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1. ÚVOD

České sportovní prostředí je v současnosti zasaženo celosvětovou finanční krizí, 

špatnou pověstí a změnou loterijního zákona. Krize se dotýká sponzorů, kteří leckdy 

musí bojovat o přežití a nezbývají jim prostředky k financování; diváků, jenž místo 

vstupenek a suvenýrů kupují produkci nezbytnou pro život a v neposlední řadě 

samotných hráčů, kteří si sportování na amatérské úrovni platí z vlastní kapsy.

Pověst sportu kazí všelijaké korupční a dopingové skandály. Změna zákona je 

aktuálním tématem a nikdo nedokáže přesně předpovědět, zda to sportu pomůže či 

nikoliv. 

V dalším textu je pozornost soustředěna na tři konkrétní sporty: americký fotbal, frisbee 

a lakros. Společnými znaky jsou: původ na severoamerickém kontinentu, týmové pojetí

a malá členská základna v řádu několika stovek členů. Všechny se v České republice 

hrají maximálně 20 let.

Proč právě tato trojice? Americký fotbal patří mezi největší fenomény v USA, v Evropě 

se mu vyjma Německa a Rakouska nedaří. V ČR stojí díky finanční náročnosti na okraji 

zájmu hráčů a nedostatečnému zázemí láká i malý počet diváků. Má šanci prorazit? 

Ultimate frisbee naopak celosvětově roste. Na severoamerickém kontinentu se objevují 

pokusy vytvořit profesionální ligu. Výhodou je image frisbee jako „pohodového“ či 

„parkového“ sportu, který si může kdokoliv zahrát se svými kamarády. Kromě disku 

není potřeba žádné speciální vybavení, ke hře stačí jakákoliv rovná plocha a několik 

předmětů na vyznačení hřiště (kužely, kameny, láhve atd.). V Česku mají velkou tradici 

smíšené týmy, které spolu hrají a trénují celý rok, což jinde není tak úplně běžné. 

Lakros se do výběru dostal díky Mistrovství světa v box-lakrosu konanému v roce 2011 

v Praze. Tento sport nabízí nevšední akční podívanou, pro diváka není těžké se 

zorientovat v ději na hřišti. V průběhu zápasu se neustále něco děje a hra nemá hluchá 

místa. Při dobré mediální prezentaci má lakros velký potenciál.
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Práce se zaměřila hlavně na oblast Prahy. Rozdíly mezi metropolí, krajskými potažmo 

bývalými okresními městy jsou veliké a závěry proto nelze zevšeobecnit na celou 

Českou republiku.

Celé trio má v Čechách problém s malou členskou základnou, velmi omezeným nebo 

žádným prostorem v médiích, nezájmem sponzorů a minimálním počtem diváků. Proč 

tomu tak je? Může se situace v dohledné době změnit?
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2. CÍLE A ÚKOLY

Cílem této práce je porovnání současného stavu u vybraných sportů a návrh zlepšení.

Malé sporty mohou na sportovním trhu prorazit několika cestami:

A) dostane se do výuky tělesné výchovy na školách

B) vzniknou kroužky pro děti zaměřené na tento sport

C) rozšíří se jako volnočasová aktivita mezi běžnou populaci

D) budou se pořádat letní tábory (soustředění), kde se s nimi děti mohou seznámit

E) více času v médiích a z toho plynoucí oslovení sponzorů

F) bezplatná reprezentace České republiky ve světě

G) spolupráce s městy

K dosažení uvedeného cíle je nutno vypracovat tyto úkoly:

 Sběr informací.

 U každého sportu provést pozorování a srovnání.

 Vypracování a vyhodnocení dotazníku.

 SWOT analýza.
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

3.1. Sport

Existuje celá řada definic sportu. V poslední době se však nejvíce využívá tato uvedená 

v Bílé knize sportu: „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně 

nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní 

pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních.“ Potřebám této práce vyhovuje však více „svobodná pohybová aktivita 

závodního typu, charakteristická výkonovou motivací.“1

Dále je nutné vymezit rámec, do kterého patří vybrané sporty v ČR. Využijí se tato dvě 

dělení:

1) Podle Sekota (2003):

 rekreační, výkonnostní, vrcholový, elitní

 soutěžní, nesoutěžní

 masový, alternativní

 divácky populární, stojící na okraji diváckého zájmu

 silně či slabě medializovaný

 mužský či ženský

 prestižní či neprestižní

 vysoce materiálně výnosný či nevýnosný

 profesionální, amatérský, poloprofesionální

 individuální, týmový

                                                            
1

NEKOLA, J. Prevence dopingu ve sportu. Praha: FTVS UK Praha, 2008. 115s. ISBN 978-80-86317-56-

4
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 olympijský, neolympijský

 silový, vytrvalostní

 kontaktní, branný, technický

Pro názornější představu je níže uvedeno přesné zařazení celé trojice do Českého 

prostředí:

Americký fotbal: výkonnostní, soutěžní, alternativní, stojící na okraji diváckého zájmu,

slabě medializovaný, mužský, neprestižní, materiálně nevýnosný, částečně profesionální 

(zahraniční hráči pobírají plat), týmový, neolympijský, silový, kontaktní

Frisbee: rekreační i výkonnostní, soutěžní i nesoutěžní, alternativní, stojící na okraji 

diváckého zájmu, slabě medializovaný, mužský i ženský, neprestižní, materiálně 

nevýnosný, amatérský, týmový, neolympijský, vytrvalostní, bezkontaktní

Lakros: výkonnostní, soutěžní, alternativní, stojící na okraji diváckého zájmu, slabě 

medializovaný, mužský i ženský, neprestižní, materiálně nevýnosný, amatérský, 

týmový, neolympijský, silový, kontaktní

2) Podle Cruma (1996) ve Slepičkové (2000):

Elitní (vrcholový či profesionální) sport

Úsilí o absolutní výkon, vysoký sociální status, vysoká finanční odměna. Hlavními

znaky jsou komercializace a profesionalizace úplná či částečná. Na severoamerickém 

kontinentu, v Rakousku a Německu se na této úrovni hraje americký fotbal. 

Profesionální liga existuje i v lakrosu, ale platy v ní jsou nízké a většina hráčů má ještě 

normální zaměstnání. Ve frisbee je snaha spustit profesionální ligu od jara 2012. Projekt 

se jmenuje AUDL (American Ultimate Disc League) a bude se ho účastnit 8 týmů z 

USA.

Soutěžní sport

Hlavním motivem je sport samotný a chuť soutěžit. Účastníci jsou součástí různých 

sportovních klubů. Všechny tři sporty v Česku patří do této kategorie.
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Rekreační sport

Upevňování vlastního zdraví působením různých rekreačních aktivit spojených

s relaxací, emotivním zážitkem, společenskými kontakty, bez vazby na sportovní kluby 

a nutnosti zvyšování výkonnosti. Americký fotbal a lakros se v této kategorii v ČR kvůli 

náročnosti na prostor a vybavení téměř nevyskytují. Frisbee zde má naopak silnou 

pozici. Pro rozvoj všech sportů je tento segment nejdůležitější.

Fitness sport

Hlavním cílem je rozvoj a udržení fyzické zdatnosti. Nabízejí ho jak soukromé podniky, 

tak i komerční agentury.

Rizikový a dobrodružný sport

U těchto sportů jde především o dobrodružství, napětí a adrenalin. Jedná se o sporty 

jako bungee-jumping, paragliding, parašutismus, rafting a další. Jde o materiálně a 

finančně velmi nákladné aktivity.

Požitkářský sport (Lust sport)

Snaha o výjimečné exkluzivní zážitky, obvykle spojené s komerční turistikou. Též 

známý pod názvem S-sport, což je z anglických sun, sea, sand, snow, sex, speed,

satisfaction. 

Kosmetický sport

Cílem je dokonale vybudovaná a vypracovaná postava. Nabídku doplňují služby 

kosmetického charakteru (solárium, masáže apod.).

K 31. 12. 2010 ČSTV registrovalo 1 541 064 sportovců v ČR, z toho bylo 1 104 524 

dospělých, 168 622 dorostenců (dorostenek) a 267 918 žáků (žaček). Americký fotbal 

měl 1707 členů, lakros 2003 a frisbee 303.2 U amerického fotbalu a lakrosu působí 

uvedená čísla značně nadneseně. Do této kategorie spadá soutěžní a elitní sport.

V rekreačním sektoru je potenciálně několik miliónů sportovců. Statistika či metodika 

na zjištění přesnějších čísel neexistuje.

                                                            
2

Statistika ČALD
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Sport 2009 1990 1990 (Pořadí)

fotbal 550851 322258 (1.)

tenis 63980 58954 (2.)

hokej 60860 46933 (5.)

volejbal 53931 51600 (3.)

florbal 50670 - -

golf 42112 - -

hokejbal 36765 3101 (30.)

atletika 33324 30519 (6.)

basketbal 32631 27436 (7.)

lyžování 31823 49805 (4.)

Tabulka 1: Nejpopulárnější české sporty podle členské základny

Zdroj: ČTK. Golf, florbal a hokejbal pronikly mezi nejoblíbenější české sporty [online]. 2009. [2012-08-

20]. Dostupné z: < http://sport.idnes.cz/golf-florbal-a-hokejbal-pronikly-mezi-nejoblibenejsi-ceske-

sporty-1cv-/sporty.aspx?c=A091011_125801_sporty_par >.

3.2. Představení jednotlivých sportů

3.2.1. Americký fotbal

Historie

Jedná se o venkovní kontaktní sport odvozený od rugby. 1. Zápas proběhl 6. listopadu 

1869 mezi univerzitami Rutgers a Priceton, Za „otce“ amerického fotbalu je považován 

Walter Camp, který provedl změny pravidel odlišující fotbal od rugby a přiblížil je 

současné podobě. Počátky profesionální éry spadají na přelom 19. a 20. Století, kdy 

roku 1892 obdržel William Heffelfinger odměnu 500$ za nastoupení v utkání Allegheny 

Athletic Association proti Pittsburgh Athletic Club. Ve 20. letech 20, století byla 

založena Americká profesionální fotbalová asociace a vznikla Národní fotbalová liga 
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(NFL). Americký fotbal debutoval na Olympijských hrách 1932 v Los Angeles jako 

ukázkový sport.

V Evropě byl fotbal poprvé představen roku 1977, kdy poloprofesionální týmy Newton 

Nite Hawks a Chicago Lions odehrály 5 vzájemných utkání (2 ve Francii, 1 v Německu 

a 2 v Rakousku). Dalším propagačním počinem byl exhibiční zápas mezi Bethany 

College a Švédským all-star výběrem na Stockholmském olympijském stadionu v roce 

1985. V letech 1995 – 2007 fungovala NFL Europe league – rozvojová liga pod záštitou 

NFL za účasti týmů z Německa, Španělska, Nizozemí a Velké Británie. 2. října 2005 se 

odehrál první zápas NFL mimo území Spojených států mezi San Francisco 49ers a 

Arizona Cardinals v Mexico City.

Svět

Nejdůležitější světovou ligou je NFL. Její finále zvané Superbowl patří každoročně 

k nejsledovanějším sportovním událostem. V rámci popularizace a expanze na nové 

trhy začíná sezonu jedním zápasem v Londýně. Probíhají jednání o sérii několika utkání 

v Pekingu.

V Evropě je aktuálně nejlepší rakouská liga, které se kromě sedmi domácích zástupců 

účastní i český tým Prague Panthers. Celoevropskými soutěžemi jsou prestižnější 

Eurobowl pro šampiony či finalisty domácích soutěží členských zemí a 2. nejvyšší 

evropská soutěž EFAF Cup. V EFAF Cupu mohou nastoupit týmy hrající nejvyšší 

národní soutěže (jedná se o kopii Evropské ligy v klasickém fotbalu). V roce 2009 se 

podařilo Prague Panthers tuto soutěž vyhrát, když ve finále porazily francouzský tým 

Thonon Black Panthers.

Proběhla 4 Mistrovství světa bez účasti ČR (1999, 2003, 2007, 2011). Dvakrát se 

z vítězství radovalo Japonsko a dvakrát USA. Mistrovství Evropy se konalo každé dva 

roky, v posledních letech se však přešlo na čtyřletý cyklus. První šampionát hostila 

Itálie v roce 1983. Nejvíce titulů (5) získalo Finsko. Česká reprezentace patří 

momentálně do druhé výkonnostní skupiny společně s Dánskem, Itálií, Španělskem a 

Ruskem.
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Varianty

1) „devítkový“, „osmičkový“ a „šestkový“ fotbal provozovaný hlavně na menších 

amerických školách, které nemají lidi či sportoviště pro plnohodnotný fotbal

2) flag football – populární amatérská verze, kdy se pronikající hráč s míčem zastaví 

odejmutím „vlajky“, kterou má každý hráč připevněnou k oděvu.

3) Arena Football League – profesionální americká indoorová liga hrající se v osmi 

hráčích

4) Serie A7 – česká varianta pro hru v sedmi hráčích fungující přes 2 roky. V posledním 

ročníku se soutěže zúčastnilo 6 týmů, otázkou je co se s ligou stane po odchodu tří týmů 

do ČLAF.

3.2.2. Frisbee

Historie

Objevitelem frisbee je Walter Frederick Morrison, který si začal házet s miskou na 

koláče se svou budoucí manželkou na pláži v Santa Monice roku 1938. Po 2. Světové 

válce pracoval na designu a zlepšení aerodynamického tvaru, V roce 1957 prodal práva 

společnosti Wham-O a o rok později získal patent na létající disky. Disk vystřídal 

několik jmen – létající podšálek, talíř Pluto (inspirace UFO). Název frisbee vznikl podle 

výrobce koláčů Frisbie Pie Company. Za úspěchem frisbee stojí Ed Headrick, generální 

manažer a více prezident zodpovědný za marketing. Vytvořil v roce 1964 profesionální 

model, s nímž se hraje dodnes, založil mezinárodní asociaci frisbee (IFA) a bývá 

označován za „otce“ diskových sportů.

Do Evropy se ultimate rozšířilo v 2. Polovině 70. let, kdy se začalo hrát na několika 

Britských univerzitách (Warwick, Cambridge, Southampton, Leicester a Bratford). 

V letech 1979 – 1980 vznikla UPA (Ultimate Players Association) zaštiťující tento sport 

v USA. 25. května 2010 se přejmenovala na USA Ultimate. Evropská asociace 

létajícího disku (EFDF) byla založena 1981 roku a stala se o 3 roky později základem 

pro celosvětovou organizaci World Flying Disc Federation (WFDF). WFDF je 
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mezinárodním řídícím orgánem pro všechny sporty s diskem, zajišťujícím mistrovství 

světa, stanovující pravidla a zaznamenávající případné světové rekordy.3

Svět

Národní týmy se od roku 2001 střetávají na Světových hrách ve čtyřletých intervalech. 

Doposud zvítězily 2x Spojené státy americké a 1x Kanada. Další globální akcí je 

Mistrovství světa klubů (WUCC), v letech 1989 – 1999 každé 2 roky, od 2002 je cyklus 

čtyřletý. Koná se také MS juniorů, zatím se však hledají optimální věkové kategorie. 

Velkou tradici jako neoficiální plážové MS je každoroční turnaj v Paganellu Itálii.

V Evropě probíhá European Ultimate Championships (EUC), kde se utkávají nejlepší 

evropské kluby. Českým zástupcům, za muže Silence a za ženy Hot Beaches, se 

pravidelně daří dostávat do finálové části soutěže. Hot Beaches v roce 2010 dokonce 

EUC vyhrály. Každé 4 roky pak je Mistrovství Evropy.

Varianty

Existuje mnoho různých her jako je freestyle frisbee, goaltimate (místo na zóny se hraje 

na branky, ve čtyřech hráčích a na menším hřišti), guts (podobné vybíjené), disc dog 

nebo také dog frisbee (několik různých disciplín).

V Čechách se těší velké oblibě double disc court (DDC) neboli „pičky“, hra na přesnost 

pro dvě dvojice. Roste také popularita disc golfu, kdy jamky nahrazují speciální koše. 

V Praze na Chodově vzniklo první veřejné hřiště s půjčovnou vybavení na tento sport.

Nejrozšířenější verzí je ultimate frisbee, fyzicky velmi namáhavý sport hrající se ve 

třech kategoriích: muži, ženy, mix. Nejdůležitější součástí hry je spirit of the game, kdy 

hráči samotní rozhodují o sporných momentech (nejsou zde rozhodčí). „Nejspiritovější“ 

týmy se vyhlašují na každém turnaji a vítězství v této kategorii se téměř rovná prvenství 

v celém turnaji, protože o zisku SoTG hlasují ostatní týmy. Další řádky jsou věnovány 

právě této variantě.

                                                            
3World Flying Disc Federation [online]. 2005. [2012-08-20]. Dostupné z: < http://www.wfdf.org>.
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3.2.3. Lakros

Historie

Lakros vznikl na severoamerickém kontinentu zhruba ve 12. století u indiánského 

kmene Irokézů v oblasti Velkých jezer. V Kanadě je oficiálně národním letním sportem. 

Ze současných variant lakrosu je původnímu indiánskému lakrosu nejvíce podobný 

field-lakros. Hraje se venku na travnatém hřišti s deseti hráči na každé straně. Byl 

součástí olympijských her 1904 v St. Louis a 1908 v Londýně. Obě soutěže vyhrála 

Kanada. Lakros pak opustil oficiální olympijský program a objevoval se jako ukázkový 

sport (Amsterodam 1928, Los Angeles 1932, Londýn 1948 a Los Angles 1984). První 

mistrovství světa proběhlo v roce 1967 v Torontu, další bylo roku 1974 v Melbourne a 

od té doby se koná pravidelně ve čtyřletých cyklech. V letech 1967 – 1986 se ho 

účastnily 4 týmy, na každém z následujících turnajů počet zúčastněných stoupal až na 

29 v roce 2010 v Manchesteru. Nejúspěšnějším týmem je USA, které získalo 9 titulů. 

Druhé místo patří Kanadě se 2 vítězstvími. Česká republika na šampionátech obsadila 9. 

(1998), 10. (2002), 15. (2006) a 13. (2010) místo. Mistrovství Evropy se hraje od roku 

1995. Zpočátku mělo 6 účastníků, ale v posledních letech došlo k nárůstu až na 18 

týmů. Nejlepší jsou Angličané se sedmi tituly, Německo vyhrálo jednou. Čechům se na 

ME, zejména z počátku, dařilo. Skončili třikrát na 2. místě, jednou na 3., dvakrát na 4. a 

jednou na 5. a 8. místě.

Varianty

Na popularitě získává zejména nejrychlejší a nejtvrdší variantu lakrosu - box-lakros. 

Kořeny má v kanadských hokejových arénách, které chtěli jejich majitelé více využít. 

Mistrovství světa má poměrně krátkou historii. Konaly se zatím 3 šampionáty (2003, 

2007, 2011) a pořadí bylo vždy následující: 1. Kanada, 2. Irokézové a 3. USA. Česká 

republika obsadila 6., 7. a 4. místo. Mistrovství Evropy se u této varianty nehraje.

Ženský lakros je odvozený od field-lakrosu. Liší se od něj naprostou absencí chráničů, 

takže není dovolený kontakt s protihráčkou. MS se koná od roku 1982 ve čtyřletých 

cyklech. Šestkrát vyhrály hráčky USA a dvakrát Austrálie. Česká republika startovala 

na mistrovstvích 1993 (8. místo), 2005 (8. místo) a 2009 (9. místo).
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Specifickou variantou je interkros. Hraje se většinou v tělocvičnách. Na rozdíl od 

ostatních modifikací ho hrají muži i ženy dohromady, hrací míč je větší a lehčí. Stejně 

jako v ženském lakrosu se protihráči nesmí dotýkat. Na mezinárodním poli se 

každoročně konají Světové hry (doposud vždy v Evropě), kde může hrát kdokoliv starší 

sedmnácti let a pocházející ze země, jenž je členem Mezinárodní interkrosové federace. 

Jejich cílem je hlavně pohodová atmosféra, sociální kontakt mezi hráči (týmy jsou 

namixované ze všech zúčastněných hráčů) a radost ze hry. Kompetitivnější verzí je 

Světový pohár, který se pořádá nepravidelně. Jedná se o jedinou interkrosovou soutěž, 

kde soutěží týmy stejného pohlaví. Česká republika je šestinásobným mistrem světa 

v ženské i mužské kategorii.

Počátky "českého lakrosu" sahají do meziválečného období, kdy se těšil velké 

popularitě mezi skauty. Od roku 1978 se hraje pravidelná ligová soutěž. Samostatná 

sportovní organizace - Sdružení amatérských lakrosových hráčů (SALH) byla 

zaregistrována až v roce 1990. Díky nízkým nákladům na základní výbavu se jedná o 

populární zábavu v turistických, skautských a indiánských oddílech. Od výše 

uvedených variant se tato verze liší hřištěm, brankami a jednoručním držením hole.

Společným rysem všech odrůd lakrosu je to, že cílem je dopravit malý míček (velikosti 

přibližně tenisového míčku) do soupeřovy branky hájené brankařem. Míček hráči nosí, 

nahrávají a chytají za pomoci jakési kapsy na konci lakrosové hole.

Jednotlivé varianty hry se liší velikostí hrací plochy, počtem hráčů, velikostí branek a 

hlavně povolenými způsoby bránění soupeře. Na jedné straně je interkros, kde podle 

pravidel nesmí dojít k fyzickému kontaktu hráčů ani holí, na druhé straně je kanadský 

box lakros, kde se naplno hraje do těla, podobně jako v ledním hokeji.4

                                                            
4 O lakrosu [online]. 2007. [2012-08-20]. Dostupné z: < http://www.lacrosse.cz/clu-lakros>.
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3.3. Motivace

Chuť lidí sportovat vychází z nedostatku a neuspokojených potřeb ukázaných v obr. 1.

Obrázek 1.: Maslowova pyramida potřeb

Lze vysledovat vztah mezi Maslowovou teorií a motivací. Přehledné shrnutí je 

v následující tabulce 2.

Tabulka 2: Motivace diváků a hráčů

Zdroj: MCDONALD, M. A., MILNE, R. G. & HONG, J. Motivational factors for evaluating sport 

spectator and participant markets, Sport Marketing Quarterly, 2002, vol. 11, no. 2, p. 100–113.
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Následuje objasnění termínů uvedených v tabulce 2: 5

Tělesná zdatnost: Lidé, kteří se rozhodnou sportovat se chtějí cítit zdravě, zvětšit 

svalovou hmotu a být v dobré kondici. Je to nejčastější motiv pro vyvíjení fyzické 

aktivity.

Riskování: Skrze sport se lidé mohou dost do adrenalinových i stresových situací, které 

normální život neumožňuje. Díky opakování těchto činností se je naučí zvládat, budou 

z nich pociťovat napětí i vzrušení, uvědomění si sebe sama a pocit z dobře vykonané 

práce.

Snížení stresu: Jedná se o proces snižování pocitů úzkosti, emocionálními stavy 

charakterizovanými obavami, napětím, strachem.

Agrese: Je definována jako působení averze jedné osoby vůči druhé, jednání se 

záměrem poškodit, páchané na nedobrovolné oběti a očekáváním, že chování bude 

úspěšné.6 Někteří výzkumníci popisují, že účast na agresi i pouhé její pozorování 

snižuje úroveň napětí, jiní naopak poukazují, že agrese vede ke katarzi a obzvláště u 

diváků zvyšuje agresivní chování.

Členství: Lidé chtějí být součástí nějaké skupiny. Skrze členství rozvíjejí a upevňují 

vztahy s ostatními a zároveň si tím potvrzují vlastní identitu.

Sociální facilitace: Přináší uspokojení ze společnosti ostatních, které baví stejná 

činnost. Hráči i diváci jsou motivování šancí strávit více času s rodinou, přáteli či 

obchodními partnery.

Sebevědomí: Sport ho pozitivně ovlivňuje.

Soutěžení: Primárním cílem je porovnání vlastních schopností s ostatními. Soutěžení 

spojuje velmi úzké pouto s úspěchem. Pro mnoho atletů představuje tento aspekt 

důležitost než sociální a zdravotní stránka sportování.

                                                            
5 MCDONALD, M. A., MILNE, R. G. & HONG, J. Motivational factors for evaluating sport spectator 

and participant markets, Sport Marketing Quarterly, 2002, vol. 11, no. 2, p. 100–113.

6 LEUNES A.D., & NATION, J. R. Sport Psychology: An Introduction. Chicago: Nelson-Hall Inc. 1989. 
p. 192.
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Úspěch: Představuje touhu po dobrém výsledku a vyhnutí se porážce. Diváci a fanoušci 

se rádi ztotožňují s úspěšnými sportovci

Zvládnutí dovednosti: dovednost mistrovstvíí znamená být úplně absorbován v úkolu 

pro jeho vlastní příčinu.

Estetika: Ukazuje krásu, půvab a umění sportu.

Vývoj hodnot: Vychází z Maslowa. Sport představuje tréninkový prostor pro růst 

osobních hodnot jako je socializace, altruismus, spolupráce s důrazem na týmovou hru a 

fair play.7

Vlastní rozvoj: Odvíjí se od tradiční lidské touhy po seberealizaci. Sport nabízí možnost

jak tohoto cíle dosáhnout.

Vedle příčin vedoucích ke sportování jsou také různá očekávání potenciálních 

sportovců od samotné pohybové činnosti a jejich motivace. Ovlivňují ji různé faktory z 

našeho okolí: lidé (rodina, kamarádi, spoluhráči, trenér ...), vysoké náklady, špatná 

dostupnost sportovišť, nebezpečné prostředí aj. 

Základní překážky nejlépe překonává frisbee. Z vybavení je potřeba akorát disk a ještě 

ho nemusí mít všichni hráči, pro hru stačí jakákoliv větší rovná plocha, díky 

bezkontaktnosti nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Rekreační hráči si mohou 

zahrát úplně stejně jako největší profesionálové bez jakýchkoliv omezení. Mezi 

začínajícími týmy jsou v Praze oblíbené parky na Ladronce a na Letné. Členská 

základna roste díky rozšiřující se středoškolské lize a atmosféře, která tento sport 

doprovází. Nováčci snadno "zapadají" do týmu díky přátelskému přijetí spoluhráčů, 

oddíly spolu podnikají i spoustu mimo sportovních aktivit, soutěžení  probíhá ve velmi 

korektní atmosféře a kluby si navzájem přejí úspěch.

Americký fotbal je naopak sport celkem drahý. Hráči potřebují výstroj, jejíž cena se 

pohybuje kolem deseti tisíc korun, nelze zapomenout na příspěvky klubu a poplatky za 

tréninky. Za to požadují optimální podmínky pro trénink i zápasy, aby mohli naplnit své 

motivační potřeby. Vše začíná osobou trenéra, který dokáže dobře připravit hráče po 

fyzické, psychické a taktické stránce. Z toho pak pramení radost ze zvládnutých

                                                            
7 HORN, T. S. Advances in sport psychology. Chapaign, IL: Human Kinetics. 2002.
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činností, nadšení ze soutěžení, úspěchy a uspokojení hráčů, že jsou ve kvalitním týmu. 

Pražské týmy si to uvědomují, proto angažují trenéry ze zahraničí.Zahrát si na 

„profesionální“ úrovni nelze, protože u nás neexistují stadiony určené přímo na 

americký fotbal a připravují se pouze na zápasy. V Praze se trénuje na Smíchově, 

Černém mostu, ve Vršovicích a v Hostivaři. Jedná se o plno-kontaktní sport, takže 

hrozba zranění je celkem vysoká. Na oficiálních zápasech je vždy přítomno vozidlo 

záchranné služby. Pro nováčky by mohl být zajímavou variantou flag-football, odpadla 

by jim nutnost pořizovat výstroj, snížily by se nároky na hrací plochu i riziko zranění. 

Otázkou zůstává, zda by se z těchto flag-footballerů stali američtí fotbalisté nebo by 

zůstali u flagu.

Lakros se řadí finanční náročností po bok amerického fotbalu. Drobnou výhodou pro 

zájemce je možnost si zahrát ve stejných prostorách jako regulérní týmy, ale díky 

malému počtu těchto zařízení je problém nalézt volný termín. V Praze se lakrosové 

arény nacházejí v Radotíně, Malešicích a na Jižním městě. Zranění k lakrosu také patří, 

ale nejsou tak častá jako u amerického fotbalu. Motivací pro hraní lakrosu je zlepšení 

tělesné zdatnosti, uvolnění agrese na hřišti, sociální facilitace a kvůli dobrému vedení i 

rychlé zvládnutí dovedností.

Další motivační elementy vstupují do hry v závislosti na věku a pohlaví cvičence, jak je 

znázorněno v tabulce 3.
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Věková skupina Motivace Bariéry

Mladé děti

Pokus Soutěžní sport

Neobvyklá aktivita Vysoce strukturovaná činnost

Podpora rodičů

Bezpečné prostředí

Adolescenti a mladé ženy

Tvarování těla Negativní zkušenosti ve škole

Snižování hmotnosti Tlak vrstevníků

Nové sociální vazby Konflikt identity

Vzájemná podpora Tělocvičné úbory

Dominance chlapců ve třídě

Třídní soutěživost 

Nedostatek podpory u učitelů

Dospělí

Smysl pro úspěch Negativní školní zkušenost

Rozvoj schopností Úzkost z neznámého prostředí

Lékařské povolení Nedostatek sociálních vazeb

Podpora okolí Konflikt identity

Zábava Nedostatek vzorů

Starší dospělí

Sociální podpora Nejasné vedení

Zdravotní výhody Nedostatek vzorů

Zábava

Tabulka 3: Motivace a bariéry pro sportování v závislosti na věku

Zdroj: ALLENDER, S., COWBURN, G., FOSTER, C. Understanding participation in sport and 

physical activity among children and adults: A review of qualitative studies. Health Education 

Research, 2006, vol. 21, no. 6, p. 826-835.

V současnosti představují hlavní cílovou skupinu adolescenti, mladé ženy a dospělí, ale 

v zájmu rozvoje všech tří sportů by mělo dojít k rozšíření o mladé děti. 

V první kategorii může trio těžit ze své "exotičnosti" a touhy dětí zkoušet nové aktivity. 

Naopak přesvědčit rodiče o bezpečnosti lakrosu či amerického fotbalu nemusí být lehké 
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a bez podpory rodiny se žádný mladý sportovec neobejde. přehnaná míra soutěžení 

zatím díky amatérskému zaměření, příliš nehrozí. Specifické sportovní činnosti sice 

mohou být zpočátku překážkou, ale "zlatý věk motoriky", kdy si děti velmi rychle 

osvojují nové pohyby, brzy způsobí její prolomení.

Hlavní motivaci pro adolescenty představují sociální vazby a vzájemná podpora. Cílené 

snižování hmotnosti je možné pouze u frisbee, kde je velký důraz kladen na běhání, u 

amerického fotbalu a lakrosu dochází spíše k jejímu nárůstu v podobě svalové hmoty, 

což částečně souvisí s tvarováním těla. Bariéry známé z tradičních sportů zde neplatí. 

Ve škole se sledovaná trojice nehraje, čímž odpadají negativní zkušenosti, tlak 

vrstevníků, dominance chlapců a třídní soutěživost. Kdyby se podařilo získat podporu 

učitelů a zařadit tyto sporty do tělesné výchovy, tak by to bylo bezvadné. V současnosti 

se jedná spíše o bariéru pro zástupce jednotlivých sportů, než pro samotné adolescenty. 

V dospělém věku jsou motivační faktory i bariéry shodné jako pro jakýkoliv jiný 

amatérský sport, akorát zde opět chybí školní zkušenost.

Jedná se o fyzicky velmi náročné sporty, takže jejich bude spíše výjimečné na rozdíl od 

např. volejbalu, stolního tenisu, plavání, které se dají provozovat do pozdního věku.

3.4. Diváci

Někteří jako Sloan (1989) rozlišují mezi fanoušky a diváky. Zatímco diváci pouze 

sledují a pozorují, fanoušci jsou nadšenými vyznavači daného sportu. Sutton, 

McDonald, Milne a Cimperman (1997) jdou ještě dál a fanoušky rozdělují do tří skupin:

1) Společenští se málo identifikují s děním, užívají si socializaci a málo se starají o 

výsledek zápasu.

2) Zaměření fanoušci se identifikují středně a zajímají se jen o některé aspekty sportu.

3) Skalní mají dlouhotrvající vysokou citovou vazbu k týmu.

Z marketingového hlediska může být rozdíl mezi fanouškem a divákem zásadní, ale pro 

potřeby této práce se bude vycházet z předpokladu, že všichni diváci jsou zároveň 



27

fanoušky. Návštěvníky sledovaných událostí byli v drtivé většině lidí mající silný vztah 

k týmu, hráčům, trenérům atd.

3.5. Vybrané části z marketingového mixu

3.5.1. Produkt (služba)

Služba je činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé. Na jedné straně stojí vždy 

sportovní klub a na straně druhé se nacházejí buď diváci, kterým klub umožňuje zábavu 

v podobě sledování hry nebo sportovci, jimž tým zprostředkovává účast na samotné hře. 

Pro rozvoj samotného produktu je nezbytné, aby se jeho financování přesunulo od hráčů 

na diváky a sponzory.

3.5.2. Umístění sportovních zařízení v regionu

Průměrný občan je ochoten věnovat aktivnímu i pasivnímu sportu jenom určitou 

limitovanou část svého volného času. Umístění sportovního zařízení by mělo 

respektovat dopravní dostupnost v jednotlivých spádových oblastech a dle možností být 

ve spojení se školou, což by zajistilo přísun dětí do mládežnických oddílů nebo alespoň 

možnost zřídit kroužek zaměřený na daný sport. U relativně izolovaných zařízení na 

periferiích měst se zvyšuje význam dostupnosti této lokality veřejnou dopravou (V této 

souvislosti se má na mysli nikoliv kilometrická vzdálenost, ale časová, která musí být 

podpořena uspokojivou četností nabízených spojů a to i ve večerních hodinách). Tento 

faktor se dotýká velké části sledovaných týmů.

3.5.3.  Propagace a komunikace

Jde o marketingové komunikace komerčního charakteru, jejichž cílem je na základě 

předávaných informací ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy těch, na 

které chceme působit ve shodě s našimi záměry. I když je tento segment v začátcích, při 

vysněném rozvoji nemůže být opomenut. Pro zkoumané subjekty má smysl pouze 

několik forem propagace.

Reklama

Reklama umožňuje prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků, 

působících na smysly člověka. Prostřednictvím reklamy můžeme oslovit široké 
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publikum potencionálních zákazníků, ale její nevýhodou je určitá neosobnost a 

jednosměrná komunikace. Týmy se mohou propagovat v rozhlasu, regionálním tisku a 

na internetu. Jiná média nepřicházejí v úvahu díky svojí finanční náročnosti.

Prodej týmových předmětů

Umožňuje fanouškům ztotožnění s klubem a Ti tím zároveň vyjadřují svojí podporu.

Sponzoring

Podle Čáslavové (2009) si týmy prostřednictvím sponzorské činnosti plní své 

komunikační a marketingové cíle:

 zvyšování stupně známosti firmy/značky

 zvyšování stupně známosti jako partnera určitého sportu

 zvýšení sympatií ke značce

 aktualizace image značky

 posílení obchodních kontaktů mezi firmami prostřednictvím nabídek „hospitality“ 

 posílení jednotlivých komponent image určitého spotu všeobecně a speciálně ve 

spojení s určitým klubem ventrálně svazem

Díky malé hráčské i divácké základně nelze většinu cílů splnit. Hospitality programy 

narážejí na zastaralost většiny zařízení. Sponzory lze sehnat pouze na osobní bázi, tzn., 

Že sponzor sám nebo člen jeho rodiny provozuje vybraný sport, případně se jedná o 

dobrého přítele některého z hráčů. 

Nepříliš známou variantou sponzoringu je podpora formou daru. Česká legislativa 

pamatuje u daně z příjmu fyzických osob (15, odst. 1) na to, že poplatník daně může od 

základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na 

území ČR na financování tělovýchovné a sportovní činnosti pokud úhrnná hodnota darů 

ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně nebo činí 

alespoň 1000,- Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. U daně z příjmu 

právnických osob (20, odst. 8) se může od základu daně odečíst hodnotu daru, pokud 
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činí alespoň 2000,- Kč, nejvýše však 5% ze základu daně sníženého podle paragrafu 34. 

Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízeni za účelem 

podnikání. 8 Tím se otvírá prostor pro všechny zaměstnance pro pokus přemluvit své 

nadřízené k drobnému daru. Ve velkých společnostech asi neuspějí, ale v malých 

podnicích s maximálně dvaceti zaměstnanci by tato snaha mohla přinést ovoce.

Oblíbené jsou příjmy z reklamy. Bohužel žádný z týmů nevlastní svoje hrací či 

tréninkové prostory a v pronájmu se střídá s jinými sportovními oddíly. Kupříkladu 

hokejová Sparta má mnohaletý pronájem Tipsport arény v Holešovicích a s reklamními 

plochami může nakládat podle svého uvážení. Za billboardy umístěné na venkovních 

stěnách arény dostává 8 milionů korun ročně. Velkou roli v tom však hraje lukrativita 

polohy blízko Holešovického Výstaviště i velká frekvence dopravy před stadionem.

3.5.4. Internet a on-line marketing

Dobře udělané internetové stránky mohou ovlivnit nejen úspěšnost prezentace a služeb, 

ale také jejich pozdější efektivnější vyhledávání různými vyhledávacími nástroji. 

Podmínkou úspěšného vyhledání je také předcházející zviditelnění se v co největším 

prostoru Internetu. Objevují se stále nové metody hodnocení webových stránek na 

základě mnoha kritérií (kritéria pro obsah, design aj.). Některé subjekty na Internetu 

provádějí hodnocení a zveřejňování "top" stránek, ale také negativních stránek.

Internetová prezentace je místem, kde se naskýtá příležitost představit klub blíže. Může 

jít o ukázku historie či jednotlivců, kteří se významně zasloužili o jeho úspěchy. 

Výhody prezentace na Internetu

 celosvětová dostupnost prezentace 24 hodin denně libovolnému uživateli,

 umožňuje poskytovat informace rychle a aktuálně,

 možnost využít obraz, zvuk, případně i video,

 možnost zpětné vazby,

 interaktivita.

                                                            
8

MARKOVÁ, H.  Daňové zákony 2008, úplná znění platná k 1.1.2008. 16. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2385-3
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Co poskytuje prezentace veřejnosti?

 všeobecné informace o oddílu, 

 tiskové zprávy, novinky, fotografie, rozhovory, zajímavosti,

 nabídku suvenýrů,

 představení jednotlivých hráčů.

Co sami můžeme od přítomnosti na Internetu očekávat?

 oslovení zajímavé cílové skupiny, 

 potenciální získání nových členů či fanoušků,

 snadnější komunikaci s fanoušky,

 možné posílení image týmu9.

Tiskové zprávy, aktuality, novinky

Účinné je umísťování zpráv na Web s následným rozesíláním e-mailů s odkazem na 

příslušné stránky zainteresovaným osobám (např. obchodní partneři, novináři nebo 

zájemci, kteří se o zasílání přihlásili pomocí elektronického formuláře). Informace se 

tak dostává ke svému cíli včas za značných finančních úspor.

Hodnocení samotných webových stránek:10

A) Přehlednost umožňuje uživateli rychle se zorientovat a lépe zjistit, co potřebuje.

B) Atraktivita ovlivňuje celkové hodnocení webu ze strany uživatele.

C) Aktuálnost společně s pravdivostí informací představují klíčovou složku obsahu 

internetových stránek.

                                                            
9

PAPÍK R. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace: strategie vyhledávání a 
prezentace 1. vyd Praha: Ekopress, 1998. s. 112. ISBN 80-86119-03-3.
10 CELER, Č. Úskalí marketingové internetové komunikace. E+M Ekonomie a Management, 2002, roč. 
5, č. 3, s. 69-72. ISSN 1212-3609.



31

D) Množství informací vychází z přehledu o časech a místech tréninků, kalendáře a 

reportáží ze zápasů i  z představení týmu.

E) U odkazů se hodnotily se linky na týmy, prodejny vybavení a další zajímavé weby s 

informacemi o dění v daném sportu.

Každá složka obdrží 1 – 5 bodů. Nejhorší je jeden bod, nejlepší pět bodů. 

3.6.  Struktura příjmů

Příjmy provozovatelů a majitelů sportovní infrastruktury lze dělit na následující tři 

hlavní zdroje11:

Příjmy ze vstupného, tzv. Gate income 

V současnosti představují příjemné přilepšení do rozpočtu, v budoucnosti by se mělo 

jednat o jednu ze zásadních položek příjmů.

Ostatní příjmy, tzv. Non-Gate income

Patří sem využití stadionu jako reklamní plochy, místa setkání a zařízení pro kulturní 

akce. Sledované subjekty však stadiony nevlastní a jsou pouze jejich nájemci, tudíž tyto 

zajímavé možnosti nemohou využít.

Podpora z veřejných rozpočtů

Podpora z veřejných rozpočtů je možná ve formě finanční pomoci při investování (tzv. 

investiční dotace) nebo při financování ztrátového provozu (neinvestiční provozní 

dotace). Několik týmů tuto podporu pravidelně čerpá pro svůj provoz či z něj v 

minulosti zaplatilo rekonstrukci používaných sportovišť. 

                                                            
11 NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu, vybrané kapitoly II. Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Nakladatelství Oeconomica. Praha 2006. s 122. č. vydavatelské 21 514/79.
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4. METODOLOGIE

4.1. Výzkum

Pro potřeby práce byl proveden výzkum rozdělený do dvou částí:

1. pozorování na vybraných utkáních a turnajích

2. elektronické dotazování hráčů analyzovaných sportů

Pozorování

Bylo využito strukturované pozorování (předem vypracované sledované kategorie)

v přirozených podmínkách, probíhalo současně s pozorovanými zápasy (turnaji) . 

Pozorovatel stál ve skryté pozici mimo pozorovaný děj v roli nezaujatého diváka.

Hlavní zkoumané kategorie byly:

1) stadion (lokalita, občerstvení, tribuny, toalety)

2) atmosféra během utkání

3) při turnaji počet týmů a hráčů

4) cena vstupenek

5) suvenýry

Dotazování

Byl použit škálový dotazník pracující se sportovní motivací – SMS 28 (The Sport 

Motivation Scale). Vypracovali ho Luc G. Pelletier, Michelle Fortier, Robert J. 

Vallerand, Nathalie M. Briére, Kim M. Tuson a Marc R. Blais v roce 1995. Hodnotí 

vnitřní a vnější motivaci nezávisle na sobě. Při posuzování použitelnosti překládaného 

testu bylo nutné zvážit tři typy praktických problémů:

1. nedostatek, nepřítomnost sémantické ekvivalence mezi jazyky,

2. nedostatek, nepřítomnost konceptuální ekvivalence mezi kulturami,
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3. nedostatek, nepřítomnost normativní ekvivalence mezi společnostmi.12

Nedostatek sémantické ekvivalence znamená, že se nedaří nalézt slova a fráze s 

odpovídajícím významem. Tento problém můžeme minimalizovat, pokud vybereme 

vhodnou překladovou metodu.

Metody překladu lze rozdělit do 3 skupin (podle Banville, D., 2000; Behling, O. & Law, 

K. S., 2000; Hambelton, R. K., 1993):

1) Jednoduchý přímý překlad spočívá v tom, že jeden překladatel přeloží test (nízká 

1,2,3, vysoká 4).

2) Dva překladatelé (nebo skupiny) pracují nezávisle. Jeden překládá test ze zdrojového 

jazyka do cílového a druhy ho přeloží zpět do zdrojového. Pak jsou obě verze v

původním jazyce porovnány pro posouzení kvality překladu. Celý postup se opakuje, 

dokud není dosaženo dostatečné shody mezi původní a zpětně přeloženou verzi. Tato 

metoda se nazývá překlad a zpětný překlad.

3) Modifikovaný přímý překlad obsahuje různé úpravy vícestupňových procedur. 

Požaduje účast panelu expertů (mohou byt zároveň překladateli), kteří diskutují o 

vhodnosti překladu a navrhují konečnou podobu.

Michaela Zaymlové z Fakulty Tělesné výchovy a sportu pracovala s modifikovaným 

přímým překladem a vzorkem dvaceti fotbalistů, ale v knihovně se její diplomová práce 

dochovala bez příloh a s autorkou se nepodařilo spojit.

Pro možnost porovnání s již existujícím výzkumem byl vybrán jednoduchý přímý 

překlad použitý v bakalářské práci Martiny Dobrovolské z Univerzity Palackého 

v Olomouci, která zkoumala devadesátičlenný vzorek studentů středních škol se 

sportovním zaměřením. Tedy i cílové skupiny této práce. 

Pro sběr dat se využilo elektronické dotazování. Výhodami tohoto dotazování jsou: 

úspora času, nízké náklady, dotazovaný si může otázky v klidu přečíst a snadné 

vyhodnocování. Mezi zápory naopak patří nemožnost vysvětlení otázek

                                                            
12 TOMEŠOVA, E. Tělesné sebepojetí a sebeúcta: Mezikulturní převod a validizace profilu tělesného 
sebepojetí: disertačni prace,Univerzita Karlova, Fakulta tělesne vychovy a sportu, Praha. 2005.
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Respondenti byli v průběhu května a června osloveni přes kontaktní e-maily

jednotlivých týmů, fóra a Facebook. Celkem bylo osloveno přes 205 hráčů amerického 

fotbalu, 120 hráčů frisbee a cca 86 hráčů lakrosu. Podařilo se získat 142 (56 americký 

fotbal, 73 frisbee a 13 lakros) validních vyplněných dotazníků. Návratnost tedy byla 

27% u amerického fotbalu, 61% u frisbee a 15% u lakrosu. Pátrání po výrazném rozdílu 

mezi frisbee a ostatními dvěma sporty ukázalo, že ho hraje nejvíce současných či 

minulých vysokoškoláků, kterým nevadí dotazníky vyplňovat. Pro práci s dotazníky 

byla využita aplikace firmy Google vyvinutá pro dotazníková šetření.

4.2. Komparace 

Zkoumá se dvě nebo více existujících situací, aby se zjistily typy, stupeň a příčina jejich 

podobnosti a rozdílnosti. Srovnávání (komparace) jevů je nejjednodušší metoda, která 

umožňuje poznat, v čem se zkoumaný jev liší od jiných, nebo v čem se shoduje. 

Srovnávání umožňuje stanovit shody a rozdíly předmětů a jevů. Srovnání však nelze 

považovat za vědecké vysvětlení jevů, ani za vědecký důkaz. Celou prácí provází 

srovnávání amerického fotbalu, frisbee a lakrosu mezi sebou.

4.3. SWOT analýza

Slouží k základní identifikaci současného stavu – sumarizuje základní faktory působící 

na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení vytyčených cílů. Tvoří 

logický rámec vedoucí ke konkrétnímu systematickému zkoumání vnitřních předností a 

slabin, vnějších příležitostí a ohrožení i k vyslovení základních strategických alternativ, 

o kterých může tým uvažovat. Skládá se ze čtyř částí – silných stránek (strenghts), 

slabých stránek (weeknesses), příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats). 

Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci. Na základě analýzy vnitřních 

podmínek lze identifikovat faktory, které mohou být významné pro budoucí úspěchy či 

nezdary. Silné stránky jsou pozitivní faktory, které přispívají k úspěšné činnosti. A proti

tomu slabé stránky jsou omezení a nedostatky, které brání plnému a efektivnímu 

výkonu.
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Příležitosti a hrozby, které vyplývají z vnějšího prostředí, se neohlížejí na postavení a 

problémy. Hlavní obtížnost při identifikaci a hodnocení příležitostí a ohrožení je 

skutečnost, že je podnik nemůže (nebo pouze velmi výjimečně může) svými aktivitami 

ovlivnit. Je ale schopen je vytipovat, zhodnotit a zaujmout stanovisko k maximálnímu 

využití, odvrácení, omezení, zeslabení anebo alespoň ke zmírnění jejich důsledků.
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5. ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU V ČR

5.1. Sporty

Americký Fotbal

Česká liga amerického fotbalu (ČLAF) se hraje od roku 1994. Zakládajícími týmy byly 

Prague Panthers, Prague Lions, Brno Alligators a Ostrava Steelers. Počet týmů se 

v průběhu let zvyšoval, až na jedenáct rozdělených do dvou výkonnostních divizí 

v sezoně 2011. 

Divize A: Prague Lions, Prague Panthers, Prague Black Hawks, Brno Alligators, 

Bratislava Monarchs, Ostrava Steelers, divize B: Liberec Titans, Šumperk Dietos, 

Budweis Hellboys, Pardubice Stallions, Příbram Bobcats.

Pro sezonu 2012 dochází k rozšíření elitní divize na 10 týmů o polského mistra 

Wroclaw Giants, po roční pauze znovuobnovený klub Pilsen Patriots, z divize B 

postoupivší Liberec Titans, Pardubice Stallions, Příbram Bobcats. Českou ligu naopak 

opustil slovenský tým Bratislava Monarchs. Divize B bude čtyřčlenná ve složení: 

Znojmo Knights, Ústí n. Labem Blades, Budweis Hellboys a Šumperk Dietos. Nově 

vznikla pětičlenná divize C, kterou hrají tyto týmy: Prague Mustangs, Pardubice Bucks, 

Trutnov Tangers, Bílovice Sígrs a Prague Béčko.

Divize A Divize B Divize C

Prague Black Hawks Znojmo Knights Prague Mustangs

Prague Panthers Ústí n. Labem Blades Pardubice Bucks

Wrocław Giants Budweis Hellboys Trutnov Tangers

Ostrava Steelers Šumperk Dietos Bílovice Sígrs

Brno Alligators Prague Béčko

Prague Lions

Pardubice Stallions

Příbram Bobcats

Liberec Titans

Pilsen Patriots

Tabulka 4: Týmy amerického fotbalu v ČR
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Nejúspěšnějším týmem jsou Prague Panthers, kteří získali 12 mistrovských titulů, 2. 

Místo patří Prague Lions se čtyřmi tituly. ČSTV registrovalo k 31. 12. 2010 1773 

amerických fotbalistů v ČR.

Úroveň české nejvyšší soutěže není nikterak vysoká. V zápasech se silnými 

zahraničními kluby tuzemské týmy nestačí. Bohužel je to dáno nedostatkem kvalitních 

hráčů i trenérůi. V lize chybí větší konkurence (dominují Panthers a Blackhakws, kteří 

mají největší rozpočty) a dostatek zajímavých utkání. Dění okolo fotbalu silně 

poznamenal také spor mezi Lions a Black Hawks, kdy se Black Hawks vyčlenili z Lions 

a založili nový tým, jehož jádrem bylo neuspokojivé vyrovnání majetku. Sezona 

dospělých trvá 3 měsíce na přelomu jara/léta. Juniorská liga se hraje na podzim.

Frisbee

Nelze nezačít úspěchy české reprezentace v dospělé kategorii:

 3. místo a cena „Spirit of the game“ na ME 2003 ve Francii v kategorii MIXED

 6. místo na MS 2004 ve Finském Turku v kategorii MIXED

 2. místo a cena „Spirit of the game“ na ME 2007 v anglickém Southamptonu v 

kategorii MIXED

 5. místo na ME 2011 ve slovinském Mariboru v kategorii OPEN

 8. Místo na ME 2011 ve slovinském Mariboru v kategorii WOMEN

Česká asociace létajícího disku (ČALD) registruje v současnosti cca 350 hráčů, kteří se 

účastní oficiálních soutěží, jako jsou venkovní a halové mistrovství republiky. Přesný 

počet týmů je těžké určit, protože pohyb hráčů mezi nimi nic neomezuje (záleží jen na 

ústní domluvě zúčastněných stran). Pokud jsou například 2 týmy s málo hráči a chtějí 

jet na turnaj, tak se často spojí v jeden celek. Spojení se může projevit například 

sloučením původních jmen: 7 Opic (Pražská Sedma a Terrible Monkeys), Yellow Block 

(Žlutá Zimnice a Východní blok), Chlupatá šachovnice (Chlupatá Žába a Kulatá 

Šachovnice) nebo zůstane název týmu, který dodal více hráčů nebo se dříve registroval 
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na turnaj. Podle neoficiálních statistik je teď v ČR 24 týmů, když se bude předpokládat, 

že v každém je alespoň 20 hráčů, tak by mělo být kolem pětiset aktivních hráčů.

V přehledu jsou uvedené týmy podle regionů. Všechny mají několikaletou tradici a 

pravidelně se účastní dění v České frisbee komunitě, Mladé týmy fungující méně než 2 

roky ve výběru nefigurují.

Praha: FUJ, Pražská Sedma, Prague Devils, Terrible Monkeys, Žlutá Zimnice

Čechy: České Budějovice - 3sb

Říčany u Prahy - Figurky slonů

Hradec Králové - Kulatá šachovnice

Náchod - Náchodské trubky

Písek - PeaceEgg

Plzeň - Atruc

Slatiňany - Chlupatá žába

Morava: Brno/Olomouc - Velká Morava

V domácí lize se nejvíce pozornosti věnuje venkovní sezoně a kategoriím Open (muži) 

a Mixed (smíšené týmy). Ženská divize díky malému počtu účastnic nedosahuje takové 

prestiže jako dříve jmenované. Mužská a nově i ženská liga se hraje formou celo-

víkendových turnajů. Podle počtu přihlášených týmů se hraje jeden či dva kvalifikační 

turnaje, na jejichž základě se nasazují oddíly na finálový víkend. Liga se hraje v květnu 

a červnu. V září pak bývá mixové mistrovství. Přes zimu probíhá halová sezona opět ve 

všech kategoriích (muži, ženy, mix). Kvalifikační turnaje jsou v prosinci a finále v 

únoru.
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Ročník 1. místo 2. místo 3. místo

2011 Prague Devils (Praha) FUJ (Praha) Terrible Monkeys (Praha)

2010 Prague Devils (Praha) Terrible Monkeys (Praha) FUJ (Praha)

2009 Prague Devils (Praha) Žlutá zimnice (Praha) Terrible Monkeys (Praha)

2008 Prague Devils (Praha) Žlutá zimnice (Praha) Atrofované ruce (Plzeň)

2007 Prague Devils (Praha) FUJ (Praha) 3SB (České Budějovice)

2006 Prague Devils (Praha) 4 Fingers (Praha) Terrible Monkeys (Praha)

2005 FUJ (Praha) Prague Devils (Praha) Žlutá zimnice (Praha)

2004 FUJ (Praha) Terrible Monkeys (Praha) Prague Devils (Praha)

2003 Prague Devils (Praha) FUJ (Praha) Terrible Monkeys (Praha)

2002 Terrible Monkeys (Praha) Prague Lions (Praha) FUJ (Praha)

Tabulka 5: Výsledky v kategorii open

Zdroj: Historie frisbee v ČR [online]. 2011. [2012-08-20]. Dostupné z: < http://www.cald.cz/historie-

ultimate-v-cr>.

Mistrovství republiky, kategorie MIX:13

 2011 - FUJ

 2010 - Žlutá Zimnice

 2009 - Prague Devils

 2008 - Prague Devils

 2007 - Prague Devils

 2006 - Žlutá Zimnice

                                                            
13

Výsledky [online]. 2012. [2012-08-20]. Dostupné z: < http://www.cald.cz/vysledky>.

http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
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Lakros

Podle ČSTV  bylo 31. 12. 2010 v ČR 2003 lidí hrajících lakros. Kolébkou tohoto sportu 

u nás je Radotín, kde působí 4 mužské a 2 ženské týmy. Další oddíly jsou v Praze, 

Plzni, Pardubicích, Králíkách, Kroměříži a na Slovensku. Juniorskou ligu hrají 4 týmy. 

Více viz tabulka.

Město Muži Ženy Junioři

Radotín (Praha)

LCC Radotín LCC Radotín LCC Radotín

Falcon Millionaires LCC Chicks

LC ForFun

LCC Wolves

Praha

SK LC Jižní Město SK LC Jižní Město SK LC Jižní Město

TJ Malešice Lax Ladies

LC Slavia Praha Flamingo United –

TJ Sokol I. Smíchov

Plzeň Old Dogs Baggataway Bees Old Dogs

Pardubice LC Pardubice LC Pardubice

Kroměříž LK

Králíky Highlanders LT

Bratislava Bats

Trickters LT

Prievidza Hammers

Tabulka 6: Lakrosové týmy v ČR

České lize dominuje vždy jeden tým několik let. V 90. letech to byly Malešice, které v 

letech 2000-2004 vystřídalo Jižní Město a dnes vládne LCC Radotín držící šňůru 7 

titulů mistra republiky v řadě. Domácí lakros patří v Evropě k absolutní špičce, na 

zámořské výběry však zatím nemá. Boxlakrosová liga se hraje od října do května, 

systémem každý s každým dvakrát (1x doma a 1x venku). Po základní části následuje 

nadstavbová část, kde jsou dvě skupiny - horší a lepší. Pak je na řadě play off, které určí 
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vítěze. Týmy se přes léto účastní field-lakrosové ligy, kde se dříve hrál stejný systém 

jako v box-lakrosu, ale letošní sezona se změnila na víkendové turnaje podobně jako ve 

frisbee.

5.2. Interpretace dotazníků

Kompletní výsledky dotazníkové šetření obsahuje tabulka. Vysvětlení jednotlivých 

položek následuje níže.

Motivace Skupina 

AF (N = 

56)

Skupina 

F

(N = 73)

Skupina 

L

(N = 13)

Skupina 

SŠ

(N = 90)

IM vědět 21,50 15,06 19,00 19,20

IM dosáhnout něčeho 20,82 17,64 20,69 23,00

IM něco prožít 24,04 22,21 24,38 24,00

EM identifikace 17,27 16,44 12,85 12,00

EM introjekce 22,03 19,97 22,15 25,60

EM vnější regulace 14,71 11,07 13,77 13,00

Amotivace 9,59 8,75 8,23 7,00

Tabulka 7: Dotazníkové šetření motivace ve sportu (hrubá data v příloze)

Čísla uvedená v tabulce představují průměr hodnot 4 odpovědí v každém motivačním 

celku.

Skupina AF – americký fotbal

Skupina F - frisbee

Skupina L - lakros

Skupina SŠ – střední škola (původní dotazník)
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VNITŘNÍ MOTIVACE VĚDĚT

- chci vědět, učit se novým věcem, vykonávaní aktivit pro potěšení a uspokojení, které 

zažívám během učení se novému

2. Protože se díky němu dozvídám více o svém sportu.

4. Protože mi umožňuje objevovat nové tréninkové techniky.

23. Jsem rád/a, že se mohu učit novým tréninkovým technikám, které jsem nikdy 

předtím nezkoušel/a.

27. Protože objevuji nové techniky provedení daného výkonu (jak dosáhnout lepších 

výsledků).

CHCI NĚČEHO DOSÁHNOUT

- daná aktivita je vykonávaná pro radost a uspokojeni, zatímco se jedinec pokouší

překonat sám sebe nebo něčeho dosáhnout a vytvořit, pozornost je zaměřena na proces 

dosaženi něčeho a ne jen na konečný výsledek

8. Protože mě těší, když vynikám v určité náročné tréninkové technice.

12. Protože se ráda zlepšuji v tom, co mi nejde.

15. Pro pocit uspokojení při zdokonalování mých schopností.

20. Protože mám radost, když provádím určité náročné dovednosti.

CHCI NĚCO PROŽÍT, BÝT STIMULOVÁN

- tento typ vnitřní motivace je spjat s pojmy jako: prožitek, ponořeni do dané

aktivity…

1. Protože mi poskytuje nové zážitky, ze kterých mám radost.

13. Pro pocit nadšení, když jsem do dané aktivity zabrán/a.

18. Pro intenzivní emoce ze sportu, který mám rád/a.
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25. Protože mám rád/a ten pocit, když jsem úplně pohlcen/a danou aktivitou.

VNĚJŠÍ IDENTIFIKACE

- co lide o sportu říkají a já se s tím identifikuji: potkávaní lidi, rozvoj osobnosti,

naučím se dovednosti pro život, udržím si přátelství

7. Protože je to, dle mého názoru, nejlepší způsob, jak se seznámit.

11. Protože je to jeden z nejlepších způsobů, jak rozvíjet svou osobnost.

17. Protože se s jeho pomocí učím hodně věcí, které bych mohl/a využít i v jiných 

oblastech v mém životě.

24. Protože je to jeden z nejlepších způsobů, jak udržovat dobré vztahy s přáteli.

VNĚJŠÍ INTROJEKCE

- je to nezbytné kvůli postavě, musím, abych se cítil dobře, cítil bych se špatně,

kdybych si nenašel čas, musím pravidelně sportovat

9. Protože je důležité sportovat, pokud chci být ve formě.

14. Protože se po něm dobře cítím.

21. Protože bych se necítil/a dobře, kdybych si pro svůj sport neudělal/a čas.

26. Protože musím sportovat pravidelně.

VNĚJŠÍ REGULACE

- lidé mě kladně hodnotí, prestiž a sláva, lide si mysli, že je důležité mít figuru,

abych ukázal ostatním, jak dobry jsem

6. Protože mi umožňuje být lépe přijímán mými známými.

10. Pro prestiž být sportovcem.

16. Protože lidé v mém okolí si myslí, že je důležité být ve formě.
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22. Abych předvedl/a ostatním, jak umím být ve svém sportu dobrý/a.

AMOTIVACE

- nedostatek vytrvalosti ve sportu a tělesné aktivitě, nejsou nalezeny žádné

důvody, aby se pokračovalo ve sportu

3. Míval/a jsem dobré důvody, proč se mému sportu věnovat, ale nyní se ptám sám/a

sebe, jestli s ním mám pokračovat i nadále.

5. Už ani nevím. Mám pocit, že už nejsem schopen/á ve svém sportu uspět

19. Už mi to není jasné. Opravdu si nemyslím, že sport je pro mě vhodný.

28. Často se sám/a sebe ptám, zda se mi daří dosáhnout cílů, které jsem si stanovil/a.

Podle předpokladů jsou nejméně motivováni hráči frisbee, naopak američtí fotbalisté při 

své činnosti dosahují nejvyšší motivace. Nejvíce všechny oslovené sportovce pohání 

chuť něco prožít a nedovedou si život bez sportu představit. Velmi málo z nich uvažuje 

o konci kariéry a nezajímají se o názory okolí.

Pro žáky střední školy je nejdůležitější sport jako takový a až na druhém místě se 

nachází prožitek, tedy opačně než sledované sporty. Žáci mají také daleko větší touhu 

něčeho dosáhnout, tato ambice znatelně klesla, hlavně u frisbee. Touha se naučit novým 

věcem dominuje u amerického fotbalu, dokonce ani studenti tolik neprahnou po nových 

dovednostech.

Při tréninku amerického fotbalu by se měla neustále obměňovat cvičení a nacvičovat 

nové strategie. Smysl by měly i kempy pod vedením zahraničních odborníků, protože 

touha hráčů po nových vědomostech je velmi vysoká. Hráči se velmi těší na své zápasy, 

které berou jako odměnu za svou námahu i možnost předvedení získaných vědomostí. 

Liga by proto měla mít více zápasů, aby jejich potřeba byla saturována. Americký fotbal 

představuje pro hráče ideální sport a jsou rádi, že ho mohou provozovat. Plně 
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uspokojuje jejich touhu po pohybových aktivitách. Hráči svůj sport vnímají prestižněji 

než ostatní sporty.

Ve frisbee se naopak hráči moc nových věcí učit nechtějí a radši by hráli. Také mají 

nejmenší ambice něčeho dosáhnout. Trenéři by k tomu měli přihlédnout při tvorbě 

tréninkových plánů. Zápasy představují motivační vrchol hráčů, odráží se to ve stále 

širší nabídce turnajů, jejichž počet se za poslední tři roky téměř zdvojnásobil. Díky 

tomu, že se většinou trénuje jednou týdně, nejsou hráči plně uspokojeni. Uvítali by 

nárůst pohybových aktivit. Frisbee je vnímáno jako nejméně prestižní sport.

Hráči lakrosu dostávají při svých trénincích optimální dávku nových informací. Zápas 

vnímají jako svátek a těší se na něj nejvíce ze sledovaných sportů. Naopak se celkem 

překvapivě velmi málo identifikují se svým sportem. Pravděpodobně se jedná o 

zkreslení dané malým počtem respondentů nebo je rivalita v lakrosové komunitě větší 

než se na první pohled zdá. Hráči mají svůj sport velmi rádi a jsou spokojeni s 

tréninkovou nabídkou. Podle jejich dojmu se jedná o středně prestižní sport.

5.3. Místo

Tato kapitola se zaměřuje na dopravní dostupnost jednotlivých lokalit pomocí MHD. 

Nejlepším dopravním prostředkem bylo zvoleno metro, naopak nejhorším autobus. 

Tramvaj zaujímá pomyslný střed. Výchozí bod se nachází na Václavském náměstí, 

stanicích metra Můstek a Muzeum. Pro názornější představu je přiložena mapa pražské 

hromadné dopravy.
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Obrázek 2: Plánek MHD

Zdroj: PRAHA INFO [online]. Dostupný z WWW: <http://www.prahainfo.cz/encyklopedie/Metro>

Americký fotbal:

PL (Prague Lions): METRO: Anděl (B) dále BUS 191, 217 výstupní stanice 

Podbělohorská, 8 min pěšky

PP (Prague Panthers): METRO: I.P.Pavlova (C) dále TRAM 22 výstupní stanice 

Kubánské náměstí, 6 min pěšky

METRO: Strašnická (A) dále TRAM 7, 22 výstupní stanice Kubánské náměstí, 6 min 

pěšky

PB (Prague Black Hawks): METRO: Skalka (A) dále BUS 154, 271 výstupní stanice 

Gercenova, 6 min pěšky
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Lakros:

LR (LCC Radotín, Falcon Millionaires, LC ForFun, LCC Wolves): METRO: 

Smíchovské nádraží (B) dále BUS 244, 246 výstupní stanice Nádraží Radotín, 6 min 

pěšky

LJM (SK LC Jižní Město): METRO: Háje (C) dále BUS 154, 170, 203 výstupní stanice 

Brechtova, 6 min pěšky

LM + LS (TJ Malešice, LC Slavia Praha): METRO: Skalka (A) dále BUS 177, 195 

výstupní stanice Malešické náměstí, 6 min pěšky

Frisbee se díky absenci pravidelných zápasů a domácích stadionů do výběru nedostalo. 

Jak je patrné z mapy, lakros se hraje zatím pouze v okrajových částech Prahy. Snahou 

odpovědných lidí by měl být přesun na lukrativnější místa, ideálně blízko základních a 

středních škol.

5.4. Propagace a komunikace

Žádnému ze sledovaných subjektů nezbývají peníze na komerční reklamu v klasických 

médiích. Výjimkou bývá finále amerického fotbalu, na které lákají billboardy a spoty v 

rádiích. Týmy amerického fotbalu se zviditelňují různými charitativními akcemi jako 

jsou návštěvy pacientů v nemocnicích, dětských domovech, spolupořádání dětských dní 

či darování krve. V tomto směru jsou průkopníky, ostatní sporty nic podobného 

nepodnikají. Ve frisbee je známý pouze jeden případ sponzoringu, Písecký tým dostává 

oblečení od firmy Progress a místní radnice přispívá na pronájmy sportovišť. V lakrosu 

je podpora městských částí celkem běžná, využívají ji jak v Radotíně, tak na Jižním 

městě. V lakrosu také existuje řada menších donátorů získaných na osobní přátelské 

bázi. Díky nízkému věku hráčů tento segment ve frisbee chybí, u amerického fotbalu

naopak představuje hlavně u Blackhawks a Panthers nezanedbatelnou položku příjmů. 

Seznam všech sponzorů v příloze.
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Americký fotbal

Každý tým sponzoruje nějaké restaurační zařízení (Lions dokonce 3) a výrobce či 

dovozce doplňků stravy. Spolupráce funguje na bázi barteru. Dalšími častými dárci jsou 

firmy podnikající v internetovém byznysu.

Lakros

V tomto sportu mají sponzory pouze na Jižním městě a v Radotíně. Oba celky podporují 

místní městské části. Většinou Radotínských dárců jsou lokální firmy.

5.5. Internet a on-line marketing

V dnešní době nejrozšířenější komunikační kanál a v porovnání s klasickými médii 

nejlacinější. Tato kapitola se zaměří na internetové stránky zaštiťujících organizací i 

pražských týmů. Sociální sítě bude reprezentovat Facebook (FCB), jenž zaujímá v ČR 

dominantní postavení. Twitter se do výběru nedostal díky malému rozšíření. Navíc 

s ním snad žádný ze subjektů nepracuje. Výhodou FCB proti tradičnímu webu je, že 

provozovatel vidí, kolik a jakých má fanoušků. Nejedná se o bezejmenné I. P. adresy, 

ale o reálné osoby. Což se dá využít při plánování všelijakých kampaní. Navíc FCB 

skupiny bývají stálé, a pokud si nezruší členství či nezablokují obsah, tak neustále 

sledují co provozovatel či jiní fanoušci na provozovatelovu „zeď“ umisťují.

www.caaf.cz (Česká asociace amerického fotbalu)

Ještě na začátku roku 2012 se jednalo o nejhorší stránky s otřesným designem a velkou 

mírou nepřehlednosti. Prošly však radikální modernizační kůrou, pozadí evokuje zdání 

hřiště na americký fotbal, pohyb myši po obrazovce doprovází změna barvy či podtržení 

textu. Web sleduje dění v domácí soutěži i v okolních ligách, reportáže ze zápasů jsou 

většinou k dispozici hned další den. Pěkná je sekce statistik. Trochu chybí článek o 

pravidlech a historii amerického fotbalu, případně alespoň přímý link na wikipedii. 

V odkazech by mohly být kontakty na prodejce vybavení, naopak je příjemná možnost 

se podívat na lokalizaci ligových stadionů s přehledem odehraných i budoucích zápasů. 

Asociace nemá profil na Faceboku.

http://www.caaf.cz/
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přehlednost 5

atraktivita 5

aktuálnost 5

množství informací 4

odkazy 4

celkem 23

Tabulka 8: Česká asociace amerického fotbalu

www.cald.cz (Česká asociace létajícího disku)

Stránky působí přeplácaně, autoři se snaží sdělit příliš mnoho informací na malém 

prostoru. Atraktivitu zvyšuje rolovací lišta pod hlavní nabídkou, přechod z šedivé v 

pozadí na bílou vypadá fádně. Stránky jsou pravidelně aktualizované, ale pokud se 

člověk chce dozvědět výsledky ligových soutěží, musí týden čekat. Vysoká hodnota 

informací uspokojí každého zvědavce, který se snaží zjistit něco o frisbee. V odkazech 

chybí přímý link na týmy (skrývá se v záložce ultimate – jak začít hrát). Asociace nemá 

profil na Faceboku.

přehlednost 3

atraktivita 4

aktuálnost 4

množství informací 5

odkazy 4

celkem 20

Tabulka 9: Česká asociace létajícího disku

www.lacrosse.cz (Czech lacrosse union)

Web je sice přehledný, ale působí zastaralým až amatérským dojmem. Pravidelně se 

aktualizuje pouze mužská sekce, v ženské a mládežnické se objevují články velmi 

sporadicky. Návštěvník stránek získá veškeré informace o lakrosovém dění u nás a 

nemusí je vyhledávat jinde, případně nalezne odkazy na vše, co by ho mohlo zajímat: 

http://www.cald.cz/
http://www.cald.cz/
http://www.lacrosse.cz/
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týmy, prodejny vybavení, turnaje … Unie má sice Facebookový profil, ale vůbec

nevyužívá jeho potenciál a zpětné přebírá zprávy z webu.

přehlednost 4

atraktivita 2

aktuálnost 3

množství informací 5

odkazy 5

celkem 19

Tabulka 10: Czech lacrosse union

Americký fotbal

Do výběru se dostaly všechny pražské celky hrající nejvyšší ligu. U těchto týmu se 

očekává profesionálně pracovaný web s jasnou koncepcí, atraktivním vzhledem, velkým 

množstvím aktuálních informací. Jedná se o následující trojici:

www.blackhawks.cz (Prague Black Hawks)

Stránky jsou přehledné, atraktivní i aktuální. Možná by 2. Vodorovná lišta v půlce 

stránky mohla být svisle nalevo, což by posunulo logo týmu doprostřed a byly by trochu 

výraznější obrázky v pozadí. Množství informací o dění kolem klubu je obrovské. 

Překvapuje absence jakýchkoliv odkazů (vyjma stránek sponzorů). Pěkně zpracovaná je 

sekce členského programu pro fanoušky. Nabídka suvenýrů ve fanshopu by měla být 

širší (obsahuje pouze několik typů čepic a jedno triko). Zájemci o hraní v týmu se bez 

problémů dozvědí, čas i místo konání tréninků a na koho se mají obrátit. Perfektní je 

propojení webu s FCB, týmovými videi na Youtube, Twitterem a Googlem +. Google+ 

žádný jiný klub nevyužívá. Jedná se o zajímavou, zatím nepříliš rozšířenou, novinku.

Výborně provozovaný FCB profil má 779 fanoušků.

http://www.blackhawks.cz/
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přehlednost 4

atraktivita 5

aktuálnost 5

množství informací 5

odkazy 2

celkem 21

Tabulka 11: Prague Black Hawks

www.praguepanthers.cz (Prague Panthers)

Web je moderně zpracovaný, přehledný, atraktivní a aktuální. Potěší záložka odkazů, 

fórum i přehledné tabulky na úvodní stránce, kde se návštěvník ihned dozví, jak si klub 

vede. Naopak matoucí se jeví složka cheerleaders, když tým v současnosti žádné 

roztleskávačky nemá. Fanshop nabízí pestrou škálu suvenýrů. Oddíl nabírá pouze 

nejmladší zájemce (7 – 12 let do flagfootbalu, 13 – 15 let do týmu kadetů). Na FCB se 

klub prezentuje bravurně a má 2403 fanoušků.

přehlednost 5

atraktivita 5

aktuálnost 5

množství informací 5

odkazy 5

celkem 25

Tabulka 12: Prague Panthers

www.lions.cz (Prague Lions)

Z celé trojice amerického fotbalu působí nejvíc amatérským dojmem. Web je sice 

přehledný i aktuální, ale na designu by to chtělo zapracovat. Nešťastně se jeví striktní 

rozdělení na juniorský a seniorský tým, jako by se jednalo o dva úplně jiné subjekty. 

Opět chybí odkazy kromě linků na stánky sponzorů. E-shop nabízí nejširší sortiment ze 

všech týmů. Neobvyklé je použití Vimea místo rozšířenějšího Youtube pro uchovávání 

videí. Pochvalu si zaslouží video galerie obsahující nejzajímavější momenty 

http://www.praguepanthers.cz/
http://www.lions.cz/
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z posledního zápasu. Zájemci o hraní v Lions nemají žádnou speciální sekci, základní 

informace se dozví ze sekce Junioři. Na FCB má juniorský tým 574 fanoušků, seniorský 

432.

Přehlednost 4

atraktivita 3

aktuálnost 5

množství informací 3

odkazy 2

celkem 17

Tabulka 13: Prague Lions

Podle srovnání mají nejlepší web Panteři, kteří dostali v každé kategorii plný počet 

bodů. Druhé místo Jestřábů způsobila velmi slabá sekce odkazů a o trochu menší 

atraktivita stránek. Lvi naopak zaostali ve všech sledovaných nejhorší hodnocení vyjma 

aktuálnosti.

Frisbee

V přehledu jsou opět všechny pražské oddíly, kromě tradičního týmu FUJ s mladou 

členskou základnou, který nemá ani internetové stránky ani profil na FCB. Zde se 

kvalita odvíjí od toho, zda v týmu hraje někdo schopný web vytvořit a jak je v tom 

dobrý. Aktuálnost zase závisí na dobrovolníkovi, jenž by byl ochoten stránky zásobovat 

novinkami. 

www.praguedevils.org (Prague Devils)

Web je celkem přehledný, design na dnešní dobu velmi zastaralý. Návštěvník se dozví 

informace formou zpětných reportáží z turnajů, pokud se zrovna žádný nekoná, tak web 

i několik měsíců mlčí. Samostatný prostor dostala galerie hráčů a historie 

nejúspěšnějšího českého týmu. Stránka s odkazy by zasloužila aktualizovat. Obsahuje 

linky na již neexistující týmy a naopak postrádá kontakty na aktivní oddíly.

Nadstandardní je plán akcí se seznamem tréninků a turnajů, na které se oddíl chystá.

FCB profil má pouhých 7 fanoušků.

http://www.praguedevils.org/
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Přehlednost 4

atraktivita 2

aktuálnost 3

množství informací 3

odkazy 2

celkem 14

Tabulka 14: Prague Devils

www.p7.cz (Prague Seven)

Stránky jsou přehledné s obyčejným designem. Podobně jako u Devils informuje 

pomocí reportáží z turnajů. Ze všech frisbee stránek prochází nejčastější aktualizací.

Pozvánka na tréninky a informace o tradičním turnaji pořádané týmem mají svoje sekce. 

V odkazech se nachází pouze fotogalerie z turnajů od několika autorů. Na FCB je 67 

fanoušků, chtělo by to však pravidelnější příspěvky.

přehlednost 4

atraktivita 3

aktuálnost 4

množství informací 3

odkazy 1

celkem 15

Tabulka 15: Prague Seven

www.frisbee-tree.estranky.cz (T.R.E.E.)

Týmová prezentace vytvořená pomocí přednastaveného formuláře. Kromě tréninkové 

sekce naprosto neaktuální, s velmi slabým obsahem. FCB má 23 fanoušků.

http://www.p7.cz/
http://www.frisbee-tree.estranky.cz/
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přehlednost 4

atraktivita 2

aktuálnost 1

množství informací 2

odkazy 1

celkem 10

Tabulka 16: T.R.E.E.

www.terriblemonkeys.cz (Terrible Monkeys)

Pěkně moderně zpracované stránky. Poslední aktualizace je však více než rok stará. 

Spousta informací pro nové hráče, o frisbee, stávajících členech jistě potěší každého 

návštěvníka. V odkazech se nachází všechny zásadní české weby spojené s diskovým 

sportem. FCB profil má 2 fanoušky.

přehlednost 5

atraktivita 5

aktuálnost 1

množství informací 3

odkazy 3

celkem 17

Tabulka 17: Terrible Monkeys

www.zlutazimnice.cz (Žlutá Zimnice)

Společně s Terrible Monkeys nejlepší frisbee web. Stránky prochází nárazovou 

aktualizací, skoro každý měsíc se objevuje článek s výsledkem z nějakého turnaje.

Samostatný prostor mají tréninky (neaktuální) a pravidla frisbee. Na FCB je 97 

fanoušků, objevuje se na něm však málo novinek.

http://www.terriblemonkeys.cz/
http://www.zlutazimnice.cz/
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přehlednost 5

atraktivita 5

aktuálnost 2

množství informací 2

odkazy 1

celkem 15

Tabulka 18: Žlutá Zimnice

Kvalita frisbee stránek je o poznání horší než u amerického fotbalu. Rozdíly mezi 

jednotlivými subjekty (kromě T.R.E.E.) jsou velmi malé. První místo obsadili Terrible 

Monkeys hlavně díky přehlednosti a atraktivitě, kdyby byl i aktuální obsah, tak by 

náskok byl výraznější. O druhou pozici se dělí Prague Seven (nejpravidelněji 

aktualizovaný frisbee web) se Žlutou Zimnicí (podařený design podobně jako u Terrible 

Monkeys). Čtvrté místo náleží Prague Devils, kteří v žádné kategorii vyloženě 

nepropadli, ale ani neoslinili. Páté místo T.R.E.E. vychází z potřeby tohoto týmu mít 

stránky, ale výsledek je tristní.

Lakros

Kvarteto internetových stránek slouží sedmi týmům. Radotínský web totiž zastupuje 3 

oddíly (LCC, ForFun a Wolves), ale hlavní prostor je věnován LCC. Hodnocení 

následuje níže.

www.lcc-radotin.cz (LCC Radotín)

Web je přehledný, plný zpráv a pravidelně aktualizovaný. Atraktivitě ubírá velké 

množství odkazů (lišta v pravé i dolní), záložka odkazy pak působí skoro zbytečně. 

Mezi velké bonusy patří velká fotogalerie monitorující všemožné události, sekce pro 

členy udávající výši příspěvků, informující o trénincích i soustředění a stránky o 

tradičním turnaji pořádaném oddílem každý rok. Na FCB je 72 fanoušků. FCB zde

velmi vhodně doplňuje web.

http://www.lcc-radotin.cz/
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přehlednost 4

atraktivita 3

aktuálnost 5

množství informací 5

odkazy 5

celkem 22

Tabulka 19: LCC Radotín

www.slavialax.cz (LC Slavia Praha)

Návštěvníka čekají na webu pravidelné novinky z klubového dění, slušná fotogalerie a 

informace o trénincích, kalendář s plánovanými akcemi a náborový leták. Stránkám se 

nedá upřít přehlednost, ale vzhled by zasloužil předělat. FCB opět vhodně doplňuje dění 

na webu a má 495 fanoušků.

přehlednost 4

atraktivita 3

aktuálnost 5

množství informací 4

odkazy 5

celkem 21

Tabulka 20: LC Slavia Praha

www.lcjm.cz (SK LC Jižní Město)

Úvodní stránka obsahuje příliš mnoho informací, což způsobuje drobnou nepřehlednost.

Novinky se vyskytují sporadicky. Nabídka je standardní: tréninky, fotogalerie, nábor, 

profily hráčů a kontakty. Překvapí však sekce určená dětem. Na FCB jsou dva subjekty 

komentující dění v oddíle, jeden má 162 členů a druhý 165. Rozhodně by stálo za 

zvážení jeden zrušit a druhému se věnovat naplno, hrozí duplicita příspěvků a pozornost 

fanoušků se zbytečně tříští.

http://www.slavialax.cz/
http://www.lcjm.cz/
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Přehlednost 4

Atraktivita 4

Aktuálnost 3

množství informací 4

Odkazy 5

Celkem 20

Tabulka 21: SK LC Jižní Město

www.malax.cz (TJ Malešice)

Nejslabší web ze všech. Chybí základní informace, vyjma několika týmových fotografií 

různého stáří se návštěvník nic nedozví. Naopak na FCB jsou pravidelné aktualizace a 

upoutávky, které sleduje 301 fanoušků.

Přehlednost 3

Atraktivita 2

Aktuálnost 2

množství informací 3

Odkazy 1

Celkem 10

Tabulka 22: TJ Malešice

Kromě Malešického webu, který existuje jen kvůli tomu, aby tým něco měl, se jedná o 

zdařilé klubové prezentace. Rozdíl mezi prvním Radotínem a třetím Jižním Městem je 

pouhé dva body. Pro úplnost zbývá dodat, že druhé místo obsadila Slavia.

Z přehledu vyplývá, že si potenciál internetu nejvíce uvědomují týmy amerického 

fotbalu.  Vzhled stránek a aktuality jsou nejlepší ze sledovaných subjektů. Informují 

nejen o tom, co bylo (specialita frisbee), ale i o budoucích akcích. Jediní nabízí přímou 

spolupráci sponzorům/partnerům. V případě frisbee se dá hovořit o promarněné šanci. 

Vést web formou kroniky a dát vědět o trénincích je v dnešní době málo. Návštěvníci 

chtějí přidanou hodnotou, kterou mohou představovat fotografie, videa, upoutávky na 

budoucí činnost, atraktivní design, novinky z dění v oddíle. Lakros se dá rozdělit do tří 

http://www.malax.cz/
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stupňů: 1) jak by to mělo vypadat – LCC Radotín, 2) dobrý základ, na kterém je potřeba 

zapracovat – SK LC JM a LC Slavia Praha, 3) takhle tedy rozhodně ne - TJ Malešice.

Pořadí webů podle bodů:

Pořadí Web Název organizace Počet bodů

1. www.praguepanthers.cz Prague Panthers 25

2. www.caaf.cz Česká asociace amerického fotbalu 23

3. www.lcc-radotin.cz LCC Radotín 22

4. www.slavialax.cz LC Slavia Praha 21

www.blackhawks.cz Prague Black Hawks

5. www.lcjm.cz SK LC Jižní Město 20

www.cald.cz Česká asociace létajícího disku

6. www.lacrosse.cz Czech lacrosse union 19

7. www.terriblemonkeys.cz Terrible Monkeys 17

www.lions.cz Prague Lions

8. www.zlutazimnice.cz Žlutá Zimnice 15

www.p7.cz Prague Seven

9. www.praguedevils.org Prague Devils 14

10. www.malax.cz TJ Malešice 10

www.frisbee-tree.estranky.cz T.R.E.E.

Tabulka 23: Srovnání všech webů

Přímému porovnání internetových stránek, kralují Prague Panthers, následovány ČAAF. 

Nejhorší webovou prezentaci mají TJ Malešice a T.R.E.E. Může být diskutabilní, zda 

mají všechny sledované kategorie sejnou hodnotu. Je počet odkazů stejně důležitý jako 

čerstvost informací? Přehled ukazuje, že kdo se věnuje svému webu, tak to dělá 

komplexně. Pokud dobré stránky v některé kategorii zaváhaly, napravily to jinde a 

výsledky potvrdily první dojem, který návštěva webu v pozorovateli vyvolá.

http://www.praguepanthers.cz/
http://www.slavialax.cz/
http://www.lcjm.cz/
http://www.cald.cz/
http://www.lacrosse.cz/
http://www.terriblemonkeys.cz/
http://www.lions.cz/
http://www.zlutazimnice.cz/
http://www.p7.cz/
http://www.praguedevils.org/
http://www.malax.cz/
http://www.caaf.cz/
http://www.lcc-radotin.cz/
http://www.blackhawks.cz/
http://www.praguedevils.org/
http://www.frisbee-tree.estranky.cz/
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Přímé propojení FCB s webem nabízí kompletní trio z amerického fotbalu, Radotín a 

Slavie z lakrosu a Žlutá Zimnice z frisbee. Jedná se o funkci, kterou by měli všichni, 

kteří chtějí uspět na internetovém poli, zvážit.

Nejlepší práci s Facebookem opět předvádí americký fotbal, který zásobuje své 

fanoušky kontinuálním proudem novinek. Ti si pak připadají více jako součást týmů a 

dá se předpokládat jejich zvýšený zájem o všechny činnosti spojené s oddílem. Lakros 

obsadil těsně druhé místo, ať už v počtu podporovatelů nebo pravidelností zpráv. 

Překvapivý je nejmenší počet odběratelů u tradičního úspěšného týmu z Radotína a 

naopak vedení ne tak dobré Slavie. FCB nejméně využívá frisbee.

5.6.  Pozorování

Vybraná utkání (turnaje) zastupují běžná ligová utkání v daných sportech na území ČR. 

Trochu se vymyká Memoriál Aleš Hřebeského, který svým pojetím ostatní akce 

převyšoval. Na srovnatelné úrovni s memoriálem by bylo pravděpodobně finále 

amerického fotbalu - tzv. Czech Bowl, které se však kvůli prázdninovému termínu do 

srovnání nedostalo. Návštěvy na zápasech probíhaly od podzimu 2011 do léta 2012.

Cílem fotbalu bylo vidět každý pražský tým v domácím prostředí. Ligový zápas u 

Panthers nahradilo utkání nejvyšší rakouské soutěže - AFL, jenž slibovalo atraktivní 

konfrontaci dvou top týmů. Frisbee reprezentují halové mixové mistrovství a dva 

venkovní kvalifikační turnaje. U lakrosu byl výběr ovlivněn atraktivitou daných událostí 

a diváckým komfortem. Díky pohodlí zcela vypadlo hřiště v Malešicích, kde kromě 

domácích hraje své zápasy i Slavia. Areál je špatně dostupný MHD a diváci tam nemají 

žádné zázemí (chybí místo na sezení odkud by se dal zápas sledovat, není tam žádný 

přístřešek chránící před nepřízní počasí a sociální zázemí se nachází pouze v hráčských 

šatnách nebo přilehlé restauraci). Při posuzování zajímavosti se vycházelo z 

předpokladu, že turnaj nabídne lepší podívanou než jednotlivý ligový zápas.
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Americký fotbal

1) 1. 4. 2012, Atletický stadion Slavia, Praha 10: zápas AFL Prague Panthers vs 

Swarco Riders Tirol. Vstupné: 100,- Kč. 

Velice chladné i když slunečné počasí přilákalo na stadion cca 200 návštěvníků. Před 

začátkem utkání diváky rozehrálo krátké vystoupení cheerleaders (Panthers jejich 

služeb využívali pouze pro zápasy AFL). Na hřišti od začátku dominovali hosté z 

Rakouska, takže domácí fanoušci měli málo příležitostí zajásat či povzbudit svůj tým.

Potěšila restaurace i toalety prakticky přímo na tribuně. Sedí se na lavicích, které nejsou 

moc příjemné. Bohužel se jedná o standard na všech třech fotbalových stadionech, 

akorát se liší materiálem (zde se jedná o dřevo, u Lions s Blackhawks o plast). Utkání 

doprovázel svými postřehy dobrý komentátor, chyběla časomíra a naopak byl k 

dispozici ukazatel skóre. Za lavičkou domácího týmu (přímo před tribunou) se 

nacházely bannery nejdůležitějších sponzorů vyvedené do jednotného designu s bílým 

pozadím, tak ani nepůsobily nějak rušivě. Zajímavé je, že na dresech figurují jména 3 

společností, jenž už Blackhakws nesponzorují. Jedná se o Wertinestition, Mohawk a a 

Autoglas Service. Velice překvapil rakouský celek, který dorazil s televizním štábem, 

vlastním komentátorem a kamerou. Nabídl tak svým fanouškům online přenos, který 

bylo možné si pustit ještě v přesně danou hodinu týdnu ze záznamu. Obraz se nijak 

nezasekával a doprovázela ho velice povedená grafika. Zápasy z jejich domácího 

stadionu snímají dokonce čtyři kamery a samozřejmostí jsou opakování 

nejzajímavějších akcí, které u tohoto jednoduchého přenosu chyběly. Utkání skončilo 

10:37 v neprospěch domácích.

2) 14. 4. 2012, Areál UK v Hostivaři, Praha 10: zápas ČAAF Prague Black Hawks vs 

Wroclaw Giants. Vstupné: 50,- Kč. 

Ve slunečném počasí našlo na chátrající stadion cestu 75 diváků. Jeho nejlepší částí je

travnatá hrací plocha, na které je vidět péče majitelů. Celý areál patří Karlově 

univerzitě, jenž by neměla mít problém dostat dotaci či grant na rekonstrukci tribun, 

škvárového oválu i zázemí. Hledání toalet pro neznalé místních poměrů představuje 

docela tvrdý oříšek. Opět chyběla časomíra. Mezi klady naopak patřilo občerstvení z 

restaurace Bejzment, přestávková soutěž pro diváky a komentátor. Podle subjektivního 
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hodnocení mají Black Hawks nejlepší fanoušky. Kolem hřiště bylo umístěno několik 

bannerů sponzorů. Na dresech se prezentovali aktuální donátoři CENTR GROUP, USN, 

Óčko a Glanzis. Zápas vyhráli Black Hawks v poměru 24:12.

3) 29. 4. 2012, rugbyové hřiště Tatry Smíchov, Praha 5: zápas ČAAF Prague Lions vs 

Brno Alligators. Vstupné: 50,- Kč. 

Příjemné slunečné počasí nalákalo do hlediště 150 diváků.14 Na tribuně bylo znát, že má 

nejlepší léta za sebou. Kromě absence časomíry překvapil i chybějící ukazatel skóre. 

Utkání dost poznamenala neúčast komentátora, který by objasňoval dění na hřišti. 

Americký fotbal nemá jednoduchá pravidla a ani tři zápasy nestačily k plnému 

proniknutí do všech herních situací. Jediné toalety se nacházejí v dřevotřískové budově, 

která supluje restauraci, klubovnu a šatny hráčů. Její nevýhodou je nevábný zjev a fakt, 

že divák musí cestou k ní obejít skoro celé hřiště. Občerstvení nabízelo tradiční 

sortiment: pivo, limo, párky, klobásy, hranolky ... Přímo u tribuny pak byl stánek s 

jakýmsi energy drinkem, vypadajícím jako coca-cola. Nadstandardní nabídkou bylo 

pískoviště, prolézačka a houpačka pro děti. Utkání se odehrávalo v poklidné atmosféře, 

kdy domácí tým neustále vedl. Za některé akce si vysloužil potlesk a povzbuzení od 

přítomných fanoušků. Hřiště obklopovaly plakáty sponzorů, ale bohužel se jednalo  

podporovatele týmu rugby, kterému hřiště patří. Hráči na dresech žádnou reklamu 

neměli. Lions vyhráli 54:13.

Frisbee:

1) 25. - 26. 2. 2012, hala Lokomotiva, Plzeň: „ HMČR 2012 mix“ – halové mistrovství 

České republiky ve smíšené kategorii. Vstupné zadarmo.

Jedná se o tradiční místo na mapě ultimate akcí. Hostitelský tým tu pořádá i neligový 

turnaj. Finále ligy se konalo v moderní klimatizované hale. Kvůli absenci vstupenek se 

nedá určit počet diváků, kteří do haly pouze nahlédli. Opravdový divák, který by si sedl 

na zem za postranní či koncové čáry (jiná možnost kromě sledování ve stoje v této 

tělocvičně neexistuje), nedorazil ani jeden. Potenciální fanoušci by v tomto objektu měli 

široké možnosti využití času mezi zápasy svého oblíbeného týmu v podobě lezecké 

stěny, posilovny, sauny, restaurace, bowlingu, squashe, badmintonu ... Zázemí zde bylo 

                                                            
14 počty diváků u zápasů 2) a 3) ze stránek ČAAF, zápas 1) odhad
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na skvělé úrovni. Čas a stav jednotlivých zápasů bylo možné sledovat na elektronické 

tabuli, která není ve frisbee úplně běžná. Pro všechny sledované akce v tomto sportu je 

shodná absence sponzorů a naopak nabídka týmových předmětů - disků, odznáčků, 

dresů a mikin. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. Pořadí na prvních třech místech:

1. Žlutá zimnice A

2. Prague Devils

3. Pražská 7

Spirit of the Game: Pražská 7

2) 21. - 22. 4. 2012, Humpolec a Hněvkovice: 1. kvalifikační turnaj. Vstupné zadarmo. 

Turnaj se odehrával na třech hřištích. Dvě byla v areálu FK Humpolec a jedno v 

několikasethlavé vesnici Hněvkovice nedalo Humpolce. V této lokalitě se frisbee hrálo 

poprvé v historii. Celou akci doprovázelo velice chladné počasí. V Hněvkovicích se z 

ultimate vyklubala zajímavá atrakce, při jejímž sledování se v průběhu víkendu 

vystřídalo cca 30 zvědavců. Žádný "divák" však nevydržel déle než jeden zápas. 

Dorazivší mohli sedět na několika obyčejných lavičkách bez opěradel lemujících jednu 

stranu hřiště. Hrací plocha byla v katastrofálním stavu se spoustou nerovností, což 

vyústilo ve zranění jednoho hráče, kterého musela odvézt sanitka. Čas sledoval vždy 

některý hráč na hodinkách, skóre si otáčeli samotní hráči na klasické sportovním 

počítadle. Na celý areál připadlo pouhé 1 WC! Stánek s občerstvením provozovaný 

místními fotbalisty nabízel pouze sušenky, pivo, kofolu a klobásy. V Humpolci byla 

odezva obyvatel daleko slabší a do areálu zavítalo maximálně několik jednotlivců. 

Každé ze dvou hřišť zde obklopuje dvouposchoďová betonová tribuna s absencí dřeva 

či plastové lavice, která by oddělila sezení od chladného podkladu. Nabídka místní 

restaurace byla standardní obohacená o steaky a grilovaná kuřata. Čas zde hlídal 

software v počítači, který zahajuje i ukončuje zápas "jinglem" a hlásí 5 minut do konce 

zápasu. Ukazatel skóre byl opět manuální. Turnaje se zúčastnilo 14 týmů v open 

kategorii a 8 ženských oddílů.
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Pořadí open:

1. Prague Devils

2. FUJ A

3. Yellow Block B 

Spirit of the Game: FUJ B

Pořadí ženy:

1. Prague Devils

2. 7 opic 

3. Yellow Block

Spirit of the Game: 7 opic

3) 12. - 13. 5. 2012, Malšice a Lom, 2. kvalifikační turnaj. Vstupné zadarmo.

V Malšicích se kvalifikace konají již několik let, v Lomu se poprvé hrálo vloni díky 

nárůstu počtu týmů. Malšice jsou malé město nedaleko Tábora a Lom vesnička ležící v 

jejich sousedství. Na turnaj nezavítal žádný divák. Sobotní program poznamenal silný 

déšť, který znemožnil po celé dopoledne využívat jedno hřiště. V neděli bylo slunečné a 

příjemné počasí. V Lomu není kromě hrací plochy a oprýskané budovy s nepěkným 

WC, sprchami a šatnami zhola nic. Ani lavičky pro případné fanoušky. V Malšicích je

velká zastřešená tribuna, která byla neustále obležena hráči a jejich věcmi. Potenciální 

divák by měl problém na ní najít volné místo. Tribuna leží hned u hlavního a je z ní 

slušný výhled i na druhé hřiště. Restaurace u areálu nabízí plnohodnotné obědy a 

večeře. Místní obyvatelé ji hojně navštěvují, na frisbee se však žádný z nich podívat 

nepřišel. Na turnaji hrálo 12 týmů v open divizi a 7 v ženské.

Pořadí open:

1. Yellow Block

2. FUJ A

3. Tree Monkeys A 

Spirit of the Game: FUJ B

Pořadí ženy:

1. LayD's 

2. Yellow Block

3. Prague Devils 

Spirit of the Game: 7 opic
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Lakros:

1) 6. 11. 2011, ZŠ Květnového vítězství, Praha 4: zápas SK Jižní Město vs For Fun.

Vstupné zadarmo. 

Jeden z prvních zápasů sezony přilákal do hlediště 40 diváků. Utkání se odehrávalo na 

jednom z nejmodernějších zastřešených stadionů v ČR určených pro lakros. Další je 

hokejbalová hala Na Košutce v Plzni. Návštěvníci byli jednoznačně na straně domácího 

týmů, který neustále hlasitě povzbuzovali. Zápas nabídl dramatickou podívanou, která 

dospěla až do prodloužení, kde se radovali domácí hráči. Na stadionu se sedí na 

pohodlných plastových sedačkách. WC byla čistá, nabídka občerstvení standardní. 

Všechny důležité údaje o utkání bylo možné sledovat na velké světelné tabuli. V 

případě gólu či vyloučení hlasatel oznámil jméno hráče. Překvapila absence stánku se 

suvenýry. Bannery či loga sponzorů nebylo v hale vidět. Důvodem je multifunkčnost 

objektu a střídání sportů: futsal, florbal, stolní tenis ... Domácí vyhráli v prodloužení 

10:9.

2) 3. - 5. 2. 2012 ZŠ Květnového vítězství, Praha 4: 2. Winter Lax Cup – mezinárodní 

turnaj v box-lakrosu. Vstupné: pátek zadarmo, sobota za 30,- Kč, neděle za 30,- Kč, 

celý turnaj 50,- Kč. Počet diváků v průběhu víkendu: 170.

Na turnaji se představila kompletní česká špička doplněná o týmy z Německa, Polska a 

Slovenska. Původně se měli zúčastnit i oddíly z Irska a Kanady, ale na poslední chvíli 

zrušili svou účast. V průběhu celé akce na stadion zavítalo 170 diváků. Oproti 

normálnímu zápasu byla uvolněnější atmosféra a méně se fandilo. V případě povedené 

herní kombinace byl však větší aplaus, zejména od hráčů přihlížejících celků. V neděli 

bylo možné si zakoupit lakrosový sortiment od značek Harrow, Gait a DeBeer, který je 

jinak v ČR obtížně sehnatelný i trika, mikiny a potítka pořádajícího celku (Jižního 

Města). Na zvacím letáku byla kromě tradičních sponzorů JM, uvedena firma AW-Dev 

zabývající se tvorbou a optimalizováním webových stránek. Jej jméno figurovalo i na 

oficiálních internetových stránkách turnaje společně s dalšími subjekty: 4 play (taktéž 

webové služby), Prague Sports (organizování turnajů, sportovních kempů, výměn 

sportovců) a Sportovní turnaje.cz (rozcestník informující o událostech v různých 
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sportech). Na stadionu žádná reklama nebyla, vyjma loga Prahy 11 na hrací ploše.

Turnaje se zúčastnilo celkem 11 týmů. Pořadí nejlepších:

1. TJ Malešice

2. LCC Radotín

3. ForFun

3) 25. - 28. 4. 2012, LCC Radotín Arena, Praha 5: Memoriál Aleše Hřebeského –

prestižní mezinárodní turnaj s účastí amerických a kanadských týmů.Vstupné: středa a 

čtvrtek: 30,- Kč, pátek: 50,- Kč, sobota:  50,- Kč, permanentka na celý turnaj: 100,- Kč,

děti do 12 let včetně: zdarma. 

V Radotíně se těší lakros veliké popularitě. Na zápasy LCC chodí pravidelně přes 150 

diváků. Memoriál Aleše Hřebeského se vypracoval na svátek lakrosu v Česku a do 

srovnání byl zařazen proto, aby ukázal co všechno lze na této sportovní úrovni pro 

fanoušky udělat. Většina prvků by šla implementovat na normální ligové zápasy. Aréna 

s okolím prošla v roce 2001 celkovou rekonstrukcí. Zázemí pro diváky i hráče je na 

perfektní úrovni, do areálu patří i restaurace s každodenním provozem. Pro potřeby 

turnaje byly zřízeny dva stánky se suvenýry a lakrosovým vybavením, dětský koutek

(při ligových utkáních mají děti k dispozici pouze pískoviště a houpačku), „střelecká 

síť“ (zájemci si mohli vyzkoušet rychlost střely), stánek s občerstvením, gril 

s kompletním sortimentem klobás a steaků. Množství toalet zvýšili 3 mobilní WC. 

Událost doprovázel bohatý doprovodný program: tombola, různá vystoupení, ohňostroj 

a sobotní party s živou kapelou. Celý turnaj bylo možné sledovat on-line na 

www.sport.cz/lakros nebo www.net-tv.cz s výborným anglickým komentářem Jima 

Veltmana (kanadské legendy tohoto sportu a současně trenéra České reprezentace).

Záznam finále vysílala ČT4 Sport. Všichni tradiční radotínští sponzoři měli v areálu 

umístěn banner a nalepené své logo na mantinelech. Na turnaji se představilo celkem 16 

týmů. Pořadí:

1. Megamen Boston (USA)

2. LCC Radotín

http://www.sport.cz/lakros
http://www.net-tv.cz/
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3. Green Gaels (CAN)

5.7. Struktura příjmů

Dominantním příjmem jsou členské příspěvky. Nejvíce od svých členů získávají celky 

amerického fotbalu (cca 6500,- Kč platí junioři, 8000 – 9500,- členové dospělého 

týmu). Lakros je výší poplatků uprostřed (junioři cca 2500,- Kč, dospělí cca 3500,- Kč). 

Nejméně vybírá frisbee (junioři 1000 – 1500,- Kč, dospělí 2500 – 3500,- Kč).

Frisbee:

 Členské příspěvky

 Pořadatelství turnajů

 Výroba týmových disků

 Suvenýry (odznaky, dresy, potítka, mikiny)

Téměř každý pražský tým pořádá nějaký turnaj. Všechny činnosti s ním spojené 

vykonávají samotní hráči. Co se jeho prostřednictvím vydělá, pak jde do týmové 

pokladny. Nejpilnější je v tomto směru Žlutá Zimnice, která se stará o 2 halové turnaje 

(Yellow Submarine, Jilemnice Lowcost) a jeden venkovní ligový. Některé turnaje se 

konají mnoho let. Např. Chrast organizovaná Terrible Monkeys letos oslavila 19. 

výročí. Nejstarším mezinárodním turnajem je Whose Baby, který bude v létě potřinácté.

Všechny zápasy v Čechách se hrají s disky od firmy Discraft z USA. Objednávka 

funguje tak, že si tým přichystá logo, které bude chtít mít na discích natištěno a počet 

kusů (většinou kolem 200). Členové týmu mohou získat disk za výrobní náklady. 

Nevyužité disky se pak vozí na turnaje a prodávají dalším zájemcům s patřičnou 

přirážkou (100 – 150,- Kč/kus).

Ucelenou kolekci suvenýrů má pouze tým Atruc z Plzně. Ostatní týmy většinou nabízí 

nějaké drobnosti. S dresy se přímo neobchoduje, ale čile se mění. Na velkých 

mezinárodních turnajích nabízí jedinečnou možnost získat dres svého oblíbeného týmu 

nebo nějaký pěkný kousek do sbírky.
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Informace o frisbee byly získány na základě rozhovorů se zástupci několika týmů a 

osobní zkušenosti.

Lakros:

 Členské příspěvky

 Pořadatelství turnajů

 Suvenýry (odznaky, dresy, potítka, mikiny)

 Sponzoři

 Městské části

 Granty

Podobně jako ve frisbee i v lakrosu existuje několik turnajů pořádaných samotnými 

týmy. Je to tradiční Memoriál Aleše Hřebeského zajišťovaný Radotínem (19. ročník) a 

Winterlax Cup organizovaný Jižním Městem. Oba turnaje se těší podpoře městských 

částí Prahy 16, resp. Prahy 11. Jak JM, tak Radotín využívají příspěvků z grantů na 

chod mládežnických družstev a soustředění. Základní nabídka suvenýrů při domácích 

zápasech nepředstavuje velký příjem do rozpočtu, ale v případě zpopularizování sportu,

se to pravděpodobně změní. Sponzory jsou společnosti, ve kterých pracují samotní 

hráči. V případě Radotína se jedná i o několik lokálních firem. Turnaje pak sponzorují 

prodejci/dovozci lakrosového vybavení.

Základ informací pochází z webu, který byl doplněn rozhovorem se zástupcem týmu z 

Jižního Města.

Americký fotbal:

 Členské příspěvky

 Suvenýry (odznaky, dresy, potítka, mikiny)

 Sponzoři

 Vstupné
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Na navštívených zápasech byly na značné části fanoušků vidět předměty z fan shopu. 

Mezi nejčastěji použité suvenýry patřila trika a kšiltovky. Na rozdíl od předcházejících 

sportů to zde má i kýžený přínosný efekt do týmového rozpočtu. Skladba sponzorů je 

velmi rozmanitá a nelze v ní vysledovat jednoznačný trend. Zastoupeny jsou prodejci 

sladkostí, vín, distributoři potravinových doplňků a energetických nápojů, restaurace, 

hotely, IT firmy, úklidové firmy, společnosti zabývající se ostrahou i potiskem různých 

materiálů. Tento úspěch lze přičíst delší tradici a povědomí veřejnosti o existenci tohoto 

sportu. Nemalý podíl na tom má propracovaná sebe prezentace, kterou lakros ani frisbee 

v takové míře neobjevili. Vstupné ze čtyř domácích zápasů české ligy není vůbec k 

zahození. Panthers si díky vyššímu vstupnému a účasti v Rakouské lize (celkem 8 

domácích utkání) přilepší více.

Informace pocházejí z analýzy internetových zdrojů a rozhovoru se zástupcem jednoho 

pražského týmu.

5.8. Výsledky analýzy SWOT

Na základě dat získaných analýzou internetových zdrojů, návštěvami utkání byly 

vypracovány SWOT analýzy pro jednotlivé sporty.
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Americký fotbal

Silné stránky Slabé stránky

Web

Facebook

Profesionální trenéři

Kariéra v zámoří

Nemoderní stadiony

Finanční náročnost

Vysoké riziko zranění

Show na stadionu

Příležitosti Hrozby

Práce s mládeží

Doplňkové služby

On-line přenosy

Spolupráce s okolím

Ostatní sporty

Nevraživost mezi týmy

Délka sezony

Atraktivita ligy

Tabulka 24: SWOT analýza americký fotbal

Silné stránky

V kapitole internet a on-line marketing vyplynulo, že se v oblasti webu a Facebooku 

jedná o to nejlepší, co lze nalézt. Celé trio týmů má placené americké trenéry 

s bohatými zkušenostmi s univerzitním fotbalem. Jejich snahou je vytvořit co nejlepší 

podmínky pro rozvoj a zlepšení herní úrovně. Prvotním motivačním impulsem pro hraní 

amerického fotbalu může být vidina hrát NFL a živit se jako profesionál. Bohužel v 

Čechách není žádný hráč, který by mohl hrát 2. divizi v universitní soutěži (NCAA) 

natož pak NFL. Stejný aspekt provází přístup k tréninku i zápasům, protože pouze 

nejlepší z nejlepších mohou být členy této soutěže.

Příležitosti

Práce s mládeží mohla být stejně dobře v hrozbách i slabých stránkách. Všechny týmy 

včetně asociace si uvědomují závažnost tohoto problému a snaží se ho řešit. Je to 

klíčová složka pro růst amerického fotbalu v Čechách. Doplňkové služby představují 
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nabídku fan shopu, fotografie, videa a hlavně zápasové servisu v podobě navrhnutých 

zlepšení: permanentky na domácí zápasy, maskot, různé speciální dny, dětský koutek, 

koncert … Přenosy utkání jsou společné pro všechny sporty. Spolupráce s net-tv.cz či 

strizna.cz by měla představovat základní pilíř video materiálů. Naprostým minimem 

nabídky jsou sestřihy nejzajímavějších momentů z utkání umístěných na webu (odkazy 

na tyto spoty na Facebooku). V době, kdy i lepší telefony dokážou natáčet videa ve 

slušné kvalitě, by to neměl být problém. Obzvláště, když ČAAF ukládá povinnost 

domácím týmům pořídit z utkání záznam a umístit ho na web federace. Upravený 

materiál, pak může posloužit k vlastní prezentaci při nabídce sponzorům. Velkou 

příležitostí je barterová spolupráce s okolními poskytovateli služeb. Např. Lions 

s areálem Ladronka, Black Hawks s Golfem Hostivař, Panthers se Slavií (bazénem, 

ledním stadionem, beachvolebalem). Kooperace může začít pouhou výměnou bannerů 

nebo po předložení účtenky (vstupenky) v jednom areálu bude nárok na slevu ve 

druhém areálu. Návštěvník utkání amerického fotbalu obdrží slevu na vstup do bazénu a 

naopak.

Hrozby

Konkurence ostatních sportů se opakuje i u lakrosu a frisbee. Jedná se jak o tradiční 

sporty jako fotbal s hokejem, progresivní sporty: florbal a nenápadně rostoucí hokejbal i 

„nové“ sporty např. sledovaná trojice mezi sebou. Rivalita probíhá jak v divácké, tak 

hráčské rovině. Hráči se často věnují více než jednomu sportu a hrozí riziko, že po 

určité době dají přednost jinému sportu než je americký fotbal, frisbee, lakros. Velkou 

hrozbu představují napjaté vztahy mezi Lions a Black Hawks, které přerostli sportovní 

rovinu. Nezbývá než doufat, že čas tento spor urovná a týmy se budou soustředit na své 

výkony na hřišti. Sezona trvá pouhé 3 měsíce a po zbytek roku se nic neděje (z 

fanouškovského hlediska), na podzim se sice koná juniorská liga, ale to není ono. Je 

proto velmi důležité s fanoušky udržovat kontakt i v mimosezonním období, aby o ně 

týmy nepřišli. Pro hráče je také jistě velmi složité 9 měsíců trénovat a pak pouze 6x –

8x ukázat co umí. Celý model vychází z amerického vzoru, kde však má dlouholetou 

tradici. Pokud se tuto praxi nepodaří vybudovat i u nás, tak se jedná o velkou hrozbu. 

Rozšíření ligy o podzimní část by tuto hrozbu mohlo odvrátit. Atraktivita ligy trpí 

velkými rozdíly ve výkonnosti týmů a může nabídnout pouze několik vyrovnaných 
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zápasů. Toto nebezpečí se bude velmi těžko odvracet, protože špičkové týmy 

(momentálně Black Hawks a Panthers) mají několikanásobně vyšší rozpočty i členskou 

základnu než zbytek ligy. Možností by bylo uvolňovat hráče na hostování do slabších 

týmů.

Slabé stránky

Sehnat v Praze pronájem stadionu s tribunou za málo peněz je nadlidský úkol. Situace 

vychází z finančních možností oddílů a v nejbližší době nelze očekávat její výrazné 

zlepšení. O nutnosti počáteční investice do výstroje a vysokých příspěvcích již byla řeč. 

Zranění vyplývají z povahy tohoto sportu. Show na stadionech je na minimální úrovni, 

ale diváci jí očekávají. Musí se přehodit myšlení manažerů, z co vymyslím pro 100 

diváků, kteří přijdou, na co nabídnu potenciálním příchozím. Vytvořit servis služeb, o 

kterých se bude hovořit a skrze něž na stadion zavítají noví lidé. Pokud se jim tam bude 

líbit,tak není důvod, proč by nepřišli znovu.

Frisbee

Silné stránky Slabé stránky

Středoškolská liga

Finance

Turnaje

Spirit of the Game

Web

Facebook 

Propagace

Orientace na hráče

Příležitosti Hrozby

Volba účasti

On-line přenosy

Smíšené týmy

Přátelská komunita

Ostatní sporty

Volba účasti

Komfort

Víkendový program

Tabulka 25: SWOT analýza frisbee
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Silné stránky

Fungující a rozrůstající se středoškolská liga společně s nízkými náklady na provoz jsou 

největšími trumfy frisbee. Turnaje představují možnost vylepšit si rozpočet, setkání 

s přáteli s ostatních týmů (zatím neexistuje rivalita obvyklá v jiných sportech) a ovlivnit 

místo a čas hraní. Absence rozhodčích představuje úsporu nákladů (v každém sportu 

jsou placení, poněvadž to dobrovolně nechce nikdo dělat), celá myšlenka fair play se 

pěkně vyjímá v propagačních materiálech, to je Spirit of the Game.

Příležitosti

Samotni aktéři vnímají frisbee jako volnočasovou aktivitu se všemi jejími klady a 

zápory. Příležitostí i hrozbou je dobrovolná účast na trénincích a turnajích. Pro lidi, 

kteří mají málo času, se jedná o vítanou možnost věnovat svému oblíbenému sportu. 

Pokud však k tomu bude podobně přistupovat většina hráčů, tak se tým nikdy nesehraje, 

nebude se zlepšovat a vyhrávat. Členy oddílu to pak může přestat bavit a přestoupí 

jinam nebo úplně skončí s frisbee. Hodně hráčů i hráček velmi motivuje existence týmů 

složených z obou pohlaví, kromě korfbalu se jedná snad o jediný sport, který toto 

umožňuje na vrcholové úrovni. Přispívá to i větší pohodě v družstvu. Přátelská 

atmosféra umožňuje nově příchozím rychle zapadnout do kolektivu, účastnit se tréninků 

jiných týmů a jezdit na turnaje, kam se hráčovo družstvo nechystá s oddílem, který se 

ho zúčastní.

Hrozby

Honba po co nejnižších nákladech pro hráče vede k tomu, že se na turnajích spí ve 

stanech či tělocvičnách. Pro mladé nadšence ideální stav. Starším (movitějším) hráčům 

by nevadilo si připlatit za teplou vodu (zázemí většiny fotbalových hřišť funguje na 

bojleru a kromě pár prvních šťastlivců čeká na většinu studená sprcha) a nocleh 

v pořádné posteli. Organizátoři na toto myslí pouze u velkých akcí. Při plánování 

turnaje by bylo dobré na možnost nadstandardní péče pomýšlet. Další hrozba souvisí 

s obrovskou fyzickou zátěží soustředěné do dvou dní. Pokud by chtěl tým odehrát celý 

turnaj v plném nasazení, tak by potřeboval alespoň 21 hráčů na střídání tří formací. 

Tolika lidmi disponuje málokterý oddíl. Nejzajímavější zápasy o medaile konané 

v neděli odpoledne rozhodují často souboje vůlí a ne atraktivní podívaná.
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Slabé stránky

Facebook a web dopadly v hodnocení nejhůře ze sledovaných subjektů. Změnit se to dá 

jednoduše tím, že 1 – 2 studenti z týmu dostanou za úkol stránky aktualizovat: psát 

reportáže, vytvářet upoutávky, nahrávat fota (příp. videa). Nemusí to být jenom 

studenti, ale ti mají nejvíce času. Aktuální internetová prezentace přispěje k lepší sebe-

prezentaci i reklamě. Rodiče potřebují vidět, kam a komu svěří své ratolesti, proto je 

dobré se zapojit do různých dětských dní, osvětových činností zaštiťovanými místními 

úřady, charity a dobročinnosti (věnování nevyužitého oblečení, hraček, darování krve 

…). Před turnajem umístit na viditelná místa několik letáků zvoucích na turnaj (80% 

venkovních turnajů se koná na malých městech či vesnicích). Pro takovéto nahodilé 

návštěvníky zřídit jasně označený informační stánek, kde by se mohli dozvědět 

zajímavé informace, vyzkoušet si házet, případně si koupit disk. Přispělo by to i posunu 

z hráčsky orientovaného k všeobecně známému sportu.

Lakros

Silné stránky Slabé stránky

Atraktivní podívaná

Moderní sportoviště

Rozvojový program

Reprezentace

Lokalita

Propagace

Finanční náročnost

Prostor v médiích

Příležitosti Hrozby

Práce s mládeží

Doplňkové služby

Webové stránky

On-line přenosy

Ostatní sporty

Mládež

Pragocentrismus

Vybavení

Tabulka 26: SWOT analýza lakros
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Silné stránky

Podobně jako u basketbalu se jedná o rychlou akční podívanou. Na hřišti se stále něco 

děje. Pokud by lakros dokázal prorazit v médiích, tak by jistě rychle stoupl počet 

fanoušků. V Radotíně a na Jižním Městě stojí zmodernizované arény s velice slušným 

zázemím pro diváky. Hřiště v Malešicích sice takový návštěvnický komfort nabídnout 

nemůže, ale loni prošlo velkou rekonstrukcí a pro hráče nabízí vše potřebné. Když se 

člověk rozhodne založit nový tým, tak dostane finanční grant od Lakrosové unie, která 

mu ještě zapůjčí potřebné vybavení a pro zájemce nabízí náležité školení. Takto přesně 

vypracovaný „zakládající“ balíček neumožňuje žádný jiný sport. Na odpovědných 

místech sedí lidé, kteří lakros milují a snaží se ho zviditelnit. Důkazem jsou lakrosové

akce celoevropského i celosvětového významu: ME ve fieldlakrosu 2004, MS 

v boxlakrosu 2011 a MS v interkrosu 2012. Reprezentanti sice musí část nákladů hradit 

ze svého, ale unie se snaží, aby tyto náklady byly co nejnižší.

Příležitosti

Většina možností byla popsána u amerického fotbalu. Rozšíření by zasloužil sortiment 

suvenýrů a vytvoření jednoduchého e-shopu (fotografie předmětů, jejich cena, možnosti 

předání či poslání poštou) na webu. Internetové stránky nedopadly špatně, ale chce to 

zmodernizovat design, pravidelně se starat o aktualizace a nabízet před i po-zápasový 

servis hlavně v podobě videí a fotografií.

Hrozby

Mládežnická soutěž sice funguje, ale klesá počet jejich účastníků. Téma se bude 

projednávat na letošní valné hromadě a funkcionáři se budou snažit najít řešení. Jednou 

z cest je navrhované aktivní oslovování škol. V boxlakrosové lize je 7 z 11ti týmů 

z Prahy, fieldlakrosovou ligu hrají dokonce pouze pražské oddíly. Chybí družstva 

z velkých českých měst, Liberce, Hradce Králové, Českých Budějovic, Brna, Ostravy, 

Olomouce … Pro další rozvoj se jeví expanze mimo Prahu jako nanejvýš potřebná. 

V celé republice funguje pouze jeden obchod s lakrosovým vybavením (v „kamenné“ i 

internetové podobě) a jeden dovozce značky Harrow, u kterého je možné si objednat 

pouze zboží této značky. Sortiment obchodu je omezený a v porovnání se zahraničními 

e-shopy i dosti drahý. Při růstu poptávky by to bylo potřeba změnit.
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Slabé stránky

S umístěním stadionů se nedá nic dělat. Pro týmy hrající v Malešicích by byl zajímavý 

přesun do zastřešené haly v Edenu, ale vysoké částky za nájem nejsou v týmových 

možnostech. Možnosti propagace už byly popsány u frisbee a amerického fotbalu. 

Záznamy z důležitých utkání na ČT4 Sport dosvědčují, že si zmiňovaná stanice 

uvědomuje atraktivitu lakrosu. Vyjednavači se nesmí vzdávat a neustále bombardovat 

TV žádostmi o přímé přenosy. Než se tento nelehký úkol podaří naplnit, nezbývá než 

uzavřít smlouvu s net-tv.cz či strizna.cz a každý týden nabídnout fanouškům jeden on-

line přenos. Pochopitelná je propagace pomocí Facebooku a webových stránek 

zúčastněných týmů. Pořízení výstroje vyjde na podobné peníze jako u amerického 

fotbalu. Investicí navíc je lakroska, jejíž násada může zápasovým nasazením prasknout 

a hráč si pak musí koupit novou. Někteří obránci spotřebují i 3 násady za sezonu.
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6. DOPORUČENÍ

Jsou nástroje, které mohou využít všechny tři sporty. Nabízí se možnost barteru 

s vybranými rozhlasovými stanicemi poslouchané cílovou skupinou, např. Evropa 2, 

City, Wave nebo Expres. Upoutávka na zápas výměnou za banner na stadionu a logo 

stanice v zápasovém programu. V případě mimopražského turnaje ve frisbee s lokální 

stanicí, např. Černá Hora (v Královehradeckém kraji), Kiss Jižní Čechy. Týmy 

amerického fotbalu mohou pracovat na svojí účasti v Touchdown magazínu, do TV 

záběrů ze zápasů dostat žádoucí sdělení.

Představit se v bezplatných novinách a časopisech: Sedmička, Metro, McSport (časopis 

řetězce McDonald´s zaměřený na děti základních škol). Neopomenout vysokoškolské 

on-line portály:

 http://www.studenta.cz

 http://www.prostorweb.cz

 http://www.studak.cz

 http://www.vysokeskoly.cz

Týmy by měly navázat kontakt s novými potenciálními hráči či fanoušky. Např, 

absolvovat trénink na Ladronce, Letné či ve Stromovce, efekt umocní použití plné 

výstroje. Stačil by i týmový výběh uzpůsobený po vzoru amerických filmů tak, že 

vepředu běží jeden člověk, hlasitě odříkává sloku úderného sloganu a zbytek týmu mu 

hromadně odpovídá. Opět to chce vybrat frekventovaná místa, kromě již zmíněných 

parků např. cyklostezky Podolí – Modřany nebo okolí Trojského kanálu.

Pokud hráči nebo fanoušci „obětují“ svoje vozidlo, tak se dá pracovat s jejich potiskem. 

Výroba včetně návrhu a umístění na auto vyjde na 16 000,- až 27 000,- Kč v závislosti 

na velikosti vozu a složitosti grafiky.15

Další návrhy vycházejí z dobrovolnosti členů jednotlivých organizací. Problém je 

v samotné ideji dobrovolné činnosti. V ČR se setkává s nedůvěrou a velkou neochotou 
                                                            
15

Ceník polepů aut [online]. 2010. [2012-08-20]. Dostupné z: < http://www.studio-ales.cz/cenik-polepu-
aut-1.phtml>.
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aktérů. V západní Evropě se naopak jedná o zcela běžnou záležitost, kterou si účastníci 

dávají do životopisů a zaměstnavatelé ji kvitují

Využití výstroje k lákání na domácí utkání. V tomto směru je velmi znevýhodněno 

frisbee, ale lakros a americký fotbal z toho mohou naopak těžit. Jedná se hlavně o 

rozdávání letáků ve školách a nákupních centrech. Cílovou skupinou jsou děti mladšího 

školního věku, které mají tendenci reagovat na všechno nové a neobvyklé.

Ve spolupráci s okolními školami uspořádat ukázku svého sportu s možností si ho 

vyzkoušet. Ideální jsou pro to všelijaké dětské dny, bambiriády, dny Země apod.

Pokusit se o vytvoření rekordu či vyvinout nějakou neobvyklou činnost. Celou akci 

zdokumentovat (ideálně fotografiemi i videem) a umístit na sociální sítě.

Zapojit se do běžeckých závodů, jejichž obliba v Praze neustále roste.

Pro rozvoj je také nutné mít dostatek financí na provoz klubu a snížit členské příspěvky, 

které v současnosti představují dominantní složku příjmů jednotlivých týmů. Každý 

manažer může požádat o grant. Pokud žádost dobře napíše a vybere vhodný účel, na co 

získané prostředky použije, tak je velká šance, že příspěvek v řádu několika tisíc 

dostane. Z analýzy schválených žádostí ve sportovní sekci Grantového portálu města 

Prahy (http://granty.praha.eu) vyplývá, že velmi úspěšné jsou soustředění a tréninky 

mládežnických družstev. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 5 – 15 000,- Kč za rok. 

Této možnosti v současnosti využívají lakrosové týmy z Jižního města a Radotína. 

Ostatní kluby by je měli napodobit. V historii lze dohledat jednorázové granty na 

přestavbu a modernizaci hřišť, např. vybudování osvětlení na stadionu Panterů, 

modernizace povrchu hřiště v Malešicích, oprava mantinelů v Radotíně.

Základ úspěchu představuje rozšíření členské základny. Existuje několik cest: 

1) Získání účastí celé školy v nějaké soutěži např. středoškolské lize. Tento bod je 

závislý na dvou osobách: řiditeli školy a tělocvikáři. Řiditel uděluje souhlas k účasti 

v soutěži. Tělocvikář zodpovídá za taktickou, fyzickou i materiálovou přípravu.

Teoreticky by mohla být vynechána osoba tělocvikáře a mohla by stačit chuť studentů 

hrát, ale v praxi to nefunguje. Tito pedagogové také musí projít školením a seznámením 

s novým sportem, což dělají zadarmo a ve svém volném čase.

http://granty.praha.eu/
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2) Nábor jednotlivých hráčů. 

3) Provozování kroužku pro děti. Spolupracovat s místní organizací zaměřenou na tuto 

činnost. V Praze se jeví nejideálněji DDM (Dům dětí a mládeže).

Níže je zpracována ideální náborová akce pro lokalitu Jižního města. Postup je však 

platný všeobecně a lišit se bude pouze lokalitou, výběrem škol a počtem oslovených 

žáků.

Cíl: oslovení co nejvíce žáků okolních ZŠ a SŠ.

Obrázek 3: Mapa Jižního Města

Zdroj: Google maps

Oslovené školy:

1) ZŠ Květnového vítězství 1554

2) Střední škola managementu a služeb s.r.o. (Schulhoffova 844)

3) Michael soukromá střední škola reklamní tvorby (Machkova 1646)

4) ZŠ Mendelova 550
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5) Základní Škola S Rozšířenou Výukou Jazyků (K Milíčovu 674)

6) ZUŠ Křtinská 673

7) Základní Škola A Střední Škola Waldorfská (Křejpského 1501)

8) Základní škola a Střední škola (Kupeckého 576)

9) ZŠ Mikulova 1594

10)ZŠ Ke Kateřinkám 1400

11)ZŠ Květnového vítězství 57

12)ZŠ Donovalská 1684

13)Gymnázium Opatov (Konstantinova 1500)

14)PODNIKATELSKÁ AKADEMIE, s.r.o. (K Milíčovu 674)

15)Bolzanovo gymnázium s.r.o. (Donovalská 1684)

Organizace: Vše začíná kontaktováním ředitelů výše zmíněných škol s nabídkou ukázky 

vybraného sportu, následuje sestavení dvojčlenných předváděcích týmů (dospělý + 

vrstevník oslovovaných), příprava dvou typů letáků: jeden na nástěnky ve všech školách 

(dražší, větší, hezčí), druhý menší pro konkrétní zájemce oslovené předváděcími týmy. 

Finální etapou je návštěva pěti škol v době dopolední výuky (8:30 – 11:30) rozdělená 

do několika fází:

a) Nejprve proběhne rozvěšení velkých letáků na centrálních nástěnkách ve všech 

patnácti školách.

b) Předváděcí tým se zúčastní vyučovacích 4 hodin a přímo tím osloví cca 100 

potencionálních zájemců.

c) Třetí fází bude rozdávání malých letáků o hlavní přestávce.

Finance: 50 ks velkých letáků – cca 700,- Kč, 200 ks malých letáků – cca 400,- Kč. 

Ukázky hry a rozvěšování letáků bude činěno ve volném čase zúčastněných jedinců.

http://maps.google.com/maps/place?ftid=0x470b920ef7e4dee5:0xc567e5c7ba720f6a&q=z%C5%A1+k+mil%C3%AD%C4%8Dovu&hl=cs&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=QT7wTreaDdTJ_QaL3ZGoAg
http://maps.google.com/maps/place?cid=15515389886984772213&q=z%C5%A1+h%C3%A1je&hl=cs&ved=0CH4Q-gswBg&sa=X&ei=bT_wTp-bMsaV_AaAwdTVAw
http://maps.google.com/maps/place?cid=4305216578223600827&q=s%C5%A0+h%C3%A1je&hl=cs&ved=0CGgQ-gswAw&sa=X&ei=9D_wTurPAtnG_Aav7PH2AQ
http://maps.google.com/maps/place?cid=15326600875388923828&q=s%C5%A0+h%C3%A1je&hl=cs&ved=0CHgQ-gswBQ&sa=X&ei=9D_wTurPAtnG_Aav7PH2AQ
http://maps.google.com/maps/place?ftid=0x470b920ef7e4dee5:0xc567e5c7ba720f6a&q=z%C5%A1+k+mil%C3%AD%C4%8Dovu&hl=cs&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=QT7wTreaDdTJ_QaL3ZGoAg
http://maps.google.com/maps/place?cid=3891533180340708256&q=z%C5%A1+opatov&hl=cs&ved=0CF4Q-gswAQ&sa=X&ei=_T7wTu79NNzI_AaIxPyGAQ
http://maps.google.com/maps/place?cid=4603420974036344099&q=z%C5%A1+opatov&hl=cs&ved=0CHAQ-gswAw&sa=X&ei=_T7wTu79NNzI_AaIxPyGAQ
http://maps.google.com/maps/place?cid=15515389886984772213&q=z%C5%A1+h%C3%A1je&hl=cs&ved=0CH4Q-gswBg&sa=X&ei=bT_wTp-bMsaV_AaAwdTVAw
http://maps.google.com/maps/place?cid=15326600875388923828&q=s%C5%A0+h%C3%A1je&hl=cs&ved=0CHgQ-gswBQ&sa=X&ei=9D_wTurPAtnG_Aav7PH2AQ
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Uskutečnění: Testování by proběhlo, po náležitém školení, hráči, kteří ještě chodí na 

některou ze škol z cílové skupiny.

Vyhodnocení: Akce bude hodnocena velice úspěšně, pokud na trénink přijde 20 a více 

nových zájemců, úspěšně 10 - 19 zájemců, nebyl to ztracený čas 1 – 9 zájemců, fiasko 0 

zájemců.

Forma: Ukázka základních herních činností s možností si je vyzkoušet, ukázka výstroje 

a dresů, rozdání letáků.

Celá kampaň je závislá na přístupu ředitelů jednotlivých škol, potažmo tělocvikářů. 

Důležitým prvkem je výběr skutečně vhodných kandidátů do předváděcích týmů. Tato 

propagace by měla aktivně oslovit 500 potenciálních nových sportovců, pasivně žáky 

škol v regionu Praha – Jižní Město. Cílová skupina je dostatečně zběhlá v používání 

internetu a tato akce ji nasměruje k základním informacím. V případě zájmu si další 

informace jednotlivci dohledají sami a zvýší se tím jejich osobní zainteresovanost na 

dění kolem oddílu. Ze strany týmu je nutností vytvoření sekcí pro jednotlivé věkové 

kategorie, aby forma sdělení co nejvíce oslovila danou věkovou skupinu. 

Americký fotbal

Ve shánění financí hraje jednu z klíčových rolí plný stadion. Všem týmům by pomohlo 

přestěhovaní do reprezentativnějších zařízení. Jediný areál, který snese přísnější měřítka 

atletický stadion na Slavii, kde hrají Panteři. Naprosto nedostačující je stadion Black 

Hawks v Hostivaři. Součástí očekávané podívané jsou i cheereladers. Každý klub by je 

měl zajistit na všechna svá utkání. Při pozorování bylo auditorium složeno hlavně 

z rodičů, přátel a kamarádů hráčů. Každý manažer si musí položit otázku, jakou cílovou 

skupinu chce oslovit. V návaznosti na aktuální složení se nabízí rodiny s dětmi. 

Výhodou všech sledovaných stadionů je dostatek místa, kde si lze s dětmi hrát. Klub 

vyhradí prostor pro děti, kde na ně bude dávat pozor brigádník, dobrovolník nebo hráč, 

který nemůže nastoupit do zápasu. Jeho dalším úkolem je vymyslet drobné dětské hry 

(Mrazík, Cukr káva limonáda …), zábavy (skákání přes gumu, panák …) a soutěží 

(přenášení ping-pongového míčku na lžíci po klikaté trase, shazování kuželů tenisákem 

…). 
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Týmy sice pracují s některými marketingovými nástroji jako je klubové členství, 

soutěžemi pro diváky, účastí na charitativních akcích, ale chtělo by to rozšíření. Ideální 

by byly slevové akce na vstupenky (zatím byl zaznamenán jeden pokus 1+1 na úvodní 

zápas sezony u Panterů). Za pokus distribuce lístků zdarma na divácky méně atraktivní 

zápas, aby bylo vidět kolik diváků je ochotno přijít na americký fotbal. Zajímavou 

variantou by byly tematické zápasy. Např. zaměřený na rodinu (nadstandardní nabídka 

zábavného programu pro děti), charitu (fanoušci přinesou nepotřebné oblečení či 

hračky, za které obdrží lístky do tomboly; vybrané věci se dají na dobročinné účely), 

fotografování (diváci by se mohli vyfotit s trofejemi, výstrojí, maskotem apod.).

Při náboru nových hráčů je nutné vyrazit do ulic a aktivně oslovovat mladé chlapce, 

případně zorganizovat velkou propagační akci ve školách v rámci vyučování. Nestačí, 

že se na web a Facebook vyvěsí leták o probíhajícím náboru. Pro seznámení nováčků s 

hrou je možné využít flag football (bezkontaktní verze fotbalu). Jeho verze 4vs4 nebo 

5vs5 by mohla uspět i v hodinách tělesné výchovy. Podmínkou je pod ČAAF zřídit 

orgán, který bude mít celý rozvoj na starost, vybere hrací verzi pravidel, osloví školy, 

vypracuje metodiku vzdělávání učitelů, připraví propagační materiály atd. Celý projekt 

představuje spoustu práce pro tým dobrovolníků. Kontaktovat firmy zabývající se 

organizací dětských táborů s nabídkou půldenního (celodenního) programu. Program by 

obsahoval ukázku flagu, teorii v podobě nejzákladnějších pravidel a praktickou část, 

kdy by se ho děti vyzkoušeli.

Zásadním úkolem pro týmy je nabídnutí videozáznamů či alespoň sestřihů ze zápasů na 

svých stránkách. O což se snaží asociace, jenž tento požadavek zahrnula do svých 

stanov. Jako jediný sport má svůj pravidelný magazín na ČT4. Bohužel se vysílá v 

neatraktivní časy (pracovní dny dopoledne, reprízy pak bývají v brzkých ranních 

hodinách). Cílem pro zlepšení je tedy jeho přesunutí na večer. Stejně jako lakros může 

zkusit oslovit zástupce nových celoplošných televizí, které přichází na Český trh.

Frisbee

Pro širší všeobecné povědomí je nutné přesunout důležité turnaje z vesnic i malých měst 

do větších aglomerací a začít trochu myslet na diváky. Nabídnout jim alespoň základní 

komfort v podobě příjemného posezení, občerstvení a sociálního zázemí.
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Ve finanční sféře má velkou šanci získat dotace na pořádání turnajů středoškolské ligy, 

které zatím příliš nevyužívá. V oslovování mladých hráčů má frisbee nejlepší pozici 

díky fungující středoškolské lize. Dobře pracuje zapojování žáků do regulérních týmů a 

naopak. Vznikají tak silné vazby mezi školou a týmem. Příkladem mohou být 

Gymnázium Nad Alejí a tým FUJ, Gymnázium Špitálská a T.R.E.E., Česko-anglické 

gymnázium České Budějovice a 3SB, Gymnázium B. Němcové Hradec Králové a 

Východní blok. ČALD se musí snažit neustále oslovovat nové školy, aby se zapojily do 

tohoto projektu. Velkým impulsem pro rozvoj by bylo získání stálých předmětů na 

vysokých školách zaměřených na učitelství a tělesnou výchovu. Absolventy těchto 

univerzit by pak bylo lehčí kontaktovat s nabídkou spolupráce. Také zde je možná 

návštěva dětských táborů s ukázkou a následnou hrou. Měla by se prohloubit spolupráce 

se skautskou organizací, z jejíž řad pochází řada hráčů.

Vzhledem k absenci diváků na samotných turnajích, lze těžko očekávat úspěch na 

regulérních televizních kanálech. V oblasti internetu jsou možnosti daleko otevřenějsí. 

Asociace by se měla postarat o on-line přenos nedůležitějších zápasů z každého 

finálového turnaje. Možnost sledování utkání na jakémkoliv počítači připojenému k 

internetu pak inzerovat na všech dostupných webech (frisbee.cz, cald.cz, sport.cz).

Lakros

Na lakros diváci chodí a neplatí žádné vstupné. Mohli by začít platit symbolických 10 či 

20 korun. Z těchto příjmů by se zaplatily doplňkové služby, jejichž prostřednictvím by 

se návštěvnost zvýšila. Nabízí se spolupráce s oddílem aerobiku či mažoretek, který by 

obstaral přestávkový program, soutěže pro diváky o drobné ceny, tombola apod.

Z hlediska financí je nutné rozdělit týmy do dvou skupin: na jedné straně Jižní město s 

Radotínem a na druhé straně Slavia s Malešicemi. První skupinu vedou šikovní 

manažeři, kteří mají slušné výsledky a návrhy se pro ní hledají těžko.  Druhá skupina 

navenek postrádá jakékoliv vedení. Jejím cílem by měl být přesun z nevyhovujícího 

hřiště v Malešicích do lepších prostor. Nabízí se hala Slavie, ve které se loni konalo 

boxlakrosové mistrovství světa. Tímto krokem se výrazně zvýší částka za nájmy, kterou 

by měly pokrýt granty a sponzoři, čili položky, jenž oddíly zatím nevyužívají.
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U lakrosu by měl smysl vznik kroužků (ať už ve spolupráci s některou školou nebo s 

DDM) zaměřených na tento sport. Kvůli finanční náročnosti neexistuje možnost si jej 

vyzkoušet ve škole a ne každý má ambice hrát nějakou soutěž. Kroužky by 

spolupracovali s týmy a zájemci by měli možnost se zapojit do regulérních juniorských 

(dětských) tréninků. 

U takto divácky atraktivního sportu je nezbytná prezentace v médiích. Nemusí se 

spoléhat pouze na veřejnoprávní televizi, ale je možné oslovit zástupce dvou nových 

stanic Prima Cool a Nova Fanda. Prima Cool se zaměřuje na mladší publikum spíše 

mužského pohlaví. Fanda cílí přímo na pánské publikum a má ve svém programu 

velkou dávku sportu. Unie by měla vyčlenit část prostředků na pořízení pravidelných 

on-line přenosů z ligy. Pro začátek by stačilo play-off s finálem, ale časem by se 

nabídka rozšířila i o zajímavé zápasy z regulérní sezony. 



84

7. ZÁVĚR

Sledovaná trojice sportů stojí na okraji zájmu diváků, potenciálních hráčů a sponzorů. 

Velký vliv na to má, že se jedná málo známé a rozšířené sporty. Chybí jim rozšíření po 

celé republice. Lakros a frisbee prakticky neexistují na Moravě a ve Slezsku. Dozvědět 

se o nich je možné prakticky pouze od někoho, kdo je provozuje nebo pokud na ně 

člověk náhodou narazí na internetu nebo některém ze zámořských televizních kanálů.

Uvedená fakta svědčí o téměř nulových marketingových možnostech. Pokud mají týmy 

nějakého sponzora, tak se jedná převážně o příbuzné či dobré známé samotných hráčů. 

Tyto sporty financují samotní hráči v podobě příspěvků (oddílu i asociaci). Pokud chtějí 

aktuální situaci změnit, tak na ně čeká spousta práce. Potřebují zapracovat na vlastní 

medializaci, rozšíření povědomí mezi veřejností, vštípit svým svěřencům prospěšnost i 

nezbytnost dobrovolnictví a hlavně zvětšit juniorskou základnu.

Americký fotbal se celosvětově nachází ve složité situaci. Kromě velikého úspěchu na 

americkém kontinentě v Evropě spíše ustupuje z pozic, které získal v 90. letech 20. 

století a na začátku tohoto tisíciletí. 

Manažerům pražských týmů se nedá upřít snaha. Z pozorování vyplývá, že sledují 

aktuální trendy a snaží se je aplikovat. Nejlépe o tom vypovídají jejich weby, které 

dopadly v hodnocení nejlépe, práce s Facebookem, nabídka klubových členství i 

suvenýrů a účast na charitativních akcích. Naráží však na několik překážek, jež 

představují finanční náročnost (jak na pořízení vybavení, tak klubové příspěvky) a 

nedostatečná práce s mládeží. Druhý faktor se snaží aktivně odstranit. Samotnou 

kapitolu představuje zájem veřejnosti. Lidé v Čechách nejsou zvyklí za amatérský sport 

platit, tak musí nabýt pocitu, že za své peníze získali něco exklusivního. Liga bohužel 

nabízí velmi málo skutečně atraktivních zápasů, hraje se na nemoderních stadionech a 

show na stadionech je na nízké úrovni. Díky drahému vybavení a potřebě velkého 

množství lidí (hráčů i rozhodčích) se pravděpodobně nikdy nestane masovým sportem, 

ale pokud se podaří odstranit nastíněné problémy, tak si svou pozici na české sportovní 

mapě najde.
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O globálním vývoji frisbee hodně napoví nejbližší roky. Bude záležet zda bude úspěšná 

americká profesionální liga (AUDL) a razantní úpravy pravidel zůstanou pouze v ní 

nebo se rozšíří.

V Česku je frisbee v současnosti orientováno pouze na hráče. Organizátoři turnajů slyší 

na nízké ceny pronájmů, což je na jednu stranu dobře, protože díky tomu ušetří i 

samotní hráči, ale na druhou stranu se to odráží v nízkém komfortu zázemí. Trpí tím 

hlavně venkovní sezona hraná často na vesnických hřištích, která nejsou dimenzována 

pro takový nápor lidí. Kromě asociačního webu zbytek týmových internetových stránek 

propadl. Internet představuje většinou prvotní kontakt fanouška s tímto sportem, takže 

je potřeba v tomto směru velmi zapracovat. Na úspěch u diváků si počká dokud ze hry 

nezmizí hluchá místa, čemuž by měla napomoci změna pravidel prosazovaná AUDL. 

Kvůli minimálním nárokům na vybavení, hrací plochu, absenci rozhodčího a fungující 

středoškolské lize by se frisbee mohlo značně rozšířit. Pokud se zvětší povědomí o 

tomto sportu, tak by jeho rozvoji nemělo nic bránit.

Celosvětově se jedná o nepříliš rozšířený sport. V Kanadě, která je kolébkou tohoto 

sportu se hraje poloprofesionální liga. Hrával se pouze v anglofonních zemích, ale v 

poslední době roste počet týmů v oblasti střední Evropy.

Lakros je v Praze trochu specifický. Po sportovní stránce jsou si týmy rovnocenné, ale z 

hlediska vedení se jedná o rozdílné světy. Jižní město s Radotínem trénují a hrají v 

moderních prostorách s pěkným zázemím, uvědomují si důležitost internetu a aktivně 

pracují s mládeží. Téměř přesným opakem jsou Malešice a Slavia Fungují na 

obyčejném asfaltovém hřišti s minimálním komfortem, internet skoro neřeší a juniory 

nemají. Díky požadavkům na drahé hráčské vybavení i na odpovídající hřiště se asi 

nikdy nestane školním sportem, ani se masově nerozšíří a zůstane koncentrován do 

několika míst. Atraktivitou však může směle konkurovat hokeji, mohl by tedy získat 

spoustu fanoušků, pokud se mu podaří prorazit v televizním vysílání.
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