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Abstrakt  

 

Název:   Marketingové aktivity sportovního klubu Tatran Střešovice 

 

Cíle:  Cílem práce je navržení vhodných opatření, pro zefektivnění práce 

v oblasti marketingu florbalového klubu, zejména směrem 

k fanouškům, partnerům a vlastním členům klubu, v souladu  

se specifickým prostředím 

 

Metody:  analýza interních a externích faktorů sportovní organizace, případová 

studie, analýza dokumentů, interview 

 

Výsledky:  Souhrn doporučení pro zlepšení v jednotlivých oblastech 

marketingového mixu, práce s vlastními členy, fanoušky a partnery 

klubu 

 

Klí čová slova:  marketingový mix, Tatran Střešovice, komunikační mix, interview, 

sponzoring 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:    Marketing activities of sport club Tatran Střešovice  

 

Objectives:  The aim of this work is to propose appropriate measures for more 

effective floorball club marketing work, especially towards the fans, 

partners and its own club members, in accordance with specific 

enviroment. 

 

Methods:  Analysis of internal and external factor of sports organization, case 

study, document analysis, interview  

 

Results:  Summary of recommendations for improvements in various areas of 

the marketing mix, work with club members, fans and partners of the 

club 

 

Keywords:  Marketing mix, Tatran Střešovice, Communication mix, Interview,  

Sponsorship
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1. Úvod 

 

Florbal je sport, který se dostal do povědomí hokejového národa velmi rychle.  

Za poměrně krátkou dobu se rozrostl v obrovskou členskou základnu (podle údajů 

ČSTV přes 72 000 členů), která s sebou přináší velikou popularitu zatím především 

mezi registrovanými členy. Právě proto se na toto odvětví soustřeďuje čím dál více 

pozornosti již zaběhlých firem a profesionálů z ostatních sportů, což ovlivňuje  

a akceleruje vývoj jedné z nejrychlejších kolektivních sportovních her na světě. 

Nejznámější světové sportovní značky vytvářejí svoje produkty s ohledem na použití  

ve florbale, začínají sponzorovat některé extraligové týmy a ve své propagační činnosti 

si tento sektor často nedovolí opomenout. I přes tato fakta se ovšem ještě stále nedá 

hovořit o profesionálním prostředí, kde hráči pobírají za své výkony platy a věnují se 

pouze tomuto sportu, ačkoliv zázemí nejlepších týmů již takové prostředí víc než 

připomíná skvělou zdravotnickou péčí o hráče, placenými funkcionáři, sekretariátem  

a dalšími podobnými prvky. 

Florbal v porovnání s dalšími tradičními halovými sporty jako basketbal nebo házená je 

na tom tedy v ohledu aktivní členské základny výborně. O poznání horší je už zájem 

sponzorů a fanoušků. Hlavním důvodem je zřejmě krátká historie florbalu u nás, která 

z něj zatím dělá neznámé prostředí. Ačkoliv již velcí partneři z řad bankovních 

institucí, sázkových kanceláří nebo pojišťoven existují a florbal registrují, jako by 

zatím pouze testovali, jaké budou první výsledky partnerství.  

Právě proto je velmi důležité nezanedbávat marketingové aktivity. Aby se týmy  

a florbalová unie dokázaly prosadit v dnešním enormně konkurenčním prostředí, musí 

se jednoduše prezentovat o to lepšími marketingovými strategiemi. Boj o pozornost 

diváka probíhá totiž nejen v rovině sportovní. Lidé také čelí většímu množství podnětů 

z většího počtu médií, než tomu bylo dříve. Práce se snaží navrhnout co nejefektivnější 

postup v oblasti marketingových aktivit pro florbalový klub Tatran Střešovice  

za pomoci nejnovějších zahraničních poznatků z prostředí, které určuje trendy  

ve sportovním marketingu. Přínosem práce jsou návrhy pro florbalový klub, které mají 

přilákat více diváků do haly, společností do partnerství a mládeže do klubu. 
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2. Cíle a úkoly práce 

 

Právě zvýšení poptávky po partnerství s florbalovým klubem ze strany firem  

a zvýšení návštěvnosti utkání představují cíle této práce. Dále pak navrhnout reálné 

kroky, které může sportovní organizace podniknout za účelem dosažení těchto 

vytyčených cílů. Důležitým bodem je snaha vybudovat silnou diváckou komunitu, 

prostředí, se kterým se bude moci fanoušek identifikovat, a které také oproti běžným 

oddílům nabídne profesionální služby a nadstandardní péči mládeži i dospělým. Díky 

velké popularitě mezi aktivními sportovci a mezi mládeží má florbal jistě velký 

potenciál. Proto se tato snaha zdá jako velmi reálná a s velkou pravděpodobností také 

lukrativní. Úspěšné zvládnutí těchto cílů má vyústit ve zvýšený zájem firem  

a počet sponzorů, a tím pádem i ve větší objem peněz v klubu. 

 

Pro dosažení zmíněných cílů byly vymezeny v následujícím pořadí tyto úkoly: 

� Zjištění stávající situace sportovní organizace a sběr co největšího množství 

obecných informací 

� Prostudování odborné literatury související s marketingovými aktivitami  

ve sportovním prostředí sportovních klubů. Sestavení teoretického rámce práce 

� Sběr informací o marketingových aktivitách klubu podle teoretických 

východisek práce 

� Interview se sponzorem, prezidentem, marketingovým ředitelem a sekretářem 

klubu 

� Popis atributů florbalového klubu Tatran Střešovice 

� Analýza vybraných vnitřních a vnějších faktorů klubu 

� Vyhodnocení stávajících marketingových aktivit a návrh na možná zlepšení  

a zefektivnění práce klubu v této oblasti 
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3. Teoretická východiska 

 

3.1 Marketing 

 

Termín marketing je používán mnoha různými způsoby. Lidé si ho vysvětlují často 

jako použití reklamy, veřejné publicity a osobních prodejních technik za účelem 

rozšíření povědomí o produktu nebo přilákání většího množství spotřebitelů. Nicméně 

marketing ve skutečnosti obsahuje mnohem širší vědní obor, než nabízí tato úzká 

interpretace. Výstižnější a velmi krátký popis významu slova marketing představuje 

definice: „Zaměření na uspokojování potřeb a přání zákazníka a spotřebitele.” 

 Kotler, Armstrong (2003) definují marketing následovně: „Dnes je potřeba 

marketingem rozumět nikoliv pouze nástroje, které jsou ve smyslu již zastaralého pojetí 

používány jen k uskutečnění prodeje – přesvědčit a prodat -, ale ve smyslu novém se 

snaží o uspokojení potřeb zákazníka.“ (10, s. 30) 

Smith (2008) ve své publikaci uvádí, že právě za účelem poznání a uspokojení 

zákazníkových potřeb je potom využito všech notoricky známých nástrojů, jako je 

reklama, osobní prodej nebo vztah s veřejností. Marketing je tedy velmi složitý proces 

plánování aktivit, vývoje produktu, stanovení vhodné ceny, správné propagace  

a distribuce. Výsledek snažení představuje tvorba výrobku nebo služby, za kterou je 

pak zákazník ochotný zaplatit, a která má pro něj stejnou, nebo vyšší hodnotu. (14) 

 

3.1.1 Sportovní marketing 

 

Definovat pojem marketing jednou větou samozřejmě nestačí pro vymezení jeho 

specifické sportovní oblasti. Tu jen těžko můžeme dávat do stejného pomyslného koše 

jako ostatní produkty a služby. Zakoupení lístku na utkání nebo dresu oblíbeného týmu, 

přístupu na internetovou síť klubu nebo přihlášení se do sportovní organizace 

jednoduše není to samé jako pořízení součástky do auta nebo pracího prášku.    
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Bech, Chadwick (2007) píší: „Sportovní marketing je trvalý specifický proces 

v konkurenčním prostředí, ve kterém mezi sebou marketéři soutěží v uspokojení 

sportovního zákazníka, organizací a celé přidružené společnosti.“ (1, s. 4) 

Sportovní prostředí je velmi specifické a výsledek snažení je často nejistý. Lidé chodí 

sledovat závody koní nebo zápasy tenisu proto, že nikdo neví, jak to dopadne a co 

přesně se bude dít. To vytváří pocit napětí a očekávání, které je bez diskuzí 

nenahraditelné jakoukoliv jinou lidskou aktivitou. Sami aktivní účastníci jsou do děje 

tak vtaženi, že se to dá jen těžko srovnávat s čímkoliv jiným. Chirs Waddle, bývalý 

fotbalový hráč z Anglie, jednou zmínil, že fotbal je dokonce lepší než sex. Mnoho 

sportovních fanoušků by jistě souhlasilo, že právě takové nastavení mysli účastníka 

sportovní akce představuje cíl každého marketéra. 

Jaká je vazba mezi marketingem a sportem shrnuje do bodů následující tabulka: 

Tabulka č. 1 : Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? 

Pozitiva  Negativa  

 

• Ujasňuje komu je určena nabídka TV 

a sportovních produktů: členům, 

sponzorům, divákům, státu  

• Diferencuje nabídku TV a sportovních 

produktů na činnosti, které mohou 

přinést finanční efekt a které nikoliv  

• Určuje proporcionalitu a prioritu 

dosažení cílů v rovině cílů 

ekonomických, v sportovních, 

sociálních  

• Získává doplňkové finanční zdroje, 

které umožňují rozvoj neziskových 

aktivit  

 

• Finance diktují co má sport dělat  

• Pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost  

• Marketing vede ke gigantománii 

sportu, smluvní vázanost na sponzory 

omezuje svobodnou volbu (např. ve 

výběru nářadí a náčiní, v osobních 

právech sportovce)  

• Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání 

zakázaných podpůrných prostředků  

• Show (zaměřená např. na reklamu)  

 

Zdroj: Vlastní tvorba dle Čáslavové (2000) 
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3.1.2 Situační analýza 

 

Zde jsou shrnuty veškeré důležité údaje o tržbách, nákladech, trhu, konkurenci  

a vnějším prostředí. Jak vypadá trh, na kterém se pohybuji? Je velký, malý, jak rychle 

se zvětšuje? Jaké trendy, které působí na trh, jsou důležité? Jak vypadá nabídka již 

existujících sportovních organizací a jaké aspekty by měla organizace řešit především? 

Musí se zohlednit náklady, se kterými bude třeba počítat a zhodnotit, jak si vede 

konkurence, a jak moc mě vlastně bude či může ovlivňovat? Dále se pak jedná  

o segmentaci trhu, tedy na jakou skupinu obyvatel by měla být pozornost zaměřena, 

kdo je nejlukrativnější zákazník. Definuje, komu organizace slouží, tedy cílové trhy  

a způsoby komunikace s cílovými zákazníky. 

 Čáslavová (2009) definuje cílový trh následovně: „Cílový trh je segment zákazníků, 

kteří jsou homogenní, kteří mají kupní sílu a ochotu kupovat.“ (2, s. 108)  

Tato část se dá doplnit i o vysvětlující a doplňující informace, které tvůrci ještě 

považují za důležité či nezbytné lépe osvětlit.  

 

3.1.3 Marketingová koncepce v oblasti sportu 

 

Sportovní prostředí je odlišné od jiných ekonomických odvětví tím, že vedle podniků 

s hlavním cílem tvorby zisku, zde existují také subjekty, jejichž primárním cílem není 

zisk, nýbrž zajištění existence a rozvíjení své činnosti. Jsou to různé typy neziskových 

organizací a občanských sdružení, které na trhu působí jako kluby, oddíly nebo 

tělovýchovné jednoty. Tato odlišnost neznamená, že by se tyto sportovní organizace 

nemusely marketingem zabývat, ba naopak. Ty organizace, které si v realitě tržní 

ekonomiky nevytvoří ucelenější marketingovou koncepci, budou odsouzeny k zániku. 

Podle Čáslavové (2009) existuje: 

� Dílčí koncepce marketingu ve sportu 

- Marketing jako sponzorování 

- Marketing jako sportovní reklama 
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� Komplexní koncepce marketingu ve sportu 

Důvody pro vytvoření této koncepce: 

- Ujasňuje komu je určena nabídka tělovýchovných produktů: členům, 

   divákům, sponzorům, státu 

- Určuje, na kterých trzích bude SK působit (trh hráčů, trh nemovitostí, 

   trh sportovní reklamy, atd.) 

- Určuje proporcionalitu a prioritu dosažených cílů podle různých kritérií 

   (např. obsahových, časových, atd.) 

- Promýšlí volbu strategie dosahovaných cílů 

- Diferencuje oceňování nabídky tělovýchovných a sportovních produktů 

   v návaznosti na zvolenou strategii 

- Promýšlí realizaci finanční politiky s orientací na vlastní zdroje 

- Promýšlí koncepci komunikačních vztahů jak externích tak interních 

(2, s. 137-138) 

 

3.2 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je základní strategií marketingu, kde se kombinují nástroje 

marketingu – produkt, cena, místo a propagace (product, price, place, promotion).  

V odborné literatuře se označuje jako 4P.   

Phillip Kotler (2007) definuje marketingový mix jako: „Soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ 

(9, s. 70)  

Marketingový management musí rozhodnout, jaké bude nabízet služby pro cílový trh, 

za jakou cenu, jakým způsobem se služby zákazníkovi dostane a jak se bude ve 

sdělovacích prostředcích provádět reklama či využívání další formy propagace. 

Kombinace těchto nástrojů musí být vyvážená a řádně promyšlená. I cena musí být 

strategicky pojata tak, aby prodejnost produktu podpořila.  
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3.2.1 Produkt a sportovní produkt 

 

Produkt je v centru marketingového mixu. Zákazník hledá užitek a funkci produktu 

vzhledem ke svým požadavkům a potřebám. O sportovním produktu nelze mluvit jako  

o homogenním produktu. Zahrnuje i sportovní zboží, osoby, místa, myšlenky  

s hmotnými i nehmotnými atributy a služby. Při koncepci marketingového mixu  

ve sportu je nejdůležitější znát svůj produkt, se kterým obchoduji, a jeho silné stránky. 

To je zásadní moment obchodu. Marketingová strategie se výrazně liší podle druhu 

sportovního produktu, který organizace ve sportu nabízí. Odráží se to i v dalších 

nástrojích jako je místo, cena a propagační strategie. 

 

3.2.2 Cena 

 

Cena může při nákupu produktu či služby výrazným způsobem ovlivnit zákazníkovo 

chování. Tvorba cen u sportovních organizací je těsně vázána na druh produktu.  

U některých z nich se bere v úvahu úsudek představitelů poptávky, u jiných se lze 

výrazně opřít o ekonomické kalkulace. Při tvorbě ceny se sportovní organizace opírají  

o informace o průběhu poptávky, o nákladech, o doložení jedinečnosti produktu  

a o cenách ostatních konkurentů. Důležité je z pozice sportovní organizace odhadnout, 

kolik je ochoten zákazník zaplatit, jak velký bude obrat při této ceně, jaké budou 

nároky na kapacity a zda se vyplatí projekt při této ceně vůbec realizovat.  

Psychologické působení na zákazníka ovlivňují různé typy slev a způsoby platby. Tyto 

slevy vytvářejí klima, že cena je zákazníkovi přímo „šitá na míru“.  

 

3.2.3 Distribuce 

 

Účastník trhu musí promyslet povahu distribučních kanálů, promyslet distribuci 

specifických produktů, vykalkulovat náklady na distribuci a určit charakter a hustotu 

distribuční sítě.  
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Jane, Morgan, Summers (2006) píší: „P ři rozhodování o distribuci řešíme, kde si 

zákazník může produkt zakoupit nebo kde je spotřebováván.“ (6, str. 36)  

Podstatné je, zda je sportovní produkt hmotný či nehmotný. Tento údaj záleží na určení 

distribučních cest. Nehmotné produkty nemají fyzický rozměr a zahrnují sportovní 

produkty, jakou jsou myšlenky, služby a místa. Zde je situace poněkud odlišná. Služba 

je nehmotná, což znamená, že zákazník si nemůže při výběru službu ohmatat, ochutnat 

a očichat. Služba v nehmotné podobě nemůže být dána do prodejny, či ponechána  

na skladě. Zákazník vyhledává různé informace o službě a závěry dělá na základě 

místa, kde je služba nabízena a poskytována, kdo ji poskytuje nebo také na základě 

zařízení firmy a propagačních materiálů. Objevuje se zde i možnost doporučení od 

známého či přítele. Majitel zařízení se snaží získat zákazníka ke vstupu do zařízení,  

a k tomu využívá nástrojů propagace.  

 

3.2.4 Propagace 

 

Propagací se rozumí přesvědčivá komunikace prováděná za účelem prodeje 

potenciálním a stálým zákazníkům. Propagace zahrnuje čtyři základní činnosti: osobní 

prodej, opatření na podporu prodeje, reklamu a publicitu. Jedná se o propagační mix. 

Při prodeji sportovních produktů se využívají všechny čtyři formy. Na specifikaci 

sportovního produktu záleží promyšlenost propagačního mixu.  

Masterialexis, Barr, Hums (2011) píší: „Pří propagaci sportu musí marketér vzít 

v úvahu mimo jiné nepředvídatelnost produktu, se kterým pracuje.“ (11, s. 46).  

To například znamená, že pořadatel zápasu (klub), by měl raději divákovi při propagaci 

slibovat dobrou zábavu, než garantovat vítezství v utkání, které nakonec nemusí jeho 

klub vyhrát. V rámci propagace se musí přihlížet i na další marketingové nástroje, 

kterými jsou cena a distribuce. 
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3.2.5 Další marketingové nástroje (3P) 

 

V dnešní době se doporučuje využívat další marketingové nástroje uváděné jako 3P  -  

lidé, proces a prezentace (people, process a presentation). Užitečnost těchto nástrojů se 

využívá při marketingovém plánování a ve sportu především pro oblasti sportovních 

služeb. 

Lidé. Ve sportovních službách je základním faktorem personál, díky kterému zákazníci 

navštěvují určité zařízení. Služby jsou proměnlivé, záleží vždy na poskytovateli – 

instruktorovi, trenérovi, cvičiteli. Z těchto důvodů sleduje management firmy, jak jsou 

zaměstnanci vlídní k zákazníkům, jakou úroveň dovedností a znalostí prezentují a jak 

jsou firmě prospěšní. Tato kritéria by měla být vždy součástí posouzení kvality firmy  

a u zaměstnanců by měla být dlouhodobě rozvíjena. 

Proces zahrnuje složky, které ovlivňují způsob a dobu obsluhy zákazníka. 

Neodmyslitelně mezi ně patří doba obsluhy zákazníka, rychlost obsluhy nebo doba 

čekání.  

Zamazalová (2010) ve své publikaci píše: „Zatímco charakteristickým rysem u 

hmotných výrobků je spotřeba předem připravených produktů, u služeb jde nejen  

o spotřebu výsledků procesu poskytování služeb, ale také o samotný proces poskytování 

těchto služeb.“(20, s. 351) 

Prezentace je zaměřena na image firmy a provozovny. Soustředí se na vybavení 

provozovny v návaznosti na její velikost. Dále na to, jak působí prostředí na zákazníka, 

na atmosféru a v neposlední řadě také na čistotu, která zákazníka vždy ovlivní. 

 

3.3 Komunikační mix 

 

Marketingová komunikace řízeně informuje a přesvědčuje cílové skupiny. Její pomocí 

naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle. Na současných velmi 

konkurenčních trzích se dnes většina komerčních i nekomerčních organizací bez 

zvládnutí těchto dovedností neobejde. Firmy přesvědčují potenciální zákazníky, aby 
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zakoupily jimi nabízené produkty a služby, vládní a neziskové instituce se snaží 

vymýtit sociálně škodlivé chování (např. kouření) a sportovní kluby se snaží získat 

pozornost sportovních diváků takovým způsobem, aby se staly právě jejich fanoušky. 

K naplnění těchto cílů slouží soubor nástrojů v komunikačním mixu. (7) 

Kotler, Armstrong (2003) definují komunikační mix následovně: 

„Soubor nástrojů složený z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, a public 

relations, který firma využívá pro přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění 

marketingových cílů.“   (10, s. 630) 

 

3.3.1 Reklama a sportovní reklama 

 

Definice Čáslavové (2009) říká, že: „Reklama je placená forma neosobní prezentace 

výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) 

prostřednictvím komunikačních médií. Mezi obecná média, kterých reklama využívá, 

patří zejména televize, denní tisk, časopisy, plakáty a film. Dále jde o využívání 

specifických médií komunikace pro reklamu v oblasti tělesné výchovy a sportu.“  

(2, s. 168) 

Pojem sportovní reklama se vztahuje jednak k reklamě, která je založena na 

sportovních motivech. Dále jde o reklamu, která využívá specifických médií 

komunikace z oblastí sportu (např. dresy a sportovní oděvy, výstroj, sportovní nářadí  

a náčiní, mantinely, startovní čísla, výsledkové tabule). 

 

3.3.2 Osobní prodej 

 

Tento druh propagace vyžaduje vzájemné působení mezi prodejci a zákazníky. Prodejci 

musí ovládat komunikaci se zákazníky a umět se přizpůsobit specifikům každého 

člověka. Důležitým znakem je umění získat si důvěru zákazníků a podat jim 

přesvědčivé informace o produktech a službách. Vizuální stránka prodejce hraje také 

svou roli.  
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V oblasti sportu popisuje Čáslavová (2009) osobní prodej jako: „Prodej V.I.P. servisu 

sponzorům prostřednictvím vybrané osoby (manažerem sportovního klubu), prodej 

služeb nově zřízeného sportovního centra prostřednictvím osobního vystupování jeho 

manažera.“ (2, str. 112) 

 

3.3.3 Public relations 

 

Vztahy s veřejností, jak je často překládána anglická zkratka PR, představují ve 

zjednodušeném vysvětlení tu část marketingových aktivit, kde se subjekt snaží poznat  

a ovlivňovat mínění veřejnosti a její postoje. Jedná se o rozvětvený obor skládající se  

z několika samostatných oblastí, jakými jsou rétorika, žurnalistika, psychologie nebo 

sociologie.  

Václav Svoboda (2006) uvádí: „Public relations jsou sociálně komunikační aktivitou. 

Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem 

vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného 

porozumění a důvěry. Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj jejího 

managementu.“ (15, str. 12)  

PR se zpravidla zaměřuje především na dvě skupiny:  

1. Interní veřejnost – sem se zařazují zaměstnanci podniku, dodavatelé, zákazníci  

a většinou všichni ti, kteří přicházejí nebo přišli do styku s produktem nebo společností 

a nějakým způsobem ji již zevnitř ovlivňují. Patří sem také místní úřady nebo 

komunity. 

2. Externí veřejnost – zde je zahrnuto obyvatelstvo obecně a dále především média, 

jejímž prostřednictvím jsou obyvatelstvo a potenciální zákazník do značné míry 

ovlivňováni. Je to často také politická sféra, lobbisté, banky, obchodní sdružení a další.  

Správně rozlišit cílové skupiny, na které chce firma prostřednictvím PR působit, je 

velmi důležitý moment. Často by totiž vynaložené prostředky nemusely přinést 

dostatečný efekt, i kdyby byla práce sebelepší. Jaký efekt a výsledky komunikace  

a vztahy s veřejností přinese, je velmi těžké změřit. Důležité je pak, aby se vedly 
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záznamy o jednotlivých PR aktivitách, na jejichž základech se pak posuzuje jejich 

přínos. Správná komunikace se zainteresovanými skupinami může přinést opravdu 

hodně. Je zde šance dozvědět se jejich očekávání, zkušenosti z předešlých let a přijít 

tím pádem na efektivní postupy. 

 

3.3.4 Podpora prodeje 

 

Tento nástroj komunikačního mixu podporuje odbyt, neboli stimuluje spotřebitele  

k větší koupi služeb či produktů. Je používán především v krátkodobém období,  

ve kterém chce firma dosáhnout zvýšení prodeje, odbytu zásob nebo krátkodobého 

zvýšení podílu na trhu. (18) 

Kotler (2007) rozlišuje podporu prodeje takto: 

• Spotřebitelská podpora – Podpora prodeje ke stimulaci spotřebitelských 

nákupů, zahrnuje slevy, bonusy, kupony, soutěže a další. 

• Podpora obchodníka (maloobchodu) – Podpora prodeje určená k získání 

podpory distributorů a povzbuzení jejich prodejního úsilí. Zahrnuje slevy, 

bezplatné zboží, spolupráci při reklamě, pobídkové peníze, kongresy a veletrhy. 

• Podpora organizací – Podpora k získání obchodních nabídek, stimulaci 

prodeje, odměňování zákazníků z řad organizací a motivaci prodejců. 

• Podpora prodejců - Podpora určená k motivaci prodejců a zefektivnění jejich 

prodejního úsilí. Zahrnuje prémie a soutěže. (9, s. 880) 

 

3.3.5 Přímý marketing 

 

Současným trendem na trhu se zbožím a službami je opouštění masového jednání  

a komplexního marketingu stejného pro všechny sekce. Marketing se více personalizuje 

a přímý marketing představuje nástroj, kterým se osobního přístupu mimo jiné 

dosahuje. Tímto přímým marketingem se budují dlouhodobé vztahy se zákazníkem  

na bázi individuálního přístupu. 
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Kotler, Armstrong (2003) uvádí: ,,Navázání přímých kontaktů s pečlivě vybranými 

zákazníky; výhodou je možnost okamžité reakce na nabídku ze strany zákazníka  

a možnost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.” (10, str. 631) 

 

3.4 Sponzorování ve sportu 

 

Sponzoring je druh obchodu, který by měl být prospěšný pro obě strany. Velmi 

zavádějícím je proto často používaný pojem „sponzorský dar“. Pokud totiž mluvíme  

o sponzoringu, každá firma za své plnění očekává protislužby. Nejčastěji jde  

o marketingový přínos pro sponzora a jeho zviditelnění. V případě daru tomu tak není  

a dárce žádnou protislužbu za své prostředky nedostává. Sponzoři si stále častěji velice 

pečlivě selektují konkrétní sporty, kluby nebo sportovce, se kterými chtějí svojí značku 

spojit.  

3.4.1 Formy sponzorování 

Ve sportu rozlišujeme 5 forem sponzorování: dle Čáslavové (2009) 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců – Na jedné straně sportovec získává  

ze spolupráce finance nebo materiální pomoc. Na druhé straně má firma 

možnost využít značky sportovce pro svou podporu prodeje, autogramiády nebo 

předvádění výrobků. Příkladem může být spojení Usaina Bolta a sportovní 

značky Puma. 

2. Sponzorování sportovních týmů – Jedná se o velmi častou formu sponzoringu 

nejen v profesionálním sportu. Sponzorovaný tým nabízí prostory pro reklamu  

a podporu prodeje, nejčastěji za sportovní vybavení nebo dopravu a automobily 

od sponzora.  

3. Sponzorování sportovních akcí – Tato forma obsahuje širší nabídku od 

pořadatele pro sponzora. Může obsahovat nejrůznější programové sešity, 

vstupenky, reklamy o přestávkách atd. Dají se využít speciální propagace dle 

obchodní orientace partnera. Protivýkony bývají doloženy v tzv. „sponzorských 

balíčcích.“  

4. Sponzorování ligových soutěží – V posledních letech často využívaná forma 

velkými firmami. Ty mají za své vynaložené prostředky firemní označení 
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v názvu soutěže a multifunkční prezentace na všech stadionech zúčastněných 

klubů. Jako příklad takové spolupráce můžeme uvést spojení značky piva 

Gambrinus s českou nejvyšší fotbalovou soutěží. 

5. Sponzorování sportovních klubů – Tato forma sponzorování nabízí nejširší 

možnosti z hlediska nabídky protivýkonů sponzorovi. Klub disponuje jak 

sportovními týmy, tak sportovci. Může pořádat sportovní akce nebo pronajímat 

své prostory, a tím zprostředkovávat služby jako ubytování, cestování atd. (2) 

 

3.4.2 Nabídka ze strany sportovního klubu 
 

Čáslavová (2009) rozděluje nabídku ze strany klubu do čtyř kategorií: 

� Nabídka sportovních produktů - výkon týmu, prostory pro sportování, turnaje 

� Nabídka reklamních produktů – reklama na dresech, mantinelech, v médiích 

� Nabídka společenských činností až po cílené programy V.I.P. – pronájem lóží, 

skyboxů, občerstvení během utkání, parkovací místa 

� Nabídka image sportu a sportovního klubu - kluby zde nabízejí tradici, rozsáhlé 

působení na populaci, zdravotní aktivity atd. (2) 

Z těchto kategorií je pak klubem sestavován nabídkový list nebo sponzorský 

balíček, který je pak potenciálním partnerům nabízen. Je úkolem samotného klubu 

nebo jeho manažera, aby sestavil nabídku co nejlépe pro konkrétní firmu. 
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4. Metodoligie 

 

4.1 Analýza interních a externích faktorů sportovní organizace 

 

Tato metoda analyzuje stav sportovní organizace z hlediska jejích interních předností  

a nedostatků a zároveň poukazuje na příležitosti a hrozby, které poskytují podklady  

pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. 

Příkladem interních faktorů ovlivňujících organizaci jsou výkonnost a motivace 

pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy a podobně. Jsou obvykle měřeny 

interním hodnotícím procesem nebo srovnáváním s konkurencí. Tyto faktory vytvářejí 

nebo naopak snižují vnitřní hodnotu organizace. Naproti tomu hodnocení příležitostí  

a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí, které se nemůže tak dobře kontrolovat. 

Přestože není možné externí faktory kontrolovat, může je klub alespoň identifikovat 

pomocí například vhodné analýzy konkurence, demografických, ekonomických, 

politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů působících  

v okolí klubu. 

Tabulka č. 2 : Analýza interních a externích faktorů sportovní organizace 

Zdroj: Vlastní tvorba dle Čáslavové (2000) 

      Interní faktory       Externí faktory 

• Funkce a činnosti sportovní 
organizace 

• Personální zabezpečení 
sport. organizace 

• Členové sport. organizace 

• Oddíly 

• Sportovní zařízení 

• Určování cen 

• Propagace 

• Komunikace 

• Finance 

• Hospodářský vývoj dané země 

• Demografický vývoj obyvatelstva 

• Legislativní procesy a změny 

• Politická situace 

• Postavení sportu v dané zemi 

• Vývoj v hromadných sdělovacích 
prostředcích 

• Vývoj konkurentů sport. organizací 

• Obchodní možnosti sport. organizace 
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Výsledky analýzy interních a externích faktorů analyzované sportovní organizace byly 

podkladem pro navržení takových opatření, která se budou co nejlépe hodit pro její 

vnitřní možnosti a strukturu a pro prostředí, ve kterém organizace funguje. Informace 

do analýzy byly získány z rozhovoru se sekretářem klubu, zástupcem hlavního 

partnera, dat z České florbalové unie a ČSTV a z porovnávání ostatních subjektů  

ve florbalovém prostředí. 

 

4.2 Případová studie 

 

Případová studie je formou výzkumu, ve které se nejdříve výzkumník postupně 

seznamuje se zkoumanou oblastí a shromažďuje data, které pak podrobuje analýze  

a kritickému zkoumání. 

Například Hendl (1999) ve své publikaci píše: "V případové studii jde o zachycení 

složitosti případu a popis vztahů v jejich celistvosti. Na konci studie se zkoumaný 

případ vřazuje do širších souvislostí“. (5, s. 50) 

Stejný autor pak vymezuje typy případových studií takto: 

1. osobní případová studie 

2. studie komunity 

3. studium sociálních skupin 

4. studium organizací a institucí 

5. zkoumání programů, událostí, rolí a vztahů  

(5, s. 50-51) 

V případě této práce se tedy jedná o případovou studii sportovní organizace Tatran 

Střešovice. To znamená popis a charakteristika vnitřního prostředí organizace a jeho 

vložení do širších souvislostí prostředí, ve kterém se nachází. 
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4.3 Analýza dokumentů 

 

Pokud se mluví o dokumentech, je tím myšleno cokoliv napsaného nebo 

zaznamenaného lidskou existencí. 

Hendl (1999) uvádí: „Jedná se o klasickou oblast kvalitativní interpretativní analýzy. 

Analýza dokumentů nepracuje pouze s listinnými dokumenty, nýbrž s veškerým 

předmětným svědectvím, které může sloužit jako zdroj porozumění lidskému chování.“ 

(5, s. 64) 

Zdroje dat dokumentů se dělí na primární (získány vlastním průzkumem či šetřením)  

a sekundární (shromážděna někým jiným v minulosti za jiným účelem).  

V této práci autor pracuje se sekundárními daty získanými především z dokumentů 

sportovní organizace Tatran Střešovice, internetových zdrojů České florbalové unie, 

ČSTV a dalších florbalových klubů. 

 

4.4 Rozhovor 

 

Interview neboli rozhovor je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu. Jeho 

výhodou je možnost interakce s dotazovaným. Velký důraz je kladený na způsobilost 

tázajícího, a ne pouze na toho, kdo sestavuje otázky. Výsledek totiž může snadno 

ovlivnit psychická bariéra nebo antipatie mezi jednotlivými účastníky rozhovoru. 

Hendl (1999) píše: „P ři rozhovoru je nutné obvykle provést řadu rozhodnutí, která se 

týkají obsahu otázek, jejich formy a pořadí. Dále je potřeba uvážit možnou délku 

rozhovoru.“ (5, s. 105) 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami se sestává z řady pečlivě 

formulovaných otázek, na které mají odpovědět jednotliví informanti (dotázaní). Tento 

typ rozhovoru se používá, když je potřeba minimalizovat variaci otázek. Je vhodný, 

pokud máme možnost provést rozhovor pouze jednou. (5) 
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Neformální rozhovor má podstatu spontánního generování otázek v přirozeném 

průběhu interakce, dotazovaný si přitom ani nemusí uvědomit, že jde o rozhovor 

určený pro výzkum. Kvalita získaných dat ovšem velmi záleží na dovednosti tazatele  

a náročné může být také zpracování (utřídění) takto získaných informací. (5) 

Nestandardizovaný rozhovor je obvykle sestavován za účelem jednoduššího přístupu 

k různým informacím. Toto zjednodušování ovšem může zlehčit celé téma, a tak  

i nestandardizovaný rozhovor musí být předem dobře promyšlen a připraven. Úkolem 

nestandardizovaného rozhovoru je získat prohlubující kvalitativní materiál, který 

umožní proniknutí do motivů, okolností, příčin vzniku mínění, postojů atd. 

Hloubkové interview vychází z principu individuálního dotazování s možností 

vytvoření intenzivní interakce mezi tazatelem a dotazovanou osobou. Otázky jsou 

vedeny na základě předem vytvořeného schématu tak, aby korespondovaly s cíli 

daného projektu.  

Metoda strukturovaného rozhovoru byla využita pro získání informací ohledně 

partnerství s klubem od zástupců hlavních sponzorů, ředitele firmy Spinflo, s.r.o. pana 

Petra Harapáta (příloha č.3) a jednatele firmy OMLUX, spol. s r.o. pana Petra 

Konečného (příloha č.4). Dotazování proběhlo formou otevřených otázek.  

Metodou neformálního rozhovoru byly získány informace postupně od většiny hráčů 

elitního týmu, kteří byli dotazováni jak otevřenými, tak uzavřenými otázkami. Jedná se 

o velmi důležitou část získání informací pro analýzu stávajících personálních možností 

klubu a nastavení návrhů pro zlepšení, jak je tomu v kapitole 8. 

Nestandardizovaný rozhovor byl použit pro získání obecných informací a dokumentů 

od sekretáře klubu Jiřího Šatopleta, který jakožto letitý a jediný pracovník  

ve florbalovém oddíle na plný úvazek mohl poskytnout širokou škálu informací,  

o kterých jsem neměl tušení a ke kterým bylo možno získat přístup právě pomocí 

nestandardizovaného rozhovoru. 

Metodou hloubkového interview byly získány informace od marketingového ředitele 

klubu Petra Harapáta a prezidenta florbalového klubu Martina Vaculíka. Dotazování se 

týkalo oblastí shánění nových sponzorů, péče o stávající partnery, krátkodobé  

a dlouhodobé plány v oblasti práce s fanoušky, zázemí stadionu a dalších záležitostí 

spojených s marketingem a vedením klubu.  
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5. Atributy tatranského florbalového klubu 

 

5.1 Prostředí forbalu 

 

Dynamicky se rozvíjející základna sportu odráží stále větší oblíbenost florbalu  

v České republice napříč všemi věkovými kategoriemi. Na rozdíl od ostatních 

srovnatelných míčových sportů se počet členů každoročně rozrůstá v desítkách procent 

(graf č. 1).  

 

 

  

Zdroj: Vlastní tvorba dle ČSTV  

Graf č. 1: Členské základny vybraných kolektivních sportů 
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Klubům i florbalové unii se na to daří vcelku zdařile reagovat. Před čtyřmi lety to bylo 

například prozíravé zavedení hráčských poplatků, které vedle běžného registračního 

poplatku klubu musí unii uhradit každý, kdo chce hrát českou soutěž, a jejichž částka se 

až do letošního roku pravidelně zvyšovala. Díky pozvolnému tempu zvyšování  

a momentální relativně přijatelné výši 500 Kč na rok se do rozpočtu daří získat zhruba 

35 milionů ročně. Tím se dokázal florbal, na rozdíl od většiny ostatních sportů, celkem 

dobře vypořádat s náhlým snížením příjmů od společnosti Sazka. 

Další z revolučních a velmi čerstvých změn, kterou se tento sport ze Skandinávie 

rozhodl aplikovat v jeho nejvyšší a nejsledovanější soutěži - extralize mužů, je zrušení 

klasické finálové série hrané na 3 vítězná utkání a její nahrazení jedním jediným 

finálovým zápasem s názvem “Superfinále”. Toto utkání se povedlo uspořádat  

v nejmodernější evropské sportovní aréně v pražských Vysočanech a mělo velký 

úspěch. Při rozhodnutí o využití pouze spodního patra stadionu se povedlo tuto 

kapacitu osmi tisíc míst vyprodat a získat tak pro florbal divácký rekord mezi českými 

halovými sporty, který doposud držela házená. V neposlední řadě se florbalu podařilo 

díky této akci získat opravdu velké partnery. Ačkoliv první ročník Superfinále 

nepřinesl žádné zisky, je velký úspěch, že se podařilo s partnery navázat spolupráci na 

delší období než jen pro samotný finálový den. Nejvýznamnějšími jsou například 

koncern Volkswagen nebo Komerční banka. Zajímavé bude sledovat, jak se podaří této 

spolupráce využít v souvislosti se samotnými hráči a registrovanými kluby a jak oni  

z toho budou profitovat. První znamení, že by se tato změna měla pozitivně odrazit také 

v rozpočtech samotných klubů, je prohlášení prezidenta České florbalové unie pana 

Filipa Šumana, že chce výnos spojený se Superfinále v budoucích letech vracet 

výhradně zpět do klubových rozpočtů.  

Pokud bude florbal pokračovat dál v takto povedených marketingových krocích, 

kterými dokáže využívat potenciál trhu, bude se dařit získávat další významné 

sponzory, kteří jsou nezbytnou součástí budoucí profesionalizace sportu. Na klubové 

úrovni se zatím nedá hovořit o významných sponzorech plnících závazky vůči klubu  

v řádech desítek milionů korun. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je právě aktivita 

florbalové unie a aktivní spolupráce oběma směry -  jak s velkými partnery, tak s kluby. 
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Florbal je sám o sobě velmi atraktivním sportem pro jeho velkou oblibu mezi mladými 

a ekonomicky aktivními lidmi. (graf č. 2)  

 

 

5.2 Profil organizace 

 

5.2.1 Elitní tým 

 

Elitní tým mužů je vždy veřejná vizitka sportovního oddílu. Ačkoliv je florbal stále 

amatérský sport, elitní tým je profesionálně a precizně veden a zaměřen především  

na výkonnost a výsledky. Již několik let na domácím poli Tatran nemá v této kategorii 

konkurenci a nyní se chce zaměřit především na mezinárodní úspěchy (příloha č.2). 

Mužstvo je též vhodně doplňováno o skautingem vytipované individuality Fortuna 

Graf č. 2: Složení členské základny florbalu 

Zdroj: Vlastní tvorba dle ČSTV 



30 
 

 

Extraligy nebo o zahraniční posily. Během posledních let se podařilo prosadit také 

několika velmi talentovaným juniorům. Ovšem co se spolupráce mládežnických 

kategorií s A-týmem týče, je momentálně na špatné úrovni. Právě kvůli častému 

kupování starších a kvalitních hráčů z jiných klubů chybí mladým juniorům motivace  

a svou sportovní budoucnost spojují s jinými oddíly, kde pak dostávají větší prostor. 

Tím se dotváří celkový obraz silného, ambiciózního týmu se širokým kádrem, ovšem 

ne zcela efektivním systémem jeho obměny. Výše popsaná strategie není ideální, 

jelikož není tak ekonomicky ani sportovně efektivní, jako kdyby oddíl méně investoval 

do posil z cizích klubů a více prostředků vkládal do práce s vlastní mládeží, kterou by  

v případě nadbytku uvolňoval do dalších oddílů a získával za to podstatnou částku do 

rozpočtu.  

 

5.2.2 Trenérské vedení 

 

Kvalitní trenérské obsazení je jednou z hlavních priorit klubu. Zajištění trenérů věnuje 

maximální úsilí a snaží se vytvořit pro jejich práci ty nejlepší podmínky. Momentálně 

na tomto trhu panuje, podobně jako v mnoha ostatních sportech, velký převis poptávky 

nad nabídkou. Trenérská práce je v tomto ohledu srovnatelná s prací policisty. Jsou zde 

zapotřebí ti nejlepší lidé, ovšem není moc věcí, které by je k trenérské práci 

přitahovaly.  

 Všichni trenéři musí mít platnou trenérskou licenci stupně C nebo B získanou na 

základě absolvování výuky a složení zkoušek při České florbalové Unii, ČSTV nebo 

FTVS UK. V rámci klubu je připravován systém interního vzdělávání, aby se z trenérů 

vychovaly komplexně vybavené osobnosti s přirozeným respektem a psychologickými 

schopnostmi. Za samozřejmé se považuje vlastní zájem trenérů o aktuální dění, 

samostatnost při doplňování vědomostí v oblasti nejnovějších trendů a možnost vždy 

konzultovat svou práci se šéftrenérem, případně s vedením klubu. Trenéři jsou 

vychováváni k bezproblémovému vedení tréninků, koučování týmů při zápasech, 

vedení týmů při společenských akcích klubu a jsou zodpovědní za adekvátní motivaci 

hráčů. Klubu se ovšem prozatím nepovedlo vytvořit dostatečně funkční prostředí, které 

by splňovalo výše zmíněné charakteristiky.  
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5.2.3 Organizační struktura klubu 

 

Hlavním orgánem je tříčlenný výbor florbalového oddílu (dále VFO), který se snaží  

o stálý vývoj a dodržení dlouhodobé strategie. Určuje hlavní trendy směřování klubu, 

sleduje průběžný stav a reaguje na aktuálně vzniklé situace. Na práci trenérů dohlíží 

Trenérská rada, která stejně jako VFO sleduje své strategické cíle. Chod oddílu  

a komunikaci všemi směry zajišťuje sekretář klubu. Tatran Střešovice též využívá 

svých vazeb na důležité instituce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vaculíková (2011) 

Graf č. 3 : Organizační struktura florbalového oddílu Tatran Střešovice 

Členská schůze 

Výbor FO (3) 

Prezident: Martin Vaculík 

Člen: Kamil Čada 

Člen: Antonín Popelák 

Sekretář: Jiří Šatoplet 

Marketingový ředitel: 

Petr Harapát  

Šéftrenér mládeže: 

Michaela Cepková 
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Družstva dospělých 

Družstva mládeže 

Skaut 
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5.2.4 Rozpočet klubu 

 

Hlavním zdrojem rozpočtu florbalového oddílu jsou jeho mimosezónní aktivity. Díky 

každoročnímu úspěšnému spolupořádání největších florbalových turnajů na světě se  

do rozpočtu může počítat se stabilním příjmem (příloha č. 5). Zároveň je ovšem veden 

velmi tuhý boj ze strany vedení s magistrátem hlavního města a úřadem městské části 

Prahy 6, pod kterou klub spadá, o každou sebemenší dotaci či grant. Nemluvě například 

o evropských fondech, které jsou zaměřeny především na regionální rozvoj mimo 

českou metropoli. Do dnešního dne se jedná o víceméně vyrovnané roční rozpočty. 

Výjimečně se stalo, že se klub nacházel v plusových číslech. Pokud k tomu došlo, další 

rok to bylo “vykompenzováno” čísly zápornými. Tudíž můžeme hovořit o typicky 

neziskové organizaci, což je logické, jelikož by se dalo říct, že i prostředí florbalu je 

prozatím neziskové. 

 

Graf č. 4 : Výdaje florbalového oddílu v roce 2011 

Zdroj: Vlastní tvorba dle interních materiálů klubu 
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Graf č. 5 : Příjmy florbalového oddílu v roce 2011 

Zdroj: Vlastní tvorba dle interních materiálů klubu 

 

5.2.5 Zázemí klubu 

 

V současné době má florbalový oddíl k dispozici dvě sportovní haly, kancelář sekretáře 

klubu, šatnu elitního týmu mužů a drobné zázemí v hale na Tatranu. V infrastruktuře 

klubu jsou ještě nemalé rezervy, jejichž eliminace má své pevné místo v dlouhodobém 

strategickém plánu. Jedná se především o modernizaci ozvučení haly a další zástup 

rekonstrukcí budov areálu, které na ně čekají již několik desítek let. Naopak na výborné 

úrovni jsou šatny a zázemí pro regeneraci. Díky grantu se totiž povedlo v roce 2011 

kompletně zrekonstruovat elektroinstalaci a prostor šaten a navíc v suterénu areálu 

vystavět novou regenerační jednotku, čítající saunu, vířivou vanu, odpočívárnu, dvě 

místnosti s masérským zázemím a menší posilovnu. Ke škodě klubu je, že s tímto 

novým prostředím ani po roce od výstavby nezačal aktivně pracovat a neúspěšně je rok 

pronajímal. Pokud by tak učinil, jednalo by se o možný zdroj příjmů do jeho rozpočtu  

a o větší kontrolu nad spravovanými prostory. 
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5.2.6 Cíle klubu 

 

a) Sportovní  

Klub má za cíl nepřetržitě se věnovat rozvoji mládeže, vyhledávání talentů a péči o ně. 

Hodlá organizovat atraktivní sportovní akce, podporovat florbal pro všechny a zároveň 

usilovat o nejvyšší mety v prestižních soutěžích. Na základě možností a zdravé finanční 

podpory usiluje klub o další vývoj v tomto smyslu. Jít takovou cestou, že hrát za Tatran 

Střešovice je výzva, která dává každému jednotlivci prostor rozvíjet své schopnosti  

a společně uskutečňovat sportovní cíle, které jsou výrazem živoucí přítomnosti  

a budoucnosti klubu. To vše se má dít na základě nabídky členům florbalového oddílu, 

jenž má nést následující charakteristické znaky: jedinečnost, konkurenceschopnost, 

potřebné know-how. 

b) Ekonomické 

Základním ekonomickým cílem klubu je zajistit finančně stabilní prostředí pro možnost 

dlouhodobého plánování a plnění všech vytyčených cílů. 

c) Sociální  

Vizí klubu je systematické formování budoucnosti jedinečné sportovní značky, 

výjimečné svou klubovou atmosférou a sociální soudržností. 

 

5.3 Marketingový mix klubu 

 

Marketingový mix je nedílnou součástí každého subjektu, který se rozhodne 

uspokojovat přání zákazníka. Věnování pozornosti všem čtyřem kategoriím je 

základem úspěchu a neúspěchu. Atraktivita mladého a dynamického sportu, který je 

velmi oblíbený i ve zbylých evropských státech, především pak ve Skandinávii, dává 

prostor pro oslovení velké škály zákazníků z řad fanoušků, hráčů, potenciálních 

partnerů a celé široké veřejnosti. Prostředí, ve kterém se klub ze Střešovic pohybuje, je 

zatím ryze amatérské. 
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a) Produkt  

Klub Tatran Střešovice operuje se dvěma typy produktů, a to hmotnými  

a nehmotnými. Mezi hmotné řadíme veškeré zboží ve fan shopu, tedy reklamní 

produkty s logem klubu. Nehmotnými produkty střešovického klubu jsou bezesporu 

jeho bohatá a úspěšná sportovní historie nebo získané „know how“ z konfrontace  

se zahraničními kluby. Nejdůležitější a nejcennější produkt je sportovní utkání, jejž 

klub pořádá. Na něj se nabalují další služby, prodávají se na něm suvenýry, získávají  

se diváci a ovlivňuje obraz týmu pro nejširší veřejnost. 

b) Cena  

Ceny jednotlivých vstupenek všech extraligových klubů jsou na stejné úrovni.  

Před sezonou 2011/2012 se vedení klubu rozhodlo pro zachování cen z předchozí 

sezony. Hlavním důvodem byla skutečnost, že klub není schopen divákům nabídnout 

zlepšení situace z hlediska komfortu na střešovickém stadionu. Ceny vstupenek všech 

extraligových týmů se pohybují v rozmezí 30 až 50 korun za utkání. Místa k sezení  

i ke stání nejsou v halách cenově rozlišena. Na všechna utkání základní části má vstup 

zdarma ten, kdo se při vstupu prezentuje oblečením z klubového fan shopu. Tedy 

trikem, šálou nebo mikinou s logem týmu. Zde jsou ceny nastaveny tak, aby pokryly 

náklady na výrobu předmětů. Po minulé sezóně 2011/2012 tomu tak bylo.   

c) Distribuce 

Vstupenky na tatranské zápasy je možné zakoupit pouze v den utkání v hale. Prodávají 

je členové mládežnických kategorií a rozdávají k nim propagační materiály 

s černobílým programem utkání. Počet vstupenek je omezený počtem míst k sezení 

(350 míst), pro atraktivní zápasy je možné jej navýšit přístavnými tribunami o 100 míst. 

Momentálně není možné zakoupit permanentku na více zápasů, nebo dokonce na celou 

základní část. Každý hráč elitního týmu má možnost pozvat na utkání 4 rodinné 

příslušníky nebo kamarády zdarma. Zhruba třikrát až čtyřikrát během základní části  

a před každým zápasem play-off jsou distribuovány volné vstupenky různými kanály. 

Rozdávají se k nákupům v kamenném obchodu partnerské firmy Spinflo u stanice 

metra Hradčanská, posílají se elektronickou poštou všem členům oddílu a jsou také  

ke stažení na internetových stránkách klubu. Další kanály, které představují např. 

sociální sítě, zatím nejsou pro tyto účely využívány.   
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d) Propagace  

Reklama představuje ve spojení s tatranským klubem prakticky prázdný pojem. Kvůli 

amatérskému prostředí a omezeným rozpočtům je klub odkázaný na finančně nejméně 

náročné projekty prezentace. Tím pádem nevyužívá plakátové reklamy na zastávkách, 

poutače na billboardech ani upoutávky v televizi. Jediná prezentace v tomto ohledu 

probíhá formou plakátů, které se rozdávají vybraným členům klubu. Ti je pak mají  

za úkol vylepit na viditelných místech u sebe v práci, ve škole a na dalších místech.  

V minulých sezónách se podařilo klubu prezentovat reklamní sdělení prostřednictvím 

Radia City, které bylo po dva roky partnerem Tatranu, ale tato spolupráce již dále 

nepokračuje. Jako velmi zdařilý krok se dá označit navázání spolupráce s městskou 

částí Praha 6. Díky tomu se povedlo umístit fotku elitního týmu (mistři ČR pro rok 

2012) na velmi atraktivní místo na Vítězném náměstí v Dejvicích. 

Podpora prodeje již představuje jinou kapitolu. Náklady na základní opatření jsou 

často minimální. Prostřednictvím barteru se dají pořídit nejrůznější odměny divákům  

za jejich věrnost. I přes to je v této oblasti klub aktivní minimálně. Během přestávek 

probíhají soutěže o ceny darované partnery výjimečně a postrádají jakoukoli 

dlouhodobou souvislost. To znamená, že divák nemá možnost aktivního zapojení  

do soutěže v delším období a tyto snahy postrádají trvalejší hravost a atraktivitu. 

Výsledkem je pak malý ohlas ze strany diváků, kteří se na soutěžení během přestávky 

nedostaví i přes to, že byli vylosováni. Fan shop je prezentován prakticky pouze  

na webových stránkách klubu.  

Situace není o moc lepší ani v oblasti public relations. Chybí základní věci jako: akce 

pořádané pro veřejnost, off-line rozhovory, audio a video reportáže na klubovém webu 

a mnoho dalších. Samotné webové stránky byly navržené před deseti lety a aktualizace 

jejich vzhledu je potřeba již delší dobu. Jedinou novinku minulé sezóny představoval 

nový maskot T-Rex ve stylu Tyranosaura Rexe, se kterým se klub ztotožnil a který má 

být zosobněním tatranské nadvlády a suverenity mezi ostatními konkurenty. Zvláště 

pak chybí aktualizace během sezóny, kdy se po zápasech diváci nedočkají žádných 

audio nebo video rozhovorů a jen občas a nepravidelně jsou prezentovány rozhovory 

s hráči na aktuální témata na webových stránkách. Tatranu se naopak daří držet krok 

s dobou, pokud jde o sociální sítě. Facebook profil klubu je spravován a aktualizován 

samotnými hráči elitního týmu, a tak se zde fanoušek může dozvědět nejčerstvější 
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informace ze zákulisí týmu a životů hráčů. Na úspěšnost této aktivity poukazuje počet 

fanoušků tohoto profilu, kterých je téměř 1 300, z nich asi 200 tvoří fanoušci aktivní  

a pravidelně přispívající. V tomto ohledu Tatran částečně převyšuje ostatními kluby 

nejen ve florbalovém prostředí. 

Merchandising je na srovnatelné úrovni s ostatními týmy florbalové extraligy. 

Zahrnuje klasické předměty jako například: hrníčky, trika, klíčenky a mini dresy 

v klubových barvách s logem. Jejich podoba se aktualizuje zhruba jednou za 5 let. 

Diváci mají možnost předměty zakoupit přímo na stadionu během utkání v místním 

občerstvení anebo objednat na internetových stránkách.  

 

5.4 Partneři klubu 

 

Cílem klubu je vybudovat dlouhodobě fungující stabilní okruh partnerů založený na 

bázi oboustranné výhodnosti. Vysoká kvalita organizace, sportovní výsledky a dobrá 

mediální prezentace stejně jako otevřenost a nastavení kontrolních mechanizmů jsou 

základem pro tyto vazby. Nové partnery klub stále aktivně vyhledává a oslovuje. Díky 

opakujícím se úspěchům a organizačním aktivitám je sice Tatran stále častěji objektem 

pozornosti médií, ovšem počet nových partnerů to nijak zvlášť neovlivňuje. Přestože 

má klub svým sponzorům a příznivcům na poli reklamy co nabídnout, jedná se v drtivé 

většině především o partnery, se kterými se uzavírají dohody na základě osobních 

vztahů. 

V současné době spolupracuje střešovický klub se 33-ti partnery (příloha č.7). 

Nejvýznamnějším partnerem, bez kterého by se klub zcela jistě neobešel, je firma 

Omlux. Ta podporuje klub každoročně nejvýznamnějším finančním obnosem, který se 

pohybuje di půl milionu korun, a je tedy generálním partnerem klubu. 
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 Nabídka klubu partnerům: 

� Bohatá tradice a historie klubu  

� Historicky nejúspěšnější florbalový klub v ČR  

� Florbalový klub vychovávající hráče světové úrovně, kteří se uplatňují 

v nejlepších ligách na světě (Švédsko, Švýcarsko). Mezi ně patří například Aleš 

Jakůbek, Milan Garčar nebo Tomáš Kafka 

� Herní systém- základní část 11 kol, případně vyřazovací část play off – dvě kola 

na 3 vítězná utkání a jedno finálové, v němž Tatran nikdy v historii soutěže 

nechyběl (možnost prezentace). 

� Kapacita haly 450 míst.  

� Průměrná návštěvnost 178 diváků,  play-off 650 diváků.  

Partneři mají samozřejmě zájem o mediální prezentaci svých výrobků nebo samotné 

firmy. Klub v této oblasti nabízí:  

� Televize: 2 – 4 přímé TV přenosy na ČT 4 sport  

� Internet: pravidelné zpravodajství z každého hracího kola na serveru Florbal.cz 

a na oficiálním klubovém webu  

Pro partnery je připraven ceník reklamních ploch. Tyto plochy mohou být na dresech  

a výstroji hráčů, na mantinelech a na hrací ploše. Plochy jsou cenově diferencovány  

v závislosti na umístění a velikosti. Dražší jsou ta místa, která se častěji objevují  

v záběru televizních kamer.  

Ceník reklamních ploch:  

• Reklama umístěná na dresech hráčů:  

� reklamní plocha o velikosti 25x10 cm umístěná na zádech dresů nad 

číslem - 50.000,- Kč  

� reklamní plocha o velikosti 25x10 cm umístěná na zádech dresů pod 

číslem - 40.000,- Kč  

� reklamní plocha o velikosti 25x10 cm umístěná na hrudi                   

dresů - 100.000,- Kč  
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� reklamní plocha o velikosti 25x10 cm umístěná na přední straně pod 

logem generálního partnera – 50.000,- Kč  

• Reklama umístěná na trenýrkách hráčů:  

� reklamní plocha o velikosti 10x10 cm umístěná na přední straně 

trenýrek - 30.000,- Kč  

� reklamní plocha o velikosti 10x10 cm umístěná na zadní straně trenýrek 

- 20.000,- Kč  

� reklamní plocha o velikosti 20x10 cm umístěná na obou bocích trenýrek 

- 20.000,- Kč  

• Reklama umístěná na mantinelech v záběru TV kamer:  

� běžný metr - 40.000,- Kč   

• Reklama umístěná na mantinelech mimo záběr TV kamer:  

� běžný metr - 20.000,- Kč  

• Reklama umístěná na hrací ploše (všechna utkání):  

� reklamní plocha o velikosti 9 m2 kdekoli na hřišti - 50.000,- Kč  

 

Ceny reklamních ploch jsou odlišné u jednotlivých klubů extraligy. Všechny plochy 

však klub využít nemůže. Povinně totiž musí prezentovat partnery České florbalové 

unie, a to jak na mantinelech, tak na dresech hráčů. Ta má výhradní právo na reklamu 

na rukávech dresů hráčů všech týmu a v případě televizního utkání, na dvě reklamy  

na mantinelech v záběru kamer a dvě reklamní plochy na hrací ploše o rozměrech 1x 3 

metry. 
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5.5 Fanoušci klubu a návštěvnost zápasů 

 

Návštěvnost zápasů je očividně největším problémem sportovního klubu. Jedná se  

o jeden z hlavních determinantů úspěšnosti marketingových aktivit a plnění sociálních 

cílů. Ačkoliv jde o jiný sektor, než je třeba výroba produktů, stejně tak je i zde 

prioritním cílem spokojenost zákazníků, v tomto případě florbalových fanoušků. Pokud 

ti si nenajdou cestu na zápasy Tatranu v dostatečném počtu, jedná se o selhání klubu, 

nikoliv fanoušků. Drtivá většina šéfů a majitelů klubů si tuto filozofii neuvědomuje  

a schovává se za částečně pravdivá tvrzení, že například pražský divák se chová 

diametrálně odlišně než divák americký, ve kterém je často fandění určitému klubu 

zakořeněno a již od útlého dětského věku je k tomu okolím a rodinou vychováván. 

Pravdou bezesporu je, že lidé jsou v nejrůznějších zemích a kulturách opravdu odlišní.  

Což ovšem naprosto mění situaci, je právě zmiňovaná filozofie a přístup  

k získávání fanoušků svého klubu. Dnešní velmi konkurenční prostředí vystavuje kluby 

tuhému boji o každého diváka, ve kterém budou s mnohem větší pravděpodobností 

úspěšnější, pokud na potenciálního fanouška nebudou nahlížet jako na divného jedince, 

který je přehnaně vybíravý a ve svém jednání nevděčný, ale budou se ho snažit poznat 

jako člověka, který se jim za jejich pozornost a osobní přístup odmění svou vděčností  

a loajalitou ke klubu. V Tatranu je momentální situace na prakticky nulovém bodě. 

Opravdu skalní fanoušci, kteří chodí na většinu domácích utkání a utkání hraných 

poblíž Prahy, jsou rodinní příslušníci hráčů, jejich známí a další lidé, kteří se aktivně 

zapojují do florbalového hnutí jako takového. Jedná se zhruba o 30-40 lidí, u kterých 

zatím nemůžeme použít termín fan klub. Jim totiž zatím klub za jejich loajalitu 

nenabízí žádné benefity. Nedostávají upomínkové předměty, volné vstupy nebo další 

slevy. Zbylých 120 -140 lidí je mix florbalistů, fanoušků soupeře a dalších lidí, a to 

dává dohromady nejnižší průměrnou návštěvu na domácím utkání základní části sezóny 

2011/2012 (178 diváků). V celkové návštěvě už je na tom Tatran mnohem lépe, jelikož 

mu průměr zvedají návštěvy na hřištích soupeře, kde je pokaždé velkým lákadlem  

pro tamní diváky a celkově tak zaujímá 5. místo - viz Tabulka č. 3.  
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Tabulka č. 3: Divácká návštěvnost florbalové extraligy 2011/2012 

Návštěvnost - základní část 

Týmy Zápasy Celkem 
diváků 

Průměr na 
utkání 

Bulldogs Brno 22 6836 311 
Panthers Otrokovice 22 6811 310 
Torpedo Havířov 22 6481 295 
1. SC WOOW Vítkovice 22 6274 285 
Tatran Omlux Sřešovice 22 6220 282 
Billy Boy Ml. Boleslav   22 5201 236 
FBC Remedicum Ostrava 22 5129 233 
TJ JM Pedro Perez Chodov 22 5107 232 
FBŠ Bohemians 22 4930 224 
X3M Team SSK Future 22 4795 217 
Sokol Pardubice 22 4688 213 
FBC Liberec 22 4424 201 
 
Zdroj: Vlastní tvorba dle dokumentů ČFbU 
 

6. Analýza interních faktorů 

 

6.1 Funkce a činnost klubu pro veřejnost, sponzory a média 

 

V ideálním případě by to mělo vypadat zhruba následovně: Veškeré organizační 

aktivity tatranského klubu jsou veřejnosti vždy předem známy a klub dostatečně často  

a aktivně komunikuje s médii a veřejností. Ve spolupráci s partnery a zainteresovanými 

institucemi se klub snaží vždy vytvořit příjemné prostředí pro domácí utkání, televizní 

utkání, utkání play-off nebo připravuje všeobecně prospěšné akce. Ty by měly být 

nejen florbalového, ale také specificky sportovního nebo společenského charakteru. 

Heslem by se měla stát pravidelnost, rozmanitost a kvalita. 

Média: 

Skutečnost se však od tohoto ideálu odlišuje. Komunikace s médii je na poměrně 

špatné úrovni, a to i přesto, že se jí věnuje jak marketingový ředitel, tak prezident 

klubu, kteří jsou v této oblasti velmi schopní a zkušení. Důvodem je především jejich 
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časová vytíženost jinými aktivitami, a tak je velmi citelně znát, že klubu chybí tiskový 

mluvčí. Nepořádají se tiskové konference, nejsou rozesílány tiskové zprávy a zástupci 

médií nejsou pravidelně zváni na utkání elitního týmu. Prakticky nulová je také 

spolupráce s regionálním deníkem Šestka a dalšími tiskovinami, které by mohl klub 

využít pro svou PR činnost. 

Akce pro veřejnost: 

Pokud jde o aktivity směrem k veřejnosti, klub se snaží vytvářet příjemné prostředí 

během zápasů a pořádat akce společenského charakteru. Drtivá většina činností je 

ovšem nahodilá a nepravidelná, takže nemá prakticky žádnou efektivitu. Občerstvení  

v hale obstarává paní se špatnými komunikačními dovednostmi, která svůj podnik v 

útrobách haly provozuje více než 10 let a sortiment víceméně splňuje minimální 

požadavky veřejnosti. V minulé sezóně proběhly 3 akce s účastí zástupců elitního 

týmu, kde se tato výkladní skříň klubu měla prezentovat veřejnosti. Jednalo se o dvě 

autogramiády v rámci florbalových turnajů a jedno společné setkání se starostkou 

Prahy 6 po úspěšné finálové sérii. 

Akce pro sponzory: 

Činnost klubu směrem ke sponzorům je vymezená především osobními kontakty 

vedení klubu na zástupce jednotlivých partnerů klubu. Neformální cestou jsou pak tito 

zástupci zváni na nejatraktivnější duely a jsou jim vyhrazovány časy pronájmu haly 

nebo jiných sportovišť areálu jako protislužba. Názory zástupců dvou největších 

sponzorů jsou uvedeny v přílohách. Akce pro sponzory nejsou klubem z ekonomických 

důvodů oficiálně organizovány.  

 

6.2 Personální zabezpečení marketingu 

 

Nedostatečná práce s médii, členy klubu, fanoušky a sponzory není dána nedostatkem 

know-how a uvědomění si důležitosti těchto činností. Je to způsobeno především 

neodpovídajícím personálním zabezpečením marketingu. Celý tým je tvořen prakticky 

dvěma lidmi. Petrem Harapátem, který kromě své práce ředitele florbalové firmy 

distribuující vybavení, je také v pozici marketingového ředitele a mozku, který vymýšlí  
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a schvaluje veškeré tyto aktivity klubu, je v kontaktu se zástupci sponzorů, jedná  

o nových sponzorských smlouvách a uzavírá je. Jako pomocná síla je mu potom  

k dispozici sekretář klubu Jiří Šatoplet, který tak mimo svou plnohodnotnou práci 

sekretáře ve florbalovém oddíle a tělovýchovné jednotě navíc řeší provozní záležitosti 

produkce zápasů, kontakt s fanoušky, členy klubu a mnoho dalších drobností.  

Klub tedy nemá pro marketingovou činnost ani jednoho zaměstnance a především  

z této skutečnosti vyplývají veškeré nedostatky.  

 

7. Analýza externích faktorů 

 

Vývoj členské základny: 

Tato složka je v plánování marketingových aktivit velmi důležitá. Jak již bylo zmíněno, 

prioritou Tatranu je podpora talentovaných jedinců z široké sportovní oblasti od útlého 

věku. Z důvodu malé vlastní motivace hráčů se práce s dětmi zaměřuje především  

na motivační složku. Z velké části jsou sem rodiči přihlašovány děti z Prahy 6 pouze  

z důvodu vyplnění volného času po splnění školní docházky. Chtějí tedy nějakým 

způsobem ovlivnit jejich vývoj a nasměrovat jejich mimoškolní aktivity sportovním 

směrem. Není už však žádný další závažný důvod, proč by tím sportovním směrem měl 

být zrovna Tatran Střešovice a ne jiný konkurenční klub nebo třeba sport. Právě proto, 

že dost často kvalita vedení tréninků a jejich koncepce není ideálním tréninkovým 

prostředím. To v konkurenčním boji náborů nejrůznějších sportovních klubů Tatranu 

neprospívá. Ačkoli každý trenér povinně vlastní trenérskou licenci, další proškolování  

a aktualizace poznatků z pole vedení florbalového tréninku chybí, takže trenéři z větší 

části bývají nedostatečně kvalifikovaní a málo motivovaní věnovat se cizím dětem 

naplno. Jinak je tomu například v klubu FBŠ Bohemians, který je přímou konkurencí 

klubu a který takové doškolovací semináře provádí. Tím by se mohl klub inspirovat  

a semináře ve spolupráci s Českou florbalovou Unií do svého programu zařadit. 

Konkurenci dotváří další pražské florbalové kluby. Momentálně jediná výhoda Tatranu 

je velmi silný obchodní partner Spinflo s.r.o., firma s florbalovým vybavením, kterou 

se střešovickým klubem spojuje desetileté partnerství. I přes tuto výhodu se stává, že 
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jsou hráči zlákáni prostředím s lepšími tréninkovými metodami již v mladších 

kategoriích a přestupují do konkurenčních klubů. 

Geografický vývoj: 

Vzhledem k tomu, že klub sídlí v Praze, z pohledu geografické segmentace se tedy 

soustředí na potenciální diváky a členy klubu z hlavního města a přilehlého okolí. 

Praha je s členskou základnou cca 15 000 hráčů největší baštou florbalu u nás, a to je 

dostatečně velké číslo potenciálních hráčů klubu.  

Divácká komunita je v Praze rozdělena jak mezi různé sporty, tak i v rámci florbalu 

mezi jednotlivé kluby. Konkurence je tedy velká. Cílem klubu je momentálně 

oslovovat a tvořit fanouškovskou základnu především z řad lidí, kteří již s florbalem 

přišli do styku a jsou z přilehlých oblastí střešovické haly. Tito lidé to mají na utkání 

nejblíže a spojuje je s klubem již samotné místo bydliště. I přes to, že má Tatran své 

příznivce po celé republice, především pak v Čechách, prozatím se nerozhodl je 

plánovaně oslovit a získat je do hlediště na utkání elitního týmu.  

 Když pomineme všechny ostatní možné aktivity, které má možnost pražský rezident 

vytvářet, florbalové oddíly jsou v tomto ohledu na stejné úrovni. Utkání navštěvují 

většinou ti samí diváci, kteří jezdí za utkáními klubů z různých částí Prahy a většinou 

jsou spíš zvědaví na výsledek utkání nebo chtějí potkat své přátele, než že by vyloženě 

fandili jednomu z týmů. 

Demografický vývoj: 

Ačkoli by se mohlo zdát, že díky otevřenosti nabídky lidem jakéhokoli věku a pohlaví, 

demografická segmentace nehraje velkou roli, není tomu tak. Klub se soustřeďuje 

hlavně na děti mladšího a staršího školního věku, u kterých se jedná o tzv. zlatý věk 

motoriky a tedy o období s největším potenciálním sportovním růstem. V této věkové 

kategorii je také nevíce členů (příloha č.1). Lepších výsledků se zde dosahuje 

nejrychleji a pro další sportovní kariéru hráče je to nejdůležitější období. V rámci Prahy 

6 je celkem 31 základních škol, jejich počet narůstá a tak je i přes velkou konkurenci 

sportů a klubů prostor pro spolupráci. Je velmi důležité, účinně tuto cílovou skupinu - 

školní děti - oslovit. Přes Dům dětí a mládeže, který pořádá 3 - 4 různé florbalové 

turnaje pro všechny základní školy po celé Praze má Tatran kontakty na všechny  

z nich. S tělocvikáři jednotlivých škole se vedení klubu díky dlouhodobé spolupráci  
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v drtivé většině zná osobně a díky nim by mohla být propagace klubu na školách 

snadná a velmi účinná. I přes to, že je působení na školní děti prostřednictvím kvalitní 

propagační kampaně velmi efektivní, veškerá konkurence zve děti do svých oddílů 

pouze prostřednictvím jednoduchého letáku na nástěnce v lobby školy. Stejně tak je 

tomu prozatím i v případě Tatranu.  

Co se diváků týče, tak klub oslovuje jak školní děti tak dospělé tradičními 

komunikačními kanály, které byly popsány v kapitole 5. Momentálně ovšem neexistuje 

cílená spolupráce se školami na bázi získání dětí do hlediště na utkání.  

Závěr analýzy: 

Hrozby: snižující se výdaje na sport ze státního rozpočtu a ze SAZKY, a.s., 

hospodářská krize, zvýšení nákladů (pronájmy, energie…), odchody klíčových hráčů 

do sportovního důchodu nebo do jiných týmů, substituční sporty, klesající zájem  

o výkonnostní sport, otylost a nadváha obyvatelstva, velká konkurence v rámci kraje  

hl. m. Praha. 

Příležitosti: mezinárodní a národní úspěchy florbalu, zvyšující se zájem o florbal  

(ze strany hráčů, diváků a médií), zkvalitnění trenérského konceptu, dotace z různých 

zdrojů, zvyšující se zájem o sportovní vyžití, zdravý životní styl, daňové zvýhodnění 

neziskových organizací. 
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8. Návrhy na zlepšení marketingových aktivit 

 

8.1 Marketingové cíle 

 

Ekonomické cíle 

• Zaujmout dominantní postavení na trhu (s hráči, produkty) 

• Získání dalších sponzorů pro lepší materiální zabezpečení a služby 

• Průběžně zvyšovat míru ziskovosti 

Neekonomické cíle: 

• Rozšiřovat spolupráci se školami, sportovními kluby a firmami 

• Zahájit mnohem intenzivnější propagační kampaň, než mají konkurenční kluby 

• Získat spokojené stálé diváky 

• Získat důvěryhodnost klubu, přesvědčit veřejnost o jeho poslání 

• Seznámit diváka s nabídkou služeb klubu 

• Zaměstnat kvalitní a spolehlivý personál 

 

8.2 Produkt 

 

Nejvýznamnější produkt klubu představuje sportovní utkání. V jeho produkci je velký 

prostor pro vylepšení. Například pokud se podíváme prakticky na jakýkoliv klub 

v amerických sportovních soutěžích, vždy narazíme na filozofii diváka především bavit  

a interakcí ho vtáhnout do samotného sportovního klání. Ať už se jedná o univerzitní 

nebo profesionální sport, basketbal nebo baseball, nejde pouze o sportovní výkony, 

které divák přijde sledovat. Má možnost během zápasu soutěžit jak v hledišti, tak  

na hrací ploše, pomocí chytrých telefonů a aplikací sledovat nejrůznější aktualizované 

statistiky utkání nebo si užívat grilování na parkovišti před stadionem před utkáním. 

Hlavním cílem je vytvoření jakési komunity, která bude držet spolu a často bude sama 

dotvářet příjemné sociální prostředí, do kterého se bude každý rád vracet a se kterým se 
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bude moci identifikovat. Proto pokud bude ke svému produktu takto přistupovat  

i střešovický klub, bude mít jistě větší úspěch ve tvrdém konkurenčním boji  

o pozornost náročného a vybíravého diváka. Zde je několik návrhů pro lepší produkce 

sportovního utkání. 

Získat si důvěru diváka již p ři vstupu. Vstupní lobby lze vylepšit fotkami hráčů 

elitního týmu se stručnými informacemi o jejich osobním životě. Dobře zpracované 

texty a grafické podoby zpříjemní nejen vzhledovou stránku vstupu, ale také přiblíží 

oblíbené hvězdy fanouškům. Celý tým a klub pak působí osobněji. Dále využít bohaté 

historie klubu, která se datuje již od samotných počátků florbalu v Česku. Vyzdobit zdi 

vstupní haly kousky starého florbalového vybavení, se kterým se hrávalo v dobách 

dávno minulých, a které patřily největším osobnostem klubu. Tyto artefakty pak doplnit 

stručnými popisky a příběhy. Na zeď chodby k šatnám pak pověsit historické plakáty 

klubem pořádaného největšího florbalového turnaje na světě – Czech Open. 

Zaměřit větší pozornost na dobu, během které se nehraje. Tedy na čas před  

a po zápase a na přestávky. Důležité je kvalitní ozvučení jak po stránce kvality zvuku, 

tak po stránce kvality hudební nebo mluvené náplně. Navrhuji jednotnou znělku  

pro konkrétní situace v utkání, jako jsou vstřelení branky, vyloučení a nástup hráčů  

na hřiště. Dále pravidelně aktualizovat seznam písní, které doprovází přestávky a pauzy 

během hry. Mluvený doprovod utkání bych změnil ze sedícího pořadatele za stolkem 

hlásícího změny skóre na moderátora utkání v tatranském dresu, který by měl na každé 

utkání připravený scénář a komentář obsahující zajímavosti střetnutí dvou konkrétních 

soupeřů. O přestávkách by vždy vybral jednoho hráče z každého týmu a položil mu  

tři otázky k dosavadnímu průběhu utkání. V případě, že by utkání navštívila známá 

osobnost jak z řad legend klubu nebo jiných vyhlášených sportovců, je možné využít 

pro přestávkový program také rozhovoru s touto osobností. 

Na to navazuje naplánování a připravení vhodného přestávkového programu. 

Utkání mladších kategorií, která se nepravidelně o pauzách mezi třetinami realizují, 

jsou dobrou variantou. Při pravidelném zařazení do části nebo celé jedné z přestávek je 

to vhodný prvek, jak lidem ukázat hravost a vtip dětského florbalu a přitom dostat malé 

děti do bezprostřední blízkosti svých velkých vzorů z elitního týmu. Hvězdy by si měly 

po každém takovém utkání mezi třetinami s dětmi plácnout a vystupovat otevřeně. 
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Také sezení na dřevěné tribuně není příliš pohodlné, a tak navrhuji připravit  

pro každého sedák z molitanu, který bude nést logo sponzora a který se bude na každý 

zápas připravovat na jednotlivá místa. Jedná se o zlepšení diváckého komfortu a o další 

možnost prezentace partnera.  

Nabízení jídla a pití nejen během přestávek. Do haly je povoleno vnášet občerstvení, 

a tak navrhuji, aby se dva lidé z řad pořadatelů využili pro roznášení nejprodávanějšího 

a nejžádanějšího občerstvení jako jsou párky v rohlíku, pivo nebo limonády. Je to 

vhodná forma vylepšení servisu, aby hosté nemuseli stát dlouhé fronty během 

přestávky a uspokojila se tak částečně poptávka během doby kdy se hraje utkání  

a v bufetu nejsou hosté. Podpoří se tím také prodej a zvýší obraty z prodeje jídel  

a nápojů. 

Zlepšení vzhledu vnitřku sportovní haly je možné pomocí několika kroků. Za prvé, 

prostor střídaček natřít klubovými barvami, tedy červenou a bílou. Momentální zelená 

nijak nedotváří atmosféru a prostředí neidentifikuje. A za druhé vytvořit jednotný návrh 

plakátů pro každou mistrovskou sezónu. Plakáty se následně vytisknou partnerskou 

tiskařskou firmou a zavěsí u stropu haly. Jedná se o běžný doplněk tak úspěšných týmu 

jako je Tatran Střešovice, který odkazuje na bohatou a úspěšnou sportovní historii 

klubu. Návrh musí být jednoduchý a stručný. Příkladem může být výzdoba arény týmu 

ČEZ Basketbal Nymburk.  

Obrázek 1: Návrh mistrovského plakátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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8.3 Cena 

 

Cena je ve florbalovém prostředí málo efektivní prvek marketingového mixu. Cena 

zápasu všech týmů nevyšší soutěže se pohybuje ve velmi úzkém rozmezí od 30 do 50 

korun za utkání. Navrhuji proto tuto cenu nesnižovat a vstupné na zápas zdarma 

využívat jen výjimečně a s jasnými plány. Jedním z příkladů by mohlo být volné 

vstupné na utkání pro všechny děti do 15 let. Jejich přítomnost na zápase výkladní 

skříně klubu je velice žádaná a tento krok by nejen zvyšoval návštěvnost utkání, ale 

především přiblížil hvězdy a nejlepší formu florbalu u nás těm, které motivuje  

a vzdělává v jejich vlastním snažení. Momentálně klub pouští na utkání zdarma 

všechny členy a prakticky kohokoli, kdo se u pokladny přihlásí se sebemenším 

předmětem, který má logo Tatranu Střešovice. Navíc například na všechna utkání play-

off minulé sezóny 2011/2012 byl vstup zdarma pro všechny. To už potom na veřejnost 

působí, jako by si klub vážil svého produktu na 0 korun a vstupné se pak do budoucna 

jen velmi obtížně zvyšuje. 

Navrhuji vytvořit systém permanentek pro ty, kteří chodí na utkání pravidelně a jsou 

většinou z řad rodinných příslušníků nebo blízkých přátel členů klubu. Tito lidé 

nebudou mít problém za permanentku zaplatit a pro tým to bude jistý příjem. Navíc při 

dobrém nastavení bonusů by se v budoucnu tento okruh rozšiřoval s tím, jak by  

se o tom dozvídali další diváci. Permanentka by stála 300,- Kč na sezónu 2012/2013  

a divák by za ní dostal:  

� vstup na všechna domácí utkání, možnost jet zdarma s elitním týmem  

na venkovní utkání (pro prvních 20 přihlášených na každý výjezd) 

� 2x volný vstup do klubové posilovny a regenerační zóny pro 2 osoby 

� látkový sedák na tribunu 

� slevu 20% do obchodu s florbalovým vybavením Spinflo s.r.o. 
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8.4 Distribuce 

 

Momentálně nefunguje žádný informační ani rezervační systém vstupenek  

na jednotlivá utkání klubu. Navrhuji rozeslání informace o vstupném a permanentkách 

pro další sezónu všem členům pomocí klubové databáze a nabídnutí bezhotovostní 

platby. Dále aktivní spolupráci s florbalovými kluby, kterým by se zpřístupňovalo 

utkání střešovického mistra mimo jiné tím, že by se jim nabídla výhodná cena vstupu 

nebo pro začátek vstup zdarma. Důležité je zřídit seznam klubů nebo škol, které 

připadají v úvahu na pozvání na utkání, a dále evidovat výstup z akce. Někomu se 

může zdát samotný vstup zdarma a vyhrazení sektoru pro diváky dostatečný, zatímco 

někdo jiný může mít jiné požadavky. Právě to je klíčový moment pro dlouhodobou 

spolupráci. Volba správné komunikace je také velmi důležitá. Je proto vhodné určit 

člověka, který bude koordinátorem těchto akcí a komunikační spojkou. Ten pak na 

základě výběru komunikuje s potenciálními diváky a případně koordinuje komunikaci 

dalších lidí, kteří se do toho zapojí.   

Dále je velmi důležité provádět efektivnější distribuci tatranských plakátů, které zvou 

na domácí utkání elitního týmu. Momentálně neexistuje žádná síť míst, kam se plakáty 

distribuují. Navrhuji vytvořit jejich seznam a pravidelně je kontrolovat.  

 

8.5 Propagace 

 

8.5.1 Reklama 

 

Jelikož rozpočet na reklamu je velmi omezený, musí se s těmi málo prostředky dobře 

hospodařit. Navrhuji nadále tisknout a distribuovat plakáty, které zvou na domácí 

zápasy, a omezit případy, kdy jsou data na plakátech zastaralá. Dále navrhuji navázat 

na velmi zdařilý reklamní tah s mistrovským plakátem umístěným na Vítězném náměstí  

a rozšířit spolupráci s městskou částí Praha 6. Jejím zaměstnancům například nabízet 

slevu na využití sportovišť klubu nebo jim některé časy přímo vyhradit, a tím získávat 

další možnosti, jak skrze městskou část reklamně působit na obyvatele Prahy 6.  
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Případná reklamní kampaň by neměla být průměrná obyčejná reklama na sportovní 

klub či tým. Měla by být uchopena s velkolepou myšlenkou, která bude ostře poutat 

pozornost každého, kdo se s ní dostane do kontaktu. Navrhuji reklamní kampaň  

s názvem „Čistí hrdinové“, jež bude vedena v ostrém kontrastu s dnešními aktuálními 

problémy společnosti. Korupce, rozkrádání peněz ve státní sféře a podplácení  

v profesionálních sportech by byly postaveny proti amatérskému a čistému prostředí 

dynamicky se rozvíjejícího sportu pro mládež i dospělé. Jako ideální varianta se jeví 

využít profesionálního přístupu amatérsky působících hráčů, kteří jsou kromě denního 

tréninku vytěžováni studiem a prací. Na veřejnost tento fakt působí sympaticky  

a v mnoha lidech s rozhodovacími pravomocemi v rodinách i firmách vzbuzuje 

vzpomínky na doby, kdy se tato problematika minimálně v médiích vyskytovala 

mnohem méně. Velmi intenzivně působí fakt, že osmnáct ze dvaceti hráčů na soupisce 

elitního týmu studuje anebo absolvovalo vysokou školu. Zejména bych využil 

nejznámější tváře týmu, které mají působivý jak výčet sportovních úspěchů, tak 

pracovní životopis. Zde je pár zástupců z řad pracujících a studujících hráčů: 

� Tomáš Kafka - desetinásobný mistr České republiky, vicemistr světa a držitel 

prestižního ocenění pro nejlepšího brankáře planety v roce 2009 uděleného 

švédskými florbalovými novináři a odborníky. Zároveň je na pozici Senior 

manager v mezinárodní společnosti Ernst & Young, kde vede svůj tým 

vyšetřující korupci a daňové podvody. 

� Milan Fridrich - kapitán Tatranu Střešovice a národního mužstva, jenž má 

kromě sbírky pěti titulů mistra České republiky také tři ocenění pro nejlepšího 

florbalistu roku v ČR. Jeho pracovní náplní je vedení nováčků ve firmě působící 

v prostředí internetu, Seznam.cz.  

� Jan Klimeš - čtyřnásobný mistr ČR ve florbalu a student prestižního oboru 

mezinárodních vztahů na VŠE.  

� Jiří Kolísko – loňský mistr ČR ve florbalu a zároveň student nejprestižnějšího 

ekonomického oboru v rámci ČR na Univerzitě Karlově.  

Reklamní plakáty a poutače rozmístěné ve spolupráci obvodního úřadu a klubu by 

samozřejmě obsahovaly vždy profil jednoho z hráčů a byly by ve společné šabloně 
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zahrnující mimo jiné pozvánku na zápasy. Všechny varianty a životopisy hráčů by pak 

každý mohl nalézt při vstupu do haly Tatranu v lobby u občerstvení. 

 

8.5.2 Podpora prodeje 

 

Nové přístupy k této části propagačního mixu již velí nejen prodávat za každou cenu 

pomocí nejrůznějších slevových akcí a kuponů. Dnešní trendy směřují k tvorbě 

komunity, se kterou klub naváže větší pouto, a potom prostřednictvím dlouhodobě 

naplánovaných akcí stimulují poptávku po klubových produktech.  

Důležitým bodem je zlepšení spolupráce se školami nejen z městské části Prahy 6, ale 

z celého města. Navrhuji vytvoření programu „Fandíme Tatranu“, který by školy 

aktivně zapojil do fanouškovské komunity formou soutěže. Klub by zval jednotlivé 

školy na utkání elitního týmu a cílem soutěže by bylo vytvoření co nejoriginálnějšího 

pokřiku, transparentu a dalších věcí, které by pak byly vždy na konci základní části  

a play-off vyhodnocovány. Vítězná škola by obdržela věcné dary od klubu nebo jeho 

sponzorů jako třeba trika v klubových barvách s logem, plakáty, fotky hráčů elitního 

týmu s jejich originálními podpisy a tak dále. Výhody by dostávaly automaticky také 

všechny školy, které se do akce zapojí, ve formě vstupného zdarma na utkání, možnosti 

sníženého zápisného pro děti do florbalového oddílu a slevy do partnerského 

florbalového obchodu ve výši 20% na jednorázový nákup již nezlevněného zboží. 

Každá škola by také měla možnost objednat si hráče z elitního týmu na 2 vybrané 

termíny jejích florbalových kroužků. Děti by tak přišly do bezprostředního kontaktu 

s hvězdami, kterým by chodily fandit na jejich zápasy. Pro kroužek by to byla zároveň 

velká přidaná hodnota, kterou by sama škola měla možnost šikovně prezentovat 

rodičům svých žáků. 

Během sezóny navrhuji vytvořit několik soutěží pro diváky o hmotné i nehmotné ceny. 

Soutěže mohou probíhat jak během samotného utkání o přestávkách (různé 

dovednostní soutěže s účastí vylosovaných diváků), tak v průběhu celého roku 

(nejrůznější odměny za prokázání účasti na určitém počtu domácích či venkovních 

utkání). Díky tomu, že klub disponuje vlastním menším fitness a wellnes, které bylo 

vybudováno teprve v roce 2011, může použít volné vstupy do těchto prostor jako ceny 
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s minimálními náklady. Stejně tak soutěž o místo na střídačce během utkání nebo 

možnost zúčastnit se tréninku elitního týmu klub nic nestojí. 

 

8.5.3 Public relations 

 

Pro tvorbu pozitivní image klubu na veřejnosti jsou ideálním nástrojem sociální sítě  

a webová prezentace. Prioritně by měl klub věnovat pozornost svým webovým 

stránkám. Jejich vzhled je deset let starý a aktualizace jsou prováděny pouze klubovým 

sekretářem, jehož pracovní náplní je mnoho dalších činností. Kvůli tomu stránky 

obsahově zaostávají za očekáváním. Inovace vzhledu a obsahové zajištění webu by 

měly být prioritou. Co se týče designu, navrhuji využít služeb firmy eSports, jejíž 

majitele znám osobně a která je tvůrcem webů osmi extraligových hokejových klubů, 

tudíž má na poli internetových stránek sportovních klubů velké zkušenosti. Cenu je 

možné snížit poskytnutím reklamních ploch společnosti. Správu stránek a aktualizaci 

obsahu navrhuji rozdělit do několika sekcí a ty pak svěřit jednotlivým pracovníkům 

klubu a trenérům. Obecné informace o chodu celého oddílu by měl na starosti sekretář 

klubu. Novinky z jednotlivých kategorií by pak obstarávaly trenéři za pomoci 

vybraných a schopných jedinců. Ti by za dobře odvedenou práci získávali buď finanční 

odměnu nebo benefity od florbalového partnera Spinflo s.r.o.  

Práce se sociálními médii není finančně náročná a je velmi účinná. Momentálně má 

Tatran velmi kvalitní fanouškovskou stránku, kterou spolehlivě spravují a pravidelně 

aktualizují samotní hráči elitního týmu. Proto navrhuji vytvoření soutěže „Král 

Facebooku“. Marketingovým pracovníkem a hráči elitního týmu by byla průběžně 

sledována aktivita jednotlivých fanoušků na klubové stránce sociální sítě Facebook. 

Každý měsíc by byl vyhlašován ten nejkreativnější, nejaktivnější - zkrátka nejlepší 

fanoušek. Ten by pak získal cenu od klubového sponzora, prodejce florbalového 

vybavení, firmy Spinflo s.r.o. Soutěž by spočívala v nahrávání nejrůznějších 

fanouškovských fotek a videí, komentování aktuálního dění, sdílení a v dalších 

zajímavých aktivitách. To vše buď na svém, nebo na klubovém profilu. Cílem této 

soutěže je vytvoření komunity, která bude samostatně pozitivně působit na povědomí 

veřejnosti o klubu a zvedat tak hodnotu jeho značky.  
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Navrhuji vytvoření charitativního projektu „Tatranská krev“. Jedná se o každoroční 

návštěvu transfuzního oddělení a darování krve hráči, vedením a partnery. Jde  

o v minulosti vyzkoušený projekt a například v provedení HC Sparta Praha má veliký 

úspěch jak po stránce budování dobrého jména klubu, tak po stránce informování 

veřejnosti o nutnosti pomáhat blízkým prostřednictvím darování krve. Elitní tým  

a vedení by v takovém případě měli jít příkladem. Velmi důležité je celou akci dobře 

zpropagovat a nezanedbat komunikaci s veřejností. S dostatečným předstihem rozeslat 

tiskové zprávy vybraným médiím a vhodně je pozvat na akci. Stejně tak potom 

informovat o výsledku akce po jejím skončení (příloha č. 9).  

Obrázek 2: Návrh plakátu k projektu „Tatranská krev “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

8.5.4 Merchandising 

 

Prodej předmětů s klubovými motivy už několik let stagnuje. Na základě snahy vytvořit 

obchod s fanouškovskými předměty v minulosti se dá říct, že zájem o ně není velký. 

V případě zavedení většího počtu produktů do klubového obchodu je třeba vytvořit 
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dostatečně atraktivní design a kvalitu výrobků a soustavně pracovat na zvyšování 

poptávky. 

 

8.5.5 Přímý marketing 

 

Přímé oslovení diváka je velmi důležité. Všichni členové klubu vyplňují informace  

do databáze, a proto navrhuji roztřídění členů do skupin a s těmi pak odděleně 

komunikovat. Například nabídky brigády pořadatelství utkání elitního týmu zasílat 

skupině juniorů, dorostenců nebo mladších žáků, kteří se z devadesáti procent  

na produkci zápasu podílejí. Pro rodiče dětí a dospělé hráče je taková informace 

nezajímavá a v případě, že by podobné zprávy dostávaly opakovaně, působilo by to 

kontraproduktivně.  

Poznat přání diváka a jeho názor je velmi důležité. A proto přikládám návrh dotazníku 

spokojenosti diváka Tatranu Střešovice, jenž bude rozdáván divákům při vstupu  

na utkání a při odchodu vybírán vyplněný zpět (příloha č.8). Týká se výzkumu 

spokojenosti jak s právě skončenou sezónou tak výhledů na sezóny následující. Jde  

o snahu uskutečnit právě ty inovace a vylepšení, které si od klubu sám fanoušek žádá. 

Oddíl si tím může také ověřovat, jaké aktivity jsou efektivní a jaké efektivní nejsou. 

Dále navrhuji nejprve vytvořit v menu místního občerstvení v hale pokrm, který by nesl 

název „Střešovický párek“. Byl by dodáván místním uzenářstvím Hudera a syn, které 

má svou prodejnu přímo u areálu. Poté vstupenku na utkání a poukaz právě na tento 

párek prostřednictvím pracovníka areálu nebo hráčů elitního týmu vhodit do co 

největšího množství schránek v přilehlých ulicích haly a oslovit tak potenciální diváky, 

kteří to mají na utkání nejblíže. Poukaz by svým grafickým vyvedením apeloval  

na vztah k městské části, ve které lidé bydlí, a byl by tedy vyveden s obrázky například 

Břevnovského kláštera, Pražského hradu, sportovního areálu ve Střešovicích  

a samozřejmě by také neměly chybět florbalové a klubové motivy.  
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8.6 Personální zabezpečení marketingu 

 

Na základě provedené analýzy je potřeba získat dalšího pracovníka do marketingového 

sektoru. Momentální rozložení pracovních úkolů mezi marketingového ředitele Petra 

Harapáta a sekretáře Jiřího Šatopleta je nevyhovující z důvodů nedostatečné 

marketingové aktivity klubu a malé efektivity práce, jejíž příčinou jsou jejich další 

povinnosti mimo marketingový sektor. Navrhuji zaměstnat na částečný úvazek jednoho 

spolupracovníka, který bude působit v roli pomocné síly panu Harapátovi v oblasti 

marketingu a PR. Jeho úkolem by bylo vykonávat úkoly svěřené vedením, přispívat 

kreativními a novými postupy, aktualizovat oficiální facebookový kanál týmu, zlepšit 

komunikaci mezi jednotlivými kategoriemi florbalového oddílu a vypracovávat  

a shánět některé granty. Ideální je pro tuto pozici člověk znalý prostředí a aktivně se 

zabývající marketingovou problematikou. Jako takový by měl kromě znalostí z oboru 

také pouto k Tatranu Střešovice a potřebné povědomí o klubu, které by práci výrazně 

usnadnily a zefektivnily. Jelikož momentálně v elitním týmu působí hned tři hráči 

studující obor sportovního managementu na Univerzitě Karlově, byli by vhodnými 

kandidáty na tuto pozici.  

Náklady na tuto pozici je možné pokrýt z nového grantu České florbalové Unie, který 

je určen právě pro marketingové pracovníky všech dvanácti extraligových klubů. Unie 

tím dělá vstřícný krok, kterým dává jasně najevo, že si je dobře vědoma důležitosti 

marketingových aktivit. Je na týmech samotných, aby využily své právo na tyto peníze 

a do pozic oddílových pracovníků sehnali dostatečně kvalifikované a kvalitní lidi. 

Samotné zaměstnání žádané osoby pak probíhá po konzultaci s marketingovým 

oddělením České florbalové Unie.   
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8.7 Náklady na jednotlivá opatření 

 

Bodový souhrn finanční náročnosti návrhů: 

� Náklady na reklamní plochy kampaně: barter s městskou částí Praha 6 

� Ceny do soutěže „Král Facebooku“: barter s firmou Spinflo 

� Životopisy a fotky hráčů ve vstupní místnosti: svépomocí 

� Látkové sedáky s logem sponzora na sezení na tribuně: na náklady sponzora 

� Nové webové stránky klubu od firmy eSports:                                 10 000 Kč 

� Tvorba reklamní kampaně „Čistí hrdinové“:      3 500 Kč 

� Mistrovské plakáty a zvětšeniny hráčských dresů u stropu haly:  20 000 Kč 

� Nové ozvučení haly firmou Dexon:      50 000 Kč 

� Ceny do soutěže škol „Fandíme Tatranu“:        5 000 Kč 

� Marketingový pracovník: (9 000 Kč měsíčně)             108 000 Kč 

CELKEM                  184 500 Kč 

 

8.8 Kontrola pln ění 

 

Správné fungování klubu se bude kontrolovat jak na základě čtvrtletních a ročních 

příjmů, tak na základě zpětné vazby od členů a veřejnosti, tedy podle reakcí na trhu  

na tento nový přístup klubu. Neekonomické cíle jsou totiž mnohem důležitější a mohou 

klubu velmi usnadnit další práci. Tyto údaje se budou získávat průběžně každé čtvrtletí 

a budou se pravidelně vyhodnocovat. Na základě odpovědí v dotaznících následně 

rozdávaných na domácích zápasech může na internetových stránkách vedoucí 

pracovník marketingového úseku dále zefektivnit chod klubu tak, aby vyhovoval 

fanouškovi a zároveň usnadnil práci dalším zaměstnancům. Veškeré návrhy na zlepšení 

je důležité provést co nejefektivněji. Tyto návrhy marketingových aktivit však klubu 

slouží pouze jako vodítko a je nezbytně nutné na ně navázat další souvislou prací. 
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9. Závěr 

 

Florbalový klub Tatran Omlux Střešovice se momentálně nachází v zajímavé situaci. 

Po stránce sportovních úspěchů se na jeho úroveň zdaleka nemůže stavět žádný 

z tuzemských týmů. Avšak i přes to, že pravidelně vítězí v domácí nejvyšší soutěži  

a řadí se mezi nejkvalitnější světové kluby, je až neuvěřitelné, že v počtu diváků  

na domácí utkání je na tom paradoxně nejhůř ze všech extraligových týmů. Jakoby 

organizace zaspala dobu a kvůli setrvání ve starých, již několik let stejně nastavených 

marketingových postupech, přišla o své výsadní postavení na domácí scéně.     

Vyrovnaný rozpočet klubu je známkou finanční solventnosti a umožňuje dlouhodobé 

plánování (příloha č.6). Špatně nastavená organizační struktura klubu, kdy chybí 

pracovník v úseku marketingu, ústí v problémy v komunikaci s veřejností, malý 

divácký zájem a stále obtížnější shánění nových sponzorů a prodlužování již stávajících 

partnerských smluv. Navíc omezuje ve svých úkolech pracovníky klubu, kteří se 

momentálně o marketingovou práci dělí. Právě cílený marketing nastavený vedením 

klubu za pomoci speciálního pracovníka je možnou cestou, jak se zlepšit ve výše 

zmíněných ohledech. 

Důležité je, aby se klub nebál vydat touto novou cestou, držel se nastavené filozofie  

a třeba zpočátku zainvestoval do několika projektů zmíněných v kapitole 8. S velkou 

pravděpodobností se pozitivní efekt neprojeví okamžitě a bude nějakou dobu trvat, než 

se zvýší čísla divácké návštěvnosti nebo obraty v obchodu s klubovými suvenýry. Pak 

je třeba, aby klub neustupoval od dlouhodobě nastavených plánů a projekty na sebe 

měly logickou návaznost. Právě ojedinělé pokusy o získání diváků do hlediště pomocí 

klasických lákadel ve formě vstupného zdarma pro všechny bez jasné souvislosti 

snižují hodnotu produktu (utkání) a žádným způsobem nepomáhají při tvorbě tak 

důležité fanouškovské komunity, jejíž důvěru a přízeň bude klub mít i v dobách, kdy se 

nebude dařit ať už po sportovní nebo ekonomické stránce.  V případě, že se vedení 

Tatranu Střešovice rozhodne některé zmíněné návrhy na zlepšení zrealizovat, bude to 

jisté ocenění mé práce. 
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Příloha č. 1 

 

Počet hráčů dle kategorií - 
sezóna 2011/2012 

Přípravka (1999+)   38 

Elévové (1997-1998)  63 

Mladší žáci (1995-1996) 39 

Ml. a st. žákyně (1994+) 34 

Starší žáci (1993-1994) 60 

Dorostenci (1990-1991) 44 

Dorostenky (1991-1993) 15 

Junioři (1988-1989)   37 

Juniorky a ženy (1990+) 18 

Muži     46 

Vozíčkáři   11 

Trenéři a činovníci klubu 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika - sezóna 2011/2012 

Počet aktivních členů  514 

Počet aktivních hráčů 419 

 

Do 14 let včetně  207  (49,4 %)     

Ve věku 15 až 17 let  96 (22,9 %) 

18 let a výše   116 (27,7 %) 

Ženy    83 (16,2 %) 

Muži    431 (83,8 %) 

 



 
 

Příloha č. 2 

 

Historie klubu 

1991   1. florbalové utkání - zahájení florbalových aktivit v TJ Tatran Střešovice 

1992  založení klubu a přijetí florbalu do TJ Tatran Střešovice 

1993  spoluzakladatel České florbalové unie 

1994   první titul Mistra ČR v kategorii mužů 

1995  první Double - titul Mistra ČR v kategorii Mužů i Žen 

2003  přijetí oddílu postižených sportovců do TJ Tatran Střešovice 

2005  dohoda o spolupráci s 1. HFK Děkanka 

2006  první utkání v přímém přenosu na ČT, 10.titul Mistra ČR (2006) 

2007  pohárový triple ČFbU (2005-2007) 

2008  přímý televizní přenos na Eurosportu z Poháru mistrů 

Největší úspěchy klubu: 

Muži:   15 x mistr ČR (2012, 2011, 2010 ,2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 
2002, 2001, 1999, 1998, 1995, 1994) 

  6 x Vítěz Poháru ČFbU (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 

  3 x vicemistr ČR (2009, 2000, 1997), 3.místo v lize 1996 

  4 x 4. místo na Poháru mistrů (2007, 2006, 1999, 1994) 

 

 

 

 



 
 

Ženy:  3. místo na Poháru mistrů 1999 

  5 x mistr ČR (1999, 1998, 1997, 1996, 1995) 

  Vítěz Poháru ČFbU 2005 

  3 x vicemistr ČR (2005, 2004, 2002), 2x 3.místo v lize 2003, 2006 

  2 x vítěz Czech Open (2004, 1997), 2.místo na Czech Open 2005  

Junioři:  2 x mistr ČR (1999, 1998) 

  1 x vicemistr ČR (2000), 3.místo v lize (2004) 

1x vítěz Czech Open 2006,  2x 3.místo Czech Open 1999, 2007  

1 x vítěz Prague Games 2006 

 
Juniorky: 5 x mistr ČR (2006, 2005, 2004, 2003, 2002) 

  Vítěz Prague Games (2004, 2005) 

Vozíčkáři: mistr ČR (2003) 

  4 x 2. místo (2008, 2006, 2005, 2004) 

  



 
 

Příloha č. 3 

 

Rozhovor s ředitelem firmy SPINFLO s.r.o. panem Petrem 
Harapátem: 

1. Z jakého důvodu jste momentálně partnerem Tatranského klubu?  

Rozdělil bych to na dvě části. První, z pohledu firemního. Jsme zastoupením 
florbalových a sportovních značek, takže působení ve sportovním klubovém prostředí 
je nedílnou součástí, florbal je nejdynamičtěji se rozvíjející sport. Tatran je v něm 
absolutně a dlouhodobě nejlepší. Druhá, ta je "srdcová". Za Tatran jsem hrál a téměř 
všichni zaměstnanci. Máme k němu vztah, což někdy jde s tou první částí proti sobě. 
Často mu přilepšujeme, odpouštíme a má speciální podmínky. Také částečně ovlivňuje 
i kupní rozhodnutí zákazníků, jelikož úspěch se u nás neodpouští a ti kdo ho "nemají 
rádi", často dávají rovnítko mezi Tatran a značku Unihoc atd. 

2. Jak dlouho jste partnerem klubu?  

Značka Unihoc od vzniku florbalu, od roku 1992. Na to se pak nabalovaly další značky 
našeho portfolia, a my jako firma jsme partnerem zhruba od roku 2002. 

3. Jak se za tu dobu vaše partnerství vyvíjelo? 

Myslím, že tak jako celý florbal. Nároky na Tatran a budget pro něj stoupal. Společně  
s tím i "výkon", dosah, medializace. Snažíme se více hráče zapojit do aktivit okolo 
prezentací (oni jsou nositeli a tvářemi produktu). 

4. Jaké jsou vaše krátkodobé a dlouhodobé plány v partnerství s Tatranem? 

Partnerství budeme držet dlouhodobě. Dál se budeme snažit, aby bylo co nejvíce 
vybalancované. Aby jsme za náš materiál a servis díky hráčům pozitivně ovlivnili 
potencionální zákazníky. Určitě budeme muset v krátké budoucnosti řešit systém 
fungování našich zaměstnanců v rámci uvolňování na akce klubu. Je to čím dál 
náročnější a již to částečně ovlivňuje chod firmy. 

5. Jste spokojen s protislužbami, které Vám klub nabízí za Vaši podporu?  

V celku jsem spokojený. Musíme však o to hodně bojovat a v podstatě vše si vydupat.  
V poslední době jsou však hráči (alespoň někteří) velmi vstřícní a profesionální. To 
samé platí i o klubu. Zlepšit se musí informovanost směrem k mládeži a hobby týmům. 



 
 

To jsou naši nejbližší potencionální zákazníci a tam musí fungovat jasný vzkaz - máme 
tady to a to partnerství, máte ty a ty podmínky. Pokud jste součástí klubu, dodržujte ho. 

6. Jak hodnotíte ceny protislužeb, které Vám klub nabízí? (reklama na 

mantinelu, dresech, další formy prezentace)  

Zase, celkově ano. Je to to nejlepší na florbalovém trhu, jelikož Tatran je nejvíce vidět. 
Ale jak už jsem řekl, být vidět je pouze jedna část. Druhá, neméně důležitá, je přímé 
působení a pozitivní ovlivnění členské základny. 

7. Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a klubem?  

Jako velmi dobrou a vysoce nadstandartní. Někdy samozřejmě jako v každém 
dlouhodobém vztahu to skřípe, ale po každé bouřce přichází svěží vzduch. 

8. Ocenil byste akce konané pro partnery klubu?  

Budu se opakovat. Ačkoliv samozřejmě chceme za svoje investice co nejlepší výkon  
a často nejsme spokojeni, tak v porovnání s ostatními je to naprosto nesrovnatelně vyšší 
úroveň. 

9. S čím jste při spolupráci s klubem nejvíce spokojen a co naopak 

postrádáte? 

Celkově jsme spokojeni. Nespokojenost v poslední době pramení z těžké situace okolo 
financování sportovních klubů a tím i možnosti vtáhnout do vedení více lidí, kteří by  
se o klub starali. Je neuvěřitelné, že klub takové velikosti se špičkovým A týmem, 
působícím na profesionální úrovni, se řídí s minimálním počtem ve vedení. Lidé jsou 
přetíženi a unaveni a již léta věří, že se situace zlepší. Uvidíme. 

  



 
 

Příloha č. 4 

 

Rozhovor s jednatelem firmy OMLUX, spol. s r.o. panem Petrem 
Konečným: 

1. Z jakého důvodu jste momentálně partnerem Tatranského klubu? 

Momentálně jsem partnerem, protože reklamou je naše firma zviditelněná v médiích. 
Dále rád podporuji sporty, které jsou perspektivní a není v nich korupce jako v jiných 
sportech. 

2. Jak dlouho jste partnerem klubu? 

Partnerem jsem od roku 2004. 

3. Jak se za tu dobu vaše partnerství vyvíjelo? 

Z počátku se jednalo o sponzorský příspěvek a postupem času se z naší firmy stal 
generální sponzor. Stalo se tak na základě osobních vztahů mezi vedením Tatranu a 
mnou. 

4. Jaké jsou vaše krátkodobé a dlouhodobé plány v partnerství s Tatranem? 

Naše plány jsou jednoduché. Budeme Tatran podporovat do té doby, dokud to 
ekonomická situace firmy dovolí a pokud budou ve vedení lidé, kteří tam v současné 
době jsou.  

5. Jste spokojen s protislužbami, které Vám klub nabízí za Vaši podporu?  

Má spokojenost samozřejmě je a to i z důvodů velké profesionality vedení Tatranu. 
Proto je také Tatran tak dlouhodobě úspěšný. 

  



 
 

6. Jak hodnotíte ceny protislužeb, které Vám klub nabízí? (reklama na 

mantinelu, dresech, další formy prezentace) 

Osobně si myslím, že ceny jsou přiměřené k výkonům klubu. Bohužel, pro klub je 
současná ekonomická situace v republice nedobrá, protože na základě výsledků, který 
klub má, by mohla cena reklamy být vyšší.   

7. Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a klubem?  

Výborná.  

8. Ocenil byste akce konané pro partnery klubu?  

Určitě je přínosem, když se můžou partneři setkávat co nejčastěji, protože to prospěje 
jak klubu, tak i partnerům. Takže ano.  

9. S čím jste při spolupráci s klubem nejvíce spokojen a co naopak 

postrádáte?  

Spokojen jsem s komunikací, propagací naší firmy a se sportovními výkony klubu.  
Co postrádám? Možná větší podporu města a firem, které jsou na území městské části, 
ale to je spíš otázka na ně, proč nepodporují jeden z nejúspěšnějších klubů v městské 
části Prahy.   

  



 
 

Příloha č. 5 

 

Turnaje pořádané klubem 

Prague Games – největší mezinárodní florbalový turnaj v ČR 

Czech Open – jeden z nejprestižnějších mezinárodních florbalových turnajů na světě 

Prague Masters – mezinárodní florbalový turnaj veteránů 

Tre Kronnor Cup – turnaj firemních týmů pořádaný ve spolupráci se švédským 
velvyslanectvím 

Niggazzz Cup – neoficiální Mistrovství ČR v malém florbalu 

Memoriál Honzy Civína 

Tatran Cups pro mládež 

Vánoční turnaje pro mládež i pro dospělé 

Mistrovství ČR Vozíčkářů 

 

Pravidelné akce pořádané klubem 

Tatran Párty Karlovy Lázně 

Dětský den na Kotlářce 

Florbalový týden pro pražskou mládež 

Letní soustředění mládeže pro jednotlivé kategorie 

  



 
 

Příloha č. 6 

 

Zprávy o hospodaření florbalového oddílu Tatran Střešovice 

 

Zpráva o hospodaření FO Tatran Střešovice za rok 2009 

Náklady FO bez turnajů    2.673.339,- Kč 

Náklady FO pouze turnaje    4.378.641,- Kč 

Náklady FO celkem     7.051.980,- Kč 

Výnosy FO bez turnajů    3.644.530,- Kč 

Výnosy FO pouze turnaje    4.376.902,- Kč 

Výnosy FO celkem     8.021.432,- Kč 

 

Hospodaření FO za rok 2009 celkem     969.452,- Kč 

Na výrazně kladném výsledku hospodaření se projevila zejména partnerská smlouva se 
společností Chance, a.s. 

 

Zpráva o hospodaření FO Tatran Střešovice za rok 2010 

Náklady FO bez turnajů    3.914.569,- Kč 

Náklady FO pouze turnaje    4.455.535,- Kč 

Náklady FO na rekonstrukce sportovišť TJ      644.000,- Kč 

Náklady FO celkem     9.014.104,- Kč 

Výnosy FO bez turnajů    4.724.866,- Kč 

Výnosy FO pouze turnaje    4.354.060,- Kč 

Výnosy FO celkem     9.078.926,- Kč 

 

Hospodaření FO za rok 2010 celkem        64.822,- Kč 

 



 
 

Zpráva o hospodaření FO Tatran Střešovice za rok 2011 

Náklady FO bez turnajů    3.727.934,11,- Kč 

Náklady FO pouze turnaje    4.754.369,11,- Kč 

Náklady FO celkem     8.482.303,22,- Kč 

Výnosy FO bez turnajů    3.611.388,15,- Kč 

Výnosy FO pouze turnaje    4.731.880,39,- Kč 

Výnosy FO celkem     8.343.268,54,- Kč 

 

Hospodaření FO za rok 2011 celkem    -139.034,68,- Kč 

 

Návrh rozpočtu FO Tatran Střešovice na rok 2012 

Náklady FO včetně turnajů    8.081.795,- Kč 

Výnosy FO včetně turnajů    8.080.356,- Kč 

Návrh výsledku hospodaření FO na rok 2011        -1.439,- Kč 

 

Turnaje Prague Games, Czech Open, Prague Masters 

  



 
 

Příloha č. 7  

 

Seznam partnerů klubu 

� Generální partner 

 
 

� Hlavní partneři 

 

 

� Oficiální partneři 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

� Florbaloví partneři 

 

 

� Mediální partneři 

 

 

� Marketingoví partneři 

 

 

� Partneři 



 
 

 

  



 
 

Příloha č. 8 

Dotazník spokojenosti fanouška Tatranu Střešovice 

 

Tento anonymní dotazník je vytvořen za účelem zjištění divácké 
spokojenosti při domácích zápasech Tatranu Omlux Střešovice ve 
florbalové Fortuna extralize hraných v hale TJ Tatranu 
Střešovice. Informace získané z dotazníku povedou k dalšímu 
zlepšení služeb. Předem děkujeme za Vaše postřehy a podněty. 

S DOTAZNÍKEM NA TATRAN ZDARMA! 

Pokud přinesete řádně vyplněný dotazník na jakékoli utkání Tatranu Omlux Střešovice 
nebo ho vyplněný odešlete na email: sekretariat@tatran.cz, obdržíte vstupenku na 
utkání zdarma! 

Informace k vyplňování dotazníku: 

Dotazník je rozdělen do pěti tématických celků. Vybrané odpovědi zatrhněte křížkem. 
V jednotlivých otázkách je možné vybrat i více možností. Při volbě odpovědi: jiné 
dopište odpověď slovně na příslušné místo. V doplňujících otázkách se prosím nebojte 
rozepsat, děkujeme. 

1) Návštěvnost zápasů 

 

1.1 Kolik zápasů Tatranu jsem minulý rok navštívil/a (celkem 11 zápasů): 

1 – 3   4 – 7   8 – 11                12 a více 

 

1.2 Na zápasy chodím převážně: 

sám/sama  s rodinným příslušníkem  s přáteli 

 

1.3 Jakou maximální výši vstupného bych akceptoval/a: 

do 20,-   do 30,-   do 50,-  do 70,- 

1.4 Jaký čas začátku zápasu bych uvítal/a: 

Neděle:  16:00   17:00   18:00 

      Jiný: ……………………………………………. 



 
 

1.5 Co má vliv na moji návštěvu na zápase (Jednotlivým možnostem přiřaďte 
hodnoty 1 - 6, kdy 1 je nejdůležitější): 

__ atraktivita soupeře __ den a hodina zápasu __ vstupné 

__ výkony a bojovnost __ výsledky __ jiné: ……......................................... 

 

2) Spokojenost ve sportovní hale TJ Tatran Střešovice 

 

2.1 Přivítal/la jsem letní přestavbu hlavní tribuny: 

jednoznačně ano spíše ano je mi to jedno          spíše ne           jednoznačně ne 
Proč? …………………………………………………………………………… 

 

2.2 Jaká pozitiva podle mě přináší zápasy ve sportovní hale TJ: 

 komfort sociální zázemí dostupnost   občerstvení 
 atmosféra snadný a rychlejší vstup jiné: ......................................... 

 

2.3 Jaká negativa podle mě přináší zápasy ve sportovní hale TJ: 

 dostupnost  úroveň občerstvení  vzdálenost od palubovky 

 atmosféra  jiné: …………………………………………… 

 

2.4 Co mi na zápasech florbalového oddílu ve sportovní hale TJ chybí: 

……………………………………………………………………………………… 

 Přestávkový program a Fanshop 

 

3.1 Jak se mi líbí přestávkový program: 

jednoznačně líbí spíše líbí        je mi to jedno    spíše nelíbí       jednoznačně nelíbí 

3.2 Jaký poločasový program bych nejvíce přivítal/a: 

taneční vystoupení divácké soutěže utkání minižáků Jiné: …………… 

 

3.3 Jak hodnotím nabídku produktů ve Fanshopu: 

vynikající nadprůměrná        průměrná  podprůměrná          nedostačující 

 



 
 

3.4 Kolik produkt ů z Fanshopu jsem si koupil/a: 

žádný  1 – 3  4 a více 

 

3.5 Pokud jsem si zakoupil/a nějaký předmět, jaký: 

dres  textil (šála, triko, kšiltovka)  ostatní 

 

4) Aktivity klubu 

 

4.1 Jak hodnotím komunikaci klubu s fanoušky: 

vynikající nadprůměrná  průměrná podprůměrná           nedostačující 

 

4.2 Jaké aktivity klubu hodnotím velmi kladně: 

 Tatranská krev 

 setkání vedení a hráčů s fanoušky  

 turnaje pro mládež 

 rozhovory s hráči a vedením    

 autogramiády 

foto a video galerie  

 jiné: ………………………………………… 

 

4.4 Jaké aktivity a akce klubu bych v následující sezóně přivítal/a: 

…………………………………………………………………………………… 

 

4.5 Jak hodnotím webové stránky www.tatran.cz/florbal: 

design:  vynikající  průměrný  špatný 

přehlednost:  vynikající  průměrný  špatný 

aktualizace:  vynikající  průměrný  špatný 

obsah:   vynikající  průměrný  špatný 

 



 
 

4.6 Co mi na webových stránkách klubu chybí: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Obecné informace 

5.1 Pohlaví: 

 muž   žena 

5.2 Věk: 

 méně než 18      18 – 30  31 – 50  51 a více 

5.3 Bydliště: 

 Praha   jiné: …………………………… 

5.4 Vzdělání: 

 základní   středoškolské       vysokoškolské 

5.5 Sport dělám: 

 závodně  rekreačně  vůbec 

 jaký: ……………….                 

5.6 Jaký sport kromě florbalu navštěvuji: 

 hokej   fotbal   jiné: ………………   žádný 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Tatran Omlux Střešovice Vám srdečně děkuje za čas a úsilí, které jste věnovali 

vyplnění dotazníku.  



 
 

Příloha č. 9 

 

Charitativní projekt  „Tatranská krev“ 

Tisková zpráva               Praha, 21. června 2013 
 
Florbalisté Střešovic darují „mistrovskou“ krev 

Hráči a osobnosti florbalového mistra ČR Tatranu Omlux Střešovice budou 29.6. 
2013 v 8:00 společně darovat krev na transfuzním oddělení Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze 6. Heslo této akce je „Pomoz i ty?" a jejím cílem je zviditelnit 
potřebu darování krve a jít příkladem široké veřejnosti. 

 

Nápad darovat krev vznikl v průběhu náročného play off extraligy 2012, kdy se v 
krizových chvílích tým semkl a hrál, jak se říká až na krev. S myšlenkou symbolicky 
darovat "mistrovskou" krev přišli sami hráči a nezůstalo jen u slov. „Chtěli jsme to 
dotáhnout do konce. Se spoluhráči jsme se bavili v šatně, že bychom chtěli nějak 
pomoct,“ přiznává obránce mistrů Michal Podhráský. Akce si klade za cíl připomenout 
veřejnosti nenahraditelné postavení krve v urgentní medicíně a její nezbytnost při 
záchraně lidských životů. Tatranská krev chce ukázat nenáročnost krevních odběrů a 
zároveň upozornit na snižování počtu dárců.  

Tatran Omlux Střešovice vyzývá veřejnost k pomoci. Každý, kdo přijde v termínu  
30.6.-29.11.2013 darovat krev do Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6, dostane 
odznak s logem akce a volnou vstupenku na kterékoli domácí utkání Tatranu, 
nejúspěšnějšího klubu v historii florbalové extraligy. 

Kromě všech hráčů A týmu, legend klubu, partnerů se do akce aktivně zapojí a 
příkladem půjde i vedení Tatranu, např. předseda TJ Tatran Střešovice Martin Vaculík. 
„Je to od nás gesto. Přáli bychom si, aby to pomohlo dobré věci. S tím nápadem přišli 
sami hráči, je to vlastně jejich akce. My jako vedení jsme tím nápadem byli nadšení a 
poskytli jim plnou podporu,“ uzavírá Vaculík.  

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Aleš Hlavička,  

hráč A týmu, organizátor akce 
tel.: +420 775 170 064 
ala.hlavicka@gmail.com 

 

Petr Harapát, 

marketingový ředitel 
tel.: +420 777 682 626 
harapat@spinflo.cz 

 


