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Abstrakt 

 
ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE SPORTOVNÍHO KLUBU 

 

Cíle: Záměrem práce je zanalyzovat současný stav marketingové komunikace s diváky a 

sponzory u ženského basketbalového klubu Lokomotiva Karlovy Vary a navrhnout strategii 

pro zlepšení marketingové komunikace. 

  
Metody: V diplomové práci byly využity metody pozorování a osobního dotazování 

zkoumaných subjektů.  

Výsledky: Byla provedena analýza marketingové komunikace klubu, díky níž bylo 

zjištěno, že není na dostatečné úrovni a některé prvky marketingové komunikace zcela 

chybí. Na základě tohoto zjištění byly vytvořeny návrhy a doporučení na zlepšení této části 

marketingu. Návrhy byly vytvořeny tak, aby byly realizovatelné a prospěšné klubu.  

 

Klíčová slova: Marketing, marketingová komunikace, sportovní reklama, sponzoring, 

sportovní klub 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Abstract 
 

ANALYSIS OF A SPORTS CLUB MARKETING COMMUNICATION 

 
Objectives: The aim of this work is to analyze the current state of marketing 

communication with the audience and sponsors for women's basketball club BK 

Lokomotiva Karlovy Vary and propose a strategy for improving marketing 

communications. 

 
Methods: In this thesis were performed using the methods of observation and personal 

interviews examined subjects  

 
Results: An analysis of marketing communication club, thanks to which it was found that it 

is not good enough, and some elements of marketing communication is missing. Based on 

these findings, suggestions were made and recommendations for improvement of 

marketing. The designs were created, so that feasible and beneficial to the club. 

 

Keywords: Marketing, marketing communications, sports advertising, sponsorship, sports 

club 
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1. Úvod 

Sport je velmi významným společenským jevem dnešní doby. Jako nedílná součást 

života má řadu kulturních, sociálních a ekonomických dimenzí. Stal se důležitým 

marketingovým odvětvím se všemi marketingovými zákonitostmi. V dnešní době patří 

mezi nejznámější investice do sportu sponzorování sportovců, kteří jsou celosvětově 

známí, sponzorování velkých sportovních akcí, které slouží ke zviditelnění společnosti a 

tím ke zvýšení prodeje svých produktů a v neposlední řadě také sponzorování sportovních 

klubů. 

  

V mé práci se zaměřím na ženský basketbalový klub BK Lokomotiva Karlovy Vary, 

a tudíž na sport, který je jedním z nejpopulárnějších sportů na světě a zejména ve 

Spojených státech amerických je do klubů a soutěží investovaná nemalá suma peněz. 

Přestože se u nás tento sport v žebříčku oblíbenosti pohybuje až kolem šestého místa, 

dosáhla Česká republika v basketbalu mnoha významných úspěchů a zejména ženská 

reprezentace se dostala do světového povědomí, když získala několik medailí a kvalitních 

umístění. Proto je škoda, že finanční podpora není taková, jakou by si tento sport 

zasloužil. Přestože došlo ke zlepšení finanční situace klubů, finanční krize dostala 

basketbal zpět do útlumu. Hlavně ženské basketbalové kluby mají stále větší problém 

obstarat dostatečnou sumu peněz pro finanční zajištění sezóny a zařazení kvalitních 

hráček, aby mohly být konkurenceschopné ostatním. Zároveň se této práci věnují většinou 

lidé, kteří nemají vzdělání v tomto oboru a nemají dostatečný přehled o všech možnostech 

propagace klubu a hledání sponzorů.  

 

Cílem práce je analyzovat současný stav marketingové komunikace BK Lokomotiva      

Karlovy Vary a vytvořit návrhy pro její zlepšení, které budou realizovatelné a povedou k 

přilákání nových sponzorů, fanoušků a zlepšení celkové image klubu. 
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2. Historie marketingu 

Marketing je jedna ze základních obchodních disciplín a jeho zásadní přispění 

k úspěchu firmy je široce uznáváno. Výsledkem úspěšného marketingu jsou silnější 

produkty, spokojenější zákazníci a vyšší zisky. 

Kořeny marketingu sahají až do starověkých civilizací Mezopotámie a Egypta, kde 

se objevily ochranné známky. Zboží na trhu se tehdy odlišovalo symboly jednotlivých 

výrobců, které pomáhaly k vytváření hodnoty zboží. Prodejci se zaměřovali pouze na 

výrobek (Pavlečka, 2008).    

 Marketing, jak ho známe dnes, vznikl až jako důsledek průmyslové revoluce v 18. a 

19. století, kdy začala etapa výrobkově orientovaného marketingu, která trvala do 

dvacátých let 20. století. Poptávka převažovala nad nabídkou a nevznikala potřeba výrobky 

propagovat. Postupem času se trh začínal sytit, tím se zvyšovala konkurence a rozvíjela se 

nová odvětví. Proto se postupně přešlo k modelu marketingu orientovanému na prodej a 

více peněz se začalo investovat do reklamy. Po druhé světové válce začala éra marketingu 

orientovaného na zákazníky. Firmy začaly měnit svou filozofii a jejich cílem se stal 

samotný zákazník. Rostla informovanost veřejnosti o komerčních produktech a novinkách z 

celého světa. Rozhlas a tisk, které se objevily už po 1. světové válce, doplnilo televizní 

vysílání. Marketing se ve své historii často měnil. Nejdříve se soustředil na zisk nových 

zákazníků, potom se zaměřil na snahu si je udržet a nakonec se zabýval výběrem těch 

zákazníků, kteří podniku přinášejí co největší zisk (Pavlečka, 2008). 

Konec 20. a začátek 21. století se vyznačuje osobními formami kontaktů se 

zákazníky, ale zprostředkovaně, díky moderním technologiím a podpoře prodeje. Dobrá 

znalost zákazníků, návštěvníků je hlavním předpokladem pro účinné využití všech těchto 

nástrojů (Johnová, 2008).  

Současností a budoucností marketingu je tzv. green marketing, který se zabývá 

ekologickými produkty.  
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3. Marketingový mix 

Marketing je klíčem k úspěchu jakéhokoli obchodu. Podstatou marketingu je snaha 

nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu. Definic marketingu 

existuje velké množství, k nejznámějším z nich patří následující dvě: 

Dle Americké marketingové asociace (AMA, 1998) definujeme marketing jako 

proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, 

výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a 

organizací.  

„Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si 

přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a 

služeb s ostatními.“ (Kotler, 1991) 

Základním pojmem marketingového procesu je marketingový mix. Je to soubor 

úkolů, nástrojů a dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit 

požadavky takovým způsobem, který umožňuje firmě dosáhnout svých cílů optimální 

cestou. Jde o soubor nástrojů, jimiž firma může působit na své okolí, pomocí kterých 

uskutečňuje své záměry. Čtyři základní součásti marketingového mixu tvoří výrobek, cena, 

komunikace a distribuce. Jsou označovány také jako čtyři P- Produkt, Price, Promotion, 

Place a v prostředí služeb mohou být rozšířeny ještě o další proměnné např. Process, 

People, Physical evidence. Všechny nástroje spolu souvisí a navzájem se doplňují 

(Boučková, 2003). 

Definice marketingového mixu dle Kotlera zní: „Soubor marketingových nástrojů, 

které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém 

trhu.“ (Kotler, 2004) 

Různé firmy si ve stejném oboru podnikání mohou vybrat různé marketingové 

mixy. Ve skutečnosti jsou to právě tyto rozdíly, které mohou jedné firmě poskytnout 

konkurenční výhody nad ostatními. Teorie opírající se o koncepci čtyř P říká: Snažíme-li se 

vyrobit správný výrobek za správnou cenu se správnou marketingovou komunikací na 

správném místě, bude marketingový program úspěšný (Majaro, 1999). 
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3.1 Produkt  

Výrobek je základním prvkem marketingového mixu. Marketing chápe produkt 

velice diferencovaně. Výrobkem označujeme vše, co lze prostřednictvím trhu nabídnout. 

Mohou to být hmotné statky (automobil), nehmotné statky (služby) nebo nominální statky 

(peníze). Výrobek není nakupován jen pro svoji základní funkci, ale také pro celou řadu 

dalších vlastností např. značku, obal, design nebo může být spojován s prestiží spotřebitele. 

Mohou to být také záruky, služby a další faktory, které uspokojí nejen potřeby, ale také 

jeho očekávání (Boučková, 2003). 

3.2 Cena 

Cena je velmi významnou kategorií, která má mnoho aspektů a zásadním způsobem 

ovlivňuje poptávku na trhu. Je rozhodující součástí marketingového mixu, protože je 

nejvíce vidět a zároveň je nejvíce flexibilní. Musí být stanovena tak, aby zákazníci kupovali 

produkt v dostatečném objemu a aby přinášel zisk. Z hlediska času jde o nejpružnější 

proměnnou. Je jediným prvkem marketingového mixu, který představuje pro firmu zdroj 

příjmů, ostatní složky tvoří náklady. Stanovení ceny by mělo vycházet z marketingové 

strategie (Boučková, 2003). 

3.3 Distribuce  

Distribuce představuje umístění zboží na trhu. Zahrnuje soubor aktivit, 

prostřednictvím kterých se výrobek dostává postupně z místa vzniku do místa určení, kde 

bude spotřebován a užit. Tento proces se uskutečňuje s ohledem na charakter výrobků, 

povahu a cíle výrobního podniku nebo obchodní firmy s ohledem na distribuční 

mezičlánky. Distribuce se skládá z distribučních cest, mezičlánků, systémů a fyzické 

distribuce (Boučková, 2003). 
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3.4 Marketingová komunikace  

 „Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ (Karlíček, 

Král, 2011) 

Komunikační mix představuje souhrn všech dostupných komunikačních prostředků 

působících na zákazníky. Každá z těchto složek plní určitou funkci a navzájem se doplňují. 

Cílem marketingové komunikace je zvyšování informovanosti spotřebitelů o nabídce a 

upevňovat vztahy se zákazníky a veřejností (Foret, 2003). 

Mezi nástroje komunikačního mixu dle Boučkové (2003) patří:  

- reklama  

- podpora prodeje 

- osobní prodej 

- public relations 

- sponzoring 

- přímý marketing. 

3.4.1 Reklama 

Reklama je jednou z nejdůležitějších složek marketingové komunikace. Je to 

jakákoliv forma neosobní komunikace o výrobcích, službách nebo idejích a je umístěna 

v jednom nebo několika komerčně dostupných médiích konkrétním objednavatelem za 

úplatu (Majaro, 1999).  

Jedná se o neosobní formu komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím médií. 

Vystihuje vlastnosti a hlavně přednosti výrobku, aby přesvědčil zákazníky o jeho kvalitě a 

jedinečnosti. Má za cíl zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, 

rozhlasová, plakátová nebo jiná (Foret, 2003). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Televize_(m%C3%A9dium)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plak%C3%A1t
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Základní cíle reklamy dle Foreta (2003): 

a) Informativní, kdy reklama informuje o novém produktu a účelem je vyvolat zájem o 

poptávku. 

b) Přesvědčovací reklama, jejímž cílem je odlišit se od konkurence, zapůsobit na zákazníka 

tak, aby si produkt zakoupil. Někdy tato reklama přechází do reklamy porovnávací, kdy se 

produkty přímo srovnávají s konkurencí. 

c) Připomínací reklama, která má udržet v povědomí zákazníků produkt i značku.  

3.4.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je definována jako časově omezený program prodejce, který se 

snaží učinit svou nabídku atraktivnější pro spotřebitele, přičemž vyžaduje jejich spoluúčast 

formou koupě či jiné činnosti (Tellis, 2000). 

Obecně můžeme podporu prodeje charakterizovat jako proces zaměřený v první 

řadě na komunikaci a poskytování podnětů. Komunikace v tomto případě představuje 

jakoukoliv formu přesvědčování nebo transferu informací a podnět je praktickým motivem 

ke koupi produktu či služby (Pavlečka, 2008). 

Snaží se umožnit zákazníkům vyzkoušet si nový produkt nebo přilákat nové 

zákazníky od konkurenčních firem. Bývá využívána i u obchodní organizace nebo může 

být zaměřena na samotný personál. K nejpoužívanějším prostředkům prodeje patří vzorky 

produktu, kupóny, prémie, odměny za věrnost, veletrhy, prezentace, výstavy, cenově 

výhodná balení atd. (Boučková, 2003). 

3.4.3 Osobní prodej 

Osobní prodej je efektivním nástrojem komunikace, který pomáhá budovat dobré 

jméno společnosti. Zahrnuje oboustrannou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím 

v bezprostředním osobním styku nebo také prostřednictvím komunikačních technologií. 

Díky přímému působení je schopen zákazníka efektivně oslovit a přesvědčit ho o 

přednostech nabídky. Cílem je nejen prodej výrobku, ale také vytváření dobrého image 
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firmy a vytváření pozitivního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. V rámci procesu 

prodeje výrobku zkoumá spokojenost, nabízí další služby a zajišťuje tak povědomí o firmě 

a jejich dalších produktech (Karlíček, Král, 2011). 

3.4.4 Public relations 

„Public relations představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je 

vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy s důležitými klíčovými skupinami 

veřejnosti.“ (Foret, 2003) 

Smyslem je vytvořit u veřejnosti kladnou představu o podniku a jeho záměrech. 

Firma si díky PR snaží vytvořit dobrou pověst a důvěryhodnost u zákazníků. Na rozdíl od 

reklamy nenabízí nikde žádnou přímou nabídku ke koupi. Mezi hlavní nástroje patří zprávy 

určené přímo médiím, tiskové konference, organizování zvláštních akcí, vydávání 

podnikových publikací, lobování a sponzoring (Foret, 2003). 

3.4.5 Sponzoring 

V poslední době je sponzoring považován za samostatnou součást marketingové 

komunikace. Základním principem sponzorství je služba versus protislužba 

sponzorovaného. Sponzor očekává za věnované prostředky a služby od sponzorovaného 

protislužby (např. zlepšení image). Jeho snahou je dostat se do povědomí spotřebitelů jako 

součást úspěchu sponzorované činnosti. Sponzoring se netýká pouze sportu, ale věnuje se 

také kultuře, vědě, neziskovým organizacím, vzdělání, mediálnímu vysílání nebo politice 

(Foret, 2003). 

Sponzor (firma) pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho akci, prostřednictvím 

čehož pak sponzorovaný zpětně pomáhá sponzorovi naplňovat jeho komunikační cíle. 

Není-li však posledně jmenovaná aktivita naplněna, nejedná se o sponzoring, ale o 

obyčejné dárcovství, které nemá s komerční komunikační aktivitou nic společného 

(Pospíšil, 2009). 
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3.4.6 Přímý marketing  

Je to nástroj, který vytváří bezprostřední kontakt s cílovou skupinou. Ke komunikaci 

se zákazníky využívá zejména katalogového a zásilkového prodeje, telemarketingu a 

teleshoppingu. Jeho výhodou je, že lze lépe zacílit na potencionální zákazníky a zároveň 

jeho přímá a rychlá měřitelnost úspěchu. Ve srovnání s reklamou má tato forma vyšší 

náklady, ale je více účinná (Pavlečka, 2008). 

Nejdůležitějšími složkami přímého marketingu jsou databáze klientů, které se z 

tohoto důvodu musejí aktualizovat a třídit, aby efektivnost při nabídce byla co nejvyšší. 

Cílem je vybrat produkt, který bude danému člověku co nejlépe vyhovovat dle specifických 

parametrů. Z tohoto důvodu musíme znát potřeby zákazníka (Pavlečka, 2008). 
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4. Marketing ve sportu 

V dnešní době se zdůrazňuje pojem sportovní marketing. Vzrůstá zájem o sport, 

vytváří se stále nová sportovní odvětví a zároveň roste konkurence mezi poskytovateli 

sportovních služeb a výrobci sportovních produktů. Proto je nutné hledat efektivnější cesty, 

jak se na trhu prosadit.  

Marketing ve sportu vychází z cílů a poslání sportovní organizace. Jejich posláním 

může být vytváření podmínek pro rozvoj sportovního odvětví nebo materiální a organizační 

zajištění. Na to pak navazují jednotlivé cíle, kterých chce organizace či klub dosáhnout.    

Definice sportovního marketingu se objevuje zejména v zahraniční literatuře, jedna 

z těchto definic zní: 

„Sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání 

sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. Sportovní marketing 

vyvinul 2 hlavní linie: marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo 

k zákazníkům sportu a marketing ostatních zákazníků, průmyslových produktů a služeb 

s využitím propagace ve sportu.“ (Mulinn, Hardy, Sutton, 2000) 

 

Pozitiva a negativa marketingu sportu dle Čáslavové (2009): 

Pozitiva  

Marketing sportu ujasňuje, komu je určena nabídka tělovýchovných a sportovních 

produktů (členům, divákům, sponzorům, státu). Dále diferencuje nabídku tělovýchovných 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 a získává doplňkové finanční zdroje, které umožňují rozvoj neziskových aktivit. 

Negativa 

Negativem marketingu ve sportu je fakt, že finance diktují, co má tělovýchova a 

sport dělat a není respektována tělovýchovná a sportovní odbornost. Dalším problémem je, 

že marketing vede ke gigantománii sportu a smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu (např. v osobnostních právech sportovce). Sportovci chtějí dosáhnout co 
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nejlepších výkonů i přes své fyzické možnosti a to může vést k používání nedovolených 

podpůrných prostředků.   

4.1 Marketingový mix ve sportu 

4.1.1 Produkt 

Pojem produkt ve sportu není příliš jasný, protože za sportovní produkt lze 

považovat veškeré hmotné a nehmotné statky, které uspokojují potřeby zákazníků 

pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu (Čáslavová, 2009). 

Sportovním produktem může být pronájem sportovních zařízení, členství ve 

sportovním klubu, sportovní výkon apod. Je nezbytné znát silné i slabé stránky produktu. 

Marketingová strategie se liší podle druhu sportovního produktu.  

Mulin, Hardy, Sutton (2000) definují sportovní produkt jako „svazek užitků“ 

zahrnující jádro produktu a jeho další nástavbu. Uvádějí, že jádro sportovního produktu 

tvoří čtyři složky: forma hry, hráči, sportovní výbava a výstroj a místo. Mezi nadstavbové 

prvky patří: vstupenky, programy, videonahrávky, hudba, statistiky, maskoti.  

4.1.2 Cena  

Cena u sportovních produktů se opět liší podle druhu. Cena sportovních produktů a 

služeb se může stanovovat podle nákladů a srovnání s konkurencí. Nejčastěji se však ve 

sportovním marketingu cena tvoří podle poptávky. U vytváření cenové strategie je důležité 

používat nástroje, které nesouvisí s cenou. Mezi ně patří u sportovního zboží zejména 

značka, která má souvislost s kvalitou a prestiží, díky které se cena zboží může zvýšit. 

Každý spotřebitel má jiné nároky a přání a proto je důležité vytvořit takovou strategii, která 

přiláká co největší počet zákazníků. Na zákazníky působí design či originalita sportovního 

produktu, různé slevy na zboží, zlevněné vstupné, apod., které mají pozitivní 

psychologický vliv (Čáslavová, 2009). 
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4.1.3 Distribuce 

Distribuční cesty se liší podle toho, zda jde o hmotné nebo nehmotné produkty, 

podle charakteru poptávajícího či organizace, která sportovní produkty nabízí. Hmotné 

produkty tvoří sportovní zboží, které výrobce musí dopravit do místa prodeje. Zákazník si 

zde může produkt i vyzkoušet.  Do nehmotných produktů můžeme zařadit místa, myšlenky, 

a služby, které se velmi složitě ohodnocují, protože zákazník předem neví, co ho čeká. 

Zákazník musí za produktem přijít a hodnotí ho až na místě (Čáslavová, 2009). 

4.1.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace neboli propagace představuje komunikaci se zákazníky, 

jejímž cílem je prodej sportovních produktů potenciální cílové skupině zákazníků. Zahrnuje 

reklamu, publicitu, podporu prodeje, přímý marketing a osobní prodej.   

4.1.4.1. Reklama  

Reklama je velmi účinným způsobem propagace produktu, který oslovuje velkou 

část veřejnosti. Zprostředkovává se pomocí masmédií. Při tvorbě reklamy je důležité 

zohlednit několik hledisek. Jedním z nich je, jaký druh masmédia zvolit, dalším pak kolik 

do reklamy chci investovat.  

Mezi druhy sportovní reklamy můžeme zařadit reklamu sportovních služeb a 

výrobků umístěných na dresech, sportovním nářadí a náčiní a na různých sportovních 

plochách jako jsou mantinely či výsledkové tabule. 

Toto téma je podrobně rozebráno v páté kapitole.  

4.1.4.2 Public relations 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, tento druh marketingové komunikace 

nemá přímý vliv na prodej sportovního produktu, ale spíše k budování dobrého jména a 

image sportovní organizace. Zahrnuje rozhovory a komunikaci s významnými hráči a 

trenéry prostřednictvím různých televizních přenosů, autogramiád či účastí na různých 
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charitativních akcích. Medializace sportu je v dnešní době na vysoké úrovni a toto 

vystupování má pozitivní vliv na veřejnost a vytváření dobré pověsti organizace.      

4.1.4.3 Podpora prodeje 

      Opatření na podporu prodeje slouží k oslovení zákazníků prostřednictvím akcí ke 

zvýšení návštěvnosti a popularity organizace i sportovního produktu. Jako nástroj podpory 

prodeje může být využito slosování vstupenek na sportovní akce, věrnostní slevy nebo 

soutěže o ceny. Používají se také různé dny otevřených dveří nebo setkání s významnými 

sportovci klubu. Na zákazníky působí i různé balíčky vstupenek na utkání nebo slevy pro 

studenty či důchodce.  

4.1.4.4 Osobní prodej 

Tento nástroj buduje vztah mezi zákazníkem a sportovní organizací. Využívá zpětné 

vazby a okamžité reakce zákazníka na daný produkt. Pro příklad lze uvést poskytování 

různých VIP služeb pro významné sponzory klubu. Tyto služby zajišťuje manažer klubu, 

který se stará o vzájemnou spolupráci a zjišťuje požadavky a představy organizace. Dalším 

příkladem je prodej služeb ve sportovním centru, které prezentuje zástupce organizace.  

4.1.4.5 Přímý marketing 

 Cílem tohoto nástroje je oslovení konkrétní skupiny zákazníků a prodej 

prezentovaných výrobků. Umožňuje navázat přímý kontakt se zákazníky a zjistit jejich 

bezprostřední odezvy.  Ke zprostředkování tohoto kontaktu se nejčastěji používá televize, 

internet, rozhlas nebo pošta. Příkladem může být rozesílání katalogů se sportovním zbožím. 

Jako další možnost lze využít zasílání nabídky s novým zbožím nebo novými sportovními 

službami zákazníkům registrovaným v internetových obchodech. Pomocí médií nebo 

sociálních sítí je možné také rozesílání pozvánek na sportovní utkání či jiné společenské 

akce členům fanklubu či poděkování sponzorům za jejich podporu.   
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4.1.4.6 Sponzoring 

V kapitole o obecném sponzoringu jsem již uvedla, že sponzoring je v dnešní době 

považován za samostatný typ marketingové komunikace. Má velice důležitou roli, protože 

pomáhá sportovním organizacím získávat materiální i nemateriální prostředky pro své 

aktivity a sponzorům naopak pomáhá zviditelnit svou firmu nebo výrobky. 

Sponzoring ve sportu bude detailněji rozebrán v šesté kapitole. 
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5. Sportovní reklama  

Sportovní reklama je důležitou součástí marketingové komunikace, která se podílí na 

propagaci výrobků a služeb.  

Reklama informuje o nových produktech, změnách ceny nebo nových možnostech 

využívání produktu a přesvědčuje ke koupi. Snaží se získat nové zákazníky, odlišit se od 

konkurence, případně připomínat stávající nabídku. Sportovní reklama plní všechny tyto 

funkce, zároveň je velmi sledovaná, a proto se stává pro firmy atraktivním způsobem 

propagace. Povaha reklamního sdělení se liší podle zvoleného média. V následující tabulce 

jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých médií (Dvořáková, 2004).  

 

Tabulka č. 1: Základní charakteristika jednotlivých reklamních prostředků 

Reklamní prostředek Výhody Nevýhody 

TELEVIZE Široký dosah Vysoké náklady 

  Opakovatelnost Nepozornost diváků 

  Vysoká prestiž   

ROZHLAS Nízké náklady Nekomplexnost 

  Rychlost přípravy Dočasnost sdělení 

NOVINY Společenská prestiž Nepozornost při čtení 

  Flexibilita Špatná reprodukce 

  Čtenářova pozornost Krátká životnost 

ČASOPISY Kvalitní reprodukce Nedostatečná pružnost 

  Dlouhá životnost   

  Prestiž časopisů   

VENKOVNÍ REKLAMA Rychlá komunikace Stručnost 

  Jednoduchost sdělení   

(Dvořáková, 2004)  
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Cíle reklamy dle Nagyové (1998): 

- Zvyšování obratu 

- Informování, přesvědčování, připomínání spotřebiteli výrobky 

- Posílení vnímání kvality zboží 

- Posílení firemního image, image značky. 

5.1 Druhy sportovní reklamy 

Rozeznáváme tři typy reklamního sdělení dle Dvořákové (2004):                          

1) Reklama umísťovaná na sportovním nářadí a náčiní ve sportovním prostředí  

Mezi tyto druhy sportovní reklamy patří: 

- reklama na dresech, sportovních oděvech 

- reklama na startovních číslech  

- reklama na mantinelech 

- reklama na sportovním nářadí a náčiní  

- reklama na výsledkových tabulích.  

2) Reklama obecná, využívající osobnost sportovce 

Velký počet společností používá k propagaci výrobků a služeb a ke zvýšení 

účinnosti své reklamy známé a úspěšné sportovce. Vysoké společenské postavení a image 

světových sportovců jsou důležitým reklamním motivem. Lidé se chtějí ztotožnit se 

sportovci, kteří jsou slavní a dosáhli ve svém oboru velkých úspěchů. Známé tváře působí 

jako záruka kvality. Důležité je vybírat si takové sportovce, kteří působí důvěryhodně a u 

kterých se předpokládá, že jejich popularita bude mít dlouhodobější efekt. 

Typickým příkladem pro tento typ reklamy je fotbalový brankář Petr Čech, který je 

ve svém oboru jedním z nejlepších na světě a hraje ve slavném anglickém klubu Chelsea, 
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který dosahuje kvalitních umístění. Zároveň je důvěryhodnou osobností, protože vystupuje 

velmi seriózně a neobjevují se žádné skandály s jeho jménem. Stal se mediální tváří 

několika značek najednou (Samsung, Česká spořitelna, Adidas).  

3) Reklama na zboží klasického charakteru 

Jedná se o reklamu na sportovní zboží, která se řídí běžnými zákonitostmi tržního 

prostředí. Používá se při propagaci sportovního zboží a vybavení nebo sportovních událostí. 

V těchto reklamách jsou uvedeny silné stránky a je zdůrazněna kvalita a originálnost 

produktů.  
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6. Sponzoring ve sportu 

Sportovní sponzoring představuje důležitý nástroj k získání finančních prostředků 

pro sportovní aktivity. Rostoucí zájem o aktivní i pasivní sport zároveň zvyšuje zájem 

firem o zviditelnění své značky.  

Dnešní sponzorování představuje ve světě sportu komunikační a marketingový 

nástroj, který spočívá v jasném vymezení a kompenzaci výkonů sponzora a protivýkonů 

sponzorovaného. S využívanými finančními prostředky je spojen propagační a ekonomický 

cíl sponzora. Sponzoring ve sportu se chápe jako partnerský vztah mezi hospodářskou 

sférou a sportem.  

 

Dle Foreta (2003) lze přínos sponzoringu ve sportu spatřovat především ve: 

- zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo službě  

- podpoře identifikace sponzora pomocí sportu 

- vytváření dobrého jména produktu ve společnosti 

- osobní prezentaci vedení podniků. 

 

Nejoblíbenější sporty k využití sponzorování v České republice jsou fotbal a hokej, 

což souvisí s jejich velkou popularitou u široké veřejnosti (Čáslavová, 2009). 

6.1 Formy sponzorování 

6.1.1 Sponzorování jednotlivých sportovců 

 Využívá se zejména u vrcholových sportovců, kteří dosahují úspěchů ve svém 

sportovním odvětví a jsou známí. Sportovec může být finančně nebo i materiálně 

podporován. Při poskytnutí materiální podpory musí sportovec získané prostředky mít k 

dispozici na společenských akcích, popřípadě utkáních. Na druhou stranu sponzoři mohou 

využívat sportovce pro svou reklamu (např. fotografie sportovce na svých produktech) 

nebo využívat jiných možností na podporu prodeje. Patří k nejvíce rozšířené formě 

sponzorování (Čáslavová, 2009). 
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 Můžeme uvést například Usaina Bolta, který má podepsanou jednu 

z nejlukrativnějších sponzorských smluv s německou firmou Puma a propaguje tuto značku 

v reklamách i na svém oblečení. 

6.1.2 Sponzorování týmů 

 Objevuje se hlavně ve výkonnostním sportu. Sponzor nabízí týmům finanční 

prostředky, sportovní vybavení nebo jiné služby. Tým na oplátku prezentuje reklamu 

sponzora na dresech, oblečení nebo různými formami na podporu prodeje (Čáslavová, 

2009).  

 Příkladem je mužský basketbalový tým ČEZ Basketball Nymburk, jehož 

generálním sponzorem je společnost ČEZ. Zároveň tento tým sponzoruje také společnost 

Nike, která týmu poskytuje sportovní oblečení a vybavení. 

6.1.3 Sponzorování sportovních akcí 

Tato forma sponzorství obnáší mnoho možností pro potencionální sponzory, kteří 

chtějí zviditelnit svoji firmu. Sportovní akce nabízejí reklamní možnosti ve formě 

vstupenek, reklam o přestávkách, dárkových předmětů. Je možné mít na sportovních akcích 

stánky na propagaci a prezentaci svých výrobků (Čáslavová, 2009). 

Nejlepším příkladem pro tento typ sponzorování jsou olympijské hry, které každý rok 

sledují a navštěvují milionů diváků. Například na OH v Londýně, které se v tomto roce 

uskuteční, bude mezi oficiálními sponzory letecká společnost British Airways, cestovní 

kancelář Thomas Cook nebo hodinářská firma Omega (London 2012).  

6.1.4. Sponzorování sportovních klubů 

Tento typ sponzorování nabízí nejširší možnosti, protože klub zahrnuje tým, 

jednotlivé sportovce a zároveň se účastní a pořádá sportovní akce. O zajištění sponzoringu 

u sportovních klubů se zpravidla stará sportovní manažer, který vyhledává potencionální 

sponzory a nabízí jim možnost případné spolupráce (Čáslavová, 2009). 
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6.2 Nabídka pro sponzora 

6.2.1 Sponzorský balíček 

V rámci oslovování bývají sestavovány a nabízeny tzv. sponzorské balíčky. Pod 

tímto názvem se skrývá návrh protivýkonů, které může klub sponzorovi nabídnout. Je 

potřeba s předstihem připravit nabídku pro sponzora – návrh protivýkonů, které je 

sportovní manažer schopen ze strany své organizace bezprostředně nabídnout a to jak na 

jeho celkové sponzorování, tak na sponzorování sportovní akce či družstva. Sponzorský 

balíček bývá písemně zpracován a náležitě oceněn.                                                                                 

Cena se odvíjí od formy sponzorování (Čáslavová, 2009). 

 

Druhy sponzorování dle Čáslavové (2009): 

Exkluzivní sponzorování – sponzor poskytuje vysoké částky, zpravidla je 

označován titulem oficiální sponzor a objevuje se ve všech propagacích klubu.  

Hlavní sponzorování - hlavní sponzor přejímá nejatraktivnější formy propagace, 

ostatní vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti. 

Kooperační - obvykle menší sponzoři, kteří si rozdělují různé formy propagace.      

6.2.2 Sponzorská smlouva 

Jak již bylo uvedeno, sponzoři za svou materiální a finanční podporu očekávají od 

sponzorovaného příslušnou protihodnotu. Tento vztah je shrnut ve sponzorské smlouvě. 

Smlouva obsahuje reklamní práva, která konkretizují detaily umístění a použití loga a 

jména sponzora. Tyto detaily jsou nejdůležitější u televizních přenosů, kde je jasně určeno, 

kde bude mít sponzor své logo. Smluvně je také určeno, jestli má sponzor právo na 

sportovních akcích prezentovat své výrobky, kolik dostane vstupenek apod.  

Efektivnější je vždy vytvářet dlouhodobější smlouvy. Zejména u velkých akcí jsou 

smlouvy často uzavírány na delší časové období a lze je též kombinovat s opcí (Dvořáková, 

2004).  
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6.3 Sponzoring a legislativa 

Podle Ústavy české legislativy rozeznáváme dvě formy sponzoringu: 

1) Sponzoring na základě smlouvy o poskytnutí reklamy na základě obchodního 

zákoníku. Příjemce sponzorského příspěvku poskytuje sponzorovi po určitou dobu 

reklamu nebo jiné protivýkony směřující do oblasti komunikace a marketingu. 

V praxi se ve sportu jedná především o prodej reklamy (Čáslavová, 2009). 

2) Donátorství je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. Dárce 

neočekává za dar žádnou protihodnotu. Řídí se zákonem o daních z příjmů 

č.586/1992 Sb. Na základě tohoto zákona si může poplatník odečíst hodnotu darů 

od základu daně, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% 

ze základu daně nebo 1000Kč. Nejvýše lze odečíst 10% ze základu daně. U 

právnických osob je tato hodnota 2000Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze 

základu daně (Čáslavová, 2009). 
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7. Cíle práce, úkoly a hypotézy 

7.1 Cíl 

Záměrem práce je zanalyzovat současný stav marketingové komunikace s diváky a 

sponzory u ženského basketbalového klubu Lokomotiva Karlovy Vary a navrhnout strategii 

pro zlepšení marketingové komunikace, která může být realizována. 

7.2 Úkoly práce 

1) Nastudovaní odborné literatury týkající se dané problematiky.  

2) Popis základní charakteristiky hlavních prvků marketingové komunikace.  

3) Sběr informací pro analýzu jednotlivých prvků marketingové komunikace. 

4) Zhodnocení současného stavu marketingové komunikace u basketbalového klubu. 

5) Vytvoření návrhu řešení na zlepšení současné situace. 

7.3 Hypotézy  

1) Marketingová komunikace u ženského basketbalového klubu Lokomotiva Karlovy Vary 

není dostatečná. 

2) Návrhy a doporučení na zlepšení marketingové komunikace budou realizovatelné a 

prospěšné klubu. 
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8. Metody a postup řešení 

V diplomové práci byly využity metody pozorování, šetření a dotazování zkoumaných 

subjektů. 

8.1 Šetření 

Při této metodě získávání informací je využito dotazování zkoumaných subjektů 

pomocí záměrně kladených otázek. Při šetření lze získat mnoho informací o respondentovi 

najednou. Šetření můžeme členit na vyčerpávající a výběrové (Zamazalová a kol., 2006). 

8.1.1 Šetření vyčerpávající  

Tento druh šetření využívá k získání informací všechny členy zkoumaného souboru. 

Tuto metodu lze použít pouze u relativně malých souborů, a pokud jsou zároveň známi 

všichni členové souboru (Zamazalová a kol., 2006). 

8.1.2 Šetření výběrové  

Při tomto šetření získává tazatel informace pouze od vybrané části souboru a na 

základě těchto informací odhaduje výsledné hodnocení pro celý soubor. Výběr respondentů 

může být náhodný, záměrný nebo pravděpodobnostní. K šetření se převážně používají 

metody písemného dotazování, osobního dotazování a telefonického dotazování 

(Zamazalová a kol., 2006). 

 Pro účely této diplomové práce byla použita metoda osobního dotazování.  

8.2 Osobní dotazování 

Osobní dotazování je velmi častou metodou šetření. Tato metoda zahrnuje rozhovor, 

při kterém je navázán přímý kontakt mezi tazatelem a dotazovaným a je možné okamžitě 

získat odpověď. K výhodám osobního dotazování patří zjištění informací v poměrně krátké 

době, spolehlivost údajů a možnost doplnění vysvětlení případných nejasností 

dotazovanému. Při osobním dotazování lze získat informace také pozorováním.  
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Mezi nevýhody můžeme zařadit možnost, že dotazovaný může mít při odpovědích 

určité zábrany. Při rozsáhlejším vzorku je problémem velká časová i finanční náročnost. 

Tazatel navíc může svým projevem ovlivnit dotazovaného. Negativa mohou být odstraněna 

chováním tazatelů a vhodně zvolenými otázkami. Tazatel ale nesmí žádným způsobem 

ovlivňovat dotazovaného, aby nedošlo ke zkreslení informací. Osobní dotazování má 

několik podob, které jsou níže rozebrány (Johnová, 2008). 

8.2.1 Rozhovor standardizovaný  

Jedná se o rozhovor, kdy jsou dotazovanému pokládány připravené otázky v přesně 

stanoveném pořadí. Tazatel otázky nerozvádí a drží se daného postupu. Odpovědi jsou 

jasné a snadno zpracovatelné (Reichel, 2009). 

8.2.2 Rozhovor nestandardizovaný  

Jde o druh rozhovoru, při kterém tazatel klade otázky volně. Tazatel pokládá otázky 

podle svého uvážení s cílem získat předem stanovené informace. Odpovědi jsou složitěji 

zpracovatelné (Reichel, 2009). 

8.2.3 Rozhovor  polostandardizovaný 

Při této podobě rozhovoru pokládá tazatel otázky podle připraveného pořadí a navíc 

je doplňuje volnými doplňujícími otázkami. Jedná se tedy o kombinaci předchozích dvou 

typů (Reichel, 2009). 

8.3 Pozorování  

Pozorování spočívá v záměrném, cílevědomém a plánovitém sledování jevů a procesů 

bez zasahování pozorovatele. Protože nevyžaduje přímý kontakt se zkoumaným objektem, 

jedná se o nepřímý nástroj získávání informací. Pomocí této metody lze sledovat jevy 

statické i dynamické. Při pozorování lze získávat informace z reálných situací. Pozorovatel 

měří určitou činnost nebo stav, ale nenapomáhá k objasnění jejich příčin. Rozlišujeme 

několik typů pozorování (Pauknerová a kol., 2006).                       
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8.3.1 Nestandardizované pozorování  

U nestandardizovaného pozorování má pozorovatel stanoven cíl pozorování a má 

volnost při rozhodování o jeho průběhu a hlediscích. Nevýhodou nestandardizovaného 

pozorování je nemožnost vzájemného srovnání výsledků s jinými pozorovateli (Reichel, 

2009). 

8.3.2 Standardizované pozorování  

U standardizovaného pozorování je přesně určen plán, sledované jevy a jejich 

následné zařazení do kategorií. Je dán postup zkoumání, zaznamenávání pozorovaných 

skutečností a chování pozorovatele. Výhodou je možnost vzájemného srovnání výsledků 

(Reichel, 2009). 

8.3.3 Zjevné pozorování  

Zjevné pozorování se vyznačuje ohlášenou přítomností pozorovatele, může na sebe 

dokonce upozorňovat. Nevýhodou je, že přítomnost pozorovatele může ovlivnit chování 

zkoumaného subjektu (Reichel, 2009). 

8.3.4 Skryté pozorování  

Pozorování skryté se využívá k zabránění případného zkreslení. Pozorovatel není v 

přímém kontaktu s pozorovaným. Mohou být využity videokamery či jednostranně 

průhledná skla (Reichel, 2009). 
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9. Představení klubu  

9.1 Historie 

Basketbal do Karlových Varů patřil a stále patří. S koženým a šněrovacím míčem se 

začalo hrát v Karlových Varech hned po válce. Nejprve se objevilo družstvo mužů, které 

provozovalo svou činnost v rámci aktivit Sokola. Později vzniklo basketbalové družstvo 

Slavie. Postupem času se Slavia zaměřovala více na hokej a fotbal, takže v roce 1955 došlo 

k přestupu do Lokomotivy Karlovy Vary. V té době se objevil problém se sportovní halou, 

kde by se zápasy mohly hrát. Problém se vyřešil přestavbou karlovarské jízdárny na 

sportovní halu, jejíž prostory se využívají dodnes. Za dobu existence mužského klubu 

postoupilo družstvo třikrát do nejvyšší soutěže. Od roku 1967 již mužský basketbal přestal 

být součástí Lokomotivy a vytvořil samostatný klub Thermie Karlovy Vary, který se i 

v dnešní době soustředí pouze na mužskou složku (Zahradníček, 2011).           

Ženský basketbal vznikl v roce 1952 jako oddíl košíkové v rámci TJ Lokomotiva 

Karlovy Vary. Od roku 1961 začala vznikat kvalitní tréninková základna, kdy mezi 

hráčkami bylo i několik pozdějších reprezentantek. Ženy hrály nejvyšší ženskou soutěž od 

roku 1972 a do roku 1986 se střídaly úspěchy s nezdary. V roce 1996 se ženy dostaly opět 

do první ligy ovšem pod názvem BK Dermacol Karlovy Vary a přesunuly se do haly 

Slavie. O tři roky později se však toto družstvo spojilo s družstvem USK Praha. Od roku 

1999 se tak hrála v Karlových Varech pouze národní liga, druhá nejvyšší soutěž v České 

republice (Zahradníček, 2011). 

Současnost patří vrcholovému ženskému basketbalu. Začátkem vzestupu bylo 

v sezóně 2002/2003 vítězství v národní lize a tím i postup mezi ženskou basketbalovou 

elitu v České republice. Bylo to popáté v historii a tento postup znamenal počátek tažení 

žen Lokomotivy Karlovy Vary v nejvyšší ženské soutěži, která trvá již devátou sezónu.   
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9.2 Současnost klubu 

Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, ženský basketbalový tým je již devátou 

sezónu v nejvyšší ženské soutěži v České republice – Ženské basketbalové lize (dále jen 

ŽBL). Každý rok se buduje družstvo, které by důstojně reprezentovalo lázeňské město. 

K nejlepším domácím hráčkám přibyly v průběhu sezón posily ze Slovenska, USA, Kanady 

a Itálie. K největším úspěchům patří 3. místo v Českém poháru a 2. místo ve 

Středoevropském poháru CEWL v sezoně 2007/2008. Úspěch ve Středoevropské lize 

dokázaly hráčky Lokomotivy Karlovy Vary obhájit i o rok později. V ŽBL je zatím 

nejlepším umístěním 5. místo.   

V Karlových Varech vždy probíhala kvalitní příprava mládeže. Systematická práce 

se zúročila ve výchovu několika juniorských i seniorských reprezentantek, které se 

v mládežnických kategoriích pravidelně zúčastňovaly mistrovství republiky a získávaly 

medaile. Poté nastaly menší problémy s nedostatkem kvalitních mladých hráček a 

mládežnické kategorie již nedosahovaly takových úspěchů. V současné době dochází opět 

k rozkvětu a karlovarské mladé hráčky se znovu začínají výrazněji prosazovat. Důkazem 

toho je také nejmladší skórující hráčka v historii ŽBL, které je teprve 15 let a je členkou 

karlovarského klubu. Téměř ve všech mládežnických kategoriích se Karlovy Vary účastní 

nejvyšších soutěží.  

9.3 Představení soutěže 

 Ženské družstvo hraje nejvyšší ženskou basketbalovou ligu, která po rozšíření 

soutěže v sezóně 2010/2011 čítá 12 týmů. Nejkvalitnější kádr a zároveň výborné finanční 

zajištění má družstvo ZVVZ USK Praha, které má nejméně desetkrát vyšší rozpočet než 

ostatní kluby. Díky tomu si mohou nakoupit kvalitní české i zahraniční hráčky, které 

v české lize nemají konkurenci. Jejich velkým soupeřem vždy býval tým Frisco Sika Brno 

(dříve Gambrinus Brno). V letošní sezóně se herní kvalita tohoto týmu, zejména díky 

podstatně nižším finančním možnostem, vytrácí a nebude pro něj jednoduché obhájit 

druhou pozici.   
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 Další pozice jsou v ŽBL otevřené. O bronzovou medaili bojuje dalších 7 týmů, mezi 

které patří i BK Lokomotiva Karlovy Vary. Ke konkurenčním týmům patří Kara Trutnov, 

Sokol Hradec Králové, VŠ Praha, Valosun Brno, Czech Coal Aldast Strakonice a Basket 

Slovanka Praha. Zbylé tři týmy se soustředí hlavně na boj o udržení soutěže.     

9.4 Sport v Karlových Varech 

Karlovy Vary i Karlovarský kraj podporují vrcholový sport a jeho rozvoj. 

V Karlových Varech patří k nejoblíbenějším a nejvíce navštěvovaným sportům hokej, 

fotbal, nohejbal a basketbal.  

Hokej je bezesporu nejpopulárnějším sportem v Karlových Varech. Důkazem toho 

je průměrná hokejová návštěva 3197 diváků na zápasech hokejové extraligy v Karlových 

Varech (ČTK). Tomuto sportu pomohla v roce 2009 výstavba nové KV arény, která je 

skvělým lákadlem pro diváky a poskytuje velmi kvalitní zázemí pro sportovce. Hokejisté 

dostávají každý rok od města bezkonkurenčně největší finanční dotaci, v roce 2011 to bylo 

13 miliónů Kč (Magistrát města Karlovy Vary).  

Zároveň jsou hokejisté HC Energie velmi atraktivní pro sponzory, protože na hokej 

chodí velký počet diváků a je často vysílán v televizních přenosech či sestřizích ze zápasů. 

Generálním partnerem je Sokolovská uhelná a.s. 

 Dalším sportem, který je v Karlových Varech oblíbený, je fotbal mužů. Místní klub 

1. FC Karlovy Vary hraje třetí nejvyšší soutěž ČFL (Česká fotbalová liga). Pravidelně se 

pohybuje ve středu tabulky. Klub měl v minulých letech finanční problémy, ale nyní je 

finanční situace relativně stabilní. Generálním sponzorem se stala stavební firma Baustav. 

Průměrná divácká návštěva se pohybuje kolem 200 lidí na utkání. Finanční podpora od 

města v roce 2011 dosáhla výše 2,2 miliónu Kč (Magistrát města Karlovy Vary).  

 

 Karlovarský nohejbalový klub SK Liapor Witte Karlovy Vary hraje nejvyšší soutěž 

v České republice. Všechny věkové kategorie patří ke špičkám ligy. V mužské kategorii se 

několikrát stali mistry extraligy. Klub vychoval velký počet reprezentantů. Hlavními 

partnery jsou společnost Witte Nejdek, která patří mezi přední dodavatele zamykacích 
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systémů pro automobily a firma Liapor vyrábějící stavební materiál. Průměrná návštěva na 

zápasech je kolem šedesáti diváků. Město Karlovy Vary v loňském roce poskytlo 

nohejbalovému klubu dotaci 0,5 milionu Kč (Magistrát města Karlovy Vary).  

Průměrná návštěvnost na utkání ženského basketbalového týmu je 155 diváků.  

Ekonomické údaje a jména sponzorů budou uvedeny v následující kapitole. 

9.5 Ekonomické údaje klubu 

Hlavními sponzory klubu jsou město Karlovy Vary a Karlovarský kraj. Tyto 

subjekty věnují největší finanční dotaci na chod klubu. K další větším sponzorům patří 

společnost Kastos s.r.o., Slot game a.s., Czech Casinos a Eurovia CS a.s. Rozpočet klubu je 

zhruba 4 466 500 Kč, z toho 3,1 mil. Kč je použito na zajištění sezóny družstva žen. 

(Interní materiál) 

 

Tabulka č. 2: Rozpočet klubu 

Rozpočet klubu   

Dotace od města 2 500 000 Kč 

Dotace z Karlovarského kraje 500 000 Kč 

Dotace z České basketbalové federace na sportovní středisko 

(SS) 300 000 Kč 

Ostaní dotace z ČBF 200 000 Kč 

Členské příspěvky 220 000 Kč 

Sponzoři 690 000 Kč 

Příjmy ze vstupného 56 500 Kč 

(Interní materiál) 
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(Vlastní výpočet) 
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10. Současný stav marketingové komunikace 

Klub BK Lokomotiva Karlovy Vary věnoval v roce 2011 na marketingovou 

komunikaci kolem 55 000 Kč. (Interní materiál) 

Tato částka zahrnuje hlavně platby za internetové přenosy na webových stránkách 

Tvcom.cz, které jsou od minulé sezóny pro všechny družstva nejvyšší soutěže povinné. 

Zbytek peněz je určen pro osoby, které tyto přenosy obstarávají. Minimální částka je 

věnována na tisk propagačních plakátů a internetové stránky klubu.    

10.1 Reklama 

 Basketbalový klub využívá reklamu ke svému zviditelnění a k propagaci klubových 

aktivit a událostí. Její snahou je přilákat co nejvíce potenciálních sponzorů a zejména 

diváků. Do reklamy klubu můžeme zahrnout internetové stránky, kde lze nalézt informace, 

rozpisy utkání a soupisky jednotlivých týmů klubu. Jako propagaci využívá také plakáty 

s pozvánkou na nadcházející domácí utkání, které jsou umístěny v okolí sportovní haly, 

nástěnku v hale a informační tabuli před halou. 

10.1.1 Internetové stránky 

Cíle 

Cílem je informovat a přilákat diváky na utkání, poukázat na dosažené výsledky a 

úspěchy a informovat o aktualitách v klubu. 

Umístění  

Stránky lze nalézt na webové adrese www.bklokokv.webnode.cz. 

Forma znázornění 

 Na internetových stránkách se nachází logo klubu, název klubu a pozvánky na 

nadcházející utkání všech kategorií. Na úvodní straně jsou také uvedeni všichni partneři 

klubu a aktuální články k odehraným utkáním. V neposlední řadě jsou zde také informace 

http://www.bklokokv.webnode.cz/
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k diváckým soutěžím, k náboru nových hráček a odkazy na internetový přenos a jiné 

odkazy týkající se ženského basketbalu (viz příloha obr. č. 9). 

V nabídce lze najít fotogalerii, soupisky jednotlivých kategorií, kontaktní informace 

a knihu návštěv, kde se lze zapojit do diskuze či položit nějakou otázku. 

Působení na diváky 

Internetové stránky jsou umístěny a zpravovány poskytovatelem Webnode a jsou na 

nízké grafické úrovni. Navíc název stránek je velmi špatně zapamatovatelný. Název BK 

Lokomotiva je známý již od založení klubu, ale logo, které lokomotivu znázorňuje 

graficky, bylo přidáno mnohem později. Logo působí jednoduše, ale originálně (viz příloha 

obr. č. 8). Stránky jsou přehledně rozděleny na jednotlivá oddělení týkající se jednotlivých 

kategorií. Informace však nejsou v dostatečné míře aktualizovány. Mají vliv jen na osoby 

s internetovým připojením. 

Výsledné zhodnocení 

Internetové stránky jsou dobrou reklamou pro klub, stránky jsou přehledné, ale po 

stránce designu a grafického znázornění mají velké rezervy. Název adresy by měl být lépe 

zvolen a měl by být uveden v hale klubu. I tato změna může dopomoci k vyšší návštěvnosti 

internetových stránek. 

10.1.2 Plakáty  

Cíle  

Plakáty mají podat informaci o termínech domácích utkání a přilákat diváky na tato 

utkání. 

Forma znázornění  

Plakáty jsou tištěny na formát A2 a mají barevné provedení. Je zde uveden termín, 

čas a soupeř nejbližšího domácího utkání. Zároveň jsou zde loga sponzorů klubu, emailová 

adresa a webové stránky klubu. Obsahuje velkou fotografii z utkání (viz příloha obr. č. 2). 
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Umístění  

Na každé utkání jsou vyrobeny 3 plakáty. Jeden je umístěn na reklamní tabuli pod 

sportovní halou a zbylé dva na reklamních sloupech u autobusových zastávek v blízkém 

okolí. 

Působení na diváky 

Plakáty nemají dostatečný vliv na potenciální diváky, jelikož jsou rozmístěny pouze 

v okolí sportovní haly a jejich počet je také nedostatečný.  

Výsledné zhodnocení 

Z důvodu malého počtu plakátů a nedostatečném rozmístění oslovuje tento způsob 

propagace pouze úzký okruh lidí.    

                                                                                                                                            

10.1.3 Informační tabule 

Cíle  

Tabule má informovat, pozvat potenciální diváky na utkání a ukázat cestu ke 

sportovní hale. 

Umístění  

Tabule je připevněna na plotě pod kopcem, kde se nachází sportovní hala. Je 

umístěna v takové výšce, aby byla viditelná z dopravního prostředku.  

Forma znázornění  

Informační tabule má rozměry 2,5 x 1 metr. Nachází se zde pozvánka na domácí 

utkání, velké logo, název klubu a šipka, která ukazuje směr ke sportovní hale. Zároveň jsou 

zde barevné fotografie některých hráček, které však již nejsou členkami klubu. Na 

informační tabuli lze nalézt název internetových stránek klubu, které ale neexistují (viz 

příloha obr. č. 1).                                                                                           
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Působení na diváky                    

Tabule informuje a zve diváky na utkání ženského týmu. Oslovuje zejména osoby 

projíždějící kolem v automobilech či autobusech. Je však viditelná i pro chodce. Provedení 

tabule je velmi poutavé a splňuje svou informativní funkci.   

Výsledné zhodnocení 

Celkově je informační tabule kvalitně provedena a je srozumitelná. Problémem jsou 

chybně uvedené internetové stránky a neaktuálnost fotografií. 

10.1.4 Nástěnka 

Cíle 

Cílem je opět informovat diváky o utkáních, událostech, akcích a novinkách 

v klubu. 

Umístění  

Nástěnka se nachází se přímo u vchodu do sportovní haly.  

Forma znázornění  

V hale jsou dvě dřevěné nástěnky. Na větší se nalézá program na utkání, novinové 

články s fotkami týkající se klubu a nejrůznější pozvánky. Na menší se nachází různé 

slevové akce, které mohou diváci využít a informace k divácké soutěži, která se koná v 

přestávkách mezi čtvrtinami během utkání (viz příloha obr. č. 4 a 5). 

Působení na diváky 

Nástěnky jsou umístěny přímo u vchodu, a tudíž jsou takřka nepřehlédnutelné a 

většina příchozích diváků se u ní pozastaví. 

Výsledné zhodnocení 

Nástěnky jsou vhodně umístěny, ale jsou zastaralé a lepší dojem by vytvářely, 

kdyby byly barevně provedeny. Na nástěnce by měli být opět uvedeni sponzoři klubu a 

adresa internetových stránek. Články a pozvánky jsou dobře zvolené, jen by mohly být 
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častěji aktualizovány. Nástěnky mají pouze informativní charakter a zaměřují se na 

stávající diváky, příbuzné a přátele členů klubu a na osoby, které mají v hale pronájem.                                                                                

 

10.2 Public relations 

Tento druh marketingové komunikace má vliv na budování dobrého jména a image 

sportovního klubu. PR u klubu BK Lokomotiva Karlovy Vary zahrnuje rozhovory hráček a 

realizačního týmu do novin i na internetové stránky. Klub má založen profil na sociální síti 

Facebook. Každé utkání je přenášeno na internetových stránkách Tvcom.cz a diváci tak 

mohou shlédnout utkání i na soupeřově palubovce. Hráčky každý rok navštěvují a předávají 

dary Dětskému domovu v Karlových Varech a stacionáři Mateřídouška v Chodově. 

Dvakrát do roka jsou pořádány nábory nových basketbalových nadějí, kterých se zúčastňují 

i hráčky ženského družstva. V neposlední řadě jsou upoutávky na utkání a výsledky 

ženského týmu pravidelně zveřejňovány v rádiu.  

10.2.1 Interview s hráčkami a realizačním týmem 

Cíle  

Cílem je rozhovorů je vzbudit pozornost čtenářů. Zároveň slouží k prezentaci klubu 

a jeho členů.   

Umístění 

Novinové články jsou pravidelně publikovány v Karlovarském deníku, v regionální 

části Mladé fronty Dnes a v týdeníku Sedmička. Rozhovory se nacházejí také na 

internetových stránkách klubu. 

Forma znázornění 

Rozhovory s hráčkami a realizačním týmem jsou uveřejněné zpravidla v týdnu před 

a po utkání. Některé se týkají i zajímavostí souvisejících s klubem nebo soukromím hráček.  

Působení na diváky 

Interview vzbuzují zájem o klub u čtenářů uvedených novin nebo při návštěvě 

internetových stránek.   
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Výsledné zhodnocení 

Tato forma public relations je zvolena velmi dobře. Zviditelňuje klub, čtenář se 

může dozvědět informace o utkání a zajímavosti o družstvu žen.                                                                                                                                  

10.2.2 Internetové stránky 

Cíle 

Internetové stránky mají poskytovat všestranné informace o klubu. Cílem je jeho 

zviditelnění, představení veřejnosti a kontakt s diváky. 

Umístění 

Nalézají se na internetové adrese bklokokv.webnode.cz 

Forma znázornění  

Na internetových stránkách lze najít informace o historii klubu, zajímavosti a 

rozhovory s jednotlivými hráčkami. Obsahují knihu návštěv, kde se lze zapojit do diskuze 

či položit nějakou otázku manažerovi klubu. Na hlavní straně je odkaz na hlasování o 

neužitečnější hráčku sezóny a jiné ankety pro diváky. Je zde také oddělení, kde se nacházejí 

kontaktní údaje klubu i na jednotlivé členy realizačního týmu. Na úvodní straně je také 

odkaz na sociální síť Facebook, kde má klub založen svůj profil.   

Působení na diváky 

Internetové stránky umožňují čtenářům komunikovat s manažerem klubu, který 

odpovídá na dotazy v krátké době. Pro čtenáře by bylo určitě zajímavé, kdyby mohli 

komunikovat i s hráčkami či trenéry.  

Výsledné zhodnocení  

  Stránky jsou přehledné, ale internetová adresa, jak již jsem zmínila v předchozí 

kapitole, je velmi špatně zapamatovatelná a nepříliš graficky povedená. Přesto jsou tyto 

stránky relativně často navštěvovány a čtenáři je mohou snadno využít ke komunikaci 

s klubem.  
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10.2.3 Facebook 

Cíle  

Vzbudit zájem o klub a prezentovat ho veřejnosti. Sociální síť má umožnit veřejnou 

komunikaci a diskuzi, která se týká klubu. 

Umístění 

Profil je založen na sociální síti Facebook pod názvem BK lokomotiva Karlovy 

Vary. Přímý odkaz se nachází na internetových stránkách klubu. 

Forma provedení 

Profil na Facebooku je doplněn fotografiemi a kontaktními informacemi. Je zde také 

zmínka o historii klubu.   

Působení na diváky 

Sociální sítě jsou nezbytnou součástí dnešní doby. Nabízí možnost diskuze, 

vyjádření názorů diváků a možnost sdílení fotografií. 

Výsledné zhodnocení 

Profil klubu na Facebooku je rozhodně důležitým prostředkem ke komunikaci s 

fanoušky. Problémem je nízká informovanost potenciálních i již stávajících fanoušků 

klubu. Objevuje se zde pouze několik reakcí na události a výsledky klubu i jiné názory na 

dění v basketbale. Pokud by došlo k rozšíření tohoto profilu mezi větší počet lidí, došlo by 

ke zviditelnění klubu a zvýšení počtu fanoušků.  

10.2.4 Dny otevřených dveří a nábory do klubu 

Cíle  

Cílem je získávání nových hráček do klubu. 

Umístění 

Nábory a akce se konají ve sportovní hale, kde klub sídlí.    
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Forma provedení 

Nábory se provádí dvakrát do roka. První se koná formou dnu otevřených dveří a 

zároveň dětského dne v červnu. Na dny otevřených dveří jsou pozvány všechny základní 

školy v Karlových Varech. Konkrétně jde o žáky a žákyně 1. - 5. tříd. Školy, které přijmou 

pozvání na tuto akci, si domluví konkrétní čas, kdy do sportovní haly za doprovodu učitele 

dorazí. Na všechny školy je vyhrazen stejný čas. Hráčky a trenéři organizují pro děti různé 

soutěže o ceny. Děti si mohou vyzkoušet střelbu na koš, systém hry a jednoduše se seznámí 

s pravidly basketbalu. Termín druhého náboru se koná před Vánoci a má podobný 

charakter. Hráčky dětem navíc rozdávají malé dárky v podobě sladkostí či drobností od 

sponzorů. Na tuto předvánoční akci už nepřicházejí děti v rámci školy, ale samostatně. O 

této akci se dozvídají z letáků, které jsou na školách s předstihem vyvěšeny.  

Působení na diváky 

Děti láká vyzkoušet si novou hru a zasoutěžit si. Chtějí se seznámit s hráčkami a 

chtějí být jako ony. Po proběhnutí programu jsou všem dětem rozdávány letáčky 

s kontaktními informacemi a s dny a časy, kdy mohou přijít na trénink. 

Výsledné zhodnocení 

Nábory slouží k přilákání nových hráček a nových diváků do klubu. Jejich funkcí je 

také budování dobrého jména klubu. 

10.2.5 Návštěvy dětského domova a stacionáře 

Cíle  

Cílem je udělat radost dětem z dětského domova i klientům stacionáře a finanční, 

popřípadě materiální pomoc těmto institucím. 

Umístění  

Návštěvy probíhají v Dětském domově v Karlových Varech pro děti od 0 do 3 let a 

v denním stacionáři Mateřídouška v Chodově. 
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Forma provedení 

 Hráčky navštěvují pravidelně každý rok dětský domov i denní stacionář. Po 

předchozí domluvě přinášejí dětem věcné dary nebo předávají vedení ústavu klubu finanční 

obnos, na který se skládají hráčky i diváci, kteří mohou na utkáních dobrovolně přispět 

nebo si zakoupit drobnosti, které vyrobili mentálně postižení lidé ze stacionáře.    

Působení na diváky 

Diváci mohou prostřednictvím klubu pomoci potřebným.  

Výsledné zhodnocení 

Na veřejnost působí pozitivně, že klub pomáhá těmto ústavům, které se nacházejí 

v okolí Karlových Varů.  

10.3 Podpora prodeje 

Klub BK Lokomotiva Karlovy využívá tohoto nástroje zejména prostřednictvím 

velkého množství soutěží o ceny pro diváky v průběhu utkání ženské basketbalové ligy. Na 

utkání jsou také poskytnuty slevy na vstupném. Do podpory prodeje jsou zahrnuty i 

programy na domácí utkání. 

10.3.1 Soutěže o ceny  

Cíle  

Cílem je přilákat větší počet diváků, umožnit divákům zasoutěžit si o atraktivní 

ceny a zpestřit jim návštěvu basketbalového utkání. 

Umístění  

Soutěže se diváci mohou zúčastnit při zakoupení vstupenky či tipování nejlepšího 

střelce poločasu. Slosování probíhá mezi přestávkami utkání.   
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Forma provedení  

Diváci při placení vstupného obdrží slosovatelný lístek s číslem. Manažer klubu 

v přestávce mezi první a druhou čtvrtinou a v poločase losuje vstupenky a divák s vítězným 

číslem získává ceny od sponzorů utkání. V poločasové přestávce se vylosovaný divák 

účastní střelby na koš, kde lze vyhrát poukaz od společnosti Exim tours. U příchodu do 

haly diváci také tipují nejlepšího střelce poločasu utkání a správně tipující diváci jsou opět 

slosováni a vítěz si také odnáší cenu.         

Působení na diváky 

Na diváky působí tyto soutěže velmi pozitivně, láká je vidina výhry, kdy mohou 

získat hodnotné ceny.   

Výsledné zhodnocení 

Tato forma podpory prodeje je velmi vhodně zvolena, avšak informace o těchto 

soutěžích by měly být propagovány prostřednictvím médií. Neměly by chybět v žádné 

formě propagace, které upoutávají diváky na utkání, protože ceny jsou hodnotné a pro 

diváky lákavé. 

10.3.2 Slevy na vstupném 

Cíle  

Cílem je opět přilákat co nejvíce diváků na domácí utkání, přilákat studenty a 

důchodce. 

Umístění 

Slevy lze využít při prodeji vstupenek. 

Forma provedení 

Základní vstupné stojí 35 Kč, studenti a důchodci platí zlevněné vstupné 25 Kč. 

Děti do šesti let mají vstup zdarma. 
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Působení na diváky  

Slevy pro jednotlivé skupiny lákají diváky patřící do této skupiny obyvatel. Vstup 

zdarma pro malé děti působí také pozitivně.  

Výsledné zhodnocení 

Slevy jsou adekvátně zvolené dle nízké průměrné návštěvnosti a v porovnání 

s konkurenčními sporty v Karlových Varech. 

10.3.3 Program na utkání 

Cíle 

Podávat informace o utkání a soupisky týmu. 

Umístění 

Každý divák obdrží program při koupi vstupenky. 

Forma provedení 

Programy jsou tisknuty na formát papíru A5. Jsou černobílé, pouze jednostranné a 

potištěné z obou stran. Na jedné straně je přiblížen domácí tým, kde můžeme nalézt logo 

klubu, čas a místo konání utkání a soupisku se jmény, věkem a posty jednotlivých hráček. 

Na druhé straně se nachází stejné informace o hostujícím týmu.    

Působení na diváky 

Diváci mají lepší možnost rozeznat jednotlivé hráčky domácího a především 

hostujícího klubu. 

Výsledné zhodnocení 

Program umožňuje divákům přehled o aktérech utkání, ale program je velmi stručný 

bez jakýchkoli komentářů k předešlým utkáním či dalších zajímavostí, které by diváky více 

oslovily a zaujaly.  



 

50 

 

10.4 Osobní prodej 

Jako formu osobního prodeje využívá klub pouze osobní setkání a jednání se 

sponzory, které má v kompetenci manažer klubu. 

Cíle  

Cílem je získání potenciálního sponzora, popřípadě udržení stávajícího sponzora. 

Zároveň slouží k budování dobrého vztahu mezi klubem a sponzorem. 

Umístění 

Zástupce klubu, kterým je v tomto případě manažer, se setkává se zástupci 

jednotlivých společností. Místa setkání nejsou přesně stanovena. 

Forma provedení 

 Manažer se setkává s potenciálními sponzory a snaží se je přesvědčit k budoucí 

spolupráci, předběžně domlouvat podmínky spolupráce nebo zjišťovat zájem u již 

stávajících sponzorů, zda chtějí ve spolupráci pokračovat.  

Působení na sponzory 

Vytváří dobrou image klubu, vzbuzuje u sponzorů důvěryhodnost. 

Výsledné zhodnocení 

Manažer klubu díky těmto setkáním zjišťuje, jaké budou finanční možnosti klubu, 

získává přehled o tom, kdo bude spolupracovat. 

10.5 Přímý marketing 

Přímý marketing není v současné době u klubu BK Lokomotiva Karlovy Vary 

využíván. 

10.6 Sponzoring 

Sponzoring plní důležitou roli a pro sportovní kluby je takřka nezbytný. Podpora od 

sponzorů je významným zdrojem příjmů a umožňuje zajištění chodu klubu, do kterého 
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zahrnujeme náklady na účast v soutěžích, pronájem haly, cestovné, propagaci, mzdy hráček 

a realizačního týmu a nákup sportovního vybavení.     

10.6.1 Sponzoři klubu 

Mezi hlavní sponzory klubu patří město Karlovy Vary a Karlovarský kraj. Tito 

sponzoři věnovali za loňský rok klubu dohromady 3 mil. Kč, což je zhruba 67% 

z celkového rozpočtu klubu. Znak města je znázorněn uprostřed palubovky sportovní haly a 

je nejvíce vidět při internetových přenosech.  

Ostatní sponzoři věnovali v loňském roce 690 000 Kč. Do této skupiny sponzorů 

patří stavební společnost Kastos s.r.o., Slot game a.s., prodejce a pronajímatel výherních 

hracích automatů, Czech Casinos, stavební skupina Eurovia CS a.s., Pupp  Casino club, 

stavební firma Metrostav a.s., společnost Investon s.r.o., která se zaměřuje na kompletní 

investičně-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb a Koberce K+K s.r.o. Tito 

sponzoři mají svou reklamu umístěnou na jedné ze zdí sportovní haly (viz příloha obr. 

3,6,7). 

Mezi sponzory, kteří poskytují ceny do soutěží v průběhu jednotlivých zápasů, 

můžeme zařadit společnost Eximtours a.s., která poskytuje do soutěže pro diváky dva 

poukazy v hodnotě 10 000 Kč. Restaurace Ventura pub nacházející se ve stejné budově 

jako je sportovní hala, připravuje na každé utkání pro diváky poukaz na konzumaci. Firmy 

Prima Karlovy Vary s.r.o. a Molten s.r.o. také zajišťují drobné ceny pro diváky. Společnost 

se sportovním oblečením Errea poskytuje členům klubu sportovní oblečení a firma 

Karlovarské minerální vody a.s. dodává klubu nápoje. Také všichni sponzoři utkání mají 

své reklamní panely umístěné ve vnitřních prostorech haly. 

Zajištění tréninkových podmínek a regenerace poskytují Sportstudio prima, 

Alžbětiny lázně a společnost Nutrend D. S., která klubu dodává potravinové doplňky. 

Mediálními partnery klubu jsou Mladá fronta Dnes, Karlovarský deník, Tvcom.cz a 

rádio Dragon.  

Loga všech sponzorujících firem jsou uvedena na programech a plakátech na utkání, 

na internetových stránkách klubu.  
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Sponzory zajišťuje manažer a jednatel klubu, který se pohybuje v politických 

kruzích a zastává několik dalších funkcí. Díky pracovním kontaktům se snaží získávat 

sponzory zejména v oblastech, kde pracuje. Neoslovuje jiné sponzory a nesestavuje 

sponzorské balíčky, které by jim mohl nabídnout. Sponzory jsou také často příbuzní členů 

oddílu. Při sepisování sponzorské smlouvy je manažer často pasivní a podřizuje se přání 

sponzora.  

10.6.2 Merchandisingové předměty 

V klubu BK Lokomotiva Karlovy Vary se prodávají také merchandisingové 

předměty, které lze zakoupit při utkáních ženského týmu.  Logo klubu je nabízeno na 

šálách klubu, ponožkách a pouzdrech na mobilní telefon. Tyto předměty jdou však velmi 

špatně na odbyt a jejich prodej je takřka minimální. Prodej těchto předmětů by byl 

pravděpodobně úspěšnější, kdyby byly předměty vhodněji zvoleny a kdyby byly nějakým 

způsobem propagovány či nabízeny na internetových stránkách. 
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11. Návrh nových marketingových cílů 

Úroveň a rozsah marketingové komunikace není podle mého názoru a dle uvedené 

analýzy jednotlivých forem dostačující. Klub BK Lokomotiva Karlovy Vary hraje nejvyšší 

soutěž již devět let a je to jediná nejvyšší ženská soutěž, která se hraje v Karlovarském kraji 

a proto si zaslouží mnohem větší propagaci a zájem diváků. Zároveň má klub rezervy ve 

službách nabízených sponzorům a divákům a i v této oblasti by mělo dojít ke zlepšení. 

Při návrhu nových marketingových cílů se soustředím zejména na zvýšení podílu 

sponzoringu, zvýšení divácké návštěvnosti, vytvoření nových internetových stránek a 

zkvalitnění služeb a informací pro diváky.  

11.1 Zvýšení podílu sponzoringu 

 Jak již jsem uvedla v grafu celkového rozpočtu klubu, podíl sponzoringu činí 16%. 

Z velké většiny je klub financován městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem a je 

finančně závislý na těchto dotacích. Tyto dotace se však každý rok snižují a je proto nutné 

zvýšit podíl sponzoringu alespoň na 25%. Tato hodnota nebude ještě ideální, ale chod 

klubu již nebude tolik závislý na městu a kraji.  

V tomto směru je třeba získávat dlouhodobější sponzory, aby měl klub jistotu 

finančního zajištění do budoucna. Manažer klubu, který má jako jediný v kompetenci 

oslovovat a jednat s potenciálními sponzory klubu, by měl mít pro tato jednání stanovena 

jasná pravidla. 

Pokud by financování klubu zůstalo v příštím roce zhruba stejné a podíl 

sponzoringu by byl zmíněných 25%, klub by získal od sponzorů zhruba 1 259 000 Kč. 

Podpora z města by tak tvořila 50% příjmů klubu. 
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Graf č. 2 - Znázornění rozpočtu po zvýšení podílu sponzoringu 

                  

(Vlastní výpočet) 

 

Reálné splnění tohoto cíle je otázka dlouhodobějšího období. Rozhodně nemůžeme 

čekat radikální zvýšení podílu sponzoringu a finanční stability klubu během kratšího 

období než jsou tři roky.     

11.2 Zvýšení průměrné návštěvnosti 

V sezóně 2010/2011 dosahovala průměrná návštěvnost na domácí utkání ženského 

týmu 155 lidí (Interní zdroj). Kapacita sportovní haly je však až 500 lidí.  

Za cíl této práce jsem proto stanovila zvýšení návštěvnosti na 300 lidí, což je reálný 

cíl, který by mohl být splněn během následujících tří let. Za tři roky je totiž také 

naplánována dostavba nové sportovní haly s ještě větší kapacitou a tudíž by chtělo ženský 

basketbal v Karlových Varech zpopularizovat, aby na basketbalová utkání chodilo stále 

více diváků. Je důležité zlepšit marketingovou komunikaci s diváky, získávat si jejich 

přízeň. Pokud se zvýší průměrná návštěvnost, zvýší se i atraktivita pro potenciální sponzory 

a dojde také ke zvýšení příjmu ze vstupného.    
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Dále by bylo potřeba změnit složení publika. Myslím tím zvýšit návštěvnost 

mladých lidí a studentů na utkání a zároveň přilákat i rodiny s dětmi a přiblížit se tak 

jiným státům, kde jsou tyto rodinné návštěvy sportovních utkání zcela běžné. Mladší 

generace ve složení publika přináší větší potenciál do budoucna a účast mladších diváků 

může mít také příznivý vliv na výběr pro potenciální sponzory. V současnosti tvoří 

většinu diváků lidé v důchodovém věku.   

Dalším cílem by mělo být zavedení permanentek k prodeji pro diváky. 

Permanentky jsou rozdávány pouze hráčkám ženského klubu a realizačnímu týmu. 

Prodej permanentek by měl tvořit alespoň 25% podílu jejich vlastníků mezi diváky. 

11.3 Tvorba nových internetových stránek 

 Jak již jsem uvedla, internetové stránky klubu jsou v současné marketingové 

komunikaci slabou stránkou a je potřeba vytvořit stránky nové, které budou lépe 

prezentovat klub. Základním cílem by mělo být zjednodušení názvu a tvorba těchto 

stránek na doméně cz. Zároveň by mělo dojít aktualizování fotografií na úvodní stránce 

a celkové zlepšení z hlediska grafiky. Moderní design nových internetových stránek 

klubu by mohl k basketbalu přilákat mladší generaci a zároveň by působily 

reprezentativnějším dojmem pro sponzory i diváky.  
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12. Strategie ke splnění marketingových cílů 

Největším problémem je nedostatečné personální zajištění klubu v oblasti 

marketingu. O všechny dosavadní marketingové činnosti, marketingovou komunikaci a 

plánování budoucnosti klubu se stará pouze manažer klubu, který je pracovně velmi 

vytížen. Zastává funkce manažera, jednatele, tiskového mluvčího, vedoucího týmu žen 

a asistenta trenéra. Kromě toho je spolumajitelem soukromé společnosti a má další 

aktivity v souvislosti s komunální politikou. 

Z těchto důvodů, je jasné, že manažer klubu se nemůže naplno věnovat 

marketingu klubu a hlavně oblasti marketingové komunikace. Na marketingovou 

komunikaci je vyčleněna pouze nízká částka, která by se měla navýšit. 

Do příštích let je nutné se zaměřit na oblast marketingové komunikace a na její 

zlepšování. Zároveň osamostatnit pozici sportovního manažera, který by se staral pouze 

o záležitosti marketingu a věnoval se funkci naplno. Zlepšení komunikace může vést 

k získání dalších sponzorů a zlepšit image klubu u veřejnosti.  

12.1 Zvýšení podílu sponzoringu  

Při dosažení stanoveného cíle je potřeba změnit způsob a postup získávání 

sponzorů. Klub by měl potenciální sponzory aktivně vyhledávat.  

Postup při získávání sponzorů by mohl být následující: 

- Analýza sponzorského trhu 

- Tvorba nabídky 

- Vyhledávání a oslovení sponzorů 

- Jednání se sponzory a vytváření smluv  

- Uzavírání smluv. 

12.1.1 Analýza sponzorského trhu  

Je důležité, aby klub před tvorbou nabídky zjišťoval požadavky potenciálních 

sponzorů. Sponzory je třeba vyhledávat převážně v oblasti Karlovarského kraje. Na 

základě představ sponzorů, klub vytvoří nabídku pro jejich oslovení, aby mohla 

vzniknout budoucí spolupráce. 
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12.1.2 Tvorba nabídky 

Na základě analýzy sponzorského trhu je nutné vytvořit nabídky protivýkonů za 

poskytnutou finanční či materiální podporu a to prostřednictvím různých sponzorských 

balíčku. Lze vytvořit různé formy partnerské spolupráce, které budou respektovat 

možnosti obou smluvních stran.  

Návrh sponzorských balíčků: 

Sponzorský balíček pro generálního sponzora, který podpoří klub nejméně 20% 

podílem klubového rozpočtu: 

- Název společnosti v názvu klubu 

- Reklama na dresech a týmovém oblečení na dominantním místě 

- Reklama na oblečení pořadatelské služby a osob u stolků časoměřičů 

- Reklama ve sportovní hale na dvou velkých reklamních panelech viditelných při 

internetových přenosech ze zápasů 

- Reklama na veškerých tiskovinách klubu, propagačních předmětech a webových 

stránkách       

- Podání informace hlasatelem utkání o sponzorovi několikrát během utkání  

- Propagace společnosti prostřednictvím spotů při internetových přenosech na   

            Tvcom.cz 

- Poskytnutí VIP a permanentních vstupenek  

- Poskytnutí hráček pro marketingové účely a promoakce společnosti 

 

Sponzorský balíček pro hlavní sponzory, který podpoří klub alespoň 10% podílu 

klubového rozpočtu: 

- Reklama na dresech a týmovém oblečení ne viditelném místě 

- Reklamní panel v hale 
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- Reklama na všech tiskových materiálech klubu 

- Reklama na webových stránkách klubu 

- Poskytnutí VIP a permanentních vstupenek  

- Uvedení názvu klubu hlasatelem na začátku a v poločasové přestávce utkání  

Sponzorský balíček pro smluvní partnery: 

- Reklama na dresech na standardně viditelných místech 

- Reklama v hale okolo hrací plochy  

- Uvedení klubu na webových stránkách klubu a v programu na utkání 

- Poskytnutí permanentních vstupenek 

- Uvedení názvu klubu hlasatelem na začátku utkání 

Sponzorský balíček pro sponzora utkání, který poskytne klubu podporu 

finančního nebo materiálního charakteru: 

-  Možnost participace v soutěžích během utkání (divácké soutěže) 

-  Uvedení na internetových stránkách klubu a v programu na utkání 

-  Uvedení názvu společnosti hlasatelem utkání 

Konkrétní obsah sponzorské smlouvy lze samozřejmě konkrétně upravit, přidat či 

zaměnit možnosti propagace v průběhu jednání o spolupráci se sponzorem. Dále by 

měly být jednotlivé balíčky rozlišovány podle velikosti loga společnosti. Také počet 

VIP a standardních permanentek by závisel na výši podpory.    

12.1.3 Vyhledávání a oslovení sponzorů 

Vyhledávání sponzorů 

Sponzory můžeme vyhledávat po provedení již uvedené analýzy trhu.  Jednou 

z možností je sledování inzertní části regionálních novin a časopisů a oslovování 

inzerujících společností k možnosti sponzoringu klubu. Další metodou je hledání 
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sponzorů u známých členů sportovního klubu nebo využívání již stávajících sponzorů 

k získání nových. 

Je důležité rozlišovat povahu sponzorování, tzn., jestli od sponzora chceme 

získat materiální nebo finanční podporu. Nabídka finanční podpory je reálná spíše u 

větších firem, pohybujících se ve finančně prosperujících oborech. Pro materiální 

podporu lze vyhledávat potenciální sponzory, kteří se zabývají službami či vyrábí 

produkty, které by mohly být přínosné pro činnost klubu a snížit tak náklady na provoz 

klubu. Jedná se hlavně o dopravní společnosti, firmy nabízející regenerační a 

rehabilitační služby, stravovací služby či společnosti poskytující doplňky výživy. Při 

vyhledávání materiální podpory je vhodné oslovovat společnosti zabývající se výrobou 

sportovního vybavení a náčiní.  

Také je potřeba rozlišovat, jakým firmám je nabídka partnerství nabídnuta. 

Protože se jedná o ženský basketbalový klub, je možné oslovovat společnosti, které 

nabízejí služby či výrobky pro ženy. Příkladem mohou být různé salóny krásy a 

wellness služby, kterých je v lázeňském městě Karlovy Vary velký počet.  

Velkou část diváků tvoří mužské obecenstvo, proto je vhodné zaměřit se také na 

firmy pro ně určené, např. zaměřené na výrobu automobilů nebo nápojů. 

Hlavní snahou je vyhledávat sponzory pro dlouhodobější spolupráci. 

Oslovování sponzorů 

Nejdříve je potřeba stanovit si jednotná pravidla pro jednání se sponzory a 

sestavit potřebné informace o klubu. Tyto údaje mohou být uvedeny v tištěné podobě 

nebo ve formě powerpointové prezentace klubu. Obsahem jsou informace týkající se 

historie, úspěchů klubu, současné komunikace s médii, dále ukázka sportovní haly s 

možnostmi umístění reklamních ploch, kapacita hlediště apod. Představení by se mělo 

týkat zejména předností, kterými se klub může pyšnit. Také mohou být prezentovány 

internetové stránky klubu.  

 Dalším důležitým krokem je stanovit si, jaké formy komunikace budou při 

oslovování sponzorů použity. Sponzoři mohou být osloveni prostřednictvím osobního 

kontaktu, telefonicky, písemně či prostřednictvím emailu. Jednou z možností je také 
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umístění marketingové prezentace na internetových stránkách. Tímto způsobem by se 

potenciální sponzoři mohli sami dozvědět potřebné informace.    

12.1.4 Jednání se sponzory a vytváření smluv 

Jednání se sponzory by měl mít na starost manažer klubu, který by měl aktivně 

jednat a iniciovat setkání s potencionálními sponzory a předkládat jim nabídky. Pro 

jednání o sponzorském obnosu by měl mít svůj osvědčený postup, ve kterém se drží 

určité strategie a taktiky. 

Další kompetencí sportovního manažera je vytváření a uzavíraní sponzorských 

smluv. Sponzorská smlouva má určitou obsahovou i formální strukturu a náležitosti. 

Obsahuje závazky sponzora i sportovního klubu. Smlouva by měla konkretizovat 

sponzorské balíčky a protislužby, hlavně detaily ohledně loga a názvu sponzora. Mělo 

by být přesně vymezeno, kde bude logo umístěno a jaká bude jeho velikost.  

Manažer by měl být v kontaktu se sponzory i poté, co s ním podepíše smlouvu. 

Sponzoři a jejich představitelé by měli být zváni na utkání a společenské akce a večeře 

po utkání, měly by pro ně být připraveny různé VIP služby, permanentky apod. 

Manažer by měl budovat dobré jméno klubu a neustále pracovat na vztahu se sponzory.  

12.2 Zvýšení průměrné návštěvnosti 

Zvýšení návštěvnosti považuji za důležitý krok ke zvýšení zájmu sponzorů a 

zároveň ovlivnění příjmů klubu. Je potřebné vzbudit u potenciálních diváků zájem a 

zvýšit povědomí o basketbalu v Karlových Varech. Dalším úkolem je přilákat do 

hlediště zejména mladší generaci, která je lákavější pro sponzory. 

Klub by se měl zaměřit zejména na oslovování a vyhledávání nových diváků, 

zatraktivnění vstupného, zlepšování služeb pro diváky, zlepšování kvality hry, 

vytvoření fanklubu a merchandisingových předmětů. 

12.2.1 Vyhledávání a oslovování diváků  

Pro vyhledávání a oslovování nových potenciálních diváků je nutné zvýšit 

povědomí o klubu a termínech domácích zápasů. Klub by měl svou propagaci a 

umístění pozvánek na utkání rozmístit na větší část města popřípadě i do jiných míst 
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v Karlovarském kraji. Jako formu oslovení by měli být využity plakáty a média. Pro 

spolupráci by mohl být využit místní hokejový klub. 

Plakáty 

Plakáty jsou již součástí oslovování diváků, vyskytují se ale v nedostatečném 

množství. Plakáty by měly být rozmístěny na reklamních tabulích a sloupech po celém 

městě. Na plakátech by měla být aktualizována fotografie a zvýrazněno logo a termín 

zápasu. Některé plakáty by mohly obsahovat termíny více následujících utkání. 

Společnost KV tisk, která plakáty tiskne, je zároveň uvedena na plakátu jako mediální 

partner klubu, a proto by neměl být problém tuto sponzorskou spolupráci rozšířit a 

zvýšit počet vyrobených plakátů.   

Média 

Pozvánky na domácí utkání by měly být zveřejňovány prostřednictvím médií. 

Mediálním partnerem je rádio Dragon, kde hlasatel v den utkání zve diváky do hlediště. 

Spolupracovat na těchto pozvánkách by mohly samy hráčky nebo realizační tým. Mohli 

by zde být uváděni také hlavní sponzoři klubu, což by přispělo k atraktivnosti 

sponzorských balíčků. 

Dalšími mediálními partnery jsou Mladá fronta Dnes a Karlovarský deník, kde 

se pravidelně objevují články o klubu a odehraných utkáních. Mohlo by zde být 

uvedeno také logo klubu a pozvánky na utkání, popřípadě jaké služby pro diváky klub 

nabízí. 

Jednou z možností je rozesílat pozvánky na utkání pomocí sociální sítě 

Facebook, na které má klub založen svůj profil. Na Facebooku by mohly být také 

pravidelně vkládány fotografie z utkání a výsledky s komentáři u všech kategorií. 

Celkově je potřeba věnovat aktualizaci a propagaci klubu na této sociální síti více 

prostoru. 

Jako forma oslovování diváků by mohl být využit server Youtube.com, kde by 

hráčky a trenéři pravidelně vytvářeli pozvánky na utkání. Odkaz by byl vždy uveden na 

internetových stránkách klubu. 

Spolupráce s hokejovým klubem 

Pro oslovení diváků by mohla být vytvořena spolupráce s hokejovým klubem 

HC Energie Karlovy Vary. Spolupráce by mohla probíhat zejména v návaznosti časů a 
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termínů domácích utkání. Obě haly jsou od sebe vzdáleny pouze několik minut chůze, 

proto by hokejoví diváci mohli navštívit oba sporty za sebou. Hrací dny hokejové 

extraligy i ŽBL jsou v neděli, tudíž bych navrhovala basketbalové utkání od 15:00 a 

hokejové od 17:30. Zároveň by v diváckých soutěžích na basketbalovém utkání mohla 

být soutěž o lísky na hokejový zápas a naopak. 

Graf č. 3 -  Průměrná divácká návštěva 

 

(ČTK, interní materiál klubu) 

 

12.2.2 Vstupné 

Cena vstupného pro dospělého je stanovena na 35 Kč. Dále klub nabízí zlevněné 

vstupné pro studenty a důchodce v hodnotě 25 Kč. Pokud dojde ke zlepšení služeb pro 

diváky, mohla by se cena vstupného zvýšit. Domnívám se, že v porovnání s ostatními 

sporty v Karlových Varech by bylo zvýšení ceny vstupenky pro diváky přijatelné. 
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Graf č. 4 - Cena vstupného pro dospělého   

 
(Interní materiály klubů) 

 

Dalším krokem pro zvýšení počtu diváků by mohlo být zavedení permanentních 

vstupenek, které jsou v současné době poskytovány zdarma pouze hráčkám klubu a 

realizačnímu týmu. Cena permanentky by měla být stanovena tak, aby byla pro diváky 

atraktivní. Prodej permanentek by měl být také dostatečně propagován. Jako jednu 

z možností propagace lze zvolit internetové stránky. Diváci by měli být o této možnosti 

informováni při nákupu vstupenky.  

Cena sezónních permanentek na základní a nadstavbovou část ŽBL by mohla 

dosahovat výše 480Kč. Pro důchodce a studenty by tato cena mohla být 320 Kč. Lze 

vytvořit také vstupenky za vyšší cenu, které by zahrnovaly například vyhrazené místo 

na sezení pro daného diváka. Pro partnery klubu by měli být vytvořeny speciální 

permanentky, které zahrnují i večeři po zápase společně s hráčkami a realizačním 

týmem, vyhrazené parkovací místo nebo jiné VIP služby (viz příloha obr. č. 16).     
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Graf č. 5 - Porovnání cen permanentních vstupenek     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HC Energie Karlovy Vary, vlastní výpočet) 

 

 

 

Graf č. 6 - Cena vstupenky při zakoupení permanentky 

 

 

 

 

 

 

 

         

(Vlastní výpočet) 

12.2.3 Zlepšování kvality hry 

Ke zlepšení kvality hry přispívá stabilizace kádru a dostatečné finanční možnosti 

klubu, které umožní získat kvalitnější hráčky.  Klub bohužel nemůže přilákat mladé 

hráčky z různých částí republiky, protože jim do budoucna nemůže zajistit 

vysokoškolské vzdělání, neboť v Karlových Varech ani jejím blízkém okolí bohužel 
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není žádná státní vysoká škola. Je tedy těžší sehnat hráčky s delší herní perspektivou 

v klubu. Mladé perspektivní odchovankyně získávají cenné zkušenosti, aby mohly tvořit 

základní osu týmu v budoucnosti a s doplněním o zkušené hráčky a pod vedením 

kvalitního trenéra budou dosahovat lepších výsledků. 

12.2.4 Služby pro diváky 

Úroveň služeb, které klub divákům poskytuje, je rozhodující pro udržení divácké 

přízně a jejich spokojenosti. Klub by mohl v této oblasti mnohem více zapracovat a 

divácké služby zlepšit a zatraktivnit.   

Zde je uvedeno několik návrhů na nové služby pro diváky. Za úvahu by stálo 

vytvoření stánku s drobným občerstvením a nápoji ve sportovní hale, který by byl 

v provozu na utkáních ŽBL. Programy na utkání by měly být pro diváky obsáhlejší a 

poutavější (viz příloha obr. č. 12). Další novinkou by mohl být maskot, který by se 

staral o atmosféru a zábavu během utkání. Klub již nabízí různé soutěže o ceny během 

utkání, kde mohou diváci vyhrát hodnotné ceny. Soutěže by mohly být pořádány také na 

internetových stránkách, kde by diváci mohli vyhrát vstupenky na utkání.  

Mezi služby pro diváky zahrnuji také kvalitu internetových stránek, kterým se 

budu podrobněji věnovat v následující kapitole.  

12.2.5 Fanklub  

Každý klub by měl mít svůj fungující fanklub, do kterého patří věrní diváci, kteří 

tým pravidelně povzbuzují na domácích utkáních, popřípadě jezdí fandit i na venkovní 

utkání. Těmto divákům by měly být poskytovány různé benefity, aby byla jejich snaha 

dostatečně oceněna. 

 Klub BK Lokomotiva Karlovy Vary má fanklub uveden na internetových 

stránkách, ale většina lidí o něm nemá informace. Proto má v současné době jen 10 

členů. O existenci fanklubu by se diváci měli dozvědět také prostřednictvím letáků 

v hale a jeho místo na úvodní straně internetových stránek by mělo být viditelnější. 

Pro členy fanklubu by mohla být vyrobena trička s logem a názvem klubu (viz 

příloha obr. č. 14), poskytnuty permanentní vstupenky na utkání a v případě zájmu jim 

poskytnout zdarma dopravu na venkovní utkání.  



 

 66 

 Na konci sezóny by tito věrní diváci mohli být pozváni na raut a posezení 

s hráčkami, případně by mohlo být uspořádáno exhibiční utkání mezi fanklubem a 

hráčkami. 

12.2.6 Merchandisingové předměty 

Prodej klubových předmětů v České republice není tolik rozšířen jako 

v zahraničí, ale postupně se tento způsob propagace rozšiřuje i do českých sportovních 

klubů. U hokejových a fotbalových klubů už jsou tyto předměty nedílnou součástí 

marketingu. V basketbalu je tato forma propagace na počátku vývoje.  

 Klubové předměty je nutné vhodně vybrat, aby měly praktické využití. Zároveň 

by měly být v takovém barevném provedení, které odpovídá barvám klubu a loga. 

Divákům dávají pocit soudržnosti s klubem.  

 U klubu BK lokomotiva Karlovy Vary jsou prodávány ponožky, pouzdro na 

telefon a klubová trička pouze s napsaným názvem klubu. Tyto předměty se z důvodu 

nevhodně zvoleného druhu výrobků a nedostatečné propagaci takřka vůbec 

neprodávaly. Jako nové divácky atraktivní předměty navrhuji různé pomůcky pro 

fandění, trička s logem klubu, mini repliky dresů se jmény hráček, šály či speciální 

trička pro členy fanklubu, kde by mohlo být natištěno i jejich jméno (viz příloha obr. č. 

13 a 15). Merchandisingové předměty by mohly být prodávány jak na domácích 

utkáních, tak na internetových stránkách v sekci pro fanoušky.    

 Výroba merchandisingových předmětů bude finančně nákladná, proto bych 

navrhovala vyrobit nejprve menší počet těchto produktů a s větším zájmem diváků 

předměty doplňovat.  Na předmětech by mohla být umístěna také loga partnerů, kteří by 

mohli financování těchto produktů z části finančně pokrýt. 

12.3 Návrh nových internetových stránek 

Internetové stránky jsou důležitým prvkem marketingové komunikace. V dnešní 

době je nezbytné, aby sportovní klub měl kvalitně provedené internetové stránky, neboť 

umožňují oslovovat potenciální diváky. Klub by měl věnovat tvorbě a aktualizování 

stránek velkou pozornost.  
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Jak jsem již zmínila, současné webové stránky klubu nejsou dostatečně kvalitně 

provedeny. Klub v současné době věnuje na tvorbu a provoz klubu pouze nepatrnou 

finanční částku. Zásadní změna by měla nastat v tvorbě nových stránek, které budou 

umístěny na jiné doméně a jiným zprostředkovatelem než je Webnode. Navrhuji název 

stránek bklokomotivakv.cz, která je po ověření na webových stránkách doména.cz 

volná. 

Dále navrhuji najmout profesionální společnost, která vytvoří nový design a 

vytvoří poutavější a přehlednější stránky. Cena tvorby a provoz těchto stránek bude 

samozřejmě dražší, ale je potřeba do této formy komunikace investovat, protože kvalita 

stránek ovlivňuje velký počet lidí.   

Stránky by měli být vytvořeny v barvách klubu, tedy bílo-modré. Na 

internetových stránkách by na úvodní straně neměly chybět fotografie hráček klubu. 

Divákům by zde mělo být umožněno on-line sledování utkání, získat informace a 

fotografie jednotlivých hráček ženského týmu. Velkou pozornost by měla poutat složka 

pro fanoušky, která by měla obsahovat informace o fanklubu, kde se fanoušci mohou 

zaregistrovat a také různé akce pro fanoušky. Zároveň by zde měl být zřízen internetový 

obchod, kde by byly prodávány nově vytvořené merchandisingové produkty s logem 

klubu. Své místo by měly zaujímat také ankety a tipovací soutěže pro diváky a uvedeny 

ceny, které mohou vyhrát. Jako možná výhra může být vstupenka na zápas či ceny od 

sponzorů utkání. 

Zvláštní sekce by měla být věnována mládeži, kde by měly být umístěny 

soupisky, výsledky a fotografie. U složky ženského týmu by měli být pravidelně 

aktualizovány výsledky, komentáře k utkání, rozhovory s hráčkami, program všech 

utkání a fotogalerie. Odkazy, které se týkají ŽBL a ostatních týmů by měly být 

umístěny v další sekci. 

Na úvodní straně by měli zaujímat své místo partneři klubu, rozlišeni podle 

formy sponzorování. Své místo by zde měla mít sekce „O klubu“, kde by zahrnovala 

historii, kontakty na jednotlivé pracovníky a složku, kde diváci mohou stahovat 

fotografie či videa. Je vhodné umístit na internetové stránky také prezentaci 

marketingové nabídky pro potenciální sponzory. 
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V neposlední řadě by zde měl být přímý odkaz na sociální síť Facebook nebo na 

upoutávky na utkání na Youtube.com a odkazy na články, které byly o klubu napsány. 

Profil klubu na sociální síti Facebook by měl být rozšířen mezi větší část uživatelů, 

k čemuž mohou dopomoci členové klubu, kteří tuto sociální síť využívají. Mohlo by to 

vést ke zvýšení povědomí o klubu a přilákání nových diváků.   

Odkaz na internetové stránky a základní informace o klubu by měly být uvedeny 

i u partnerů klubů. Pro příklad na internetových stránkách města Karlovy Vary není 

basketbalový klub vůbec uveden, i přestože město Karlovy Vary poskytuje klubu 

největší finanční podporu. Pro zlepšení marketingové komunikace je vhodné rozšířit 

spolupráci s městem i Karlovarským krajem.    
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13. SWOT analýza 

 

Silné stránky (Strengths ) Slabé stránky (Weaknesses ) 

neexistence jiné ženské nejvyšší soutěže 

v kraji 

finanční závislost na městu Karlovy Vary 

spolupráce s tiskem absence pracovníka v oblasti marketingové 

komunikace 

profil na sociální síti Facebook nízká investice do oblasti marketingové 

komunikace 

poskytování charitativní pomoci nízká aktivita při vyhledávání a jednání se 

sponzory 

kvalitní základna mladých hráček umístění internetových stránek 

pořádání soutěží pro diváky poměrně nízká průměrná návštěvnost 

slevy na vstupném nedostatečné povědomí o fanklubu a jeho 

členství 

pořádání akcí pro děti nedostatečné povědomí o profilu na sociální síti 

  
 

Příležitosti (Opportunities)  Hrozby (Threats) 

zvýšení sponzoringu odchod sponzorů 

budování vztahu s diváky i sponzory nedostatečné finanční zajištění klubu 

vytvoření sponzorských balíčků personální změny místní samosprávy 

zvýšení průměrné návštěvnosti nezájem diváků o ženský basketbal 

změna složení publika nedostatečný zájem nových hráček o basketbal 

vytvoření permanentek a VIP permanentek finanční krize 

zvýšení cen vstupenek  

vytvoření stánku s občerstvením na utkáních 

ŽBL 
 

tvorba nových internetových stránek  

výroba nových merchandisingových 

předmětů 
 

spolupráce s klubem HC Energie  

vytvoření pozvánek na utkání na 

Youtube.com 
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14. Závěr 

V dnešní době je velice důležité, aby sportovní kluby měly dostatečné finanční 

zajištění a kvalitní zázemí. Bez těchto prvků je velmi těžké dosáhnout úspěchu. 

Nedílnou součástí pro zajištění chodu klubu je marketingová komunikace, která při 

správném využívání pomáhá vytvářet dobré jméno klubu a díky níž lze navazovat 

kontakty s potenciálními sponzory a také s diváky, pro které se basketbal hlavně hraje.  

V diplomové práci jsem se zabývala marketingovou komunikací basketbalového 

klubu Lokomotiva Karlovy Vary. Prvním úkolem bylo zanalyzovat jednotlivé prvky 

marketingové komunikace, které klub v současné době využívá a poté navrhnout nové 

možnosti ke zlepšení, které mohou být v praxi využívány. 

Ze zjištěných informací vyplývá, že většina prvků marketingové komunikace 

nedosahuje dostatečné kvality a některé prvky zcela chybí. Zároveň je zřejmé, že do 

oblasti marketingové komunikace je investována velmi nízká částka a ta je použita 

z velké části pouze na zajištění internetových přenosů. 

K silným stránkám klubu patří poměrně dobrá spolupráce s tiskem, nové 

vytvoření profilu na sociální síti Facebook a pořádání soutěží o hodnotné ceny pro 

diváky při domácích utkáních. Mezi klady bych zařadila také poskytování charitativní 

pomoci a pořádání akcí pro děti, které pomáhají k budování dobrého image klubu. 

Jako hlavní problém a slabou stránku klubu vidím absenci pracovníka, který by 

se staral o záležitosti marketingové komunikace, aktivní vyhledání sponzorů a 

navrhování sponzorských balíčků, zvyšování povědomí o klubu a budování vztahu 

s diváky. V současnosti má tyto činnosti v popisu práce manažer klubu, který je ale 

pracovně vytížený i v jiných oblastech. Celkově je nutné posílit úsek marketingu klubu.  

Problémem je také nízká návštěvnost při domácích utkáních ŽBL, neboť 

kapacita sportovní haly je 500 diváků a hala je tudíž v průměru zaplněna pouze z jedné 

třetiny. Propagace klubu a informace o termínech domácích utkání nejsou dostatečně 

prezentovány a jsou podávány pouze malému počtu lidí. Pro zlepšení jsem mimo jiné 

navrhla spolupráci s hokejovým klubem HC Energie, kde je průměrná návštěva na 

domácích utkáních 20x vyšší než na utkáních basketbalu. V neposlední řadě jsem 

navrhla vytvořit nové internetové stránky, které budou umístěny na jiné doméně a 

budou kvalitně a profesionálně provedeny.  
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Všechny uvedené problémy je třeba v budoucnosti odstranit nebo alespoň 

částečně zlepšit. Je jasné, že minimalizování nedostatků bude trvat delší dobu a 

výsledky budou přicházet postupně. Na konci diplomové práci jsem se snažila vytvořit 

návrhy, které by mohly být klubu prospěšné a které by mu mohly pomoci ke zlepšení 

marketingové komunikace. Záleží tedy hlavně na vedení klubu, zdali bude uvedené 

návrhy realizovat v praxi a jestli klub v době nepříznivé ekonomické situace dokáže 

konkurovat ostatním sportům a dosahovat úspěchů.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 72 

Seznam použité literatury 

ALI, M. Efektivní marketing. Bratislava : Slovart, 2003. 72 s. ISBN 80-7209-384-3. 

 

Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary. BK Lokomotiva Karlovy vary [online]. 

2009 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: <http://bklokokv.webnode.cz/>. 

 

BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha : C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN-80-7179-

577-1. 

 

ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. Praha : Olympia, 2009. 228 s. 

ISBN-978-80-7376-150-9. 

 

Česká basketbalová federace. Česká basketbalová federace [online]. 2009 [cit. 2012-01-

12]. Dostupné z: <http://www.cbf.cz/>. 

 

DVOŘÁKOVÁ, Š. Sportovní marketing. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. 

72 s. ISBN 80-210-3901-9. 

 

FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vydání. Brno : Computer press, 2003. ISBN-

80-7226-811-2. 

 

HC Energie Karlovy Vary. HC Energie Karlovy Vary [online]. 2012 [cit. 2012-02-18]. 

Dostupné z: <http://www.hokejkv.cz/>. 

 

IDnes: Basketbal. iDnes [online]. 2002 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: 

<http://sport.idnes.cz/>. 

 

JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění.  Praha : Grada, 2008. 284 s. 

ISBN-978-80-247-2724-0. 

 

KARLÍČEK, M., KRÁL, P. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem 

trhu. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. 

 



 

 73 

Karlovy Vary. Karlovy Vary [online]. 2009 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: 

<http://www.karlovyvary.cz/cz/>. 

 

Karlovarský deník. Karlovarský deník [online]. 2005 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: 

<http://karlovarsky.denik.cz/>. 

 

KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Malý Josef. Praha : Grada, 2004. 855 s. 

ISBN 80-247-0513-3. 

 

KOTLER, P. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Marek 

Karel, Dolanský Václav. Praha : Vitoria Publishing a.s., 1992. 789 s. ISBN 80-85605-

08-2. 

 

London 2012. London 2012 [online]. 2012 [cit. 2012-02-09]. Dostupné z:< 

http://www.london2012.com/>. 

 

Magistrát města Karlovy Vary. Magistrát města Karlovy Vary [online]. 2012 [cit. 2012-

02-09]. Dostupné z: <http://www.mmkv.cz/>.  

 

MAJARO, S. Základy marketingu. Praha : Grada, 1996. 308 s. ISBN 80-71069-297-

2 307. 

 

MULLIN, B., HARDY, S. SUTTON, W. A. Sport marketing. Champaign : Human 

Kinetics, 2000. 441 s. ISBN 0-88011-877-6. 

 

PAUKNEROVÁ, D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. vyd.  Praha : 

Grada, 2006. 256 s. ISBN: 978-80-247-3809-3. 

 

PAVLEČKA, V. Úvod do marketingu: Historie marketingu. Marketing Journal 

[online]. 2008, roč. 2008, č. 12 [cit. 2012-12-09]. ISSN 1803-957X. Dostupné z: 

<http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/historie-

marketingu__s299x381.html>. 

 



 

 74 

PAVLEČKA, V. Podpora prodeje: Úvod do podpory prodeje. Marketing Journal 

[online]. 2008, roč. 2008, č. 12 [cit. 2012-12-09]. ISSN 1803-957X. Dostupné z: 

<http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/uvod-do-

podpory-prodeje__s282x432.html>. 

 

PAVLEČKA, V. Marketing: Úvod do direct marketingu. Marketing Journal [online]. 

2008, roč. 2008, č. 12 [cit. 2012-12-09]. ISSN 1803-957X. Dostupné z: <http://www.m-

journal.cz/cs/marketing/direct-marketing/uvod-do-direct-marketingu__s398x457.html>. 

 

POSPÍŠIL, J. Public relations: Úloha sponzoringu. Marketing Journal [online]. 2009, 

roč. 2009, č. 1 [cit. 2012-12-01]. ISSN 1803-957X. Dostupné z: <http://www.m-

journal.cz/cs/public-relations/sponzoring-fundraising/uloha 

sponzoringu__s387x623.html>. 

 

PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha : 

Grada, 2010. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 

 

REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada, 2009. 192 s. 

ISBN 978-80-247-3006-6. 

SEKOT, A. ed. Kapitoly ze sportu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, fakulta 

sportovních studií, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5. 

 

SEKOT, A., CHARVÁT, M. Základy marketingu. Brno : Paido, 2002. 55 s. ISBN 80-

7315-040-9. 

 

Sportovní noviny: Sportovní server ČTK [online]. 2012. [cit. 2012-12-02].  ISSN 1213-

4988. Dostupné z: <http://www.sportovninoviny.cz/zpravy/divacky-zajem-o-

hokejovou-extraligu-stejne-jako-loni-poklesl/760858&id_seznam=4813>. 

 

TELLIS, G. Reklama a podpora prodeje. Praha : Grada, 2000. 602 s. ISBN-80-7169-

997-7. 

 



 

 75 

TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Marketing management. Praha : ČVUT, 1999. 182 s. 

ISBN 80-01-01904-7. 

 

ZAHRADNÍČEK, L. Sport na Karlovarsku. Plzeň : Nava, 2011. ISBN 978-80-7211-

363-7. 

 

ZAMAZALOVÁ a kol. Marketing. 2. vyd. Praha : C. H. Beck 2010. 500 s. ISBN 978-

80-7400-115-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 76 

Příloha 1 - Seznam obrazových příloh 

Obrázek 1  - Informační tabule 

Obrázek  2 - Propagační leták 

Obrázek  3 - Ukázka reklamy v hale 

Obrázek  4 - Velká nástěnka v hale 

Obrázek  5 - Malá nástěnka v hale 

Obrázek  6 - Vnitřní prostor haly 1 

Obrázek  7 - Vnitřní prostor haly 2 

Obrázek  8 -  Logo klubu BK Lokomotiva Karlovy Vary 

Obrázek  9 -  Současné internetové stránky klubu 

Obrázek 10 - Fotografie ženského týmu 

Obrázek 11 - Ukázka dresů 

Obrázek 12 - Ukázka návrhu nového programu na utkání                  

Obrázek 13 - Ukázky nových klubových triček 

Obrázek 14 - Ukázka trička pro členy fanklubu 

Obrázek 15 - Ukázky nových klubových předmětů 

Obrázek 16 – Návrh pernamentek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 77 

Příloha 2 - Obrázky k textu 

Obrázek 1 – Informační tabule 

 
 

Obrázek 2 - Propagační leták 

 
 

Obrázek 3 – Ukázka reklamy v hale 

 



 

 78 
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Obrázek 7- Vnitřní prostor haly 2 
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Obrázek 8 – Logo BK Lokomotiva Karlovy Vary 

 
 

 

Obrázek 9 – Současné internetové stránky klubu 
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Obrázek 10 – Fotografie ženského týmu 

 

 

Obrázek 11 - Ukázka dresů 
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12 – Ukázka návrhu nového programu na utkání                  

a) 1. strana                                                            b) 2.strana 

 

 c) 3. strana                                                                     d) 4. strana 

 

 

 

Děkujeme partnerům klubu

                 

BK LOKO KV
BK LOKO KV

BK LOKO KV

DALŠÍ UTKÁNÍ NAŠEHO TÝMU:

25.1. Czech coal aldast Strakonice - 
29.1   - Kara Trutnov
4.2.   Valosun Brno - 

Přenosy z utkání můžete sledovat na www.tvcom.cz

Více informací na stránkách klubu www.bklokokv.cz

AKTUÁLNÍ UMÍSTĚNÍ

T

        

abulka

9. BK Lokomotiva Karlovy Vary 22 8 14  30

 

3. Kara Trutnov 22 15 7  
4. VŠ Praha 22 15 7  
5. Slovanka MB 22 14 8  
6. Sokol Hradec Králové 22 13 9  
7. BK Czech coal Aldast Strakonice 22 9 13  
8. VALOSUN Brno 22 8 14  

10. BLK VŠE Praha 22 6 16  
11. BK Pliska Studánka Pardubice 22 3 19  
12. DSK Basketball 22 0 22 

         
         
         
         
         
         
 

        
         
       

37
37
36
35
31
30

28
25
22  

         1. ZVVZ USK Praha 22 22 0 44
 2. Frisco IMOS Brno  22 19 3          41

 KOMENTÁŘ K MINULĚNU UTKÁNÍ  

BK Lokomotiva Karlovy Vary - BLK VŠE Praha 64:53

Č č
č č

Č č č
č

č č

č č

č
č

č č

č

tvrté kolo nadstavbové ásti A2 se hrálo op t u nás v hale na Jízdárenské. Do utkání bylo p ipravené 
duo Ameri anek a naopak zdravotní stav nedovolil nastoupit Jani ce Houdkové. Utkání otev ela naše 
neúnavná kapitánka ája Ku erová a po nacvi ené akci jsme se ujali vedení. Hlavn díky jí a rychlému 
protiútoku jsme se b hem první periody propracovali až k deseti bodovému vedení. Po první tvrtin jsme 
vedli 14:7 a dv ma body se uvedla i rozehráva ka Kendria Holmes. Ve druhé ásti se nám bohužel 
neda ilo prom ovat otev ené st ely a i když jsme dob e bránili, nebyli jsme schopni p ehoupnout rozdíl 
p es deset bod za polo as sv d í o kvalit naší obrany. Bohužel nás celý zápas 
trápila st elba zpoza trojkového oblouku (21/2...9,5%) a tak jsme o vít zství bojovali až do úplného konce. 
Za bojovnost si dnes zaslouží pochvalu Baša Novocká a Šárka Pospíšilová. Te máme týden na to, 
abychom se p ipravili na stále se lepšící Valosun Brno, kterému máme, co oplácet.

 Bylo to pro nás t žké utkání a jsme rád za vít zství. P ípravu nám omezil 
p íjezd nových hrá ek, takže spíš než soupe i jsme se v novali sob ím holky pochválit za 
obranu, jelikož jsme tým VŠE donutili k 26 ztrátám a až na 3. tvrtinu, kdy jsme si obranu pletli z 
faulováním to dnes nebyl špatný výkon.

Kone n mi padlo pár st el a mohla jsem se tak odvd it trenér m za 
jejich d v ru. Snažila jsem se soust edit na obranu silné Dotson a snad se mi to i chvílemi da ilo, i když je 
to jedna z nejsiln jších hrá ek, proti kterým jsem hrála.

ě ř
ř

ě 
ě ě 

ě
ř ěň ř ř ř ř

ř ů. Dvacetjedna bodů ě ě 
ř ě

ď 
ř

ě ě ř
ř ř ě ě. Dnes mus

ě ř ě ů
ů ě ř ř

ě

David Zden k, trenér týmu:

Martina Letková, MVP zápasu: 

ě

.

ZVVZ USK PRAHA

SESTAVA:
 4 Moučková Eva                    160 cm
 5 Pospíšilová Šárka               178 cm
 6 Novocká Barbory (SVK)      165 cm
 8 Sedláčková Blanka              171cm
 9 Muchová Michaela              177cm
10 Klečková Markéta               185 cm
11 Kučerová Šárka                  181cm
13 Krč-Turbová Lucia(SVK)     184cm
14 Letková Martina                  188 cm
21 Houdková Jana                   178 cm
23 Vážanová Martina               170cm
32 Holmes Kendria (USA)        165cm

SESTAVA:

 4 Milton Delisha(USA)
 5 Eldebrink Frida(SWE)
 7 Whalen Lindsay(USA)
 8 Burgrová Ilona
 9 Zrůstová Michaela
10 Nečásková Adéla
11 Elhotová Kateřina
12 Montaňana Anna(SPA)
13 Kulichová Petra
14 Eldebrink Elin
15 Vítečková Eva
23 Mircheva Viktoria(UKR)
Trenér: Lubomír Blažek
Asistent: Ivan Beneš
Masér:Ladisalv Burian

       VÍTEJTE NA UTKÁNÍ
ŽENSKÉ BASKETBALOVÉ LIGY

    10. KOLO

                

ZVVZ USK PRAHA

22.1.2012

VS.
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Obrázek 13 – Ukázky nových klubových triček 

a) bez límečku                                         b) s límečkem      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – Ukázka trička pro členy fanklubu  

               a)přední strana     b) zadní strana 

FANKLUB

FANOUŠEK
VĚRNÝ

J M É N O
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Obrázek 15 – Ukázky nových klubových předmětů 

 

                       a)trubka           b)řechtačka 

 

 

 

 

 

   

                      c) další předměty určené k fandění 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    d) minireplika dresu do auta                  e) klubová šála 
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Obrázek 16 -  Návrh permanentek 

Přední strana                                                     Zadní strana 
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BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY  
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TERMÍNY UTKÁNÍ
  2.10.  BK LOKO KV- ZVVZ USK PRAHA
  6.10   BK LOKO KV- FRISCO SIKA BRNO 
16.10   BK LOKO KV- KARA TRUTNOV
30.10   BK LOKO KV- BASKET SLOVANKSA
  7.11   BK LOKO KV- STUDÁNKA PARDUBICE
14.11   BK LOKO KV- VALOSUN BRNO
25.11   BK LOKO KV- STRAKONICE
  2.12   BK LOKO KV- BK KARLÍN
16.12   BK LOKO KV- VŠE PRAHA
  6.1.    BK LOKO KV - HRADEC KRÁLOVÉ
13.1     BK LOKO KV- VŠ PRAHA

www.bklokokv.cz

 

 

Přední strana                                                     Zadní strana 
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BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY  
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TERMÍNY UTKÁNÍ
  2.10.  BK LOKO KV- ZVVZ USK PRAHA
  6.10   BK LOKO KV- FRISCO SIKA BRNO 
16.10   BK LOKO KV- KARA TRUTNOV
30.10   BK LOKO KV- BASKET SLOVANKSA
  7.11   BK LOKO KV- STUDÁNKA PARDUBICE
14.11   BK LOKO KV- VALOSUN BRNO
25.11   BK LOKO KV- STRAKONICE
  2.12   BK LOKO KV- BK KARLÍN
16.12   BK LOKO KV- VŠE PRAHA
  6.1.    BK LOKO KV - HRADEC KRÁLOVÉ
13.1     BK LOKO KV- VŠ PRAHA

www.bklokokv.cz
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Příloha 3 

Rozhovor s manažerem klubu Romanem Malečkem 

JAKÝ JE ROZPOČET KLUBU BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY? 

Rozpočet klubu je 4 466 500Kč. 

 

KOLIK PENĚZ JE POUŽITO NA CHOD ŽENSKÉHO TÝMU? 

Na ženy je použito zhruba 3,1 milionu Kč. 

 

JAKÉ MÁ KLUB HLAVNÍ PARTNERY? 

Největší finanční částku poskytuje klubu město Karlovy Vary – 2500 000Kč 

a Karlovarský kraj, který poskytuje dotaci ve výši 0,5 milionu Kč. 

 

KOLIK ČINÍ PODPORA OD OSTATNÍCH SPONZORŮ? 

Dohromady činí podpora od sponzorů 690 000Kč. 

 

DOSTÁVATE FINANČNÍ PODPORU Z ČESKÉ BASKETBALOVÉ 

FEDERACE? POPŘ. V JAKÉ VÝŠI? 

500 000Kč, z toho 300 000 Kč je dotace na Sportovní středisko mládeže. 

 

KOLIK ČINÍ ROČNÍ PŘIJMY ZE VSTUPNÉHO? 

V roce 2011 to bylo 56 500 Kč. 

 

KOLIK BYLA PRŮMĚRNÁ DIVÁCKÁ NÁVŠTEVĚ NA DOMÁCÍCH 

UTKÁNÍCH ŽENSKÉHO TÝMU? 

Průměrná divácká sezóny v loňské sezóně byla 155 diváků. 

 

JAKÁ JE KAPACITA SPORTOVNÍ HALY? 

Do haly se nejvíce vejde 500 diváků. 

 

KOLIK STOJÍ VSTUPNÉ A EXISTUJE NĚJAKÉ ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ? 

Základní vstupné stojí 35 Kč, zlevněné vstupné pro studenty a důchodce je 25Kč. Děti 

do šesti let mají vstup zdarma. 

 

JSOU U VÁS V PRODEJI PERNAMENTKY NEBO VIP PERMANENTKY? 

Nejsou, permanentky jsou rozdávány zdarma hráčkám a realizačního týmu. VIP 

vstupenky vůbec nemáme.  
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KDO SE U KLUBU STARÁ O MARKETING A MARKETINGOVOU 

KOMUNIKACI? 

Všechny tyto záležitosti mám na starost já.  

 

KOLIK PENĚZ VĚNUJETE ROČNĚ NA MARKETINGOVOU 

KOMUNIKACI? 

V roce 2011 to bylo zhruba 55 000 Kč. Hlavní částka je věnována na internetové 

přenosy a pro osoby, které tyto přenosy zprostředkovávají.  

 

JAKÉ FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYUŽÍVÁTE? 

Internetové stránky, plakáty, informační tabule, internetové přenosy. 

 

KOLIK PLAKÁTŮ JE TIŠTĚNO NA JEDNOTLIVÉ ZÁPASY A KDE JSOU 

UMÍŠTĚNY? 

Plakáty jsou tištěny tři na každé utkání a jsou umístěny v okolí sportovní haly. 

 

MÁ KLUB INTERNETOVÉ STRÁNKY A KDE JSOU UMÍSTĚNY? 

Ano má, adresa je www.bklokokv.webnode.cz. 

 

PRODÁVAJÍ SE NEJAKÉ MERCHANDISINGOVÉ PŘEDMĚTY S LOGEM 

KLUBU? 

Je možné zakoupit ponožky, pouzdro na telefon a šálu s logem klubu. 

 

KDE JE MOŽNÉ TYTO PŘEDMĚTY ZAKOUPIT A JAK JDE TOTO ZBOŽÍ 

NA ODBYT? 

Předměty lze koupit při vstupu do haly na utkání ženského týmu. Předměty se skoro 

vůbec neprodávají. 

 

JAKÉ MÁTE SOUTĚŽE PRO DIVÁKY V PRŮBĚHU UTKÁNÍ? 

Diváci mohou tipovat nejlepší střelkyni poločasu utkání. Navíc jsou slosovány 

vstupenky a vybraní diváci se účastní soutěže ve střelbě na koš.  Lze vyhrát hodnotné 

ceny i drobnosti od sponzorů utkání. 
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KDE VYHLEDÁVÁTE A OSLOVUJETE SPONZORY? 

Sponzoři často bývají příbuzní a známí členů klubu. Jsem pracovně dost vytížen, takže 

se snažím oslovovat společnosti, se kterými se ve své práci setkám. 

 

VYUŽÍVÁTE KE KOMUNIKACI NĚJAKOU SOCIÁLNÍ SÍŤ? 

Klub má založen účet na sociální síti Facebook. 

 

OBJEVUJÍ SE INFORMACE O KLUBU A UTKÁNÍCH V MÉDIÍCH A TISKU? 

Články o utkáních se pravidelně objevují v Mladé frontě Dnes a Karlovarském deníku. 

Dalším mediálním partnerem je Rádio Dragon, kde jsou uváděny termíny a časy 

domácích utkání.  

 

POŘÁDÁTE NĚJAKÉ AKCE PRO DĚTI? 

Dvakrát do roka pořádáme dny otevřených dveří a nábory pro děti. Pravidelně 

navštěvujeme stacionář Mateřídouška v Chodově a dětský domov v Karlových Varech.  

 

 

 


