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Anotace

Název: Komparace marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball 

Nymburk a BC Žalgiris Kaunas

Cíle práce: Cílem práce je analýza stávajících marketingových koncepcí 

basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas s ohledem na 

cílové skupiny, marketingové cíle, specifika sportovní reklamy a vhodnost jednotlivých 

částí marketingového mixu a jejich následná komparace. Na základě porovnání vytvoří

návrhy pro zlepšení či změny stávajících marketingových koncepcí.  

Klíčová slova: marketing, marketingová koncepce, marketingový mix, sportovní 

reklama, basketbal

Annotation

Title: Comparison of marketing concepts of basketball clubs ČEZ Basketball Nymburk 

and BC Žalgiris Kaunas

Objectives: The main objective of this work is to analyze current marketing 

conceptions of basketball clubs ČEZ Basketball Nymburk and BC Žalgiris Kaunas as 

refers to the target group, promotion goals, specifics of sport advertising and eligibility 

of particular parts of marketing mix. Based on the comparison to make a concept of 

improvements and changes in existing marketing conceptions. 

Key words: marketing, marketing conception, marketing mix, sport advertising, 

basketball
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1. Úvod

Mezi nejpopulárnější sporty v České republice jednoznačně patří fotbal a lední 

hokej. Fotbalu se aktivně či pasivně věnuje největší část obyvatelstva, má největší 

členskou základnu a zároveň dostává nejvíce mediálního prostoru. Pokud se lidé 

zajímají o jiné sportovní odvětví, musí si informace o něm hledat ve specializovaných 

časopisech nebo na internetových stránkách. Příkladem takového sportu je i basketbal. 

Basketbal nikdy nepatřil k nejpopulárnějším sportům u nás, přestože si udržuje 

stálou členskou základnu a má velmi bohatou historii. Přesto mezi nejúspěšnější týmy      

u nás patří právě jeden basketbalový – ČEZ Basketball Nymburk. V posledním 8 letech 

je suverénem nejvyšší české ligy a úspěšně zastupuje český sport i v zahraničí. Tyto 

úspěchy ale nepřináší jen samá pozitiva.

Jako většina týmů pohybujících se v nejvyšších soutěžích je i klub ČEZ 

Basketball Nymburk obchodní společností, konkrétně akciovou společností. Je tak i pro 

něj komerční oblast tím nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků pro všechny 

aktivity. Musí bojovat o své zákazníky, protože se pohybuje v konkurenčním prostředí. 

Čím úspěšnější klub je a čím více zákazníků obsluhuje, tím snadněji získává partnerství 

se sponzory a tím tedy nejzásadnější zdroj financí pro svou činnost.

Sportovní marketing je proto nezbytnou částí fungování a činnosti sportovních 

klubů. I kluby musí znát přání a požadavky svých zákazníků a plnit je, jinak o ně 

přijdou. Proto aby marketing plnil svou funkci musí klub zohlednit mnoho faktorů, 

které mají vliv na marketingové aktivity. Musí si stanovit ekonomické, sportovní            

a sociální cíle. Na základě analýzy trhu, současné situace a okolí, interních a externích 

faktorů, které mají na klub vliv je možné nasadit jednotlivé nástroje marketingového 

mixu. To vše dohromady tvoří marketingovou koncepci. 

Během studia se mi naskytla možnost na půl roku studovat v cizině, konkrétně 

v Litvě. Litva je zemí, kde je basketbal nejpopulárnějším sportem, dalo by se říci 

druhým náboženstvím. Bylo mi umožněno nahlédnout do fungování místního 

nejlepšího klubu BC Žalgiris Kaunas a to je důvod, proč jsem si vybrala téma 

„Komparace marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk 

a BC Žalgiris Kaunas“. Porovnávám tak nejlepší týmy v daném sportu v odlišných 

zemích, toto srovnání může vyvodit závěry, které mohou zejména českému klubu 

přinést náměty pro změny a zlepšení své marketingové koncepce. 
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2. Cíle a úkoly práce

Hlavním cílem této práce je analýza stávajících marketingových koncepcí 

basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas s ohledem na 

cílové skupiny, marketingové cíle, specifika sportovní reklamy a vhodnost jednotlivých 

částí marketingového mixu a jejich následná komparace. Na základě porovnání vytvořit 

návrhy pro zlepšení či změny stávajících marketingových koncepcí.  

Dílčí úkoly: 

a) Teoretické vymezení pojmů v oblasti sportovního marketingu, které souvisejí 

s tématem práce

b) Charakterizovat kluby a postavení basketbalu v jednotlivých zemích

c) Analyzovat situaci a činnost klubů

d) Komparace cílů a marketingových strategií klubů 

e) Komparace marketingového mixu v oblastech:

- politika v oblasti produktů

- distribuční politika

- komunikační politika

- cenová politika.
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3. Teoretická východiska

3.1 Marketing

Marketing se v posledních letech, zejména díky vývoji komunikačních 

technologií, rozvíjí mnohem dynamičtěji než dříve. Vznik internetu a jeho obrovský 

rozsah v posledních deseti letech znamenal velké množství nových marketingových 

možností. V dnešní době znamená marketing zejména komunikaci a to jak mezi 

firmami, tak se zákazníky. Na základě znalostí potřeb zákazníků a jiných 

marketingových znalostí můžeme zákazníkům poskytnout odpovídající nabídku             

a vyhodnotit reakci na ni. 

V tržních ekonomikách se firmy ve většině odvětví musí vyrovnávat s velmi 

silnou konkurencí. Navíc nároky zákazníků se zvyšují, dnes už jim nestačí nabízet 

kvalitní produkty. Zákazník požaduje výhodnou (tedy co možná nejnižší) cenu, 

komfortní způsob dodání a poskytnutí různých výhod a doplňkových služeb. Pro firmy 

a jejich marketing je tedy udržení zákazníka jedním z hlavních cílů. 

Definic marketingu existuje nepřeberné množství. Definice Americké 

marketingové společnosti (1985) zní: „Marketing je proces plánování a realizace 

koncepce cenové politiky, podpory a distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit               

a směňovat hodnoty a uspokojit cíle jedinců i organizací.“

KOTLER (2007) v jedné ze svých prací definuje marketing takto: „Marketing 

je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují               

a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními.“(22)

HORÁKOVÁ (1992) uvádí, že „marketing je procesem plánování                     

a naplňování koncepce oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, 

který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců                     

a organizací.“ (13, s. 11)

COOPER a LANE (1999) definují marketing takto: „Marketing je obvykle 

chápán jako vytváření, propagování a poskytování služeb spotřebitelům a podnikům. Ve 

skutečnosti se marketingoví pracovníci zabývají deseti entitami. Zbožím, zkušenostmi, 
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událostmi, osobami, místy, vlastnictvím, organizacemi, informacemi a idejemi.“ (3, s. 

20)

Tabulka 1 - Definice marketingu

Co je marketing? Manažerský proces používaný firmou (jednotlivci či skupinami)

Jaké má cíle? Naplňovat přání a potřeby implementující firmy. Ty mohou 

představovat cokoliv. Může jít o maximalizaci zisku, ačkoli 

cílem komerčních marketingových specialistů obvykle bývá 

dosažení prodejních cílů nebo tržního podílu. Obecněji může být 

cílem ziskové nebo neziskové organizace například změna 

potřeb a přání ostatních jednotlivců nebo skupin.

Jak jich dosahuje? Pomocí společenského procesu, jehož prostřednictvím 

uspokojují další jednotlivci a skupiny své potřeby a přání 

v procesu výroby a směny produktů a hodnot. To omezuje 

chování firmy, která musí pochopit potřeby a přání ostatních 

jednotlivců a skupin a změnit se tak, aby byla schopná vytvářet 

hodnoty a produkty, jež může směnit. 

Zdroj: KOTLER, P. Moderní marketing. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. 1 041 s. ISBN 80-247-1545-7. 

Dnešní marketing znamená víc než schopnost prodat produkt, jde spíše                   

o schopnost uspokojit potřeby zákazníka. Marketingové aktivity začínají ještě před tím, 

než se samotný produkt vyrobí a pokračuje po celou dobu životnosti výrobku, snaží se 

získat nové zákazníky a udržet si ty stávající. Prodej a reklama jsou součástí širšího 

marketingového mixu. Pokud firmy dobře znají potřeby svých zákazníků, vytvoří 

vysoce hodnotné produkty, poskytnou produktu efektivní distribuci a propagaci, 

produkty se potom prodávají mnohem snadněji a reklama není hlavním zdrojem tohoto 

úspěchu. Je součástí marketingových nástrojů, které společně ovlivňují trh. Podstatou 

marketingu je myšlenka, že úspěch vychází z porozumění přání a potřebám okolí            

a vytváření myšlenek, služeb nebo produktů, které tyto potřeby a přání naplňují. 
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3.2 Sportovní marketing

V dnešní době se organizace v oblasti sportu velmi často zabývají obchodní 

činností, která jim přináší finanční prostředky pro své aktivity. Obchodní společnosti 

mají komerční činnost jako svoji hlavní, občanská sdružení ve sportu jako doplňkovou 

v mezí příslušných, zejména daňových, zákonů. Tato skutečnost přináší do sportu 

komerční prostředí a jednotlivé společnosti bojují o své zákazníky, protože i sportovní 

organizace si začaly uvědomovat jak velký vliv mají zákazníci na úspěšnost jejich 

činnosti. Proto se i ve sportu začal hojně využívat marketing, tedy sportovní marketing. 

Jak obchodní společnosti tak i občanská sdružení ho využívají při tvorbě zákaznické 

základny, kdy jde zejména o systematické informování zákazníků, zjišťování přání         

a požadavků zákazníků a tvorbu propagačních strategií. Marketing přináší do sportu jak 

určitá pozitiva, tak i negativa, jak je vidět v tabulce níže.

Tabulka 2 - Co přináší marketing tělesné výchově a sportu?

Pozitiva Negativa

 Ujasňuje komu je určena nabídka TV1)   

a sportovních produktů: členům

                                             diváků

                                             sponzorům

                                             státu

 Diferencuje nabídku TV a sportovních 

produktů na činnosti, které mohou 

přinést finanční efekt a které nikoliv

 Určuje proporcionalitu a prioritu 

dosažení cílů v rovině cílů 

ekonomických, sportovních, sociálních

 Získává doplňkové finanční zdroje, 

které umožňují rozvoj neziskových 

aktivit

 Finance diktují, co má TV a sport dělat

 Pozice financí nerespektuje TV             

a sportovní odbornost

 Marketing vede ke gigantománii 

sportu, smluvní vázanost se sponzory 

omezuje svobodnou volbu (např. ve 

výběru nářadí a náčiní, v osobnostních 

právech sportovce)

 Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání 

zakázaných podpůrných prostředků

 Show (zaměřená např. na reklamu)

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. 1. vydání. Praha: East West, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-
010-5. 

1) TV – tetelená výchova, tělovýchovný
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MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) uvádí, že „sportovní marketing            

se skládá z veškeré činnosti, jejichž cílem je uspokojit potřeby a přání zákazníků 

prostřednictvím procesu výměny. Sportovní marketing má dva hlavní směry: prodej 

sportovních produktů a služeb přímo zákazníkům sportu a uvádění na trh jiných 

spotřebních a průmyslových produktů a služeb pomocí sportovní propagace“. (25)

PITTS a STOTLAR (1996) definují sportovní marketing jako „proces 

navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci 

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

dosaženo cílů firmy“. (30, s. 80)

ČÁSLAVOVÁ (2000) definuje formy marketingu v oblasti sportu takto:

1) Dílčí koncepce marketingu ve sportu

a) marketing jako sportovní reklama – sportovní organizace připravují všechny 

kroky své komunikační politiky. Někdy jsou tyto koncepce za rámec sportovní 

reklamy a zabývají se širším pojetím vztahů a komunikace s veřejností

b) marketing jako sponzorování – sportovní organizace systémově zpracovávají 

nabídku výkonů činnosti pro sponzory, určují jejich cenovou hladinu, určují 

základní komunikační kanály, kterými bude sponzorování prezentováno              

a zabezpečují je obsahově a legislativně.

2) Ucelené koncepty

a) marketingové plány v oblasti služeb

b) marketingové sportovní zařízení

c) marketingové koncepty sportovních organizací (4, s.96)
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3.3 Marketingová koncepce sportovní organizace

V tržní ekonomice musí sportovní organizace a kluby racionálně využívat své 

zejména finanční zdroje. Racionální zacházení s těmito zdroji a vývoj sportovních klubů 

do budoucna ovlivňuje marketingové aktivity. Nejčastějšími důvody pro zpracování 

marketingové koncepce jsou následující:

 ujasňuje, komu je určena nabídka tělovýchovných produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu

 určuje, na kterých trzích bude SK2) působit (trh hráčů, trh nemovitostí, trh 

sportovní reklamy atd.)

 určuje proporcionalitu a prioritu dosažených cílů podle různých kritérií (např. 

obsahových, časových)

 promýšlí volbu strategie dosahovaných cílů

 diferencuje oceňování nabídky tělovýchovných a sportovních produktů 

v návaznosti na zvolenou strategii

 promýšlí realizaci finanční politiky s orientací na vlastní finanční zdroje

 promýšlí koncepci komunikačních vztahů jak s veřejností, tak s interními členy 

(4, s. 97)

Všechny marketingové koncepce jsou orientovány na zákazníky tělovýchovných                

a sportovních organizací a klubů. Jedná se o všechny segmenty zájemců jejich činnosti      

a jsou to zejména: 

a) členové – aktivní i pasivní

b) sponzoři

c) diváci

d) příslušné státní orgány

Marketingová koncepce se potom zaměřuje na uspokojení přání a potřeb těchto skupin.

2) SK – Sportovní klub
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Fáze marketingové koncepce:

1. fáze – jde o analýzu trhu a situace. Řeší se problémy identifikace současné               

a budoucí koncepce sportovní organizace či klubu. 

2. fáze – zabývá se stanovením ekonomických, sportovních a sociální cílů.

3. fáze – nasazení marketingových nástrojů, zahrnuje:

a) promyšlenou plejádu činností, které tělovýchovná a sportovní organizace 

nabídne zákazníkům

b) kategorizaci sportovišť a dalších objektů, ve kterých se činnosti realizují

c) promyšlené interní a externí komunikační kanály 

d) cenovou hladinu všech nabízených aktivit – přijímací poplatky, členské 

příspěvky, vstupné, pronájmy atd.

e) finanční politiku od tvorby finančních zdrojů, jejich rozdělování až po užití (4)

Proces marketingové koncepce je shrnutý i v následujícím schématu:

Schéma 1 - Marketingová koncepce sportovní organizace

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. 1. vydání. Praha: East West, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-
010-5. 
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Ekonomické cíle
Sociální cíle

Strategie produktu
Konkurenční strategie
Strategie orientace na zákazníka
Strategie pozice
Cenová strategie
Další strategie

Politika v oblasti produktů
Distribuční politika
Komunikační politika
Cenová politika
Finanční politika
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3.3.1 Analýza trhu a situace

Při vytváření marketingové koncepce je třeba analyzovat situaci, ve které se 

sportovní organizace či klub nachází a z podmínek okolí musí vycházet následná 

marketingová koncepce. PITTS a STOTLAR (1996) toto okolí dělí na:

a) Spolupracující okolí

Jedná se o všechny fyzické a právnické osoby, které se bezúplatně či za úplatu 

podílí na fungování organizace či klubu a na plnění jejich cílů. Patří sem 

dobrovolníci, pracovníci v určitém typu pracovního poměru, investoři, dodavatelé, 

finanční analytici atd.

b) Konkurenční okolí

K formování marketingové strategie je znalost konkurence velmi důležitá. Je třeba 

sledovat a shromažďovat informace o organizacích pohybujících se ve stejném 

odvětví. Analyzuje se zejména nabídka a vývoj produktů, finanční situace, vývoj 

marketingových nástrojů atd.

c) Ekonomické okolí

Ekonomický stav země samozřejmě výrazně ovlivňuje vývoj sportovních 

organizací, proto tyto organizace musí analyzovat aktuální stav ekonomiky               

a vyvodit z něho efekty, které může přinést. V oblasti sportu jde potom zejména       

o oblast sponzoringu, na kterou má ekonomika velký vliv.

d) Politické okolí

Z pozice fyzických a právnických osob se jedná zejména o vytvoření prostředí 

tolerance nebo netolerance ve veřejné sféře pro specifické obchodní činnosti ve 

sportu.

e) Sociální okolí

Znalost kulturních a sociálních tradic a jejich využívání může přinést pozitivní 

efekty pro rozvoj sportovních organizací a na druhé straně své efekty získá                

i společnost. Tato znalost je důležitá i pro získávání finančních prostředků. Sponzoři 

se více pohrnou do podporování populárního sportu než sportu s malou hráčskou 

základnou a na pokraji zájmu společnosti.
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f) Právní okolí

V českém prostředí se zdá být problematická oblast obchodní činnosti                       

a sponzoringu, které nejsou dostatečně podpořeny právními normami. Např. 

sponzoring není v českém právním systému nijak definován. (4, s. 70)

3.3.2 Stanovení cílů a vytvoření strategie vývoje

I. Cíle sportovního klubu

Z obsahového hlediska dle FREYERA (1991) se cíle sportovního klubu člení na 

tři skupiny: 

1. Sportovní cíle

2. Ekonomické cíle

3. Sociální cíle

Ad 1. Sportovní cíle

a) Krátkodobé cíle (roční): motivace k výkonu, uznání výkonnostního sportu, 

objasňování cílů, přejímání nových sportovních odvětví, cílevědomé 

vyhledávaní talentů a jejich podpora, vzdělávání trenérů a cvičitelů, zlepšení 

tréninkových a cvičebních podmínek.

b) Střednědobé cíle (3 roky): podpora výkonnostního sportu, volného času            

a sportu pro všechny, mnohostranně vytvořená sportovní nabídka, zlepšení 

kvality tréninku a cvičení, odstranění nedostatků na sportovištích.

c) Dlouhodobé cíle (nad 3 roky): podpora zdraví, seberealizace, radost z pohybu      

a hry.

Ad 2. Ekonomické cíle

a) Krátkodobé cíle (roční): nový systém řízení (plánování, organizování, účetní 

evidence, profesionální vedoucí komerčních aktivit), získání kvalifikovaných 

řídících pracovníků, přidělování rozpočtových prostředků podle cílů, zvýšení 

doplňkových finančních zdrojů (sponzoři, komerční činnost), koncepce public 

relations, posílení reklamy.

b) Střednědobé cíle (3roky): zlepšení řízení klubu, zlepšení finanční situace, nová 

image SK pro veřejnost.



11

c) Dlouhodobé cíle (nad 3 roky): úspěšné ekonomické vedení sportovního klubu.

Ad 3. Sociální cíle

a) Krátkodobé cíle (roční): zohlednění mezilidských vztahů, hledání v jiných 

klubech a programech, dotazování členů, spolupůsobení při vytváření cílů, 

identifikace se sportovním klubem, pronikání této činnosti mimo sportovní klub.

b) Střednědobé cíle (3 roky): podpora poskytování společenských forem, hledání 

nových společenských forem, povzbuzování atmosféry porozumění.

c) Dlouhodobé cíle (nad 3 roky): podpora příslušnosti ke sportovnímu klubu, 

společnosti a spokojenost jeho členů. (4, s. 26)

II. Vytvoření strategie vývoje

Základy strategie vývoje spočívají ve strategickém marketingu, vytvoření 

strategického přehledu a výstavby strategické pozice úspěchu. Strategický marketing 

operuje pouze s:

1. Marketingovými cíli, tj. cíli, které byly managementem sportovního klubu vybrány 

k realizaci prostřednictvím určitého trhu.

2. Vlastní strategií, která musí být velmi přesně určena vzhledem k cílům. Příklady 

používaných strategií jsou následující:

 Strategie uplatnění produktu (výrobku, služeb, sportovního výkonu) na trhu

 Konkurenční strategie

 Strategie budování postavení a profilování sportovního klubu

 Strategie orientovaná na zákazníky SK – tj. sportovce, diváky, veřejnost atd.

3. Marketingovým mixem jako realizačním nástrojem strategie. Jednotlivými nástroji 

marketingového mixu se zabývám v následující kapitole. (4, s 27)

3.3.3 Strategické plánování

Postup strategického plánování ve sportovní organizaci:

1. fáze – Určování cílů sportovní organizace 

Z hlediska obsahu jednotlivých cílů je třeba promyslet, jakých cílů dosahujeme nyní       

a jakých chceme dlouhodobě dosáhnout.

2. fáze – Charakteristika současného profilu a funkcí sportovní organizace jejich 

posun do budoucna
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1. Současný profil sportovní organizace

a) Které oblasti sportu organizace zahrnuje

b) Přehled významných konkurentů

c) Silné a slabé stránky konkurence

2. Hlavní současné funkce organizace

a) Služby pro sportovce a trenéry

b) Vytváření podmínek pro realizaci sportu

c) Komunikace a propagace činnosti sportovní organizace

d) Ostatní funkce

3. Přehled cílových skupin a jejich identifikace

 Název skupiny

 Aktuální stav jejich členů

 Nabízené činnosti a služby pro cílové skupiny (aktuální stav)

 Jakým způsobem jsou tyto činnosti placeny?

 Jakými aktivitami je možno získat další nové členy cílových skupin nebo 

současné udržet?

 Kolik bude skupina za nové aktivity a služby platit?

 Bude to krýt náklady na nové aktivity a služby?

 Existují jiné zdroje pro pokrytí nákladů?

3. fáze – Analýza interních faktorů sportovní organizace

Analýza se odvíjí od stanovení subsystémů, které považujeme za důležité 

z hlediska fungování organizace. U těchto subsystémů se pak analyzují přednosti          

a nedostatky. Analýza by měla zahrnovat následující okruhy:

1. Funkce a činnosti sportovní organizace – typy funkcí a jejich kvalita

2. Personální zabezpečení sportovních organizací – počet pracovníků, zda jde            

o placené či dobrovolné, jejich kvalita, týmová práce

3. Členové sportovní organizace

4. Oddíly

5. Sportovní zařízení

6. Určování cen

7. Propagace

8. Komunikace

9. Finance
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10. Závěry z analýzy předností a nedostatků – z analýzy by mělo vyplynout, jaké 

jsou:

a) nejdůležitější přednosti, které chce sportovní organizace udržet

b) nejproblémovější slabiny, které musí sportovní organizace odstranit

c) možnosti, které má sportovní organizace ke zvýšení svých příjmů

d) možnosti, které má sportovní organizace pro smysluplné snížení nákladů

e) prioritní opatření

- dlouhodobá

- krátkodobá

4. fáze – Analýza externích faktorů

Do této oblasti patří vnější možnosti, které se nabízí pro vývoj sportovní 

organizace a dále to jsou možná ohrožení jejího vývoje. Příklady těchto faktorů:

1. Hospodářský vývoj země

2. Demografický vývoj obyvatelstva

3. Legislativní procesy a změny

4. Politická situace

5. Postavení sportu (hodnota) v dané zemi

6. Místní, regionální, národní a mezinárodní vývoj

7. Vývoj v hromadných sdělovacích prostředcích

8. Vývoj konkurentů sportovních organizací

9. Obchodní možnosti sportovní organizace

10. Závěry z analýzy externích faktorů

a) nejdůležitější možnosti, které v nejbližších třech letech ovlivní vývoj 

sportovní organizace

b) největší ohrožení, která mohou zbrzdit či více negativizovat vývoj 

sportovní organizace

c) nejdůležitější opatření, která je třeba učinit

- dlouhodobá

- krátkodobá
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5. fáze – Zpracování priorit

Vzhledem k tomu, že nelze všechny problémy řešit najednou a jednorázově 

v krátké době, je důležité stanovit si opatření a priority řešení personálních, finančních                 

a časových problémů. Z toho vyplyne mnoho možných strategií, které je možné 

realizovat. (4, s. 31 – 37)
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3.4 Marketingový mix sportovní organizace

Jak uvádí BLANN a ARMSTRONG (2007) klíčem k marketingovým 

úspěchům sportovních organizací je rozvinutý marketingový plán. Čtyři základní prvky 

marketingového plánu – produkt, cena, místo a propagace – dohromady tvoří 

marketingový mix. Tyto prvky jsou všeobecně známy jako 4P (product, price, place 

and promotion). (27, s. 199)

Zároveň uvádějí, že „marketingový mix je tvořen čtyřmi elementy jako je 

produkt, cena, místo a propagace, které sportovní manažeři upravují (modifikují, 

alternují či mění) za účelem dosažení marketingových cílů a zájmů.“ (27, s. 199).

KOTLER a ARMSTRONG (2004) říkají, že marketingový mix je souborem 

taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 

politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.

(21, s. 105)

Důležité je, aby všechna 4P byla konzistentní. Není vhodné vytvářet velkolepou 

propagaci např. na méně kvalitní zboží nebo zboží denní spotřeby, právě proto, že by 

s ní nekorespondovala cena a distribuce. Naopak zboží luxusní a drahé, které se prodává 

ve vybraných specializovaných obchodech, vyžaduje propracovanější a exklusivní 

propagaci. Tento jev se nazývá integrace. Druhým neméně důležitým faktorem pro 

úspěšný komunikační mix je interakce. Je potřeba, aby se účinky jednotlivých               

P vzájemně podporovaly a znásobovaly. Produkt musí být podpořen vhodnou reklamou, 

uspořádanou distribuční sítí, kde budou zaškoleni prodejci, jejichž úsilí podpoří PR, 

publicita. (29, s. 25)

3.4.1 Produkt

Pro pochopení specifik sportovního produktu je třeba definovat produkt 

samotný. KOTLER (2007) říká, že produkt je „ cokoliv, co může být nabízeno někomu 

proto, aby uspokojil potřebu nebo požadavek“. (22)

HORÁKOVÁ (1992) definuje produkt jako „hmotný i nehmotný statek, jenž je 

předmětem zájmu určité skupiny osob či organizací. Produktem je tedy výrobek, služby, 
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myšlenka, volební program atd.“ Jde o celkovou nabídku zákazníkovi, tedy nejen zboží 

nebo služby samy o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, jako 

prestiž výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura prodeje a další. (13)

Sportovní produkt není produktem homogenním. Zahrnuje  sportovní zboží, 

služby, osoby, místa, myšlenky s hmotnými i nehmotnými atributy. Podle druhu 

sportovního produktu, který organizace ve sportu nabízí, se výrazně liší její 

marketingová strategie a odráží se i v dalších nástrojích jako je cena, místo a propagační 

strategie. 

Za sportovní produkt jak ho definuje ČÁSLAVOVÁ (2000) lze považovat 

veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků 

pohybující se v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jde o širokou plejádu sportovních 

produktů, které jsou předmětem směny s jednotlivými zákazníky, ale i s organizacemi 

různých typů. 

Různí autoři uvádí různé dělení a klasifikaci sportovních produktů. Základem 

klasifikace produktů je zabývat se klíčovými vlastnostmi, které ovlivňují ekonomické 

chování sportovních organizací. (3) 

ČÁSLAVOVÁ (2004)  strukturuje sportovní produkty následovně:

1) Základní produkty tělesné výchovy a sportu

- nabídka tělesných cvičení

- nabídka sportovních akcí

- nabídka turistických akcí

2) Produkty vázané na osobnost:

- sportovní výkony vázané na osobnost sportovce

- výkony trenérů

- reklamní vystoupení sportovců

3) Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu:

- myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast

- sportovní informace šířené médii

- hodnoty zážitků v tělesné výchově a sportu

4) Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty:

- tělovýchovná a sportovní zařízení
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- společenské akce

- pojištění cvičenců a sportovců

- doprava na soutěž

- vstupenky apod.

5) Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu

- tělovýchovné a sportovní nářadí

- tělovýchovné a sportovní náčiní

- sportovní oblečení (5)

MULLIN, HARDY, SUTTON (2007) definují sportovní produkt jako „svazek 

užitků, které zahrnuje jádro produktu a jeho další nadstavbové prvky.“ Jednotlivé prvky 

sportovního produktu dělí na: 

1. Forma hry – každý sport má svá specifika, díky kterým jsou atraktivní pro 

určitou skupinu diváků. Tato specifika by měla být zvýrazněná v marketingové 

komunikaci. 

2. Přitažlivost sportovních hvězd – účast hvězd zvyšuje atraktivity sportovních 

utkání a  sportovních klubů, současně ale zvyšuje i riziko neúspěchu v případě 

zranění hvězd.

3. Výbava a výstroj - vybavení je jádrem produktu pro mnoho sportovních 

zákazníků. Je to spojeno i s merchandisingem, díky kterému sportovní klub 

buduje svou identitu s fanoušky.

4. Vzpomínky – prezentace a připomínání úspěšné historie, minulé úspěchy           

a slavné chvíle sportovního klubu motivuje zákazníky k loajalitě k týmu              

a opakovaným návštěvám sportovních událostí.

5. Novinky a nápady – zde uvádějí zejména hračky a nové nápady, které jsou 

spojeny s marketingovou koncepcí klubu. Dále sem patří např. možnost vyfotit 

se s hráči, účast na seminářích, fórech o zdraví a fitness, účastnit se tréninku, 

atd.

6. Sportoviště – místo konání sportovní události zde není jen místem pro 

provádění sportu, ale i místem, které je zázemím pro fanoušky a mělo by jim 

poskytnout prostor pro sociální integraci.

7. Personál a servis – zákazníci velmi často hodnotí celkovou kvalitu sportovního 

produktu i podle chování personálu, který se podílí na organizaci akce. Proto je 

vstřícný a ochotný personál velmi důležitý pro každý sportovní klub.



18

8. Vstupenky a další tištěné materiály – vstupenky neslouží jen jako vstup na 

utkání, ale je i místem pro umístění reklamy. Mezi další tištěné materiály patří 

hlavně program sportovní události, klubové časopisy a zprávy. 

9. Elektronické produkty – do této kategorie patří zejména televizní práva, která 

tvoří značný zdroj financí pro sport, dále pak webové stránky klubů.

10. Organizace – všechny uvedené elementy produktu je třeba organizovat tak, aby 

přidaly hodnotu jednotlivým klubům, ligám či federacím jako celek a ne pouze 

jako sumu jednotlivých prvků. (25) 

3.4.2 Cena

Cena je jediným marketingovým nástrojem, který představuje zdroj příjmů             

a prostředků pro výrobu a marketingové aktivity. Cena je obvykle vyjádřena sumou 

peněz, množstvím výrobku nebo objemem služeb, které kupující poskytuje 

prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. 

Pro zatraktivnění produktu se používají různé formy slev a výhod a svou roli hrají          

i platební podmínky, doba splatnosti atd. Stanovení ceny by mělo vycházet z celkové 

marketingové strategie. Jde o velmi citlivé rozhodnutí, které může velmi výrazně 

ovlivnit celkové hospodaření podniku. (9, s. 101)

Cena může výrazným způsobem ovlivnit chování zákazníka při nákupu 

produktu. Tvorba ceny u sportovních organizací je úzce vázána na druh produktu, který 

sportovní organizace nabízí. Při tvorbě ceny se opírají o informace o průběhu poptávky,                 

o nákladech, o cenách ostatních konkurentů a o doložení jedinečnosti produktu. Často 

se u sportovních produktů počítá při tvorbě ceny s uplatněním necenových nástrojů 

marketingu – balení, značky, způsob distribuce, propagace. Uplatnění těchto 

necenových nástrojů má psychologický vliv. Je třeba odhadnout, kolik je zákazník 

ochoten zaplatit, jak velký obrat při této ceně bude, jaké budou nároky na kapacity a zda 

se při této ceně vůbec vyplatí projekt realizovat. 

Další psychologické působení na zákazníka mají různé slevy a způsob platby. 

Tyto slevy vytváří u zákazníka pocit, že je mu cena šitá na míra. Ve sportu se tyto 

nástroje používají zejména při prodeji sportovních služeb. Jde například o časové platby 

(permanentky).
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Ceny jednotlivých produktů nabízených na stejné cenové úrovni vytvářejí 

cenovou hladinu. Zákazník tuto cenovou hladinu sleduje a každá její odchylka vzbuzuje 

pozornost. Pro sponzory má význam cena produktů sportovní reklamy. (6, s. 109 - 110)

3.4.3 Distribuce

„Distribuce zajišťuje předání výrobku zákazníkovi, což zahrnuje dopravu,

skladování, zásobování, malo a velkoobchodní prodej, distribuční místa, pokrytí, 

skladbu sortimentu“. (29, s. 24)

Smyslem tohoto procesu je poskytovat kupujícím požadované produkty a služby 

na vhodných místech a ve správném čase a v množství, které zákazníci požadují.  

V marketingovém pojetí se pod pojmem distribuce rozumí souhrn činností všech 

subjektů, které se podílejí na zpřístupnění hotových produktů konečným uživatelům,      

a to prostřednictvím tzv. distribučních cest. Distribuční cesta v sobě zahrnuje soubor 

všech činností jednotlivců a firem, kteří se účastní procesu transferu produktů z místa 

jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby nebo užití. Distribuční cesty tedy 

pomáhají lidem překonávat časové, prostorové a vlastnické bariéry, které je v moderní 

společnosti oddělují od toho, co potřebují, chtějí anebo touží vlastnit či užívat. (9, s. 

109)

V oblasti sportu záleží povaha distribučních cest především na druhu 

sportovního produktu, na typu organizace, která s ním obchoduje, na zákazníkovi           

a dalších faktorech. Podstatné pro určení distribučních cest je, zda je sportovní produkt 

hmotný nebo nehmotný.

 Hmotný produkt je zejména veškeré sportovní zboží. Má svůj fyzický rozměr, 

vyrábí se v masové produkci a musí být dopraven do místa prodej.

 Nehmotné sportovní produkty zahrnují služby, místa a myšlenky. Nemají 

fyzický charakter. Jako příklad lze uvést služby. Majitel zařízení se snaží 

zákazníka získat ke vstupu do zařízení a využívá k tomu nástrojů propagace. 

Zákazník si službu musí „prožít“ ve sportovním zařízení, kam musí za svým 

produktem přijít. Hledá svědectví o službě, závěry dělá na základě místa, kde je 

služba poskytována, kdo ji poskytuje, zařízení firmy a propagačních materiálů. 

(6, s. 110 – 111)
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3.4.4 Propagace

„Propagace, jinak také marketingová komunikace, zahrnuje všechny nástroje, 

kterými firma komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky nebo image 

firmy jako takové. Je nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu“. (29, s. 25)

ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádí, že „propagací se rozumí přesvědčivá komunikace, 

prováděná za účelem prodeje produktů potenciálním zákazníkům“. (6, s. 111)

Proces marketingové komunikace mívá obvykle následujících pět základních kroků:

1) volba cílového publika (segmentu trhu),

2) stanovení požadované odezvy, jímž může být např. snaha o upoutání pozornosti, 

vzbuzení zájmu, vyvolání touhy anebo podnícení příjemců k akci,

3) volba typu sdělení (rozhodnutí o obsahu, struktuře a formě sdělení)

4) volba komunikačního média (kanálu),

5) zpětná vazba, tj. vyhodnocení účinnosti procesu komunikace. (4, s. 77)

Při volbě cílového segmentu je vždy třeba si ujasnit co, jak, kdy, kde a komu má 

být sděleno. Při volbě typu sdělení se autor sdělení musí rozhodnout a jeho obsahu, 

struktuře a formě. Volbě média, komunikačního kanálu je rovněž třeba věnovat 

náležitou pozornost, neboť zpráva, kterou příjemce získá z důvěryhodného                      

a spolehlivého zdroje je vnímána mnohem lépe než informace prezentovaná např. 

neznámou osobou nebo v bulvárním časopise. V marketingové komunikaci ve sportu se 

používají následující nástroje:

 reklama

 podpora prodeje

 PR – vztahy s veřejností

 osobní prodej (25)

Reklama

KOBERA a ŠEC (1991) definují reklamu jako „placenou formu neosobní 

prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné 
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organizace) prostřednictvím komunikačních médií. (5, s. 36) Přestavuje produkt či 

službu v zajímavé formě, kde může využít veškeré prvky, které působí na lidské 

smysly, tj. barva, písmo, hudba, titulky. 

FORET (2005) říká, že „reklama jako placená, neosobní forma prezentace 

produktů ve své podstatě představuje vždy účelové a jednosměrné sdělení, kterým firma 

komunikuje se svými stávajícími i potenciálními zákazníky, a to obvykle prostřednictvím 

různých sdělovacích prostředků (médií)“. (9, s. 119)

Ve sportu se používají následující druhy reklamy: reklama sportovních výrobků, 

reklama na sportovní služby, reklamy na specifických sportovních médiích (dresy, 

vybavení, výstroj, výzbroj apod., viz. níže)

Osobní prodej

Osobním prodejem se myslí předvádění nebo prezentace výrobku prodejcem, 

poskytování informací o výhodách plynoucích z nákupu zboží, řešení zákazníkových 

problému. Jedním z cílů osobního prodeje je prezentace firmy a následné budování 

image. Velmi důležitá je osobnost prodejce, tj. míra jeho profesionality, znalost 

nabízeného zboží, celkové chování a vystupování, znalost psychologického působení na 

zákazníky a důvěryhodný vzhled. Může poskytnout vyčerpávající informace, zlepšit 

znalost zákazníka, zvýšit jeho zájem a preference předvedením produktu, vyjednávat     

o ceně a prodejních službách. Zákazníka lze snáze přesvědčit o nákupu a selektivně 

nabízet ty produkty, o které může mít zájem, nikoli celé portfolio. Vzájemný kontakt 

také snižuje riziko nedorozumění a umožňuje zpětnou vazbu. Na druhou stranu, osobní 

prodej je poměrně drahý, jednotliví prodejci mohou prezentovat firmu různými 

způsoby, což může narušovat image firmy. (29, s. 464)

Osobní prodej má v porovnání s jinými formami marketingové komunikace 

několik zásadních výhod. K těmto přednostem například patří:

 přímý osobní kontakt se zákazníkem a možnost bezprostředně reagovat na jeho 

chování,

 prohlubování a kultivace prodejních vztahů od prostého realizovaného prodeje 

až po vytváření osobních, přátelských vztahů,

 budování databází osvědčených zákazníků, které umožňuje udržování kontaktů 

se stávajícími zákazníky a reálnou možnost dalšího prodeje,
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 využívání a uplatňování psychologických metod ovlivňování zákazníků a umění 

usměrňovat jejich potřeby a požadavky. 

Ve sportu se osobní prodej používá zejména při prodeji V.I.P. servisu sponzorů 

prostřednictvím vybrané osoby (manažer sportovního klubu), prodej služeb nově 

zřízeného sportovního centra prostřednictvím osobního vystupování manažera atd. (4)

Podpora prodeje

Podpora projede většinou představuje určitou akci, která má motivovat 

k dodatečnému prodeji u stávajících zákazníků, působí na okamžitý nákup a okamžitou 

změnu chování. Poskytuje krátkodobé výhody a tím chce přilákat nové zákazníky              

a zajistit tak krátkodobé zvýšení prodeje. Příliš časté používání těchto nástrojů může 

vyvolat pocit, že značka je laciná a naruší se tak její image. 

Jedním ze základních rysů podpory prodeje je časová omezenost. Jednotlivé 

akce jsou realizovány pouze v přesně vymezeném a předem oznámeném období. 

Dalším rysem je spoluúčast zákazníka a jejich aktivní nákupní chování do předem 

stanoveného data. (9, s. 121)

Za hlavní cíle podpory prodeje se považují:

 zvýšení prodeje propagovaného výrobku, 

 zvýšení spotřeby propagovaného výrobku, 

 motivovat zákazníky, aby kupovali propagovaný výrobek a ne konkurenční,

 přesvědčovat zákazníky k dalším, opakovaným nákupům propagovaného zboží,

 působit na zákazníky, aby byli vůči propagovanému zboží loajální,

 motivovat distributory k podpoře propagovaného zboží (značky) u spotřebitelů.

V oblasti sportu se používají hry o zisk s účastí významných sportovců, dny 

otevřených dveří ve fitklubech, slosování vstupenek na sportovní akce, slevy při x-té 

návštěvy fitklubu apod. (4, s. 78)

Public relations a publicita

Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména firmy, 

vytváření pozitivních vztahů a komunikace s veřejností za účelem vědomého kladného 
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působení a ovlivňování. Nástroje marketingového mixu jako je reklama, podpora 

prodeje či direct marketing jsou na rozdíl od PR placeny firmou. Zákazník proto 

považuje PR aktivity za věrohodnější. Cílem PR je vytvoření určité image firmy, 

získání sympatií a důvěry veřejnosti, které ovlivní jednání při nákupu a může ovlivnit 

dosahování marketingových záměrů. KOTLER říká, že „hlavním záměrem PR je trvale 

dobré jméno a celková reputace firmy“. (21, s. 302)

PR se také zaměřuje na veřejnost, která se označuje jako druhotná cílová 

skupina (tzv. staheholdeři). Této skupině lidí firma své produkty neprodává, ale ví, že 

mohou ovlivnit názory na tuto firmu. Jedná se o zaměstnance, odbory, manažery, 

dodavatele, akcionáře. PR je relativně nenákladná forma propagace, protože prezentace 

v médiích je prakticky bezplatná a umožňuje tak firmám zasáhnout velké množství lidí 

za nízké náklady. 

Mezi nástroje PR patří:

 tiskové informace

 tiskové konference

 podnikové časopisy

 vydávání interních materiálů

 veřejné přednášky

 publikování výsledků vědecké činnosti

 výroční zpráva podniku atd. (9)

Výsledky PR aktivit zpravidla představuje publicita. HAYWOOD definuje 

publicitu jako „termín používaný k popisu toho jak média informují o novinkách ve 

firmě a o nových produktech.“ (29, s. 302) Nevýhodou publicity je obtížná a často 

nemožná kontrola sdělení v médiích. Nakonec se sdělení v médiu může zcela lišit 

obsahem sdělení, které šířilo oddělení PR. Publicita tak může být jak kladná, tak 

záporná.

Ve sportu se jako nástroje PR používají zejména rozhovory s významnými 

sportovci a trenéry, kteří vystupují jako svědci a znalci kvality sportovního zboží, 

služeb i myšlenek ve sportu. (4, s. 78)
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3.5 Média

„Média jsou komunikační kanály, kterými je rozšiřováno sdělení“. (29) Média 

hrají hlavní roli v rámci propagace. Mají značnou moc při vytváření veřejného mínění. 

Tím, že mohou působit na více smyslů, vyvolávají emoce, které ovlivňují spotřebitelské 

rozhodování. Jednotlivá média, které reklama vyžívá, mají své výhody i nevýhody. 

Jejich výběr je proto velmi důležitý pro úspěšnost celé marketingové komunikace. 

Vhodnost určitého média závisí především na vybrané cílové skupině. V rámci 

mediálního plánovaní je také důležité vybrat vhodné mediální nosiče. To jsou konkrétní 

televizní programy, časopisy atd. Je tedy třeba vědět, jaké konkrétní nosiče využívají 

naše cílové skupiny. Jednotlivých mediálních kanálů existuje celá řada, já jsem si 

vybrala dělení podle VYSEKALOVÉ (2007) a PELSMACKERA (2007).

Televize

Výhody:

 emotivní působení - využívá zvuku, barev, pohybu, hudby a působí tak na 

nejvíce smyslů

 zasahuje masové publikum

 časové plánování je flexibilní - je možné spot zařadit mezi pořady, u kterých se 

předpokládá, že je sleduje cílová skupina

Nevýhody:

 mnoho cílových skupin je ale u televize obtížné zastihnout

 vysoké náklady

 počet vysílaných reklam se neustále zvyšuje a snižuje se tak účinek sdělení

 přepínání kanálů během reklam

 omezenost - základní televizní spot je 30 sekund dlouhý, obsah je proto stručný

Rozhlas

Výhody:

 nižší náklady (než např. u televize)

 rychlá výroba

 segmentace - mnoho specifických stanic, možná orientace na cílovou skupinu
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Nevýhody:

 kulisa - lidé při poslechu dělají jiné činnosti a obsahu sdělení nevěnují větší 

pozornost

 přeplněnost reklamami

Noviny

Výhody:

 masový zásah

 možnost regionálního působení 

 velké množství informací

 flexibilita

 důvěryhodnost

 rychlost - doba od zadání do vydání inzerátu může být velmi krátká, na poslední 

chvíli je možné provést změny

Nevýhody:

 špatná kvalita reprodukce

 přeplněnost

 rychlé stárnutí novin - ke včerejším výtiskům už se nikdo nevrací

 nákupu inzertního prostoru – vždy se musíme obracet na jednotlivé vydavatele

Časopisy

Výhody:

 specializovanost - příležitost zasáhnout konkrétní cílové skupiny

 delší životnost - většinou týdenníky, měsíčníky atd.

 kvalitnější reprodukce

Nevýhody:

 delší doba výroby

 většinou nemožnost působit regionálně

 delší proces vytvoření čtenářské základny

Venkovní reklama

Do venkovní reklamy patří zejména billboardy, plakáty, vývěsní plochy, 

pohyblivé reklamy např. na tramvajích či autobusech, atd. 

Výhody:
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 pestrost - stále nové formy reklamy

 široký zásah

 velký počet míst vhodných pro tuto reklamu

Nevýhody:

 omezený rozsah informací - působí často jen pár sekund

 dlouhá doba realizace 

 omezenost - některé formy mohou být různě omezené (např. vyhlášky, zákonné 

předpisy)

Podomní reklama

Tento typ reklamy zahrnuje bezplatné, pravidelně vydávané letáky vkládané do 

schránek. Využívají jí většinou místní obchodníci či výrobci. 

Výhody:

 možnost předání velkého množství informací

 geografická flexibilita

 nízké náklady

Nevýhody:

 nízká kvalita reprodukce 

 přesycenost - lidé ji věnují méně pozornosti, jsou tímto typem reklamy přesyceni

Internet

Výhody:

 velké množství reklamních možností

 působení na více smyslů

 rychlost

 cena

 neomezená kapacita sítě

Nevýhody:

 množství informací – velká konkurence sdělení 

 technická omezení

 selektivita – nehodí se pro oslovení širších cílových skupin či masového publika 
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3.6 Specifika sportovní reklamy

Jak uvádí ČÁSLAVOVÁ (2000) v jedné ze svých prací sportovní reklama se 

dělí na reklamu se sportovními motivy, která využívá běžných komunikačních médií 

(televize, rozhlas, noviny, plakáty) a na reklamu, která využívá specifických médií 

v oblasti sportu (dresy, startovní čísla, mantinely…). 

Druhy sportovní reklamy pak jsou: 

1. Reklama na dresech  a sportovních oděvech

2. Reklama na startovních číslech

3. Reklama na mantinelu (na pásu)

4. Reklama na sportovním  nářadí a náčiní

5. Reklama na výsledkových tabulích.

Hlavní funkcí většiny z těchto reklam je seznámení potenciálních zákazníků 

s určitým produktem, podnikem, firemními akcemi, atd. Konkrétní reklama může být ve 

formě názvu produktu, firmy, či loga firmy. Jednotlivé závody, turnaje, zápasy se liší 

délkou a tím i časem, při kterém reklama působí na potenciálního zákazníka. Proto se 

účinnost reklamy na dresech a sportovních číslech zvyšuje při televizním přenosu či 

při poskytování rozhovorů. O výsledném efektu rozhoduje velikost reklamy a jejím 

obsahu, na četnosti výskytu v televizi. 

Funkce reklamy na startovních číslech je totožná jako u předchozího typu. 

Reklama se ale umisťuje přímo na startovní čísla, která se nepoužívají u všech sportů,        

u některých jsou naopak povinné. Velikost reklamního textu (nebo obrázku, loga…) je 

dána velikostí samotného startovního čísla, která je určena pravidly příslušného sportu. 

Pod reklamou na mantinelu si většina lidí představí jen mantinely na zimních 

stadionech. V dnešní době sem ale patří i videopásy s pohyblivou reklamou či pásy 

s možností pravidelné obměny více reklam.

Text, logo, motiv se může zobrazovat i na sportovním náčiní a nářadí. 

Účinnost se opět zvyšuje televizními záběry. Tato reklama bývá ale poměrně drobná, 

proto ji sportovci nastavují kamerám.
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Při sledování výsledků, času a stavu jsou diváci nuceni sledovat výsledkové 

tabule a ukazatele. I sem se proto umisťuje reklama a to především pro zavedené 

značky a produkty.

Z tohoto přehledu vyplývá, že sportovní reklama poskytuje nižší informační 

obsah, používá se proto k posílení preferencí a známosti značky, loga nebo změně 

image. (4, s. 107 - 111)
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3.7 Sponzoring

Sponzoring je v dnešní době nejpodstatnější částí marketingové komunikace při 

organizování jakékoliv sportovní (ale i nesportovní) události. Představuje zásadní zdroj 

finančních prostředků potřebných k uskutečnění dané akce. Jedná se o nástroj 

marketingové komunikace, při které sponzor pomáhá při realizaci projektů 

sponzorovanému, který zase poskytuje protislužbu sponzorovi při plnění jeho 

komunikačních cílů. Sponzorství je pro některé typy cílů velmi vhodný, pro některé 

naopak. 

Hlediska sponzoringu:

1. Hledisko sponzora: z jakých důvodů podporují instituce a podnikatelé aktivity 

na poli tělesné výchovy a sportu, kultury, zdravotnictví, životního prostředí atd.?

2. Hledisko sponzorovaného: co dává podnět organizaci v oblasti tělesné výchovy   

a sportu, kultury, zdravotnictví a životního prostředí hledat sponzory a co má za 

to poskytnout? (4, s. 122)

Podle MEENAGHAMA (1991) můžeme definovat sponzorství „jako 

investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně 

využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou.“ (4)

ČÁSLAVOVÁ (2000) říká, že „sponzorování představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti. V tomto směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní, turistické 

organizace, spolky, kluby, avšak i jednotlivci usilující o získání finančních prostředků 

pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnost.“ (4)

Obsah sdělení při sponzorství je méně kontrolován samotným sponzorem, není 

většinou zaměřen na konkrétní produkt. To ho odlišuje od reklamy, která je pod přímou 

kontrolou zadavatele a ten i rozhoduje o přesném načasování a umístění reklamy. 

Význam sponzorství roste z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že reklama je čím dál 

dražší a lidé jsou jí „přesyceni“. Sponzorství může vyčlenit konkrétní značku vůči 

konkurenci a posílit tak její image za použití nižších nákladů. Navíc stát méně často 
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financuje různé sportovní, kulturní, společenské akce a organizátoři jsou tak častěji 

nuceni vyhledávat sponzory. 

Navazování kontaktů a jednání se sponzory má individuální charakter a nejvíce 

záleží na invenci manažerů. V dnešní době manažer nevystačí s nabídkou reklamy na 

dresu či v hale, musí vymyslet nové možnosti odlišné od ostatních v návaznosti na 

marketingové cíle. Je tedy třeba znát, zda jde sponzorovi o:

 zvyšování stupně známosti a popularity jeho firmy

 propagaci určitého image podniku

 získávání nových zákazníků

 neutralizaci konkurenční reklamy

 kontakty s V.I.P., event. s dalšími partnery (4, s. 124)

3.7.1 Formy sponzorování ve sportu

1. Sponzorování jednotlivých sportovců

Tato forma je nejvýraznější v oblasti vrcholového sportu. Sponzor vyobrazuje 

sponzorovaného sportovce na svých produktech, ten se účastní např. firemních akcí, 

autogramiád. Sportovec je proti tomu finančně podporován, dostává materiální 

pomoc, oblečení, atd. 

2. Sponzorování sportovních týmů

Tým poskytuje zejména reklamu na svých dresech či startovních číslech, účast na 

firemních akcích, atd. Za to od sponzora dostane finanční prostředky, vybavení, 

ubytování nebo dopravu. 

3. Sponzorování sportovních akcí

Tato forma sponzorování poskytuje nejvíce reklamních možností. Jedná se 

vstupenky, programy, plakáty, ohlašování sponzora několikrát během akce. Návrhy 

všech protivýkonů ze strany sponzorovaného bývají obvykle uvedeny a doloženy 

v tzv. sponzorských balíčcích.

4. Sponzorování sportovních klubů

Sportovní klub může poskytnout nejvíce protivýkonů danému sponzorovi. Když 

sportovní klub disponuje jak sportovci, sportovními družstvy, pořádá sportovní 

akce, může tak nabídnout velmi široké spektrum protivýkonů. Jedná se zejména       

o sportovní produkty, služby, speciální akce. (4, s. 123)
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4. Metodologie práce

Pro vypracování diplomové práce byly použity tyto metodologické postupy:

 Popisná analýza

 SWOT analýza

 Osobní dotazování - interview

4.1 Popisná analýza

Popisná analýza se používá pro popis objektů v datech a rozdělení do skupin. 

Převážná část výzkumných projektů je uskutečňována metodou popisného výzkumu. 

Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesnou informaci o konkrétních aspektech 

zkoumaného prostředí. Umožňuje popis sekundárních dat, např. firemních zpráv, 

výzkumných zpráv, nejrůznějších interních dokumentů, stejně jako článků v odborných 

časopisech, ročenkách a nejrůznějších slovních vyjádřeních. 

Postup popisné analýzy: 

1. Vytyčení cíle

2. Vyhledání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který je nutno 

vzhledem k cíli sledovat

3. Určení souboru materiálu

4. Čtení

5. Systematické sledování

6. Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek a grafů

7. Rozbor a hodnocení (14, s. 40)

Popisná analýza byla použita pro popis informací a interních dat, které souvisejí 

s činností basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas. 

Interní informace jsem získala i během rozhovorů, které jsem vedla s lidmi z obou 

basketbalových klubů.
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4.2 SWOT analýza

SWOT analýza je metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování podniku. Používá se pro celkovou analýzu vnějších a vnitřních 

činitelů. Jde o jednoduchou techniku, pomocí které firma detailně hodnotí své silné        

a slabé stránky a vnější příležitosti a hrozby. (22)

SWOT je zkratkou vycházející z anglických slov: Strenghts (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky),  Opportunities (příležitosti), Threats (ohrožení).  

Silné a slabé stránky patří mezi vnitřní činitele podniku. Jejich působení může 

firma značně ovlivňovat. Jedná se o faktory finanční, technologické, organizační 

strukturu podniku a personální vztahy.

Opakem jsou vnější činitelé, které na podnik působí z okolí a firma jejich 

působení nemůže téměř vůbec ovlivnit. Tyto faktory se dělí na demografické, 

ekonomické, politicko – právní, přírodní a technologické a ostatní vnější činitele.

S – W analýza (analýza silných a slabých stránek)

Silné stránky jsou pozitivní faktory, které vedou k úspěšné činnosti podniku             

a výrazně ovlivňují jeho prosperitu. Naopak slabé stránky jsou faktory, které je třeba 

zlepšit, protože v nich konkurence podnik převyšuje. 

O – T analýza (analýza příležitostí a ohrožení)

Rozlišuje atraktivní příležitosti, které mohou firmě (projektu) přinést výhody 

oproti konkurenci a které by podnik měl využít ve svůj prospěch. Analyzuje ohrožení, 

které mají dopad na prosperitu podniku a nabádá k zamyšlení nad problémy, kterým 

bude firma čelit. 

SWOT analýza poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné               

a budoucí pozice jejich organizace, na jehož základě mohou připravit strategické 

alternativy, které mohou být v dané situaci ty nejvhodnější. 
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4.3 Interview

Interview, neboli osobní dotazování je metoda sběru dat, která je založená na 

přímé komunikaci s dotazovaným, tváří v tvář a patří mezi nejvýznamnější dotazovací 

technikou. Mezi přednost této metody patří přímá zpětná vazba mezi tazatelem                  

a dotazovaným, je zde proto velmi důležité navázání dobrého osobního vztahu. (31, s).

Interview má své výhody i nevýhody jak uvádí ARMSTRONG (2002):

„Výhoda metody rozhovoru spočívá v tom, že je velmi pružná, může poskytnout 

informace jdoucí do hloubky a je snadné ji zorganizovat a připravit. Rozhovory však 

mohou být časově náročné a výsledky není vždy snadné analyzovat.“ (1, s. 306)

Osobní dotazování se zpravidla člení podle počtu dotazovaných osob na 

skupinový a individuální. Podle struktury otázek se dělí na strukturovaný                          

a nestrukturovaný. 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami sestává z řady pečlivě 

formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět. Díky tomu se 

snižuje riziko zapomenutí důležitých informací. Tento druh dotazování je spolehlivý            

a přesný způsob získání důležitých informací. 

Nestrukturovaný rozhovor je typický svou volností při formulaci otázek a volbě 

daného tématu. (11, s. 173)

Během získávání informací a dat při psaní této diplomové práce jsem vedla 

celkem 3 rozhovory a to 2 s marketingovým ředitelem klubu ČEZ Basketball Nymburk      

a 1 s marketingovým ředitelem klubu BC Žalgiris Kaunas. 
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5. Analytická část

5.1 Historie basketbalu v České republice

První košíková se v Čechách hrála v roce 1897 ve Vysokém Mýtě zásluhou 

učitele Karáska, první pravidla byla sepsána rok poté. Hra se ale moc neujala                  

a k významnějšímu rozšíření došlo až po roce 1918. Basketbal se šířil hlavně mezi 

studenty a pronikl také do Sokola. V roce 1932 byla v Ženevě založena Mezinárodní 

basketbalová federace, která sdružuje všechny národní basketbalové federace. Mezi 

zakládajícími členy bylo i Československo. V roce 1924 byl založen Československý 

basketbalový svaz. 

Basketbal prožil největší vlnu rozvoje a rozšíření v posledních 10 letech 20. 

století. Z hlediska evropského sportu mělo na rozvoj této týmové hry vliv několik 

faktorů a událostí. Prvním z nich byl rozpad Sovětského Svazu. Po této události počet 

členských států v Mezinárodní basketbalové federaci vzrostl na více než 200 a zvedla se 

tak konkurence na mezinárodních hřištích. Další velkou událostí pro rozvoj basketbalu           

a domácích soutěží byl vznik Evropské unie a otevření hranic. Tok finančních 

prostředků způsobil významný pohyb zahraničních hráčů do domácích soutěží. V české 

republice se tento trend projevil nejprve v mužském basketbalu, později i v ženském. 

Obliba basketbalu v České republice stále stoupá, poslední vlnu nárůstu 

popularity jsme mohli zaznamenat v roce 2010 po mimořádném úspěchu ženské 

reprezentace, která na domácím světovém šampionátu obsadila 2. místo. Co se týče 

týmových spotů zaujímá za fotbalem a ledním hokejem třetí příčku. 

Česká basketbalová federace zastřešuje velké množství soutěží dospělých i dětí. 

Nejvyšší soutěže v České republice jsou Mattoni Národní basketbalová liga mužů 

(NBL) a Excelsior Ženská basketbalová liga. NBL byla v sezoně 2011/2012 i přes velké 

ekonomické problémy mnoha týmů rozšířena na 14 mužstev, do soutěže byly zařazeny 

2 slovenské celky. Nejúspěšnějším týmem současnosti je bezesporu klub ČEZ 

Basketball Nymburk, který je osminásobný mistr ČR a sedminásobný vítěz Českého 

poháru. Česká republika má, nejen díky Nymburku, zastoupení v mnoha evropských 

klubových soutěžích a i v nich sbírá úspěchy. 
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5.2 Charakteristika klubu ČEZ Basketball Nymburk

Historie nymburského basketbalu se dá datovat od roku 1929. Jako první vznikl 

tým žen, až poté tým mužů. Od roku 1996 se píší nejnovější dějiny nymburského 

basketbalu, kdy tým mužů získal právo účasti ve 3 lize. 2 roky na to postupuje do druhé 

ligy, rok poté do nejvyšší národní ligy. Během první sezony v nejvyšší lize se z polo-

profesionálního týmu stal zcela profesionální a byl to pro něj jediný rok bez medaile. 

Následovalo 3. a 2. místo. Od té doby Nymburk neskončil jinak než jako vítěz. 

ČEZ basketball Nymburk je jako většina týmů hrající nejvyšší soutěž akciovou 

společností, která byla založena 12. 11. 2001. Organizační struktura společnosti je 

popsána v následujícím schématu: 

Schéma 2 - Organizační struktura klubu ČEZ Basketbal Nymburk

Zdroj: Nachtigalová, 2012

Nymburský klub patří v současnosti mezi nejlepší tým v republice, má na kontě 

sérii 8 titulů v řadě a patří i mezi nejlepší kolektivní týmy vůbec. Během posledních 10 

let přišlo do Nymburka mnoho cizinců a to jak hráčů, tak i trenérů a vybodovali tým, 

který v České republice nemá příliš konkurentů. Důležitý zlom byl i první ročník 
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v Eurocupu, což je druhá nejlepší klubová soutěž na evropské úrovni. Jakoby to ale 

Nymburku bylo málo a v sezoně 2010/2011 dostal divokou kartu a účastnil se 

Adriatické ligy, kterou hrají týmy ze zemí bývalé Jugoslávie, kde má basketbal velmi 

silnou pozici. Nymburk lehce zaostal za svým očekáváním, která si stanovil před 

sezonou. V následující sezoně se tedy přihlásil se do jiné prestižní mezinárodní soutěže 

– VTB ligy, kterou hrají týmy východní a severní Evropy a která měla být finančně 

méně náročná než Jadranská liga. V posledních sezonách tedy hraje 3 soutěže, musel 

tak rozšířit kádr a většinu času tráví na cestách mezi zápasy. Všechny zkušenosti 

z těchto soutěží letos Nymburk málem zúročil, když jen o jedinou prohru nepostoupil 

do nejprestižnější evropské klubové soutěže – Euroligy. 

Vzhledem k tomu, že Nymburk je poměrně malé město, měl klub od samého 

začátku problém s prostorem a halou, která by splňovala požadavky všech soutěží. Pro 

tréninky využívají dvou malých hal. Zápasy domácí a VTB ligy hrají ve sportovním 

centru Nymburk. Zápasy Eurocupu hrají v hokejové multifunkční aréně v Pardubicích. 

Náklady na pronájmy hal tak tvoří velkou část výdajů klubu. (34)
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5.3 Historie basketbalu v Litvě

Jako počátek basketbalu Litvě je brán rok 1922, kdy se v Kaunasu odehrál první 

oficiální přátelský zápas. V roce 1936 byla Litva přijata do Mezinárodní basketbalové 

federace a od roku 1937 začala její vítězná éra. Národní tým posupně dosáhl na špičku 

Evropy ačkoliv měli pouze jednu halu v zemi a počet hráčů se nepočítal na tisíce, ale na 

desítky. V roce 1936 pořádala Litva s velkou hrdostí třetí Mistrovství Evropy mužů 

v tehdejším hlavním městě Kaunasu. Od této doby se stal basketbal pro všechny litevce 

srdeční záležitostí. Podporu tohoto sportu nezlomila ani druhá světová válka a téměř 50 

let sovětské okupace. 

Během okupace představovali basketbalisté symbol národní identity, hráči byli 

tahouni týmu Sovětského svazu na Mistrovstvích Evropy i Olympijských hrách, jejich 

vítězství a úspěchy podporovali litevce v boji a národní svobodu. Když Litva v roce 

1991 získala nezávislost, země se opět přidala ke zbytku světa jako samostatný tým. 

Litva jako nezávislý stát získala 3 bronzové olympijské medaile, je to jediný 

evropský stát, který hrál 5x v řadě olympijské semifinále. V roce 2003 ve Švédsku 

získala titul Mistrů Evropy. Tento úspěch přesvědčil Mezinárodní basketbalovou 

federaci, že si země zaslouží pořádat Mistrovství Evropy v roce 2011. Ačkoliv je 

mužský basketbal jednoznačně v popředí, i ženský tým má na svém kontě mnoho 

úspěchů, zejména na evropské úrovni. 

V Litvě se v současné době střída na pozici nejlepšího týmu Žalgiris Kaunas       

a tým hlavního města – Lietuvos Rytas. Ovšem větší podpory fanoušků se rozhodně těší 

Žalgiris a to díky své historii, tradici a úspěchům.

Basketbal v Litvě zaujímá opravdu výjimečné postavení. Je to jednoznačně 

nejrozšířenější a nejpopulárnější sport v této zemi, ale pro mnohé je i životním stylem. 

Basketbalu se zde přezdívá „druhé náboženství“. (45)
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5.4 Charakteristika klubu BC Žalgiris Kaunas

Žalgiris Kaunas vznikl v roce 1944. Od té doby si budoval své postavení nejen 

v Litvě, ale v celém Pobaltí a následně i v celé Evropě. Nyní je Žalgiris dlouhodobě 

nejúspěšnějším týmem Litvy. Kromě národní litevské ligy (LKL) se účastní i dalších 

soutěží, konkrétně Baltské ligy (BBL) i VTB ligy, kterou hrají týmy severní a střední 

Evropy a zároveň i nejprestižnější evropské klubové soutěže Evropské ligy.

Žalgiris Kaunas je akciovou společností. V letech 2008/2009 měl poměrně 

značné finanční problémy a nadpoloviční většina podílů klubu musela být prodána 

ruskému investorovi. Organizační struktura klubu vypadá následovně:

Schéma 3 - Organizační struktura klubu BC Žalgiris Kaunas

Zdroj: Interní materiál klubu BC Žalgiris Kaunas

Tento klub patří mezi nejstarší kluby v prestižní Eurolize. Během premiérové 

sezony v této soutěži v letech 1998/1999 senzačně vyhrál i zásluhou legendárního 

českého hráče Jiřího Zídka. Výborné výsledky, televizní příjmy a stálá divácká 

návštěvnost v domácím prostředí klubu zajistili udělení licence A, která týmu 

dlouhodobě zaručuje účast v základním kole Euroligy.  

V roce 2011 hostila Litva Mistrovství Evropy v basketbale mužů. Finálové 

zápasy se odehrály v Kaunasu a díky této události byla postavena zcela nová hala, která 

se poté stala i svatostánkem Žalgirisu Kaunas. Jedná se o nejmodernější sportovní halu 
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v celém Pobaltí, pojme okolo 14 500 diváků a Žalgiris v ní hraje všechna svá domácí 

utkání. Na zápasy Euroligy tuto halu bez problémů vyprodá. 

Na utkání Žalgirisu se sjíždí lidé z celé Litvy, klub je populární po celé zemi        

a tyto zápasy mají jak sportovní, tak společenský charakter. V Kaunasu není mnoho 

možností jak trávit volný čas a jak se zapojit do společnosti. Sport a především 

basketbal jsou proto pro zdejší obyvatele velká událost. Žalgiris se může chlubit 

naprosto věrným publikem a skvělým fanklubem. (15, 44)
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6. Komparace marketingových koncepcí 

basketbalových klubů

Basketbalové kluby ČEZ Basketbal Nymburk a BC Žalgiris Kaunas se můžou 

zdát na první pohled velmi podobné, na druhou stranu se v mnohém liší. Oba jsou 

v pozici nejlepších týmů v zemi, mají na svém kontě celou řadu úspěchů a hrají 3 

evropské soutěže. Rozdílné pozice ale mají z hlediska postavení sportu v zemi. Zatímco 

v Litvě je basketbal jednoznačně nejpopulárnější sport, v České republice je to jen jeden 

z mnoha za fotbalem a hokejem. Žalgiris tak těží z tohoto postavení a velmi dlouhé 

tradice. Nymburk má v porovnání s Žalgirisem poměrně krátkou novodobou historii       

a své postavení mezi ostatními sporty a kolektivními týmy si musel dlouhá léta budovat 

a stále na něm musí pracovat. Všechny tyto rozdíly se samozřejmě odrážejí i na 

marketingové koncepci. I v ní najdeme určité společné znaky, některé aktivity jsou však 

odlišné. V této kapitole porovnám marketingové koncepce obou klubů. 

6.1 Komparace sportovních, sociálních a ekonomických cílů

a) Sportovní cíle 

Sportovní cíle obou klubů by se dali rozdělit na výsledky ve všech soutěžích, 

kterých se účastní a na skladbu hráčů a realizačního týmu. Oba týmy už splnili jeden ze 

svých cílů týkající se domácích soutěží a zvítězily v domácím pohárů. Oba se také 

perou a obhajobu titulu z národní ligy. Oba kluby letos zasáhly do VTB ligy, Žalgiris 

jako její tradiční účastník, Nymburk jako nováček, který dostal divokou kartu. 

Nymburku těsně unikla účast v play off, svou účast v této soutěži ovšem hodnotí velmi 

kladně. Žalgiris naopak potvrdil svou pozici a play off ho nemine. 

Oba týmy hrají ještě třetí soutěž. Konkrétně Nymburk druhou nejlepší evropskou 

soutěž Eurocup. Do letošní sezony vstupoval s tím, že chce navázat na nejlepší 

dosavadní výkon a to dostal se minimálně od čtvrtfinále. Tento cíl už splnil ale dál se už 

nedostal.  Dlouhodobým sportovním cílem Nymburka je postup do Euroligy. Letos o 

něj přišel jen o jednu jedinou prohru. Postup do této soutěže je pro Nymburk největší 

příležitostí, jakou v současnosti má. Pro příští rok je to určitě účast v další evropské 

soutěži, ať už znovu ve VTB lize nebo jiné. Tým tak získává cenné zkušenosti, které 

může zúročit právě v bojích o Euroligu. 



41

Žalgiris Kaunas je tým, který je držitelem licence A pro Euroligu a zajišťuje si 

tak každoroční účast v základních bojích. V posledních letech jsou ale jejich výsledky 

značně za očekáváním a cílem klubu je dostat se dál než mezi posledních 16 týmů, jak 

tomu bylo loni. Bohužel letos tento cíl opět nesplnil. Zlepšení výsledků v Eurolize je 

nutné i z hlediska uspokojení očekávání fanoušků a sponzorů. 

Oba kluby hrají během jedné sezony 3 soutěže. To se podepisuje na nutnosti 

širokého kádru, aby byl tým schopen takovou porci zápasů za sezonu zvládnout. Cílem 

obou klubů je zajistit široký a vyrovnaný kádr a kvalitní realizační tým, což je úzce 

spojeno s finančním cíly.  

Sportovní cíle Nymburka jsou téměř totožné s těmi Žalgirisu. Směřují sice jen 

k účasti Eurolize, zatímco Žalgiris k umístění v této soutěži kolem 8 nejlepších týmů, 

pro oba kluby jsou ale kvalitativně tyto cíle srovnatelné. Oba týmy si stejně chtějí udržet 

své postavení v národních ligách, udržet stabilní kádr, kde Žalgiris ho chce posilovat 

více než Nymburk. 

b) Sociální cíle

Sportovní utkání není jen o sportovním zážitku, ale jde i o společenskou akci. To 

pro Žalgiris platí dvojnásob. Možnosti společenského vyžití v Kaunasu nejsou nijak 

závratné, lidé tudíž basketbalové zápasy berou i jako společenskou událost. Klub si to 

uvědomuje a proto fanouškům nabízí spoustu doprovodných akcí a skvělé zázemí. Oba 

kluby se zaměřují na školy a basketbalové kluby a podporují tak sportování mládeže. 

Žalgiris nemá vcelku problém vyprodat halu na euroligové zápasy a o to, aby to tak 

bylo na každý zápas se intenzivně snaží. Je to důkaz pro vedení Euroligy, že si licenci A 

zaslouží a samozřejmě i vzkaz pro potenciální sponzory, že se jim podpora klubu 

vyplatí. Problém je ale se zápasy národní ligy, kdy o slabší soupeře není takový zájem    

a cílem klubu je nalákat na tyto zápasy co nejvíc fanoušků. 

Nymburk má podobný problém. Při zápasech Eurocupu a VTB ligy se 

zajímavými soupeři se mohou těšit na české poměry velmi vysoké návštěvnosti, naopak 

při zápasech národní ligy se slabšími soupeři se jim nedaří naplnit ani menší halu 

v Nymburce. Pokud pak tým hraje v domácím prostředí před poloprázdnou halou, 

nedělá to dobrý dojem a tým může ztrácet motivaci. Cílem klubu je tedy také zvýšit 

zájem o tyto zápasy, ačkoliv je to velmi těžký úkol. Nymburk se také intenzivně snaží 
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rozšířit počty fanoušků v oficiálním fanklubu, tak aby si zaručil stálou účast pevného 

jádra fanoušků. Nymburk tyto fanoušky finančně i materiálně podporuje a to i na 

výjezdech za zápasy do zahraničí. Uvědomuje si, že oni jsou 6. hráčem na hřišti a že 

velmi potřebují jejich podporu. Protože se velké množství zápasů hraje v Pardubicích, 

klub se zaměřuje na získání podpory lidí ze Středočeského a Východočeského kraje, 

kteří nemusí být fanoušky výhradně nymburského týmu, ale celkově kvalitního sportu    

a basketbalu a pravidelně by navštěvovali pardubické zápasy. 

Plnění sociálních cílů má pro Žalgiris podstatně větší důležitost. Klub musí brát 

ohled na to, že jeho zápasy fanoušci vnímají i jako společenskou událost a musí se tomu 

podřídit. Nymburk naopak více sází na sportovní cíle. 

c) Ekonomické cíle

Ekonomické cíle jsou pevně navázané na plnění sportovních cílů. Nymburk 

samozřejmě usiluje o upevnění vztahů se stávajícími partnery a získání nových. 

Účastnit se 3 soutěží, z toho 2 evropských v jedné sezoně a mít široký kádr je ohromně 

finančně náročné, proto je pro Nymburk hlavní cíl zajistit možnost fungování ve všech 

soutěžích a vytvořit pro celý tým odpovídající zázemí a podmínky. Je jasné, že pokud se 

klubu podaří plnit cíle sportovní, a to zejména vstup do Euroligy, bude snazší získat 

stabilní partnery, kteří budou chtít úspěšný klub, který je v centru zájmu medií, 

podporovat. 

Žalgiris si před třemi lety prošel menší finanční krizí, která se podepsala na 

složení týmu. Klub neměl finanční prostředky na některé zahraniční posily, které odešly 

do jiných evropských klubů a tým začal podávat slabší výsledky v Eurolize. Hlavním 

finančním cílem klubu je tedy zajistit finanční stabilitu, která by umožnila nákup 

nových opor a tím i lepší sportovní výsledky. Stejně jako Nymburk se Žalgiris snaží 

upevňovat vztahy se stávajícími partnery a hledá nové, lokální sponzory. 

Porovnat příjmy a výdaje těchto klubů bohužel nebylo možné, protože mi oba 

kluby odmítli poskytnout jakékoliv finanční údaje. 
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6.2 Komparace cílových skupin 

Cílové skupiny ČEZ Basketball Nymburk

1) Fanklub, 25 – 50 let, muži i ženy, středoškolské či vysokoškolské vzdělání, 

Nymburk a blízké okolí

2) Basketbalové kluby a školy, 6 – 18 let, dívky i chlapci, studenti základních          

a středních škol, okres Nymburk

3) Basketbaloví fanoušci, 15 – 60 let, muži i ženy, středoškolské či vysokoškolské 

vzdělání, Nymburk a okolí

4) Sportovní fanoušci, 15 – 60 let, muži i ženy, středoškolské či vysokoškolské 

vzdělání, střední a východní Čechy

5) Sponzoři

Cílové skupiny marketingové koncepce Nymburka se skládají zejména 

z basketbalových fanoušků. Jedná se hlavně o fanklub, který je pevným fanouškovským 

jádrem a tato skupina je pro každý sportovní klub velmi důležitá. Klub využívá určité 

marketingové aktivity specifické právě pro tuto skupinu. Dále se klub intenzivně 

zaměřuje na mládež, konkrétně na členy basketbalových oddílů v Nymburce a okolí        

a studenty základních a středních škol ve středočeském kraji. Nymburk se samozřejmě 

zaměřuje na všechny basketbalové příznivce, ale i na sportovní fanoušky všeobecně.    

A to zejména pro zápasy hrané v pardubické aréně. Další cílovou skupinu 

marketingových aktivit jsou samozřejmě sponzoři.

Cílové skupiny BC Žalgiris Kaunas

1) Fanklub, 18 – 45 let, muži i ženy, středoškolské či vysokoškolské vzdělání, 

Kaunas a oblast střední Litvy

2) Basketbalové kluby a školy, 6 – 18 let, dívky i chlapci, studenti základních          

a středních škol, zejména oblast střední Litvy, ale i zbytek země

3) Široká veřejnost, muži i ženy, 18 – 60 let, území celé Litvy

4) Sponzoři

Žalgiris se zaměřuje stejně jako Nymburk na svůj fanklub. Další cílovou 

skupinou jsou basketbalové kluby a školy. Samozřejmě, že největší záběr je na školy 
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z Kaunasu, ale i z oblasti střední Litvy, kde je dojezd do Kaunasu max. kolem jedné 

hodiny. Další cílovou skupinou je v podstatě ostatní široká veřejnost. O basketbal se 

zajímají všichni, na zápasy Euroligy se sjíždí fanoušci z celé země. Ostatní 

marketingové aktivity se tedy zaměřují na širokou sportovní veřejnost. 
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6.3 Komparace marketingových mixů

Marketingový mix se skládá z nabídky produktu, jeho ocenění, distribuce           

a potřebná propagace. I zde najdeme mnoho shod u obou týmů, zejména ale v oblasti 

distribuce a propagace poznáme značné rozdíly. 

6.3.1 Produkt

Produkt snad všech sportovních klubů a jednotlivých týmů se dá rozdělit na 

hmotný a nehmotný. Nehmotný produkt je tím hlavním, který sportovní kluby nabízí. 

Jedná se o zážitek, emoce, atmosféru. V případě Žalgirisu má tento produkt ještě další 

hodnotu a to společenskou. Jak už bylo řečeno, možnosti společenského vyžití 

v Kaunasu, potažmo celé Litvě, nejsou moc velké. Lidé proto berou basketbalové 

zápasy jako společenskou událost a proto požadují dostat silný emotivní zážitek. 

Hmotných produktů, které tyto kluby nabízejí je více. Jedním z nich je konkrétní 

tým. Kvalita a složení týmu hraje velkou roli v tom, jaké množství a jací lidé ho budou 

podporovat. Co se týče Nymburka, tam se kvalita týmu rok od roku zvyšuje. Kádr je 

složen z několika reprezentantů a zbytek doplňují zahraniční opory. I realizační tým se 

skládá ze zkušených zahraničních trenérů a českých basketbalových legend. Žalgiris 

měl kvůli finančním problémům nestálý tým, který muselo opustit několik skvělých 

hráčů, kteří odešli do jiných evropských zemí. Stále disponuje kvalitním týmem, ale 

fanoušci byli v minulosti zvyklí na kvalitu vyšší. Velkou roli hraje také postava 

prezidenta klubu, kterým jeden z nejlepších a nejpopulárnějších litevských sportovců 

Arvydas Sabonis, jehož slovo a postoje má velký vliv na fanoušky klubu. 

Doprovodný program

Mezi další produkty patří i doprovodný program během zápasů. Zde Žalgiris 

jasně vede nad Nymburkem. Během každého zápasu se představují chearleeders, během 

poločasu a některých přestávek mezi čtvrtinami jsou připraveny soutěže pro diváky       

o věcné ceny. Na každém zápase je moderátor, zápasy začínají slavnostní představení 

hráčů a zpěvem národní hymny a hymny klubu. V poločase také hrají zápas týmy dětí 

nebo mentálně postižených sportovců. Soutěže jsou spojeny s prezentací partnerů. 
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Nymburk také připravuje doprovodný program pro své fanoušky, je ovšem 

v mnohem menším a komornějším měřítku. Během přestávek se představují jen 

cheerleaders, v poločase je občas připravena soutěž pro diváky, to je prakticky vše. 

Merchandising

Merchandising je nezbytným produktem každého profesionálního klubu. 

Ačkoliv nemusí přinášet nijak významné primární finanční příjmy, je to hlavní zdroj 

budování identity s klubem, který přináší druhotné zdroje ať už finanční, nebo ve formě 

loajality k týmu. V tomto případě Žalgiris opět nabízí podstatně širší a originálnější 

sortiment – od výbavy pro batolata, přes sklenice či hrnky po klasické repliky dresů. 

Logo klubu, které se vyskytuje na všech produktech vypadá takto:

Obrázek 1 - Logo klubu BC Žalgiris Kaunas

Zdroj: www.zalgiris.lt

Nymburk na sezonu 2010/2011 představil novou grafiku loga klubu. Rozhodl se 

proto se vstupem do nové soutěže Adriatické ligy a chtěl vytvořit novou image. Klub 

navíc chtěl vytvořit logo tak, aby bylo oblečení v merchandisingové nabídce možné 

běžně nosit i např. do práce a fanoušci je nenosili jen na zápasy. Graficky vytvořil 6 

různě barevných formátů. 
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Obrázek 2 - Staré a nové logo klubu ČEZ Basketball Nymburk

                    

Zdroj: www.basket-nymburk.cz

6.3.2 Cena

ČEZ Basketball Nymburk

Vstup na všechny zápasy Nymburka jsou zpoplatněny a jednotlivé vstupné se 

odvíjí od soutěže a haly, ve které se zápas hraje. Zde je přehled vstupného                       

a poskytovaných sleva a výhod:

Základní vstupné na MNBL: 50 Kč

Základní vstupné na VTB ligu (hráno v Nymburce): 70 Kč

Základní vstupné na Eurocup (hráno v Pardubicích): 80 Kč – 120 Kč (podle sektoru)

Zlevněné vstupné:

 studenti a senioři nad 65 let

 dotované vstupenky pro hromadné objednávky basketbalových klubů a škol: 5 

Kč

Další druhy vstupného:

 permanentky: platí na všechny zápas MNBL a VTB, bonus tričko a 1 zápas 

Eurocupu v Pardubicích zdarma (dle vlastního výběru)

 VIP vstupenky

 VIP pro partnery

Volné vstupné: 

 děti do výšky 120 cm, držitelé volných vstupenek distribuovaných ve školách 

v nymburském okresu
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 členové klubu a fanklub

 na zápasy Eurocupu mají výše uvedené skupiny speciální slevy

Stanovené ceny jsou s ohledem na postavení Nymburka, kvalitu soutěží které 

hrají, kvalitu týmu, který nabízí a na poměry českých fanoušků velmi přijatelné. Navíc 

se klub snaží podporovat mladé hráče a na jejich zápasy se mohou dostat téměř 

zadarmo. Klub nabízí všem basketbalovým klubům v zemi dotované vstupenky, každý 

klub si na jednotlivé zápasy může objednat max. 50 kusů a lístek je vyjde na 5 Kč. 

Členové fanklubu mají vstupné na zápasy hrané v Nymburce zcela zdarma a na zápasy 

v Pardubicích mohou využít slev. Celkové příjmy ze vstupného zajišťují Nymburku 

přibližně 15 % z celkových příjmů, což jsou prostředky, které pokryjí produkční 

náklady zápasů a pronájem hal. 

BC Žalgiris Kaunas

Žalgiris hraje všechny své zápasy ve stejné hale, jednotlivé vstupné se ale liší 

podle hrané soutěže a zejména podle kvality soupeře. Takže i jednotlivé zápasy 

Euroligy se můžou velmi lišit a vlastně neexistuje žádné základní vstupné, které by bylo 

stejné pro určitý druh zápasů. Hala je navíc rozdělena do mnoha různých sektorů a cena 

se na jeden zápas může velmi lišit. Žalgiris nabízí následující druhy vstupného a slev:

Základní vstupné: pohybuje se přibližně od 50 Kč – 800 Kč

Zlevněné vstupné: 

 studenti a senioři

 funklub: na sezonu dostane každý člen fanklubu 100 volných vstupenek a další 

mohou nakupovat s 50% slevou

 dotované vstupenky pro školy a basketbalové kluby

Další druhy vstupného:

 permanentky: volný vstup na všechny domácí zápasy během celé sezony

 VIP vstupenky

 VIP pro partnery: počet a místo se liší podle finančního plnění

Volné vstupné: 

 děti do 7 let
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 děti z dětských domovů a z ústavů pro tělesně a mentálně postižené

Cena lístků pro širokou veřejnost je s ohledem na kupní sílu místního 

obyvatelstva poměrně vysoká. Obzvláště cena lístků na utkání Euroligy s kvalitními 

soupeři začíná na přibližně 300 Kč. Přesto klub nemá problém halu vyprodat, na utkání 

chodí celé rodiny. Jak už bylo řečeno, je to hlavně z toho důvodu, že tato utkání jsou 

vnímána jako společenská událost a nikdo si ji nechce nechat ujít. Navíc Žalgiris je 

pýchou národa a všichni tak rádi povzbudí tým, který reprezentuje jejich zemi. Stejně 

jako Nymburk i Žalgiris podporuje basketbalové kluby, děti z dětských domovů             

a ústavů pro mentálně a tělesně postižené. Slevy pro studenty, seniory a členy fanklubu 

jsou u obou klubů samozřejmostí. Tím, že si Žalgiris může dovolit stanovit cenu 

vstupného podstatně vyšší než Nymburk, představují pro klub příjmy ze vstupného 

významnější příjmy do rozpočtu. 

6.3.3 Distribuce

Oba kluby distribuují hmotné i nehmotné produkty. S distribucí toho 

nehmotného má Nymburk oproti Žalgirisu problémy, protože ke svým zápasům musí 

používat 2 sportovní haly.

ČEZ Basketball Nymburk

Nymburk pro své zápasy využívá dvou hal. První z nich je hala Sportovního 

centra v Nymburce, která slouží jako domácí hala pro zápasy národní ligy a pro většinu 

zápasů VTB ligy. 

Sportovní hala Nymburk

Tato hala se nachází za městem, přibližně 5 minut autem. Klub zařizuje 

kyvadlovou autobusovou dopravu z centra Nymburka do haly zdarma pro všechny 

fanoušky. Kapacita haly je přibližně 2 000 diváků. Nymburk ji má pouze v pronájmu, 

ale na své náklady musel v posledních letech provést několik úprav tak, aby hala 

splňovala požadavky nejprve Adriatické ligy, nyní VTB ligy. 
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Vstupenky na zápasy v Nymburce se dají koupit v předprodeji v kamenném 

obchodě v centru města či na místě před zápasem. Je zde také prodáván oficiální 

merchandising. Velkým nedostatkem této haly je malá kapacita parkovacích míst. 

Obrázek 3 - Plán Sportovní haly Nymburk

Zdroj: www.nymburk-basket.cz

ČEZ Arena Pardubice

Tato hala se nachází v centru Pardubic a má kapacitu kolem 10 000 diváků. 

Nymburk většinou využívá jen jedné strany haly pro usazení diváků. Nejvyšší návštěva 

zápasu v této hale byla přibližně 6 000 diváků. Tato hala poskytuje mnohem lepší 

zázemí a komfort jak pro tým tak diváky, není zde problém s parkováním. 

Problém je samozřejmě v tom, že se hraje v hale, která vlastně není tak úplně 

domácím prostředím nymburského týmu a i vzdálenost od Nymburka. Vedení klubu si 

to samozřejmě uvědomuje a zajistilo dopravu vlaky ČD z některých stanic úplně 

zdarma a z některých s 20% slevou. Dále pak funguje kyvadlová autobusová doprava 

mezi vlakovým nádražím v Pardubicích a ČEZ Arenou. 
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Obrázek 4 - Plán ČEZ Areny v Pardubicích

Zdroj: www.basket-nymburk.cz

BC Žalgiris Kaunas

Žalgiris má oproti Nymburku jasnou výhodu v tom, že má úplně novou, moderní 

halu, kterou využívá pro všechny zápasy. Hala se nachází velmi blízko centru města, 

naproti populárnímu obchodnímu centru, v krásném prostředí. Parkování je vyřešeno 

částečně kapacitami obchodního centra, tak i vlastními. 

Žalgiris Arena má kapacitu 14 500 diváků a je nejmodernější halou v celém 

Pobaltí. Poskytuje velmi komfortní zázemí, od sociálních zařízení, přes občerstvení po 

pohodlí tribun. Na druhou stranu je hala provozně velmi náročná a to jak produkčně, tak 

finančně a pro Žalgiris to do budoucna může představovat finanční problémy. 
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Obrázek 5 - Plán Žalgiris Areny v Kaunasu

Zdroj: www.zalgiris.lt

Klub své marketingové aktivity propojil s obchodním centrem Akropolis, který 

je v těsném sousedství nové haly. Má zde svůj oficiální obchod s merchandisingem       

a prodejem vstupenek, jedna část centra je pojmenovaná po klubu, jsou zde vystavené 

fotografie, trofeje a velmi často jsou zde pořádány akce na podporu prodeje, nebo          

i např. tisková konference před začátkem sezony. Klub zde i distribuuje slevy na 

vstupné. 

Vstupenky na zápasy je možné pořídit v kamenných obchodech, kterých je 

v Kaunasu několik, poté skoro v každém velkém obchodním centru v zemi a na 

internetu díky partnerovi klubu, jednom z největších prodejců vstupenek na různé akce, 

bilietai.lt.

V distribuční síti je vidět mezi Nymburkem a Žalgirisem velký rozdíl. Fanoušci 

Kaunasu mají více usnadněný přístup ke všemu co potřebují. Už jen to, že Žalgiris 

nabízí mnohem větší pohodlí v jedné jediné hale, která je navíc skvěle dostupná              

a nabízí lepší možnosti pro organizaci doprovodného programu. Fanoušci mají větší 

možnosti v nákupu vstupenek, mechandisingu, v dostupnosti jiných marketingových 

akcí atd. V oblasti distribuce tedy hodnotím Žalgiris jako klub na lepší úrovni. Jejich 
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distribuční síť je mnohem propracovanější a vzhledem k fanoušků nabízí maximum 

možností. 

6.3.4 Propagace

Propagace zahrnuje velké množství marketingových aktivit. V této části opět 

nalezneme mnoho rozdílů a zjistíme, že oba kluby se k využití forem propagace staví 

poněkud odlišně. Kluby využívají následujících forem propagace:

1) Podpora prodeje

ČEZ Basketball Nymburk

Nymburk v rámci podpory prodeje průběžně během celé sezony organizuje 

soutěže pro fanoušky. Vyhrát můžou vstupenky na eurocupové zápasy či některé 

merchandisingové produkty. O těchto soutěžích informuje na svých internetových 

stránkách či facebooku. Tím chtějí přinést dočasný bonus a motivovat k budoucím 

nákupům vstupenek. Další podporou prodeje jsou samozřejmě všechny možné slevy      

a zvýhodněná vstupné, které klub nabízí. 

Fanoušci také po předložení určitého počtu vstupenek na jakékoliv zápasy 

obdrží dárek:

 min. 10 utkání – hrníček

 min. 20 utkání – tričko nebo šála

 min. 30 utkání – tričko Nike

BC Žalgiris Kaunas

Žalgiris během sezony také organizuje soutěže o lísky či trička a jiné propagační 

materiály klubu. Soutěže se zveřejňují na internetových stránkách, internetové televizi 

či rádiu a sociálních sítích.

Některé aktivity na podporu prodeje jsou spojeny s obchodním centrem 

Akropolis, který se nachází hned vedle Žalgiris Areny. Zákazníci tohoto obchodního 

centra mohou získat vstupenku na zápas národní ligy zdarma k nákupu nad 30 euro. 

Klub se tím snaží naplnit kapacitu haly na zápasy domácí ligy, které nejsou tolik 

atraktivní jako Euroliga. Navíc se tím snaží motivovat k dalším návštěvám. Slevové 
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kupony jsou distribuovány v centru Akropolis, kinech a restauracích McDonald’s po 

celém Kaunasu. 

Ve spolupráci s generální partnerem klubu Ükio Bankas byla vytvořena 

speciální platební karta pro fanoušky Žalgiris klubu, na které mohou využívat různých 

slev a výhod jako ostatní zákazníci a navíc další speciální výhody, které jsou právě jen 

pro fanoušky Žalgirisu. 

Obrázek 6 - Speciální platební karta pro fanoušky Žalgirisu Kaunas

Zdroj: Interní materiál BC Žalgiris Kaunas

2) PR a publicita

PR a publicita spolu úzce souvisejí. Každý klub se snaží o pozitivní PR, které se 

pak dočká určité publicity. Kluby k pozitivnímu PR využívají klasických forem, ale        

i různých sociálních akcí. Jejich přehled je uveden níže.

ČEZ Basketball Nymburk

PR aktivity:

 Tisková konference před začátkem sezony – prezentace týmu, nových hráčů      

a členů realizačního týmu, představení soutěží, kterých se tým bude účastnit, 

partnerů klubu atd.

 Tiskové zprávy před a po důležitých zápasech – zejména VTB ligy a Eurocupu

Sociální aktivity:

 Návštěvy nemocnic, dětských oddělení celým týmem – obdarování pacientů, 

setkání, fotografie, podpisy…



55

 Celý tým každý rok daruje krev

 Zapojení do projektu „Každý koš pomáhá“ – klub a jednotliví hráči připívají do 

projektu určitou částkou za každý koš, který v zápasech národní ligy promění. 

Nymburk dlouhodobě přispívá vyššími částkami, než je standard a kterou 

odevzdávají ostatní kluby. Vybraná částka putuje na pomoc lidem ve složité 

životní situaci.  

 Několikrát za sezonu jsou pro širokou veřejnost organizovány akce s celým 

týmem – turnaje, setkání s hráči, dny s basketbalem pro děti atd.

 Všechny tyto aktivity budují pozitivní PR

Publicita

 Články o klubu a výsledcích týmu jsou pravidelně zveřejňovány na 

zpravodajských serverech – www.idnes.cz, www.novinky.cz

 V tiskovinách – Denník Sport, Basketmagazín

BC Žalgiris Kaunas

PR aktivity

 Tisková konference před začátkem sezony – prezentace nového týmu pro media 

a fanoušky, letos se konala v obchodním centru Akropolis, kam přišlo na 1 500 

lidí, spojeno s různými soutěžemi

 Speciální tiskové konference v případě příchodu nového hráče či člena 

realizačního týmu

 Tiskové konference po každém zápase

 Rozhovory hráčů pro celostátní televize

Sociální aktivity

 Návštěvy nemocnic – dětská oddělení

 Organizace akcí pro školy během sezony

 Pozvánky pro děti z dětských domovů, ústavů pro mentálně a tělesně postižené –

mohou se následně s hráči potkat

 Školy a basketbalové kluby mají nárok na dotované vstupenky, škola která jich 

za sezonu objedná nejvíce se může těšit na den basketbalu s celým týmem 

Žalgirisu

 Všechny tyto aktivity vytváří pozitivní PR
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Publicita

 Nejpopulárnější televizní stanice v zemi M-1

 Lokální radiové stanice

 Největší a nejpopulárnější zpravodajský portál v zemi www.delfi.lt

 Nejčtenější denníky a časopisy

Oba kluby v rámci PR využívají prakticky totožných aktivit. Nechybí tiskové 

konference, tiskové zprávy, rozhovory do médií. S vytvářením pozitivního PR souvisí   

i různé sociální akce, které oba kluby pořádají. Zaměřují se zejména na nemocnice, děti 

a pomoc sociálně slabým. Co se týče publicity, to je oblast, kterou nemá klub tak úplně 

ve své moci. O obou klubech informují místní sportovní televizní kanály, několik 

rozhlasových stanic, internetové zpravodajské stránky a zpravodajské či sportovních 

denníky a časopisy. 

3) Reklama

Z následujícího přehledu je vidět jaké formy reklamy jednotlivé kluby využívají 

v rámci své marketingové komunikace. Použité reklamní kanály se u klubů nijak 

výrazně neliší, odlišná je však četnost využití a přeci jen každý klub využívá některé 

kanály mnohem více než ten druhý. I to má samozřejmě své důvody. 

a) Televizní a rozhlasová reklama

ČEZ Basketball Nymburk

Televizní reklama

 Nymburk nevyužívá placené formy televizní reklamy, která je příliš finančně 

náročná a není vhodná pro cílové skupiny, na které se marketingová komunikace 

zaměřuje

 Před televizními zápasy spoty na ČT4 Sport – nabádají fanoušky ke sledování 

zápasu buď přímo v hale, nebo v televizi

 Zápasy národní ligy jsou přenášeny na internetové televizi tvcom.cz, na zápasy 

VTB ligy a Eurocupu nejsou práva na vysílání 

Rozhlasová reklama

 Probíhá na Rádiu Blaník, oblast Praha, střední a východní Čechy

 5ti denní kampaně před zápasy v Pardubicích, 7 spotů denně
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 Propagace na stanici Český rozhlas

BC Žalgiris Kaunas

Televizní reklama

 Žalgiris oproti Nymburku využívá i placené televizní reklamy a to před 

začátkem sezony a před euroligovými zápasy

 Tyto spoty jsou promítány i v obchodních centrech a různých partnerských 

restauracích na plazmovým obrazovkách po celé zemi

 Televizní zápasy jsou přenášeny sportovním kanálem Sport 1

Rozhlasová reklama

 Informace jsou před každým zápasem šířené také přes nejpopulárnější radiovou 

stanici M-1

 Lokální radia

Zejména v televizní reklamě vidíme mezi marketingem Nymburka a Žalgirisu 

podstatný rozdíl v tom, že Žalgiris využívá i placené reklamy. Je to dáno tím, že 

Žalgiris disponuje celkově větším rozpočtem a hlavně tím, že jeho marketingové 

aktivity se zaměřují na širokou veřejnost po celé zemi. Televizní reklamou tak může 

tuto skupinu obyvatelstva zasáhnout poměrně snadno a má pro klub velký smysl, na 

rozdíl od Nymburka. Oba kluby potom využívají i rozhlasovou reklamu, Nymburk ale 

jen pro zápasy Eurocupu. 

b) Inzerce

ČEZ Basketbal Nymburk

Nymburk nevyužívá žádné placené formy inzerce. Samozřejmě o týmu a jeho 

zápasech či úspěších informuje mnoho médií, různé formy publicity jsou popsány výše.

BC Žalgiris Kaunas

Žalgiris na rozdíl od Nymburka placenou inzerci využívá. Pravidelně před 

jednotlivými domácími zápasy fanoušci mohou najít reklamu v nejčtenějších dennících. 

V Kaunasu je tato reklama šířena denníkem Kauno Diena. Dalším denníkem, který 

Žalgiris využívá pro svou inzerci je Lietuvos Rytas, který je distribuován v celé zemi. 
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Obrázek 7 - Ukázka inzerce publikované v dennících v Litvě

Zdroj: Interní materiál BC Žalgiris Kaunas

c) Internet

ČEZ Basketball Nymburk

 Vlastní oficiální internetové stránky: moderní grafika, velké množství aktuálních 

informací, foto a video galerie, e-shop, prolinky na partnery

 Návštěvy stránek z více jak 60 zemí světa

 Facebook: pouze fanouškovská stránka, je poměrně aktuální, každopádně to není 

oficiální stránka klubu, 1 800 přátel

 Twitter

BC Žalgiris Kaunas

 Vlastní oficiální webové stránky: graficky ne moc atraktivní, jinak ale velmi 

dobré - aktuální informace, foto i video galerie, e-shop, sekce pouze pro 

fanoušky, kde mohou nahrávat vlastní příběhy, video a kdokoliv si může založit 

vlastní blog, fanoušci mohou pokládat hráčům a vedení týmu na které je jim zde 

odpovězeno; denně navštíví stránky průměrně 7 500 lidí
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 Facebook: velmi aktivní, každý den nové a zajímavé informace, průběžné 

výsledky zápasů, soutěže pro fanoušky, je to hlavní komunikační kanál 

s fanoušky, má více jak 45 000 fanoušků

 Další sociální kanály: twitter a vlastní youtube kanál

 Vlastní internetová televize a internetové rádio

Při porovnání internetové propagace se dá říci, že jsou na tom oba kluby 

podobně a to velmi dobře. Internetové stránky Žalgirisu jsou graficky slabší, ale 

fanoušek na nich najde naprosto všechno, co potřebuje. Od aktuálních informací             

o jednotlivých zápasech, foto i video galerie, po možnost komunikovat s hráči               

a klubem. Velmi dobře navíc pracují se sociální sítí facebookem. Dnešní uživatelé jsou 

líní a chtějí mít všechny informace pohromadě, což facebook skvěle splňuje. Žalgiris 

má oficiální stránku, která je hlavním kanálem komunikace s fanoušky. Nymburské 

internetové stránky jsou graficky vydařenější a nabízí stejné množství informací. Na 

druhou stranu Nymburk nemá oficiální facebookové stránky, které by spravoval klub. 

Existuje pouze fanouškovská verze. To je velká škoda, protože tyto stránky představují 

bezplatnou komunikaci s fanoušky. 

d) Venkovní reklama

ČEZ Basketball Nymburk

 Billboardy – vždy měsíc před utkáním Eurocupu (či VTB ligy hrané 

v Pardubicích), v Pardubicích a blízkém okolí

 Billboardy na vlakových nádražích v Praze, středních a východních Čechách

 Variopostery na vlakových nádražích v Praze, středních a východních Čechách 

(tato spolupráce s Českými drahami domluvena formou barteru)

 Plakáty v příměstské dopravě v Praze, Hradci Králové, Pardubicích + střední 

Čechy

 Plakáty ve středních a východních Čechách – výlohy obchodů, školy, 

basketbalové kluby 

BC Žalgiris Kaunas

 Billboardy – po celé zemi před zahájením sezony, během roku se občas 

obměňují, ale ne před každým zápasem Euroligy, spíš celková reklama na klub 

než upoutávky na jednotlivé zápasy



60

 stejná koncepce pro reklamu v příměstské dopravě v Kaunasu a dalších větších 

městech v celé Litvě

 pře jednotlivými zápasy nejsou plakáty v Kaunasu ani nikde jinde

Když porovnáme venkovní reklamu, kterou tyto kluby využívají, vidíme rozdíly 

ve formách a intenzitě využití této reklamy. Nymburk nemá tak stabilní diváckou 

návštěvu a tak početný fanklub jako Žalgiris, proto musí fanoušky před důležitými 

zápasy intenzivně komunikovat i prostřednictvím venkovní reklamy. Billboardy            

a reklamu na vlakových nádražích využívá jen před zápasy hranými v Pardubicích a je 

domluvená s Českými drahami ve formě barteru. Před ostatními zápasy domácí a VTB 

ligy distribuují plakáty do měst, škol a basketbalových klubů v Nymburce a okolí. 

Žalgiris naopak používá billboardy po celé zemi hlavně před začátkem sezonu, během 

roku je několikrát aktualizuje, ale jedná se spíše o reklamu na celý klub, ne na 

jednotlivé zápasy. Klub se spoléhá více na internetovou, televizní a rozhlasovou 

reklamu a plakáty před jednotlivými zápasy např. v Kaunasu nenajdete. To se odvíjí i 

od toho, že fanoušci Žalgirisu jsou navyklí si všechny informace o zápasech hledat 

sami, protože to je vždy hlavní událost v Kaunasu, potažmo i celé zemi.
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6.4 Komparace sponzoringu a sportovní reklamy

ČEZ Basketball Nymburk i BC Žalgiris Kaunas jsou akciové společnosti. To 

znamená, že jejich hlavním příjmem finančních prostředků je obchodování, v tomto 

konkrétním případě s reklamou. Oba kluby mají několik úrovní sponzorství, lépe řečeno 

partnerství, které se liší podle poskytnuté finanční částky výměnou za poskytnutou 

reklamu. V dnešní době je sponzoring prakticky jediným finančním příjmem 

sportovních klubů. Oba kluby ovšem nabízí současným i stávajícím partnerů spolupráci 

v trochu jiných podobách a nabízí různé formy protislužeb. 

ČEZ Basketball Nymburk

Klub rozděluje své partnery do 6 kategorií. Během jednání s potenciálními 

partnery nenabízí žádné univerzální sponzorské balíčky, ale se všemi jedná a uzavírá 

smlouvy individuálně. 

Sportovní reklama, kterou Nymburk prodává:

 Název partnera v názvu týmu 

 Reklama na dresech a ostatním týmovém oblečení – Nymburk má 3 typy dresů, 

na každou soutěž jiný a s reklamou jiných partnerů. Např. na dresech Eurocupu 

má reklamu jen generální partner na přední straně a jeden hlavní partner na 

zádech pod jménem hráče

 Reklama na palubovce – 2 kruhy pro trestné hody

 Reklama na bannerech u reklamní plochy – Nymburk používá nejmodernější led 

systém, který nabízí vynikající viditelnost reklamy na fotografiích a v televizi; 

stopáž na bannerech je dána úrovní partnerství

 Reklama na bannerech v halách

 Reklama na všech propagačních materiálech – plakáty, billboardy, letáky, 

vstupenky, tiskové zprávy, bannery při rozhovorech, programy před každým 

zápasem

 Prolink na oficiálních internetových stránkách

 Reklama na konstrukci košů
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Přehled partnerů týmu:

Generální partner: skupina ČEZ

 Název partnera v názvu týmu, má jako jediný partner reklamu na palubovce na 

kruzích pro trestné hody, reklama na všech třech druzích dresů (přední strana), 

jinak všechny ostatní výše zmíněné typy reklamy

Hlavní reklamní partneři: 11 partnerů

 Vybraní partneři reklama na dresech a týmovém oblečení, na bannerech kolem 

plochy; ostatní partneři další výše uvedené formy reklamy

Hlavní mediální partneři: 2 partneři

 1 partner (Basketmagazín) reklama na bannerech kolem plochy a na 

eurocupových zápasech na středovém kruhu; oba reklama na všech 

propagačních materiálech, na internetových stránkách

Reklamní partneři: 45 partnerů

 Reklama na bannerech v hale, na všech propagačních materiálech, internetové 

stránky

Mediální partneři: 1 partner

 Reklama na bannerech kolem plochy, na všech propagačních materiálech, 

internetové stránky

Reklamní partneři – dodavatelé: 6 partnerů

 Reklama na všech propagačních materiálech, internetové stránky

Všem partnerům jsou poskytované volné vstupenky na zápasy, pro 

nejvýznamnější partnery jsou to samozřejmě VIP vstupenky na speciálních místech, 

dále rezervovaná parkovací místa. Jednou za rok je pro všechny partnery připraven 

společenský večer za účasti celého týmu a vedení klubu. 
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BC Žalgiris Kaunas

Žalgiris má své partnery rozdělené do 5 kategorií. Klub má narozdíl od 

Nymburka připravené univerzální sponzorské balíčky pro jednotlivé kategorie, které se 

liší prodejní cenou a rozsahem protislužeb. Cena těchto balíčků začíná na 8 000 euro            

a končí na 1 milionu euro za sezonu. Dokonce ani balíček generálního partnera nenabízí 

uvedení partnera v názvu týmu, ale to proto, že generální partner je nadpolovičním 

vlastníkem klubu, tudíž tuto formu protislužby vlastně nepotřebuje.

Sportovní reklama, kterou klub prodává:

 Reklama na dresech a ostatním týmovém oblečení – jednotné dresy pro všechny 

soutěže, jen 4 reklamy, 2 na přední straně a 2 na zádech

 Reklama na palubovce – 2 kruhy pro trestné hody 

 Reklama na bannerech u hrací plochy – stopáž podle úrovně partnerství 

 Reklama na led pásu kolem celé arény

 Reklama na informační kostce v aréně

 Reklama na zábranách za lavičkami týmů

 Reklama na všech propagačních materiálech – billboardy, letáky, tiskové 

zprávy, bannery při rozhovorech, programy před každým zápasem

 Prolink na oficiálních internetových stránkách

 Reklama na konstrukci košů

Přehled partnerů týmu: 

Generální sponzor – Ükio Bankas

 Není v názvu týmu, nejdelší stopáž na bannerech kolem plochy a kolem haly, 

prezentace partnera na kostce v hale před každým zápasem; reklama na dresech, 

na veškerém týmovém oblečení; reklam na 2 kruzích pro trestné hody na 

palubovce, na zábranách u střídaček týmů; reklama na všech propagačních 

materiálech, během PR aktivit, na internetových stránkách; vždy největší 

prostor, stopáže a velikost loga

Hlavní sponzoři – 4 partneři

 3 partneři reklama na dresech; reklama na bannerech kolem plochy a pásu kolem 

haly (vždy kratší stopáž než generální partner); někteří reklama na informační 
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kostce v hale; reklama na všech propagačních materiálech, na internetových 

stránkách.

Sponzoři – 30 partnerů

 Někteří partneři reklama na bannerech kolem plochy a informační kostce v hale 

(podstatně kratší stopáž); reklama na všech propagačních materiálech, 

internetových stránkách

Mediální sponzoři – 5 partnerů

 2 partneři reklama a prezentace na informační kostce v hale; reklama na všech 

propagačních materiálech, na internetových stránkách

Partneři – 9 partnerů

 Reklama na všech propagačních materiálech, na internetových stránkách

Všem partnerům jsou nabízeny volné vstupenky, jejich počet se odvíjí od úrovně 

partnerství. Pro nejvýznamnější partnery jsou samozřejmě připraveny VIP vstupenky 

v ložích s občerstvením. Vyhraněna mají i parkovací místa. Dvakrát do roka, na začátku 

a konci sezony, je pro všechny partnery připraven večírek s hudbou, rautem, setkáním 

s celým týmem i vedením klubu jako poděkování při podpoře klubu.  

Oba kluby mají své partnery rozděleny do určitých kategorií, kterým odpovídá 

rozdílné množství a formy protivýkonů. Nymburk má velké množství sportovní reklamy 

domluveno se svými partnery formou barterového obchodu. Má dlouhodobě stálého 

generálního partnera, skupinu ČEZ, dále hlavní partnery se kterými má dlouhodobé 

smlouvy a značné množství menších a lokálních partnerů. Spolupráce Nymburka 

s jednotlivými partnery je navazovány individuálně, bez předem připravených 

sponzorských balíčků a spolupráce s mnoha partnery je dohodnuta na skladě 

barterového obchodu, většinou formou reklamy za reklamu. 

Žalgiris může mít se získáváním partnerů menší problémy, protože tento klub je 

středem zájmu jak široké veřejnosti, tak médií. Díky učisti v Eurolize se jeho mediální 

profil dostane téměř do celé Evropy a to je pro potenciální partnery velmi atraktivní. 

Obzvláště co se týče lokálních partnerů je Žalgiris velmi zajímavým cíle vzhledem 

k nabízeným protislužbám a viditelnosti reklamy.  
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Nabídka protislužeb obou klubů se liší zejména tím, jaké možnosti nabízí 

jednotlivé haly, které kluby používají. V tomto má Žalgiris výhodu, protože Žalgiris 

Arena poskytuje mnohem více možností pro realizaci reklamy od informační kostky po 

reklamní pás kolem celé haly. Oba kluby potom využívají téměř totožných forem 

sportovní reklamy. Žalgiris ovšem oproti Nymburku nemá generálního sponzora 

v názvu týmu. U obou klubů se reklama u jednotlivých úrovní partnerů liší podle počtu 

protivýkonů, podle délky stopáže na bannerech nebo podle velikosti log na jednotlivých 

propagačních materiálech.  
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7. Návrh na zlepšení a změny stávajících 

marketingových koncepcí

7.1 Výsledky SWOT analýzy klubu ČEZ Basketball Nymburk

Při sestrojení SWOT analýzy klubu ČEZ Basketbal Nymburk jsem vycházela      

z analýzy prvotních dat, jako byly veřejně dostupné informace o klubu a zejména          

z  rozhovoru s marketingových ředitelem klubu a tudíž i interních informací. Výsledky 

analýzy SWOT budou využity i další části při implementaci marketingové koncepce 

klubu. 

Tabulka 3 – Silné stránky klubu ČEZ Basketball Nymburk

Silné stránky

Mezi silné stránky klubu patří: Možnosti rozvíjení silných stránek:

 Postavení nejlepšího basketbalového 

týmu v ČR

 Jeden z nejlepších kolektivních týmů 

v ČR

 Silné složení týmu a výkonnostní 

úroveň jednotlivých hráčů

 Významné osobnosti českého 

basketbalu v klubu

 Kvalita zázemí

 Dosavadní sportovní úspěchy

 Realizační tým

 Věrní fanoušci - fanklub

 Generální partner

 Finanční stabilita – dlouhodobé 

smlouvy se stálými partnery

 Intenzivně pracovat na sportovní 

výkonnosti a dlouhodobě tak udržet 

postavení týmu v basketbalovém            

i klubovém prostředí

 Udržet kvalitu složení kádru                   

i realizačního týmu

 Založit prezentaci i propagaci na 

významných osobnostech klubu

 Marketingovými aktivitami zajistit 

rozšiřování fanklubu

 Pracovat na dlouhodobém udržení 

spolupráce s generálním partnerem      

a dalšími důležitými partnery

 Hledání nových, lokálních partnerů

 Nutnost udržet kvalitu zázemí pro 

hráče

Zdroj: Nachtigalová, 2012
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Klub jednoznačně těží ze své pozice dlouhodobě nejlepšího celku v zemi. 

Generálním partnerem je společnost ČEZ, díky kterému je klub finančně velmi stabilní. 

V posledních letech vlivem ekonomické krize muselo z nejvyšší české soutěže odejít 

několik tradičních celků. Nymburk žádné větší problémy nezaznamenal i díky 

dlouhodobým smlouvám s menšími partnery. Díky takové finanční podpoře Nymburk 

vybudoval velmi silný tým, který je schopen konkurovat Evropě a dosavadní úspěchy 

v Eurocupu a těsný nepostup do Euroligy jim přináší stále nové fanoušky. Klub tak 

jednoznačně musí pracovat na udržování vztahů se stálými partnery a hledání nových, 

lokálních partnerů. Ačkoliv je Nymburk malé město, může se klub pyšnit velmi 

věrnými fanoušky a skvělým fanklubem, což je pro každý tým velmi důležité. 

Nymburku se daří dostat do týmu mnoho hráčů z USA i díky zázemí, které jim mohou 

nabídnout od bydlení po zařízení sportovních hal. Další velmi silnou stránkou klubu je 

realizační tým, kde každý jednotlivý člen má velké zkušenosti s basketbalem jak 

z domácí scény, tak i ze zahraničí a je složen z opravdových odborníků.

Tabulka 4 – Slabé stránky klubu ČEZ Basketball Nymburk

Slabé stránky

Mezi slabé stránky klubu patří: Možnosti eliminace slabých stránek:

 Velká sportovní konkurence ve 

Středočeském kraji

 Malá hala v Nymburce pro 

Eurocupové zápasy

 Nezájem fanoušků o zápasy se slabými 

soupeři

 Malý prostor pro basketbal v médiích

 Nedostačující komunikace s fanoušky

 Malé město Nymburk

 Nevhodně zvolené kanály propagace

 Propagací založenou na sportovních 

úspěších a významných osobnostech 

odlákat fanoušky populárnějších 

sportů, ale sportovně méně úspěšných 

týmů

 Novými marketingovými akcemi          

a cenovými poptávkami zvýšit 

návštěvnost zápasů v Nymburce

 Započít spolupráci s velkým mediálním 

partnerem 

 Využít nových  a efektivních kanálů 

komunikace s fanoušky

 Zhodnotit objektivně všechny využité 

formy propagace a změnit některé 

formy a kanály

Zdroj: Nachtigalová, 2012
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Slabou stránku nejen nymburského týmu, ale i basketbalu celkově je jeho 

postavení mezi ostatními sporty. Nedostává se mu zdaleka tolik mediálního prostoru, 

kolik by si zasloužil. Nymburk také ztrácí na tom, že v oblasti vrcholového sportu je ve 

Středočeském kraji obrovská konkurence a hlavní prostor dostává fotbal. Nymburk má 

odjakživa velké problémy s halou. V Nymburce k zápasům využívá tréninkové 

středisko Nymburk. Ačkoliv hala není jejich, museli zde provést už několik úprav na 

vlastní náklady, tak aby splňovala podmínky jednotlivých lig. Pro Eurocupové zápasy to 

stejně nestačí a tyto zápasy tak hraje v ČEZ Aréně v Pardubicích. Mnoho důležitých 

zápasů tak nehraje v domácích prostředí a management musí shánět fanoušky                 

i z oblastní, které nejsou v jejich teritoriu. Díky účasti ve 2 mezinárodních soutěžích 

Nymburk do Čech přiveze mnoho velmi silných a zajímavých soupeřů, klesá tak ale 

zájem fanoušků o zápasy české ligy a se slabšími soupeři. 

Tabulka 5 – Příležitosti klubu ČEZ Basketball Nymburk

Příležitosti

Potenciální příležitosti klubu: Úsilí a zdroje potřebné k realizaci 

příležitostí:

 Postup do Euroligy

 Úspěch ve VTB lize a možnost dalšího 

účinkování v lize

 Postup do nejlepších 4 celků Eurocupu

 Získání nových partnerů a upevnění 

vztahů se stávajícími

 Další zvýšení kvality kádru                    

a realizačního týmu, spojeno 

s finančními náklady

 Posílit a upevnit spolupráci se stálými 

partnery

 Získat mohutnější podporu města          

a mediálních partnerů

Zdroj: Nachtigalová, 2012

Určitě největší příležitostí pro Nymburk je účast v Eurolize. V poslední sezoně 

mu účast unikla jen o jednu prohru. Nymburk by se tak dostal mezi naprostou 

evropskou špičku, do Čech by dostaly nejlepší týmy a získal by tak obrovské 

zkušenosti. Dalšími příležitostmi byla ale i Adriatická liga, kdy např. internetové 

stránky klubu navštěvovali lidé z více jak 60 zemí! Letos je to stejné i s VTB ligou. 

Nymburku přináší zkušenosti, které snad brzy zúročí pro Euroligu. Samozřejmostí by 

mělo být upevnění vztahů se stávajícími partnery a získání nových. 
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Tabulka 6 – Ohrožení klubu ČEZ Basketball Nymburk

Ohrožení

Potenciální hrozby klubu: Možnosti a postupy  využitelné k eliminaci 

hrozeb:

 Zápasy hrány v Nymburce                    

a Pardubicích

 Vysoké náklady na pronájem všech hal

 Ekonomická krize

 Odchod menších partnerů

 Intenzivní komunikace nutnosti             

a pozitiv zápasů hraných ve 2 halách

 Získat větší množství partnerů, kteří 

budou klubu poskytovat finanční 

podporu namísto barterové spolupráce

 Posílení marketingové komunikace 

vůči potenciálním partnerům a jejich 

přesvědčení o výhodách podpory klubu

Zdroj: Nachtigalová, 2012

Jako ohrožení klubu vidím hlavně nedostatečnou halu v Nymburce. Nízká 

kapacita haly nutí hrát eurocupové zápasy v Pardubicích, čímž tým částečně ztrácí 

domácí prostředí jak z hlediska zázemí, tak i fanoušků. Navyšují se tím i náklady za 

pronájmy a cestování. Samozřejmě stále trvá ohrožení ekonomickou krizí. V tomto 

případě se Nymburka dotýká o něco méně než ostatních týmu, vzhledem ke 

generálnímu partnerovi. Ovšem odliv malých sponzorů, které jsou pro Nymburk také 

velmi důležití, nastat může.
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7.2 Implementace marketingové koncepce klubu ČEZ

Basketball Nymburk

Z předchozí kapitoly, ve které jsem porovnala marketingové koncepce obou 

klubů jasně vyplývá, že Nymburk má téměř totožné sportovní, ekonomické i sociální 

cíle jako Žalgiris Kaunas. Už ale u cílových skupinu a dále v marketingovém mixu         

a sponzoringu najdeme mnoho odlišností. Nymburk by se mohl v některých případech 

Žalgirisem inspirovat. Na základě předchozího porovnání navrhuji následující změny. 

1) Cílové skupiny

Vzhledem k tomu, že Nymburk má problémy se zaplněním nejmenší haly 

v Nymburce na zápasy národní ligy se slabšími soupeři, měl by svou marketingovou 

koncepci zaměřit více na oslovení skupin v Nymburského okresu. A to hlavně na 

základní a střední školy a basketbalové kluby, protože ve své dosavadní koncepci se 

zaměřují na školy a kluby víceméně jen z Nymburka. Jelikož jsou příjmy klubu ze 

vstupného pouze 15% z celkových příjmů, u těchto zápasů nelze tolik o případný zisk 

ze vstupného, ale o zaplnění malé haly. To vždy jak v novinách, televizních zprávách    

i vzhledem ke sponzorům působí mnohem lépe.  

2) Produkt – doprovodný program

V nabídce hmotných produktů, který Nymburk nabízí, je produkt 

doprovodného programu poměrně za možnostmi klubu. Nymburk by měl zavést 

bohatší doprovodný program na všechny zápasy. I to by totiž mohlo přinést vyšší 

návštěvnost na domácí zápasy v Nymburce. Zavést by se mohly poločasové soutěže       

o věcné ceny, slosování vstupenek o volnou vstupenku do Pardubic, soutěže pro děti.

3) Cena

Cena vstupenek na všechna utkání Nymburka je pro cílové skupiny a vzhledem 

ke kupní síle obyvatelstva velmi dostupná a není s ní potřeba hýbat, minimálně ne 

směrem dolů. Určitě bych ale zavedla rodinné vstupné na zápasy národní ligy hrané 

v Nymburce. 
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4) Distribuce

V této části si myslím, že Nymburk nejvíce pokulhává. Každopádně řešit 

problém s halami, ve kterých hraje své zápasy je velmi obtížné. Jak již bylo řečeno, hala 

v Nymburce je akorát pro zápasy domácí ligy (pro méně atraktivní zápasy občas             

i poměrně velká), ale nemá dostatečnou kapacitu a nesplňuje požadavky pro Eurocup.  

Nymburk je ale malé město a klub ani ve svém rozpočtu nemá peníze na případnou 

stavbu nové haly, která by splňovala požadavky všech soutěží, ve kterých hraje.  

Nymburk už nyní investoval do úprav haly v Nymburce, kterou má pouze v pronájmu 

značné finance. Řešení této situace v podobě výstavby nové haly je prakticky nemožné.

V tomto případě Nymburk musí udržet standard, který nabízí fanouškům 

v podobě dopravy do hal, slev na vlakové jízdné, déle by měl posílit kyvadlovou 

dopravu z vlakového nádraží v Pardubicích k hale a v případě nadprůměrného zájmu     

o zápasy v Pardubicích zavést i autobusy pro fanoušky jedoucí z Nymburka do 

Pardubic. 

5) Propagace

Marketingová komunikace nymburského klubu je dobře přizpůsobená cílovým 

skupinám, cílům a finančním možnostem klubu. Přesto si myslím, že by se v některých 

případech mohly udělat změny, které by klubu přinesly pozitiva.

a) Podpora prodeje

Nymburk by měl učinit nové kroky v rámci podpory prodeje, která by vedla 

k vyšším návštěvám zápasů národní ligy a to zejména se slabšími soupeři. Jako velmi 

dobré řešení vidím v nápadu Žalgirisu. Nymburk by se mohl spojit o obchodními řetězci 

v Nymburce, případně i blízkém okolí a lidem za určitou částku za nákup poskytovat 

slevové kupony, nebo kupony s určitou finanční hodnotou na zápasy národní ligy. 

Karta fanouška klubu

V rámci podpory prodeje bych zavedla kartu klubu. Byla by pro všechny 

fanoušky klubu, včetně fanklubu. Členům, fanklubu by nadále byly poskytovány 

speciální výhody. Tato karta by sloužila např. k získávání bodů za účast na zápasech, 

každý zápas by byl ohodnocenou jiným počtem bodů. Zápasy méně atraktivní pro 
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fanoušky by pak mohly dostat více bodů a motivovat více k návštěvě. Získané body by 

fanoušci mohli využít jako slevy k nákupu ve fan-shopu, slevy domluvené s partnery 

klubu, různá zvýhodnění atd. 

b) PR - publicita

V této části marketingové komunikace si vede Nymburk velmi dobře. Existuje 

např. mnoho sociálních aktivity, které by se dali přidat, nebo dělat jinak, ale to co 

Nymburk dělá je naprosto dostačující, realizovatelné vzhledem k velmi nabytému 

programu a značně přispívá k pozitivnímu PR a následné publicitě.

c) Reklama

Pro Nymburk nadále nemá smysl využívat placenou rozhlasovou reklamu. Touto 

formou je velmi obtížné zasáhnout dané cílové skupiny a je finančně příliš náročná. 

Naopak si myslím, že placená rozhlasová reklama na rádiu Blaník se může poměrně 

míjet účinkem a to také z důvodu možného zásahu cílových skupin. Nikde není dáno, 

jaké procento fanoušků poslouchá zrovna tuto rozhlasovou stanici a zasažení reklamou 

cílového publika může být velmi nízké. Tato forma navíc ani neumožňuje výraznější 

propagaci partnerů klubu. Proto bych nad dalším využití této formy reklamy přemýšlela 

a případně bych ušetřené výdaje investovala do jiných forem propagace, či podpory 

prodeje. 

Nymburk by měl určitě zapracovat na internetové propagaci. V dnešní době je to 

hlavní médium, které poskytuje mnoho forem propagace a komunikace. Oficiální 

webové stránky jsou pro grafické tak i informační stránce velmi dobré. Nymburk ale 

hraje 2 mezinárodní soutěže, proto by v určité míře měla existovat i anglická verze 

stránek. To je podle mého názoru naprosto nezbytné. Dalším nezbytným krokem by 

mělo být vytvoření oficiální facebookové stránky a využívat tuto možnost jako nejlepší 

komunikační kanál pro fanoušky. Absence tohoto profilu je dle mého názoru velmi 

negativní. 

Venkovní reklama, její četnost a načasování, je sestavena velmi dobře. I tak 

bych ale přidala distribuci plakátů ve formě pozvánek zejména na zápasy domácí ligy 

do škol a basketbalových klubů nejen v Nymburce, ale i v okolí. 
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6) Sponzoring a sportovní reklama

Nymburk nabízí svým partnerům veškerou sportovní reklamu, kterou umožňují 

jak haly, ve kterých hrají zápasy, tak propagační materiály, výstroj a výzbroj či dresy     

a ostatní týmové oblečení. Nymburk řeší smlouvy a nabídky se všemi potenciálními 

partnery individuálně, mnoho forem reklamy je dohodnuto formou barteru. V době 

ekonomické krize a navíc postavení basketbalu v zemi není pro Nymburk snadné najít 

partnery, kteří by dlouhodobě přispívali klubu významnými finančními částkami. Určitě 

by ale mělo být snahou vedení klubu pravidelně oslovovat potenciální partnery                 

a  rozhodně se dále nebránit barterové spolupráci.  



74

7.3 Výsledky SWOT analýzy klubu BC Žalgiris Kaunas

Při tvorbě SWOT analýzy klubu BC Žalgiris Kaunas jsem vycházela z analýzy 

veřejně dostupných informací a dat o klubu, z návštěvy mnoha zápasů týmu a zejména 

analýzou interních dokumentů, které mi byly zaslány marketingových ředitelem klubu. 

Tabulka 7 – Silné stránky klubu BC Žalgiris Kaunas

Silné stránky

Mezi silné stránky klubu patří: Možnosti rozvíjení silných stránek:

 Postavení basketbalu v zemi

 Postavení klubu v basketbalové 

konkurenci

 Historické úspěchy na evropské úrovni

 Zázemí nové a nejmodernější haly 

v Pobaltí

 Realizační tým

 Stálá podpora velkých partnerů

 Věrní fanoušci, vyprodané euroligové

zápasy

 Facebook

 Plnění sportovních cílů a dlouhodobě 

upevnění postavení klubu v zemi

 Prezentace historie a úspěchů klubu 

jeho prezidentem

 Dlouhodobě udržovat spolupráci se 

stálými partnery

 Intenzivní komunikace s fanklubem      

a podpora této skupiny fanoušků, 

aktivity vedoucí k rozšíření fanklubu

 Intenzivně komunikovat vyprodané 

zápasy Euroligy

 Vytvářet nové formy komunikace 

s fanoušky přes facebook profil       

Zdroj: Nachtigalová, 2012

Pozice Žalgirisu jednoznačně těží z tradice a historických úspěchů. Co se týče 

Litvy, Kaunas je kolébkou basketbalu, má zde nejdelší tradici a Žalgiris je podle všech 

litevců chloubou a pýchou země. Díky licence A v Eurolize má klub zajištěn každoroční 

účast v základním kole soutěže, kdy sehrává zápasy s velmi atraktivními soupeři a může 

tak zastupovat Litvu v celoevropské konkurenci. Fanoušci jsou na to náležitě hrdí           

a všechny tyto zápasy vyprodají i v hale pro 14 000 lidí. Nově postavená hala je další 

silnou stránkou Žalgirisu. Na evropské basketbalové poměry je to jedna z nejlepších       

a největších hal, která poskytuje výborné zázemí jak pro fanoušky, tak i pro tým nebo 

media. I díky tomuto faktu letos Kaunasu připadla možnost zahájit prvním zápasem 

celou Euroligu. Silnou stránkou klubu je i realizační tým, v jehož čele je prezidentem 
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klubu jedna z nejvýznamnějších sportovních osobností litevské historie. Mít v týmu 

takovou osobnost je výhoda v mnoha směrech od získávání sponzorů po vliv jeho slov a 

činů na širokou veřejnost. Další silnou stránkou klubu je práce s fanoušky. Velmi dobře 

využili popularity sociálních sítí, hlavě facebooku, který představuje bezplatný 

marketingový nástroj. Kaunas má zde více jak 43 000 fanoušků! 

Tabulka 8 – Slabé stránky klubu BC Žalgiris Kaunas

Slabé stránky

Mezi slabé stránky klubu patří: Možnosti eliminace slabých stránek:

 Slabé výsledky v Eurolize

 Nižší návštěvnost zápasů národní ligy

 Nižší kvalita týmu než v minulých 

letech

 Příliš velká hala pro zápasy národní 

ligy

 Posílení kvality kádru a realizačního 

týmu, což je spojeno s finančními 

náklady

 Nutně tak plnit sportovní cíle a zlepšit 

výsledky zejména v Eurolize

 Novými marketingovými nástroji          

a akcemi nalákat fanoušky na zápasy 

národní ligy

 Zvážit možnost hrát zápas národní ligy 

ve staré, menší hale

Zdroj: Nachtigalová, 2012

Ačkoliv má tým dlouhodobě zajištěnou účast v základním kole Euroligy, 

v posledních několika letech se nedostal dál než mezi nejlepších 16 týmů, což je daleko 

za dřívějšími úspěchy týmu a hlavně očekáváním fanoušků. Klub tím tak ztrácí dlouhá 

léta nabitý kredit. Slabou stránkou klubu je nízký zájem fanoušků o zápasy domácí ligy 

a se slabšími soupeři, kdy se klubu příliš nedaří fanoušky na tyto zápasy dostat. Navíc 

v nové hale s velkou kapacitou je to ještě znatelnější problém. Klub tak může přijít         

o menší, lokální partnery. Vzhledem k tomu, že Kaunas hraje všechny své zápasy 

v nové hale, dochází k tomu, že zápasy národní ligy jsou co se týče návštěv velmi 

podprůměrné a vše se v tak velké hale ztrácí. Je proto nutné novými marketingovými 

aktivitami fanoušky přesvědčit k návštěvě těchto zápasů, případně uvažovat o využití 

staré, menší haly, protože Žalgiris Arena je samozřejmě i provozně velmi finančně 

náročná. 
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Tabulka 9 – Příležitosti klubu BC Žalgiris Kaunas

Příležitosti

Potenciální příležitosti klubu: Úsilí a zdroje potřebné k realizaci 

příležitostí:

 Vyprodané zápasy Euroligy

 Více televizních přenosů z Euroligy

 Postup do závěrečných bojů Euroligy

 Dosažení lepších výsledků ve VTB 

lize

 Komunikace s fanoušky

 Posílení kvality kádru a realizačního 

týmu, což je spojeno s finančními 

náklady

 Nutně tak plnit sportovní cíle a zlepšit 

výsledky zejména v Eurolize

 Vylepšit grafiku a uživatelské funkce 

internetových stránek

 Vytvořit anglickou verzi stránek

Zdroj: Nachtigalová, 2012

Jasnou příležitostí pro klub je dlouhodobé vylepšení sportovních výsledků 

v mezinárodních soutěžích, kde Žalgiris v posledních letech zaostává za očekáváními. 

Proto zlepšení výsledků je jedna z největších příležitostí Žalgirisu. Vzhledem 

k finančním problémům, které v posledních letech klub měl by mu to mohlo přinést 

nové partnery, možnosti pořádání různých událostí na mezinárodní úrovni, díky 

moderní hale i pořádání Final Four Euroligy. Co se týče marketingu, je pro klub 

příležitostí vytvořit anglicku verzi svých webových stránek i vzhledem k tomu, že tým 

se účastní 2 mezinárodních soutěží.
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Tabulka 10 – Ohrožení klubu BC Žalgiris Kaunas

Ohrožení

Potenciální příležitosti klubu: Možnosti a postupy  využitelné k eliminaci 

hrozeb:

 Obrovská očekávání od věrného 

publika

 Provozně náročná hala

 Příliš velká hala na zápasy národní ligy

 Konkurence v podobě týmu z hlavního 

města – Lietuvos Rytas

 Ekonomická krize

 Zlepšení výsledků v Eurolize a posílení 

týmu

 Zvážit možnost přesunout zápasy 

domácí ligy do menší haly

 Posílit marketingovou komunikaci 

s fanoušky a sponzory

 Upevnění vztahů se stávajícími 

partnery a zaměření na nové 

potenciální partnery

Hrozbou jsou pro klub již zmiňované nepřesvědčivé sportovní výsledky. 

Ačkoliv má klub věrné fanoušky, jsou zároveň i nároční ze zvyku na určitý standard       

a pokud ho mít nebudou, může klub o fanoušky postupně přicházet. Další hrozbou je 

stejně jako pro ostatní sportovní kluby ekonomická krize. Poslední finanční problémy 

klubu musely být řešeny prodejem nadpolovičního podílu klubu ruskému akcionáři. 

S finančními problémy je určitě spojen i provoz nákladné moderní haly. Tato hala je 

navíc příliš velká na zápasy domácí ligy, kde by se týmu zřejmě vyplatilo hrát tyto 

zápasy v původní, menší hale.
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7.4 Implementace marketingové koncepce klubu BC Žalgiris 

Kaunas

Z komparace marketingových koncepcí obou klubů je zřejmé, že marketingová 

koncepce litevského týmu je propracovanější a dotaženější než ta nymburská. Co se 

týče samotné propagace, ta je dlouhé roky zavedená a funguje výborně. Jen propagace 

ale celkovou marketingovou koncepci netvoří. Zde jsou proto návrhy na její zlepšení      

a možnosti rozvíjení, tak aby mohli být plněny cíle klubu a byli podpořeny výsledky 

SWOT analýzy. 

1) Cílové skupiny

Žalgiris má i díky popularitě basketbalu v zemi a své velmi dlouhé tradici 

jednodušší práci v oslovení potenciálních fanoušků. Přesto by měli své marketingové 

aktivity rozdělit mezi větší množství cílových skupin. Své aktivity směřují na fanklub, 

školy a basketbalové kluby, partnery a širokou veřejnost. Skupinu širokou veřejnost 

bych určitě rozdělila minimálně do následujících skupin:

 Mladí lidé, studenti, aktivní basketbaloví hráči, 15 – 25 let, muži i ženy, střední 

a vysoké školy, Kaunas a blízké okolí

 Aktivní sportovci, 25 – 45 let, muži i ženy, středoškolské či vysokoškolské 

vzdělání, Kaunas a oblast střední Litvy

 Ostatní basketbaloví fanoušci, muži i ženy, 45 – 60 let, středoškolské vzdělání, 

Kaunas a oblast střední Litvy

Na každou skupinu by měli být jednotlivé marketingové aktivity načasovány      

a prezentovány přes komunikační kanály, které nejvíce odpovídají životnímu stylu, 

zájmům, prostředí ve kterém se pohybují jednotlivé cílové skupiny tak, aby zásah 

těmito aktivitami byl co možná nejefektivnější. 

2) Produkt

Ačkoliv Kaunas velmi dobře využívá možností Žalgiris Areny a připravuje 

velmi dobrý doprovodný program. Přesto je v průběhu jednotlivých zápasů tento 

program pokaždé téměř naprosto stejný. Určitě bych proto navrhla tento doprovodný 
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program mnohem častěji obměňovat a oslovit např. místní taneční či divadelní školy, 

mladé nadané sportovce, hudebníky, kteří by tento program zpestřovali. 

To samé se týká i poločasových soutěží. Kaunas je výborně propojuje                 

s propagací svých partnerů, přináší tedy velké možnosti. I tyto soutěže bych častěji 

měnila, zapojovala do nich větší nožoví partnerů a dala možnost fanoušků vždy bojovat 

o něco jiného. Tuto změnu bych zavedla zejména u zápasů ne tolik divácky 

atraktivních. I to může motivovat nerozhodné fanoušky k častější návštěvě zápasů. 

Dále je pro klub naprosto nezbytné zlepšit výsledky v Eurolize. Slabé výsledky 

z posledních let přináší klubu problémy ve vztahu k fanouškům a partnerům. Je proto 

nutné stabilizovat kvalitu kádru a nutně zlepšit výkony v této soutěži. Mohlo by se 

postupem času stát, že lidé začnou chodit spíše na kvalitní zápasy a výkony soupeřů, 

než na samotný domácí tým, což e pro každý klub velmi špatná vizitka a není to             

v zájmu žádného sportovního klubu. 

3) Cena

Cena vstupenek, zejména na Euroligu, je na kupní sílu obyvatelstva poměrně 

vysoká. Nicméně klub tyto zápasy vyprodá, tak není důvod s cenou vstupenek nijak 

hýbat. Tím že se na letošní sezonu klub přestěhoval do podstatně větší haly než předtím, 

má velké problémy se zaplněním haly na zápasy národní ligy alespoň z poloviny. Klub 

fanoušky na tyto zápasy motivuje mnoha aktivitami v rámci podpory prodeje, nadále si 

ale myslím že by mělo dojít k určitému snížení ceny za tyto zápasy. Jednotlivé ceny by 

se měli více upravovat podle kvality soutěže a soupeře.

4) Propagace

Žalgiris využívá venkovní reklamy jen velmi málo. Je pravda, že fanoušci se       

o aktuálních zápasech dozvídají z televize, rozhlasu či novin, přesto si myslím, že by 

bylo vhodné zařadit venkovní reklamu v mnohem větším měřítku. Minimálně před 

zápasy, na které má klub problém prodat alespoň polovinu kapacity haly, by měl ve 

městě a okolí distribuovat plakáty s pozvánkou na zápas. Ty by se měly dostat do škol, 

basketbalových klubů, partnerských restaurací a obchodního centra Akropolis. 
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Internetové stránky klubu jsou velmi dobré, graficky by ovšem mohli dostat 

trochu modernější kabát. Klub výborně pracuje s facebookem. Co by se mělo ale určitě 

změnit je absence anglické verze oficiálních webových stránek. Kaunas hraje nejlepší 

evropskou ligu, proto by tato verze měla být naprostou samozřejmostí.

Vlastní měsíčník

V rámci propagace bych navrhla realizaci vlastního měsíčníku, který by 

informoval o fungování klubu, výsledcích týmu, plánovaných akcích, upozorňoval by 

na výhody a benefity z návštěv všech domácích zápasů a samozřejmě by přinášel            

i perličky ze zákulisí. Sloužil by tak hlavně starším lidem, kteří nejsou zvyklí pravidelně 

využívat internet a tyto informace se tak k nim nemusí dostat.

Tento měsíčník by mohl být distribuován vlastní, už nyní velmi propracovanou, 

distribuční sítí, nebo by mohl být použit jako příloha některého z inzertních partnerů. 

Tento měsíčník by nepředstavoval pouze další možnost komunikace s fanoušky, ale 

samozřejmě i další formy prezentace partnerů, distribuce slevových kuponů, soutěží atd.

5) Sponzoring

Žalgiris svým partnerům nabízí poměrně velké množství protivýkonů, což je 

dáno zejména nadstandardními možnostmi Žalgiris Areny. Přesto si myslím, že by měl 

během sezony klub svým partnerům zajistit lepší hospitanty než doposud a vyjádřit tak, 

že klub si spolupráce  těmito partnery opravdu váží. Zavedla bych proto:

 Častější setkání partnerů s týmem

 Pravidelné společné akce týmu s partnery – vzájemné zápasy, bowling, 

společenské večery s občerstvením a programem

 Zajistit několikrát do roka vstupenky na venkovní zápasy Euroligy

6) Ostatní marketingové aktivity

Žalgiris by měl posílit marketingové aktivity, které tvoří klubovou identitu         

a spojují fanoušky s klubem. V těchto aktivitách si vede poměrně dobře, přesto by mohl 
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tuto identitu budovat intenzivněji. Klub by měl během roku organizovat nějaké akce, do 

kterých by zapojil jak tým, tak fanoušky a partnery. Těmito akcemi by mohli být:

 Darování krve

 Materiální či finanční podpora dětských domovů, nadaných sportovců či umělců

 Akce na oslavu výročí klubu, Vánoční besídka, atd.

 Adoptování černouška v Africe

Těchto akcí je samozřejmě možné vymyslet celá řada. Záleží na fantazii 

managementu a znalosti svých fanoušků. Pro každý klub je nesmírně důležité budovat 

klubovou identitu, klub poté nemá takové riziko ztráty fanoušků a partnerů, pokud se 

nedaří tolik jak je očekáváno. 



82

8. Závěr

Při komparaci marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball 

Nymburk a BC Žalgiris Kaunas by se mohlo na první pohled zdát, že se porovnávají 

dva téměř totožné kluby. Oba jsou nejlepšími týmy v zemi, účastní se souběžně tří 

soutěží za sezonu, mají zkušený tým a věrné fanoušky. Jak ale z komparace vyplývá, 

oba kluby mají lecos společného, ovšem přesto jsou v mnohém rozdílné stejně jako 

jejich marketingové koncepce. Už v rámci charakteristiky klubů a SWOT analýz je 

zřejmé, že mezi kluby je několik podstatných rozdílů. Jedním z nich je celkové 

postavení basketbalu v dané zemi. Od tohoto faktu se odvíjí podstatné množství rozdílů 

Dalšími faktory jsou historie a tradice klubů, mediální zájem o sport a klub a distribuční 

síť. 

Právě zmíněná distribuční síť je velkým rozdílem mezi oběma kluby. Žalgiris 

Kaunas těží z toho, že basketbal je v Litvě na prvním místě a nemá problém vyprodat 

halu pro 14 500 lidí, což je na české poměry nepředstavitelné. Nabízí tak všechny 

produkty na jednom místě, využívá nejmodernější halu v Pobaltí. Naopak pro Nymburk 

představuje distribuce jeden z největších potenciálních problému a jeho řešení bude 

velmi problematické. Nymburk je příliš malé město na to, aby byl případně schopen 

využít novou halu pro přibližně 7 000 lidí, tak aby uspokojil požadavky fanoušků na 

zápasy všech soutěží, kterých se tým účastní. Ovšem současný model, kdy tým využívá 

dvou hal, navíc jedné v Pardubicích, může být do budoucna velký problém. 

Dalším hlavním rozdílem jsou formy propagace, které kluby využívají. Žalgiris 

využívá mnoha forem placené reklamy jako je televizní, rozhlasová reklama, inzerce 

atd. Téměř vůbec ale nepoužívá venkovní reklamu. Velmi dobře se podřídil trendu 

sociálních sítí. Např. jejich facebookový profil je prakticky hlavním kanálem 

komunikace s fanoušky, který je zdarma. Nymburk naopak venkovní reklamu využívá 

podstatně více. Propaguje tak všechny aktuální zápasy, zápasy Eurocupu samozřejmě 

podstatně četněji. Placenou televizní reklamu či inzerci nevyužívá, protože to není 

vhodné médium pro zasažení daných cílových skupin, navíc je pro klub příliš finančně 

náročná. Nymburk velmi zaostává v komunikaci s fanoušky po sociálních sítích. Nemá 

vlastní oficiální facebookový profil, který poskytuje bezplatnou formu komunikace. 

Z výsledků komparace shledávám marketingovou koncepci BC Žalgirisu 

Kaunas jako propracovanější a kvalitnější. Jak bylo řečeno, tento fakt vychází 
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z popularity sportu a samotného klubu, tradice, dlouhodobých sportovních úspěchů        

a mediálního zájmu. Marketingová koncepce je velmi dobře uzpůsobená cílovým 

skupinám, cílů sportovním, ekonomickým i sociálním. Nabízí široké množství produktů 

výbornou distribuční sítí, využívá různých forem propagace, která je konzistentní s výše 

uvedenými prvky. Dle mého názoru se stávající marketingová koncepce může už jen 

dolaďovat a přidávat prvky, které budou doplňovat ty stávající. Jako celek ale funguje 

velmi dobře a je na vysoké úrovni.

Marketingová koncepce Nymburka by se od té Žalgirisu mohla v mnohém 

inspirovat a to hlavně v oblastech distribuce, podpory prodeje, reklamy a sponzoringu. 

Dle mého názoru Nymburk využívá některých reklamní kanálů, které nejsou úplně 

vhodné pro zasažení daných cílových skupin a měl by úsilí na tuto propagaci (zejména 

rozhlasovou reklamu) vložit zejména do komunikace s fanoušky, ve které vidím tu 

hlavní mezeru marketingové koncepce klubu. 

Z komparace basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris 

Kaunas jasně vyplývá, že i na první pohled velmi podobné kluby jsou ovlivněny 

vnějšími faktory, které tak ovlivňují i marketingovou koncepci. Každý klub tak musí 

brát tyto faktory v úvahu a všechny marketingové aktivity podle nich přizpůsobit, jinak 

se může celá koncepce minout účelem.  
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