 60 000 diváků tak bude mít 

daleko výraznější vliv, než menší stavba  pro 20 000 diváků. Přesto lze identifikovat 

přímé i nepřímé vazby na ekonomiku. 

Samotná realizace stavby pozitivně ovlivňuje firmy, které se podílejí na 

stavebních, dodavatelských i dalších činnostech. Multifunkční areál stadionu pak 

poskytuje pracovní místa více než 200 stálým zaměstnancům. Mezinárodní zápasy a 

pořádání koncertů mají pozitivní vliv na turistický ruch v České republice. Mezi 

 79



nepřímé vlivy můžeme zařadit například propagaci hlavního města Prahy i celé země 

v zahraničí, tyto vlivy jsou jen obtížně měřitelné. 

 

5.5.4 Hlediska infrastruktury 

 
Infrastruktura již byla, vzhledem ke zvolené lokalitě stadionu, vybudovaná dříve. 

Stadion je dostupný všemi prostředky městské hromadné dopravy, ne všechny se však 

nacházejí v dostatečné blízkosti stadionu. V jeho sousedství se nachází stanice 

autobusu, tramvaje i metra. Zastávka autobusů č. 136, 213, 260 „Slavia“  se nachází 

v těsné blízkosti stadionu, podobně jako stejnojmenná zastávka tramvají č. 6, 7, 22, 23, 

24. Méně dostupné je metro, stanice metra „Strašnická“ je vzdálená přibližně 1,8 km. 

Poblíž stadionu (1200m) je také vlaková stanice „Praha – Vršovice“. Stadion je situován 

v jihovýchodní části městského centra, je dostupný automobilem z „Jižní Spojky“. 

Samotný stadion disponuje 943 parkovacích míst pro osobní auta a 28 místy pro 

autobusy. Dopravní odbavení většího množství návštěvníků není vyřešeno optimálně, 

zvlášť v dopravní špičce je přístup na stadion komplikovaný.  

 

5.5.5 Obchodní hlediska 

 
V případě Synot Tip Arény se podařilo vytvořit stadion, který nabízí jedinečnou 

atmosféru, ideální pro fotbalová utkání. Diváci jsou blízko hráčům, hřiště není 

obehnáno žádnými ploty či zábranami, které by oddělovaly diváky od dění na hřišti. 

Fotbalové utkání jako produkt, který si návštěvníci kupují, je tedy nabízeno ve vysoké 

kvalitě. Ostatní součásti multifunkčního stadionu nejsou vhodně integrovány, interakce 

mezi nimi je na nízké úrovni. Kromě samotného sportovního utkání stadion nenabízí, 

vzhledem k řešení útrob stadionu, další prostory, kde by mohli diváci trávit čas. Stadion 

je sice koncipován jako otevřený prostor, ale skutečně využit pro veřejnost je jen 

v hracích dnech. Prostory, které by mohly k takovým účelům sloužit, jsou využívány 

především firmami a sponzory. Zahraničním divákům nejsou nabízeny další služby, 

jediným cílem se tak stává návštěva fotbalového utkání.  
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5.6 Model provozu na příkladu Synot Tip Arény 
 
 

5.6.1 Stálí uživatelé stadionu 
 

Fotbalový klub SK Slavia Praha je jediným stálým uživatelem stadionu. Před 

dokončením stadionu se jednalo o možnosti účasti dalšího pražského klubu – 

Bohemians 1905. To bylo také kritériem pro účast Městské části Prahy 10  na 

financování stadionu. Tato možnost však byla zamítnuta a jediným uživatelem je tak 

v současné době SK Slavia Praha. Tento „nedostatek“ je tak alespoň z části 

kompenzován zápasy reprezentace ČR,  či občasnými zápasy jiných sportů (americký 

fotbal, lakros). Následující tabulka 5.5. znázorňuje využití stadionu v roce 2009. Jedná 

se výhradně o fotbalové zápasy SK Slavia Praha v nejvyšší české fotbalové soutěži a 

v Evropské lize. Další využití bude charakterizováno v následujících kapitolách. 

 

 

Tab. 5.9 Návštěvnost Synot Tip Arény 2009 
 

  hostující tým návštěva % z kapacity

1. FC Viktoria Plzeň 9 517  46% 

2. FC Baník Ostrava 12 565  60% 

3. FC Tescoma Zlín 12 603  61% 

4. AC Sparta Praha 20 156  97% 

5. FK Mladá Boleslav 11 427  55% 

6. SK Dynamo České Budějovice 10 407  50% 

7. FC Slovan Liberec 17 569  84% 

8. FK Mladá Boleslav 13 456  65% 

9. Sheriff Tiraspol 13 483  65% 

10. Bohemians Praha 9 485  46% 

11. CZ Bělehrad  12 625  61% 

12. 1.FC Slovácko 12 382  60% 

13. FC Baník Ostrava 12 092  58% 

14. LOSC Lille 9 158  44% 

15. AC Sparta Praha 19 370  93% 

16. SK Sigma Olomouc 9 159  44% 

17. Valencia CF 10 624  51% 

18. FC Viktoria Plzeň 8 491  41% 

19. Janov FC 9 443  45% 

 
Zdroj: Vlastní činnost, 2009 
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5.6.2 Příjmy ze zápasů hlavních uživatelů 

 
V roce 2009 odehrála SK Slavia Praha v Synot Tip Aréně 19 utkání první 

fotbalové ligy či evropských pohárů (Tab. 5.5.) Stadion byl téměř vyprodán jen ve dvou 

případech (20.156 a 19.370 diváků), v šesti utkáních nebyl stadion zaplněn ani 

z poloviny maximální kapacity. V kalendářním roce 2009 vydělala SK Slavia Praha 

přibližně 55 000 000 Kč na vstupném z domácích zápasů. Příjmy ze vstupného na 

zápasy evropských pohárů činily přibližně 21 mil. Kč, což představuje téměř 40% 

z celkových tržeb ze vstupného (vlastní výpočty). 

 

5.6.3 Příjmy z koncertů 

 
V roce 2009 se v Synot Tip Aréně uskutečnil pouze jeden koncert (25.6. 2009, 

koncert skupiny Depeche Mode), který navštívilo přes 30.000 diváků.  Zásadním 

nedostatkem tohoto stadionu je nevyřešená otázka pokrytí hrací plochy. Velké masy lidí 

na hrací ploše způsobují poničení trávníku, jehož kvalita je zásadní pro konání 

fotbalových utkání. Na zmíněném koncertu byla hrací plocha pokryta gumovou 

podlahou, která však nesplnila účel a trávník zůstal po celé akci velice poničený. Synot 

Tip Aréna také postrádá mobilní zastřešení, které by umožňovalo pořádat koncerty a 

další události v průběhu celého roku.  

 

5.6.4 Příjmy z komerčních ploch 

 
Synot Tip Aréna disponuje významnými plochami, které mají potenciál zajišťovat 

dodatečné příjmy provozovatelům stadionu. Jedná se především o následující prostory: 

 

 obchodní  prostory  

Obchodní prostory stadionu mají celkovou plochu 800m², v současné době jsou 

plně využity. V Synot Tip Aréně tak sídlí Komerční banka, restaurace McDonald’s a 

Fanshop s prodejem suvenýrů. 
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 kancelářské prostory 

Prostory pro kanceláře mají rozlohu 2400m², z toho je 960m² zatím volných. 

Aktuální obsazenost je tedy 60%.  

 

 

 VIP boxy 

VIP boxy (lóže) jsou k pronájmu ve třech kategoriích. V prvním patře se 

nachází 10 lóží v kategorii silver, 24 v kategorii gold. Ve třetím patře je umístěno 10 

platinových boxů s nejvyšším standardem. Všechny boxy nabízejí vysoký základní 

standard. Poskytují soukromé prostory s pohodlným stolováním až pro deset osob, 

vlastní bar, televizní panel a připojení na internet. Veškeré akce lze sledovat z interiéru 

boxu, který je od okolí oddělen čelní stěnou z nerozbitného skla, či z exkluzivních míst 

v hledišti přímo před boxem. Boxy silver a gold jsou umístěny v prvním patře 

západního křídla, 10 platinových boxů s nejvyšším standardem je situováno ve třetím 

patře západního křídla. Boxy jsou obsazeny přibližně z 85%. 

 

Ceny VIP boxů 

 

Kategorie PLATINUM, 3. patro, centrální pozice:          1 250 000 Kč  

Kategorie GOLD, 1. patro, centrální pozice:                  1 000 000 Kč 

Kategorie SILVER, 1. patro, krajní pozice:                       850 000 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH, pronájem je na jeden rok.  

 

  

 Eden Caffé 

Nově zrekonstruovaný prostor je situován v prvním patře s prosklenými výlohami 

a terasou směrem do hřiště. Je vybavený barem, moderním, designovým nábytkem, k 

dispozici jsou mobilní bary, speciální rozdělovací panely. Interiér lze tedy jakkoliv 

upravit dle přání zákazníka. Velikost místnosti je 450 m2 s maximální kapacitou 400 

osob. 
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 Schweppes Freestyle Music Bar 

Místo pro pořádání soukromých oslav, rozlučkových a svatebních večírků, 

firemních večírků a dalších společenských akcí. Designový interiér o rozloze 200 m2 s 

terasou (výhled na celý stadion), světelná a také audiovizuální technika. 

 

 Party box 

VIP box o rozloze 40 m2. Kapacita 20 osob na sezení, prostor lze upravit dle 

požadavků  klienta. 

 

 

5.6.5 Příjmy z práv na pojmenování stadionu 
 
                

Od 1. dubna 2009 se Multifunkční areál v Edenu nazývá „Synot Tip Aréna“. 

Společnost Synot Tip, a.s. je nástupnickou organizací společnosti Teletip, která nabízela 

kursové sázení po telefonu. Od roku 2003 je součástí holdingu Synot.   Společnost se 

orientuje především na nabídku kursového sázení  na sportovní, společenské a jiné 

události.  

Společnost E Side Property Limited, která Synot Tip Arénu provozuje, odmítla 

zveřejnit údaje o délce a výši kontraktu mezi oběma společnostmi. Podle deníku E15 by 

měl Synot Tip platit společnosti E Side ročně přibližně deset milionů korun. Logo Synot 

Tip Arény se nachází na střeše stadionu formou světelného nápisu, na všech vstupních 

rozích, v diváckých koridorech, nad prvním i druhým vchodem a vchodem pro VIP 

hosty.  

SK Slavia Praha tak spojila svoje jméno se sázkovou společností, nabízí se tedy 

otázka, zda klub, resp. management chtějí značku SK Slavia Praha dlouhodobě spojit se 

společností Synot Tip, nebo se pouze jedná o další příjem bez dlouhodobé perspektivy. 

Odpověď lze najít ve výroku Tomáše Rosena, předsedy představenstva klubu: „Aby se 

stavba zaplatila, je potřeba každé takové spojení, které pomůže areálu i Slavii. Jsme 

rádi, že se našla firma, která se chce se stadionem identifikovat“. 
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5.6.6 Ostatní příjmy 
 

Součástí severního křídla areálu je čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 150 pokojů. 

Hotel poskytuje zázemí obchodním klientům, ale i dalším hostům. Konferenční 

místnost pojme 250 osob a je plně vybavena audiovizuální technikou.  

Stadion samozřejmě zabezpečuje množství dalších příjmů, které souvisí 

s konáním domácích zápasů SK Slavia Praha, jedná se především o prodej reklamních 

ploch, prodej televizních práv, nápojů a občerstvení během zápasů či prodej suvenýrů. 

Takové příjmy jsou většinou pokládány za příjmy příslušného fotbalového klubu. 

V případě Synot Tip Arény a SK Slavia Praha je nezbytné brát v potaz, že mají stejné 

vlastníky a tyto příjmy se prolínají.   

 

5.6.7 Shrnutí příjmové struktury Synot Tip Arény 
 
 

Konkrétní výši příjmů u jednotlivých skupin v modelu provozu nebylo možné 

charakterizovat s ohledem na komerční citlivost takových údajů. Přesto lze z hlavních 

zdrojů příjmů určit, na kterých je stadion nejvíce závislý.  Příjmy fotbalového stadionu 

jsou tvořeny především příjmy ze zápasů SK Slavia Praha, komerčních ploch a dalších 

prostor, které jsou dlouhodobě pronajímány. Příjmy ze zápasů by mohly dále narůstat v 

případě, že by stadion hostil zápasy také dalšího klubu. Komerční plochy zabezpečují 

další významné zdroje příjmů. Výdělky z pořádání koncertů nedosahují požadované 

úrovně s ohledem na dispozice a vybavení stadionu.  
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6 DISKUSE 
 
 
 
 

Z teoretické části této práce vyplývá, že v současné době převažuje tendence 

vlastnit sportovní zařízení především obchodními společnostmi. V případě českých 

prvoligových stadionů, kterými jsem se zabýval v diplomové práci, již není tato 

tendence tak výrazná. Ačkoliv je 31% stadionů 1. fotbalové ligy vlastněno obchodními 

společnostmi, 50% stadionů je stále ve vlastnictví měst. Také u zkoumaných britských 

stadionů jsou v padesáti procentech vlastníky místní samosprávy.  

Bez ohledu na vlastnictví je zřejmý pozitivní vliv multifunkčních fotbalových 

stadionů na okolí. Multifunkční pojetí stadionu je jednoznačně efektivnější jak pro 

provoz stadionu, tak pro jeho okolí. Zvlášť v podmínkách České republiky se potvrzuje 

fakt, že provoz stadionu nelze financovat jen prostřednictvím fotbalových utkání a je 

třeba hledat další cesty, jak zajistit pro stadion dostatek příjmů. Multifunkční pojetí 

stadionu je celosvětově uplatňovaným trendem. 

Plánování lokality je jedním z klíčových determinantů pro úspěšný provoz 

stadionu. Ačkoliv zahraničních autoři upřednostňují lokalizaci stadionů do center měst, 

v českých podmínkách se jeví příznivěji situování stadionu mimo samotné centrum. 

V centrech měst již není dostatečný prostor, lokalita s dobrou dopravní dostupností 

napojená na městský okruh vychází v podmínkách ČR jednoznačně lépe.  Pozitivní vliv 

na okolí lze dokládat mnoha způsoby. Multifunkční stadion má potenciál oživit 

příslušnou část města. Stimulace ekonomického růstu je dalším důvodem pro realizaci 

stadionu, který má přímé i nepřímé přínosy pro ekonomiku. Stavba vyžaduje 

interdisciplinární přístupy, na jejichž základě by měla by být vhodně zakomponována 

do městského koloritu. Multifunkční stadion se v takovém případě může stát 

plnohodnotnou součástí města a díky svým kapacitám poskytne občanům nejrůznější 

prostory a služby. 

 Na infrastrukturu stadionu by mělo být nahlíženo v širším kontextu. Již při 

plánování optimální lokality by měla být diskutována hlediska infrastruktury. Pokud ve 

zvoleném místě není adekvátní infrastruktura, je na místě její vybudování popřípadě 
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vhodné doplnění. To ovšem přináší další značné náklady a na místě je spolupráce 

s orgány místní samosprávy.  

 Plánování konkrétního využití multifunkčního stadionu a stanovení funkcí, které 

bude plnit, je dalším zásadním faktorem pro úspěšný provoz. Možnosti využití stadionu 

byly charakterizovány v analytické části této práce. Také na tento problém by mělo být 

nahlíženo v širších souvislostech. Management stadionu by měl pečlivě vyhodnotit, 

které aktivity zajistí dostatek příjmů pro bezproblémový chod stadionu. Posuzování by 

mělo mít logickou návaznost na okolí stadionu a na podmínky, ze kterých je třeba 

vycházet. Využití stadionu by mělo být jednoznačně rozšířeno na celý kalendářní rok.  

 Klasifikace příjmů multifunkčních stadionů použitá v této práci umožňuje 

identifikovat zdroje jednotlivých příjmů a následně tak posuzovat efektivitu provozu. 

Ačkoliv se jedná o multifunkční zařízení, sportovní aktivity stadionu by měly zůstat 

prvořadé. Sportovní utkání by neměla být omezována dalším využitím stadionu, 

naopak, veškeré funkce stadionu by měly fungovat ve vzájemné interakci. Optimální 

rozložení jednotlivých příjmů závisí na faktorech, které jsou rovněž charakterizovány 

v analytické části diplomové práce. Ve Velké Británii se osvědčil model provozu, při 

němž multifunkční stadion hostí domácí zápasy dvou klubů, nebo dvou různých sportů. 

Tím se zvyšuje využití hlavní funkce stadionu, rostou tržby z prodeje vstupného. 

V podmínkách České republiky je však uplatnění tohoto modelu téměř vyloučené 

vzhledem k návštěvnosti, cenám vstupného a hráčské základně v ČR. Také návštěvnost 

první fotbalové ligy nezaručuje stadionu dostatek příjmů, a tak je třeba generovat příjmy 

z dalšího využití stadionu. Pořádání velkých hudebních koncertů je jednou z cest, jak 

takové příjmy vytvářet. Stadion však musí být k takovým událostem přizpůsoben. 

V České republice jsou zkušenosti s pořádáním velkých koncertů na stadionech 

minimální, koncerty tohoto typu se konají spíše v multifunkčních halách v Praze, 

především pak v O2 Areně. Žádný z prvoligových  stadionů není pro pořádání koncertů 

vybaven, v případě konání takové akce by došlo k poničení hrací plochy.  

Příjmy z obchodních, konferenčních a dalších ploch stadionu se jeví jako nejlepší 

možná varianta pro zajištění stabilního provozu multifunkčního stadionu v ČR. Využití 

je velice variabilní. Plochy, kterými stadion disponuje, mohou sloužit k celé řadě účelů 

a aktivit, aniž by narušovaly hlavní účel stadionu. Kromě komerčních ploch se nabízí 

využití stadionu pro veřejnost. Součástí stadionu může být například fitness centrum, 
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knihovna, studijní prostory, atp. V některých případech se tak logicky nabízí, aby se na 

stavbě i provozu stadionu podílelo také město, resp. místní správa. Ve Velké Británii je 

tento způsob financování naprosto běžný. Určité součásti stadionu následně slouží 

široké veřejnosti po celý rok, mají vazbu na okolí a slouží jako jakési centrum volného 

času a služeb. Takové využití může mít následně pozitivní dopad na návštěvnost 

sportovních utkání a na spolupráci se státní správou a samosprávou. 

 

Synot Tip Aréna v Praze je prvním českým pokusem o vytvoření multifunkčního 

fotbalového stadionu. Stoprocentním vlastníkem stadionu je obchodní společnost, což 

mělo pravděpodobně vliv na kvalitu a množství informací, které byla společnost 

ochotna sdělit pro účely této práce.  

Projektanti se pokusili vytvořit ze stadionu otevřený prostor s vazbou na okolí, 

který bude plnit nejrůznější funkce. Tyto funkce jsou jen omezeného rozsahu, 

návštěvník zde, kromě fotbalových zápasů, stráví minimum času. Rozsah 

ekonomického vlivu stadionu na okolí stadionu je závislý na počtu mezistátních utkání 

a počtu koncertů, které přilákají zahraniční návštěvníky. Počet mezistátních utkání 

významně ovlivňuje účast klubu SK Slavia Praha v evropských pohárech a zápasy 

reprezentace ČR. Také infrastruktura stadionu není vyřešena optimálně, hlavní zřetel 

měl být brán na dopravu diváků na stadion a zpět. Synot Tip Aréna nedisponuje 

dostatkem parkovacích kapacit.  

SK Slavia Praha je jediným uživatelem stadionu. Akcionáři, kteří jsou zároveň ve 

vedení SK Slavia Praha, neuzavřeli dohodu s dalším klubem, který by dlouhodobě 

stadion využíval. Tím je významně ovlivněna struktura příjmů stadionu. Přizpůsobení 

stadionu pro pořádání koncertů je dalším nedostatkem, stadion přichází o pravidelné 

pořádání koncertů a z nich vyplývající příjmy. Synot Tip Aréna mohla být prvním 

stadionem v ČR disponujícím takovým vybavením, které by umožnilo koncerty pořádat 

a zajistit tak další příjmy.  

 

Rozsah komerčních ploch je, vzhledem ke kapacitě stadionu, optimální. Řešení 

těchto prostor je však velice omezené. Velká část slouží pouze firmám a partnerům 

klubu, kteří si takové prostory pronajímají. Nabízí se tedy otázka, zda tyto prostory 

přinášejí stadionu vyšší příjmy oproti jiným možnostem řešení takových ploch. Vedení 
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stadionu by mělo svoji strategii zaměřit také na obyčejného diváka a celé rodiny, aby se 

dalo o stadionu hovořit jako o otevřeném prostoru, který nabízí nejrůznější funkce pro 

obyvatele. V takovém případě by mohla vzniknout lepší vazba stadionu na okolí a 

z návštěvníků celého komplexu by se mohli stát také diváci sportovních událostí na 

stadionu, čímž by dále stoupaly příjmy z jednotlivých funkcí objektu. 
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7 ZÁVĚR 
 
 
 
 
 

Využití fotbalových stadionů se v posledních dvou dekádách změnilo a dále se 

rozvíjí. Zůstávají však otázky, kam se bude tento vývoj ubírat a jak na něj budou 

reagovat diváci. Některé změny, jako je  například zvyšování komfortu  a bezpečí, jsou 

vítány. Mění se však také rozložení diváků na stadionu. Do popředí zájmu 

managementu stadionů se dostali korporátní diváci, zástupci partnerských firem a 

sponzorů, kteří jsou odděleni od ostatních diváků. Stadiony jsou k těmto účelům 

přizpůsobovány a tradiční diváci si toho všímají. Důležité je hledat rovnováhu mezi 

komerčním rozvojem využití stadionu a tradičním pojetím, na které jsou diváci zvyklí. 

Jsou však také cesty, jak posílit komerční využití stadionu, aniž by to mělo negativní 

vliv na pohodlí a dobrý pocit diváka.  

Multifunkční stadion se může stát nedílnou součástí města a má potenciál 

pozitivně ovlivňovat okolní ekonomiku, infrastrukturu i okolí jako takové. Některé 

zahraniční stadiony se stávají centry volného času v souvislosti se snahami přilákat do 

objektu celé rodiny. Kromě sportovních zápasů tak nabízejí nejrůznější produkty a 

služby přizpůsobené návštěvníkům. Komplexní využití tak přináší stadionu dodatečné 

příjmy, které pomáhají zabezpečovat provoz stadionu. 

Stavby nových stadionů si tak žádají interdisciplinární přístupy, na kterých by se 

měli podílet architekti, majitelé, zástupci státní správy a samosprávy a marketingoví 

odborníci. Společně tak lze realizovat stadion, který bude účelný, dostupný a 

ekonomicky stabilní a vyvarovat se chyb, které by měly za následek narušení 

optimálního provozu.  

V České republice se podvědomí o přednostech multifunkčních stadionů ještě 

dostatečně nerozšířilo. Kluby nebo města provozují stadiony, které většinou slouží 

pouze prvoligovým týmům. Za takových podmínek je provoz stadionu pro vlastníka 

značně nákladný, jelikož příjmy plynou pouze z fotbalových utkání. Stávající stadiony 

byly postaveny před několika desetiletími, stárnou a jsou jen opakovaně opravovány. 

Domnívám se, že v nejbližších letech dojdou některé kluby a města k rozhodnutí o 
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stavbě multifunkčního stadionu. Byl bych rád, kdyby tato práce přispěla ke zvýšení 

znalostí o možnostech realizace a provozu multifunkčních stadionů v České republice. 

 Poznatky z této práce potvrdily, že multifunkční stadion je plnohodnotnou 

součástí infrastruktury města a v určitých případech se může stát také centrem volného 

času. Tyto a  další poznatky tak můžou sloužit jako logické argumenty pro spolupráci 

měst a příslušných klubů na realizaci multifunkčního stadionu. 
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Příloha č. 1 Fotografie zkoumaných stadionů 
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KC Hull Stadium 

 
 
Zdroj: Skyscrapercity.com [online]. 2010 [cit. 2010-03-07]. Stadiums and Sport Arenas. 
Dostupné z WWW: <www.skyscrapercity.com>. 
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Příloha č. 2 Synot Tip Arena 
 
 
Synot Tip Arena 

 
 
 
 
VIP boxy                                                         Konferenční místnost 

             
 
 
Schweppes Freestyle Music Bar    Eden Caffé 

            
 
 
Zdroj: www.synottiparena.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-05]. SYNOT TIP ARÉNA - 
Možnosti pronájmu. Dostupné z WWW: <http://www.synottiparena.cz/prostory-k-
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