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1. ÚVOD 

Sport je v současné době neoddělitelnou součástí všedního života lidí. Sport zasahuje do 

spoustu odvětví lidské činnosti. Se sportem se setkáváme v průmyslu, v kultuře, 

v osobním životě apod. Ať chceme nebo nechceme, se sportem se setkáváme každý den. 

Lidé buď sami sport provozují aktivně, nebo sportovní produkty konzumují pasivně. 

Jedná se především o sledování sportu v televizi nebo přímá účast na sportovní akci 

v hledišti. Sport na nás ovšem působí, i když ani sami nechceme, ve formě sportovní 

reklamy nebo výrobků spojených se sportovní tématikou. 

 

V této práci se zaměřím na práci sportovních klubů, která se zaměřuje na lidi, kteří 

chodí na sportovní akce jako diváci, fanoušci a tedy konzumují sport pasivně. Je velice 

zajímavé pohlédnout na to, jak kluby pracují se svými fanoušky. V této práci se 

pokusím porovnat různé přístupy klubů k marketingu a k práci s fanoušky. Každý klub 

ve sportu má odlišný přístup k marketingu, který závisí v první řadě především na 

přístupu managementu k této problematice a ve druhé řadě se jedná o konkurenci, sortu 

fanoušků, sídlo klubu apod. 

 

V první části této práce jsou objasněny základní pojmy ze světa sportu, dále se zabývá 

historií a pojmy z prostředí basketbalu. Dále se první část zabývá marketingem, 

sportovním marketingem, marketingovou koncepcí, marketingovým mixem, média 

relations, sportovní reklamou a v neposlední řadě definování sportovních fanoušků. Ve 

druhé části jsou analyzována data, která jsem získal rozhovory od manažerů klubů 

Mattoni NBL. Jedná se o analyzování vstupenek, permanentek, návštěvnosti, 

basketbalových hal, programu během utkání, Fan klubů, merchandisingu a propagaci a 

prezentaci klubů na veřejnosti. Poslední část nabízí každému klubu návrhy na zvýšení 

divácké návštěvnosti a zlepšení prezentace a propagace klubu.   
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2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE  

Cílem této diplomové práce je poskytnout pohled na různé přístupy marketingu a 

sportovního marketingu, na marketingový mix, média relations, sportovní reklamu a 

rozdělení fanoušků chodících na sportovní akce. Analytická část je zaměřena na 

porovnání cen vstupenek a permanentek, porovnání divácké návštěvnosti, programu 

během utkání, merchandisingových produktů, propagaci a prezentaci klubů. V této 

diplomové práci jsem si stanovil následující cíle a dílčí úkoly: 

 

Hlavní cíle při zpracovávání problematiky práce klubů s fanoušky a jejich 

prezentace a propagace na veřejnosti 

1. Porovnání cen vstupenek, permanentek a návštěvnosti  

2. Porovnání programu během utkání  

3. Porovnání marketingových nástrojů ke zvýšení návštěvnosti 

4. Návrhy a doporučení pro zlepšení marketingových nástrojů a 

zvýšení návštěvnosti 

 

Stanovení dílčích úkolů poté umožní lépe se orientovat v dané problematice, kterou se 

zabývá analytická část. 

 

Dílčí úkoly práce: 

1. Klasifikace základních pojmů ve sportu 

2. Historie basketbalu 

3. Vymezení pojmu marketing 

4. Vymezení pojmu sportovní marketing 

5. Marketingová koncepce a marketingový mix 

6. Média relations a sportovní reklama 

7. Typologie sportovních fanoušků 

8. Národní basketbalová liga Mattoni a její historie   
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1.  Základní pojmy v oblasti sportu 

Věda, která se zabývá pohybem člověka, je kinantropologie. Slovo kinantropologie je 

složenina několika slov, jež každé má svůj význam: kin = pohyb, antropos = člověk, 

logos = pohyb. Z toho tedy vyplývá, že slovo kinantropologie bychom mohli přeložit do 

češtiny jako věda o pohybu člověka. 

 

Prvním pojmem, který je třeba definovat, je tělesná kultura Hodaň definuje tělesnou 

kulturu jako „sociokulturní systém, který jako výsledek činnosti, tvorby hodnot, vztahů 

a norem zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky uspokojování zvláštních 

biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti fyzického, a z něj vyplývajícího 

psychického a sociálního rozvoje s cílem jeho socializace a kultivace. Je součástí 

kultury a kulturního dědictví národa. Objektem jejího působení je kulturní a 

společenský člověk jako plnohodnotný člen společnosti. Vedle sportu zahrnuje tělesnou 

výchovu a pohybovou rekreaci.“ (Hodaň, 1997). 

 

V této definici je pro nás důležitý pojem sport, který bychom si měli také objasnit. 

Slovo sport je anglosaského původu a je odvozeno od slova disport, což v překladu 

znamená obveselení, rozptýlení, útěk od práce. Přesně takový byl význam sportu v jeho 

začátcích. Lidé se chtěli uvolnit, odtrhnout se od všedních starostí a užít si zábavu. 

Takto bychom mohli v současnosti chápat amatérský sport. Na druhé straně je sport 

vrcholový, ve kterém jde především o dosahování nejlepších výsledků a o byznys.  

 

Hobza a Rétořík definují sport následovně: „Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící 

složku volného času a životního stylu ve vrcholové podobě, prováděná i jako profese. 

Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, regulované 

ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Sport je taktéž charakterizován jako pohybová 

činnost soutěžního charakteru, prováděná podle určitých pravidel. Dělí se na relaxační, 

vrcholovou a výkonnostní úroveň.“ (Hobza a Rektořík, 2006, s. 9). 
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V Evropské chartě sportu, čl. 2 je použita následující definice: „Sportem se rozumí 

všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či 

nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ 

 

Dalším pojmem, se kterým se můžeme v této práci setkat, je sportovní odvětví. 

Sportovní odvětví se rozvíjela zpravidla zcela samostatně, tudíž každé je zaměřeno na 

specifickou oblast sportu. V roce 2004 počet sportovních odvětví evidovaných ve 

sportovních svazech a asociacích překročil hodnotu sto padesát. Příkladem sportovního 

odvětví je například fotbal, atletika, plavání nebo basketbal, o kterém se zmíním v příští 

podkapitole. 

 

V hiearchii sportu následuje další pojem, který jsem již zmínil v předchozím odstavci. 

Je to sportovní svaz. Sportovní svaz sdružuje oddíly tělovýchovných jednot jednoho 

druhu sportu a má organizační propojení na mezinárodní organizace. Jako příklad uvedu 

prostředí českého basketbalu. Basketbal je v České republice řízen Českou 

basketbalovou federací (dále jen ČBF). ČBF zastupuje zájmy českého basketbalu v 

zahraničí a to především na půdě Mezinárodní basketbalové federace FIBA. 

 

Posledním článkem struktury tělesné kultury a sportu je tělovýchovná jednota. Jak 

bylo zmíněno výše, tělovýchovné jednoty jsou sdružovány ve sportovních svazech. V 

basketbalovém prostředí se jedná především o kluby, které se účastní soutěží 

pořádaných ČBF.  

 

 

 

 

 



 - 12 - 

3.2. Basketbal 

3.2.1. Historie basketbalu 

Basketbal byl vynalezen ve Spojených státech v roce 1891. Za vynálezce hry zvané 

basketbal je považován protestanský pastor James Naismith, profesor tělesné výchovy v 

koleji ve Springfieldu ve státě Massachusetts. Basketbal se měl stát sportem, ve kterém 

nebude hrubost a nebude nudný jako dosavadní hry gymnastiky. Naismith také stanovil 

prvních pět pravidel basketbalu. 

                                      1.  míč je velký, kulatý a hraje se s ním rukama 

                                      2.  každý hráč se smí pohybovat kdekoli po hřišti 

                                      3.  je zakázáno držet míč a běhat s ním 

                                      4.  družstva hrají proti sobě, vzájemný kontakt je však zakázán 

5.  cíl je umístěn horizontálně ve výšce, je malých rozměrů, čímž 

je upřednostňována obratnost před silou a výkony vyžadujícími 

sílu 

(Lucien Legrand a Michael Rat, 1996, s. 11) 

 

Tyto zásady se staly základem prvních herních pravidel, které dále umožnily upřesňovat 

podmínky pro další rozvoj basketbalu.  

 

Ve Spojených státech basketbal vzápětí dosáhl obrovské popularity a začal se hrát téměř 

na všech univerzitách. Posléze se basketbal začal rozšiřovat po celém světě. První 

utkání hrané na evropské půdě se uskutečnilo 27. prosince 1893 v Paříži v ulici de 

Trévise. Začaly se organizovat mezinárodní utkání amerických univerzit s jejich 

zahraničními kolegy. O basketbal se také začal zajímat Olympijský výbor. V roce 1904 

se basketbal představil na olympijských hrách v Saint – Louis, jako ukázkový sport. S 

rostoucí popularitou bylo zapotřebí basketbal organizovat a tak v roce 1934 vznikla 

FIBA a následně v roce 1936 na olympijských hrách v Berlíně byl poprvé basketbal 

zařazen do programu her. 
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Vývoj basketbalu pokračuje i v dnešní době a basketbal se stal jedním z nejoblíbenějším 

a nejsledovanějším sportem na světě. 

 

3.2.2. Basketbal v České republice 

Basketbal má v České republice bohatou historii. První zmínky o basketbalu na území 

našeho státu sahají do konce 19. století. Podle dochovaných pramenů se první 

basketbalový zápas hrál ve vysokém Mýtě v roce 1897, kde agilní učitel Jaroslav 

Karásek vedl své žáky ke hře, které na naše území přicházela ze zámoří. Zorganizoval 

první ukázkové utkání, což mělo za následek vydání prvních pravidel basketbalu 

napsaných v českém jazyce. V časopise Sokol je vydal v roce 1898 Josef Klenka. Vývoj 

nové hry byl přibrzděn světovou válku, ale to nezabránilo tomu, aby 18. červne 1932 

byla založena FIBA. Československo bylo jednou z osmi zakládajících zemí. Vedle 

Československa zakládajícími členy byli Argentina, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, 

Řecko, Itálie a Švýcarsko. V roce 1935 se konalo první mistrovství Evropy, kde naši 

basketbalisté získali bronzové medaile. 

 

První mistrovská soutěž na našem území se hrála v sezóně 1929 – 1930. Startovaly v ní 

čtyři týmy a vítězem prvního ročníku se stal tým YMCA Praha. Soutěž žen se poté 

odehrála poprvé v sezóně 1932 – 1933 a vítězem se stalo družstvo VBVS Praha, druhé 

poté bylo družstvo UNCAS a třetí Strakova akademie Praha. 

 

Basketbal se začal v Čechách rozvíjet a česká reprezentace se začala pravidelně 

zúčastňovat Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Reprezentace se také dokázala 

probojovat na olympijské hry, kde nebyly pouze do počtu, ale byly rovnocenným 

soupeřem, ať již v kategorii mužů nebo žen. Mezi legendy našeho basketbalu bychom 

mohli zařadit pány Kropiláka, Brabence, Zídka, Kose Zedníčka a mnoho další, z žen 

bychom poté mohli jmenovat Ptáčkovou, Křížovou, Jindrovou, Veckovou, Doušovou a 

další. 
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V současnosti se basketbal řadí na třetí místo v popularitě kolektivních sportů v České 

republice za fotbalem a hokejem, jak uvádí Čáslavová ve své knize Management a 

marketing sportu. Reprezentace v posledních letech získala několik nemalých úspěchů. 

Tím největším byla účast ženské basketbalové reprezentace na olympijských hrách v 

Londýně v roce 2012. Ani mužská reprezentace nezůstala pozadu a po dlouhé době se 

kvalifikovala na Mistrovství Evropy, které se bude konat na podzim roku 2013. V 

mládežnických kategorií dosáhlo největšího úspěchu reprezentační družstvo chlapců do 

19 let, kteří se kvalifikovali na Mistrovství světa, které se bude konat v Praze v červnu v 

roce 2013. Na klubové scéně nejvíce záři ČEZ Basketball Nymburk, který získal deset 

mistrovských titulů za sebou, ale hlavně reprezentuje český basketbal na mezinárodní 

klubové scéně. V sezóně 2012/2013 se zúčastnil VTB Ligy a Eurocapu. Kde postoupil 

do fáze top 16.  

 

Česká mužská basketbalová reprezentace je ve světovém rankingu FIBA na 61. místě. 

Ženy jsou na tom o poznání lépe. Ženská basketbalová reprezentace je ve světovém 

rankingu na skvělém 4. místě. V mládežnických kategoriích jsou chlapci na 24. místě a 

dívky na místě 19. Celkově, bereme-li v potaz všechny kategorie dohromady, se český 

basketbal nachází na 14. místě. (fiba.com) 
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3.3. Marketing 

Marketing se posledních letech rozvíjí velmi rychle. Na svědomí to mají především 

stále se zdokonalující komunikační technologie, které nabízejí stále větší množství 

nových marketingových možností. V současné době si pod pojmem marketing 

představíme komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Avšak názory na marketing a na 

vystižení správného pojmu vzhledem k jeho rozsáhlosti působení se liší.  

 

Nejprve si musíme definovat samotné slovo marketing. Slovo marketing je anglické 

slovo a jeho překlad můžeme chápat několika způsoby. Slovo vzniklo z anglického 

slovíčka market, což v překladu znamená trh, proto se slovo marketing vztahuje na 

působení a činnost trhu. Na trhu se setkávají dva typy lidí, prodávající a kupující. 

Marketing poté působí na trhu takovým způsobem, že se snaží o to, aby se zboží lépe 

prodávalo. 

 

S rozdílným pohledem odborníků na marketing existuje celá řada definic marketingu. 

Institute of Marketing, London definuje marketing následovně: „Marketing je tvořivou 

funkcí, podporující obchod a zaměstnanost, respektováním potřeb spotřebitelů a 

rozvíjením výzkumu a vývoje jejich uspokojování. Koordinace výroby, obchodu a služeb. 

Určuje a usměrňuje veškeré úsilí k rentabilnímu prodeji maxima výrobků konečnému 

uživateli.“ 

 

Nykryn J. ve své publikaci definuje marketing následovně: „Marketing je koncepce 

jednotné obchodní a výrobní politiky, která vychází z vývoje potřeb a požadavků trhu a 

zaměřuje se na jejich přeměnu ve specifickou poptávku, jejímž uspokojováním se podnik 

snaží dosáhnout na trhu optimálního ekonomického efektu.“  

(Nykryn J., 1969) 

 



 - 16 - 

Marketing definuje Kotler takto: „Marketing je společenský a řídící proces, kterým 

jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, 

nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.“ 

(Kotler, 2007) 

 

Cooper a Lane nahlížejí na marketing tímto způsobem: „Marketing je obvykle chápán 

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

skutečnosti se marketingoví pracovníci deseti entitami. Zbožím, zkušenostmi, událostmi, 

osobami, místy, vlastnictvím, organizacemi, informacemi a idejemi.“  

(Cooper a Lane, 1999, s. 20) 

 

Poslední definice je od české autorky Horákové: „Marketing je procesem plánování a 

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

který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců a 

organizací“ 

(Horáková, 1992, s. 11) 

 

Z výše uvedených definic můžeme vyvodit, že marketing je určitý vysoce kvalifikovaný 

způsob myšlení, kterým podnikatel působí na vytváření výrobní a obchodní politiky 

podniku. Hlavním marketingovým cílem podniku je zachování potřebné výše výrobků 

na trhu, zabránění vlivu konkurence, ale také zamezení stagnace nebo dokonce poklesu 

prodeje výrobků. 

 

V dnešní době se firmy, podniky, více zaměřují na uspokojení potřeb zákazníka, než na 

schopnost prodat daný produkt. Znalost současných i potencionálních zákazníků je 

důležitým faktorem při sestavování marketingové strategie podniku. Tato znalost 

zákazníků má za důsledek zvýšení prodeje výrobků a v neposlední řadě, přizpůsobení 

výrobků zákazníkům a tím také uspokojení jejich potřeb. Podstata marketingu je 

myšlenka, že úspěch vychází z porozumění přání a potřebám okolí. 
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3.4. Sportovní marketing 

Význam sportovního marketingu v posledních deseti letech stále stoupá. Je to evidentní 

a charakteristické zejména pro organizace, vyrábějící sportovní zboží, marketingové 

agentury a v neposlední řadě také sportovní organizace. Sportovní organizace se 

zabývají marketingem z prostého důvodu, marketing přináší sportovním organizacím 

peníze, které pak mohou využít na provoz a svoji činnost. Marketingovými nástroji také 

sportovní organizace získávají nové zákazníky a upevňují vztahy se zákazníky 

současnými. Zákazníci jsou pro sportovní organizace velice důležití, a tak se 

management snaží přizpůsobit svoji propagační strategii, aby se sportovní produkt k 

zákazníkovi dostal co nejdříve a uspokojil tak potřeby zákazníka. Marketing do tělesné 

výchovy a sportu podle Čáslavové přináší určitá pozitiva a negativa. 

 

Pozitiva Negativa 

Ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

Finance diktují, co má sport dělat 

Diferencuje nabídku sportovních produktů 

na činnosti, které mohou přinést finanční 

efekt a které nikoliv 

Pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost 

Promýšlí propagaci sportu Marketing vede ke gigantománii sportu, 

smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu (např. ve výběru nářadí a 

náčiní, v osobnostních právech sportovce) 

Určuje proporcionalitu a prioritu dosažení 

cílů v rovině cílů ekonomických, 

sportovních, sociálních 

Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání zakázaných 

podpůrných prostředků 

Získává doplňkové finanční zdroje, které 

umožňují rozvoj neziskových aktivit 

Show (zaměřená např. na reklamu) 

 

Zdroj: Čáslavová, 2009, s. 98     

 

 

Ve světové literatuře sportovní marketing definují různě. Německý autor W. Freyer 

uvádí, že „sportovní marketing je řídící koncepce, která u sportovních organizací 

vychází z trhu nebo se chce řídit trhem. Tato koncepce požaduje dlouhodobé a 
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koncepční jednání. Úspěch sportovního marketingu závisí na schopnosti obsáhnout 

adekvátně dané skutečnosti ze sportu a zpracovat problémově specifické otázky.“ 

(Freyer W., 1991) 

 

Mullin, Hardy a Sutton definují marketing následovně: „Sportovní marketing vyznačuje 

všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání sportovních zákazníků a jejich 

naplnění prostřednictvím směny. Sportovní marketing vyvinul dvě hlavní linie: 

marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo k zákazníkům sportu a 

marketing ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb s využitím propagace 

ve sportu.“ 

(Mullin B., Hardy S., Sutton W. A., 2000) 

 

Definice marketingu od američanů Pittse a Stotlara je následující: „Sportovní marketing 

je proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a 

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

bylo dosaženo cílů firmy.“ 

(Pitts B.G., Stotlar D.K., 1996, s. 80) 

 

Čáslavová nahlíží na sportovní marketing dvojím způsobem: 

a) Marketing jako sponzorování: V tomto pojetí se snaží tělovýchovné a sportovní 

organizace systémově zpracovávat nabídku výkonů činnosti pro sponzory podle 

hiearchické úrovně, vytvořit cenovou hladinu těchto nabídek, promyslet prostředí 

tělovýchovných a sportovních akcí, v nichž se nabídky budou prezentovat, určit 

základní komunikační kanály, kterými bude sponzorování prezentováno a zabezpečit je 

obsahově a legislativně kvalitními modely sponzorských smluv. 

 

b) Marketing jako sportovní reklama: Tělovýchovné a sportovní organizace v tomto 

ohledu připravují všechny tahy své komunikační politiky a to zvlášť se zřetelem k 
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běžnému fungování sportovních oddílů a zvlášť z pozice významných tělovýchovných a 

sportovních akcí.  

(Čáslavová, 2009, s. 137) 
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3.5. Marketingová koncepce a marketingový mix 

3.5.1.  Marketingová koncepce sportovního klubu 

Sportovní kluby v tržní ekonomice jsou nuceni k využívání svých zdrojů personálních, 

prostorových, ale především finančních. Jestliže sportovní kluby správně využívají a 

hospodaří s těmito zdroji, má to na sportovní klub v současnosti i v budoucnosti 

pozitivní vliv. Konkrétní důvody proč zpracovat marketingovou koncepci jsou 

následující: 

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

divákům, sponzorům, státu 

– určuje, na kterých trzích bude sportovní klub působit (trh hráčů, trh 

nemovitostí, trh sportovní reklamy atd.) 

– určuje proporcionalitu a prioritu dosažených cílů podle různých kritérií 

(např. obsahových, časových) 

– promýšlí volbu strategie dosahovaných cílů 

– diferencuje oceňování nabídky tělovýchovných a sportovních produktů 

v návaznosti na zvolenou strategii 

– promýšlí realizaci finanční politiky s orientací na vlastní finanční 

zdroje 

– promýšlí koncepci komunikačních vztahů jak s veřejností, tak s 

interními členy 

(Čáslavová, 2009, s. 137) 

 

Všechny tyto marketingové koncepce jsou orientovány k zákazníkům tělovýchovných a 

sportovních organizací. Jedná se především o tyto zákazníky: 

                  a)   členové – aktivní i pasivní 

                  b)   sponzoři 

                  c)   diváci 

                  d)   příslušné státní a komunální orgány 
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Marketingová koncepce se poté snaží uspokojit potřeby a zájmy těchto zákazníků. 

 

3.5.2. Marketingový mix ve sportovním klubu 

Marketingový mix je základní strategií marketingu, která kombinuje nástroje 

marketingu: produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (promotion). V 

odborné literatuře se hovoří o 4 P. 

 

Kotler definuje marketingový mix následovně: „soubor marketingových nástrojů, které 

firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ 

(Kotler, 2004, s. 105) 

 

Východiskem každého rozhodnutí v rámci jednotlivých okruhů jsou informace získané 

průzkumem trhu. Jedná se o marketingový systém, jehož základní prvky reprezentují 

uvedené okruhy, vstupy tvoří informace, a výstupy marketingová rozhodnutí. Všechny 

prvky marketingového mixu musí být zákazníkem vnímány jako stejnorodý celek. Celý 

program marketingového mixu vytváří cílenou marketingovou strategii. 

     

3.5.2.1. Produkt 

Abychom pochopili sportovní produkt nejprve si musíme definovat samotný produkt. 

Kotler vymezuje produkty zeširoka a chápe produkt jako, „cokoli, co může být nabízeno 

někomu proto, aby byla uspokojena jako potřeba nebo přání. 

(Kotler, 1998) 

 

Horáková definuje produkt následovně: „Produktem rozumíme hmotný i nehmotný 

statek, jenž je předmětem zájmu určité skupiny osob či organizací. Produktem je tedy 

výrobek, služby, myšlenka, volební program atd. V marketingu je produkt pojímán šířeji 

než v běžném životě. Tímto termínem se označuje celková nabídka zákazníkovi, tedy 

nejen zboží nebo služby samy o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické 
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skutečnosti, jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura prodeje a další. 

Návrh, vývoj a zavádění spotřebitelsky atraktivního produktu jsou podstatnou součástí 

moderního marketingu.“ 

(Horáková, 1992, s. 36) 

 

Pride a Ferrel definují produkt takto: „Produkt je vše výhodné i nevýhodné, co někdo 

přijímá prostřednictvím směny. Je to spletitost hmotných a nehmotných atributů 

zahrnujících funkční, sociální a psychologickou prospěšnost nebo užitek.“ 

(Pride, Ferrel, 1991, s. 240) 

 

A co je vlastně sportovní produkt? Za sportovní produkt můžeme považovat veškeré 

hmotné a nehmotné statky, které se nabízejí zákazníkům, aby uspokojovaly jejich přání 

a potřeby. Jedná se o zákazníky, kteří se pohybují v oblasti tělesné výchovy a sportu. 

Pod sportovním produktem si můžeme představit širokou škálu produktů. Jedná se o 

sportovní zboží, sportovní služby, osoby, místa, zprostředkování zážitků apod. 

 

Autoři, kteří se zabývají sportovním marketingem, respektive sportovními produkty, 

provádějí určité členění sportovních produktů. Toto členění je pro každého autora 

specifické. Jako první bych uvedl dělení podle české autorky Čáslavové. Ta rozděluje 

sportovní produkty následovně: 

1) základní produkty tělesné výchovy a sportu 

               - nabídka tělesných cvičení 

               - nabídka sportovních akcí 

               - nabídka turistických akcí 

2) produkty vázané na osobnost 

               - sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

               - výkony trenérů 

               - reklamní vystoupení sportovců 
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3) myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

               - myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

               - sportovní informace šířené médii 

               - hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

4) produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 

               - tělovýchovná a sportovní zařízení  

               - vzdělání ve sportu 

               - pojištění cvičenců a sportovců 

               - doprava na soutěže, vstupenky, sponzoring, dary a podpora 

               - propagace zboží, suvenýry a společenské akce 

5) klasické materiální produkty v tělesní výchově a sportu 

               - tělovýchovné a sportovní nářadí 

               - tělovýchovné a sportovní náčiní 

               - sportovní oblečení 

(Čáslavová, 2009, s. 123) 

               

Mullin, Hardy, Sutton definují sportovní produkt jako svazek užitků zahrnujících jádro 

produktu a jeho další nástavbu. Jádro produktu tvoří tyto čtyři složky: forma hry, hráči, 

sportovní výbava a výstroj, místo. Jednotlivé prvky pak dělí následujícím způsobem: 

1) Sportovní hra – sport obsahuje vždy nějaký druh sportovní hry, každý sport je 

pro diváky přitažlivý něčím jiným, každý sport má svá specifika. 

2) Přitažlivost sportovních hvězd – přítomnost sportovních hvězd na sportovní 

události tuto událost zatraktivňuje a i přítomnost sportovních hvězd v týmu 

znamená větší pozornost, kterou daný tým na sebe poutá. Na druhé straně 

zranění sportovní hvězdy má za následek oslabení pozornosti o tým i o danou 

sportovní akci. 

3) Výbava a výstroj – jsou dalším prvkem v jádru sportovního produktu. Správná 

výbava a výstroj může pomáhat zlepšovat sportovní výkony sportovců, což 
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může mít za následek větší poptávky po daném produktu. 

4) Novinky a nápady – jedná se především o hračky a novinky, které vznikají v 

návaznosti na marketingovou strategii sportovních subjektů a které fanoušci 

kupují. Dále se jedná o zážitky, které sportovní klub nebo organizace 

zprostředkuje zákazníkům, zde se jedná například o kempy, tábory, výlety na 

lodi, kde mají fanoušci možnost setkat se s hráči svého oblíbeného klubu. 

5) Místo – místo je velice důležitým faktorem, se kterým si fanoušci spojují svoje 

zážitky ze sportovních událostí. Kdykoli bude fanoušek vzpomínat na danou 

sportovní událost, spojí si ho s místem, kde se událost konala. Do krásných 

sportovišť se poté fanoušci velice rádi vracejí. 

6) Personál a proces – zákazníci velmi často posuzují úroveň sportovní akce nebo 

prodej sportovního produktu podle chování ze strany personálu. Vlídné a 

vstřícné chování personálu nám pomáhá si dané fanoušky sportu udržet. 

7) Vstupenky a jiné tiskové materiály – vstupenky podle autorů nemají pouze 

informativní funkce, jako jsou podmínky koupě, termín konání akce, díky 

vstupence se samozřejmě lidé dostanou na sportovní akci. Vstupenky však 

mohou také sloužit jako propagační nástroj pro umístění reklamy nebo při 

vylosování vstupenky, jako možnost výherního lístku. Mezi tiskové materiály 

poté řadíme především programy utkání, tiskové zprávy spod. 

8) Elektronické produkty – nejvýznamnějším produktem v této kategorii je 

televizní přenos, který je mimo jiné důležitým finančním zdrojem z prodeje 

televizních práv. Dále jsem patří rozhlas, webové stránky a v poslední době 

velice oblíbená komunikace na sociálních sítích. 

9) Organizace – všechny prvky produktu přidávají hodnotu týmům, sportovním 

klubům, ligám apod. Tyto prvky je však potřeba dobře organizovat, aby nám 

přinesly co největší užitek. 

(Mullin, Hardy, Sutton, 2000)  

 

Vlastnostmi sportovního produktu se zabývá především W. Freyer. Marketing ve 

sportovním prostředí se značně odlišuje od marketingu v prostředí jiném. Ve sportu 

jednání ovlivňuje specifická tržní situace, které jsou nabídky tělesné výchovy a sportu 

vystaveny, dále to jsou vlastnosti tělovýchovných a sportovních produktů a produkční 

místa v tělesné výchově a sportu. 
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Mezi vlastnosti sportovního produktu podle Freyera patří: 

1) Subjektivní oceňování tělovýchovných a sportovních produktů 

2) Převážná abstraktnost a nemateriálnost tělovýchovných a sportovních produktů 

3) Nepředvídatelný vývoj tělovýchovných a sportovních produktů 

4) Malá možnost kontroly složení tělovýchovných produktů 

5) Sport jako komplex výkonů a jeho univerzální nabídka 

6) Sport jako veřejné zboží 

7) U produktů tělovýchovy a sportu zčásti neexistuje tržní cena 

(Čáslavová, 2009, s. 125) 

 

3.5.2.2. Cena 

Cenu lze chápat velice různorodě. Jiným pohledem na stanovenou výši ceny nahlíží 

výrobce, ve sportu se jedná o sportovní organizaci apod., jinak na cenu nahlíží konečný 

spotřebitel, ve sportu zákazník nebo fanoušek. Ten kdo cenu stanovuje se snaží, aby v ní 

byly promítnuty všechny výrobní náklady nebo služby, které byly do produktu vloženy, 

ale také byl v ceně zahrnut určitý zisk. Zájmem je také stanovit takovou výši ceny, aby 

se nelišila od konkurence a byla přitažlivá pro spotřebitele. 

 

Cena tedy může velmi výrazně ovlivnit chování zákazníka při nákupu produktu. 

Sportovní organizace stanovují cenu produktu s ohledem na druh produktu, který je 

sportovní organizací nabízen. V některých případech se lze opřít o ekonomické 

kalkulace např. sportovní služby a výrobky, kde můžeme porovnávat ceny s konkurencí, 

u jiných produktů naopak bereme v úvahu úsudek představitelů poptávky např. přestupy 

hráčů. Při tvorbě ceny se opírají o informace o průběhu poptávky, o nákladech, o cenách 

ostatních konkurentů a o doložení jedinečnosti produktu. 

 

Abychom z prodeje produktu měli co největší zisk, tak je potřeba cenu správně stanovit. 

Máme několik možností. Můžeme stanovit cenu s přirážkou, stanovit cenu s ohledem na 

návratnost investic nebo můžeme stanovit takovou cenu, která bude následovat cenu 

konkurence. U sportovních produktů se však při tvorbě ceny počítá s uplatněním 

necenových nástrojů marketingu, jako jsou balení, způsob distribuce, značky, 
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propagace. Je však potřebné dobře odhadnout kolik je zákazník ochoten zaplatit za daný 

sportovní produkt. 

 

Další psychologické působení na zákazníka mají různé typy slev a způsoby platby. Tyto 

slevy vytvářejí klima, že cena je zákazníkovi šitá na míru. V oblasti sportu se využívají 

různé způsoby platby a slevy při prodeji sportovních služeb, jedná se především o 

časové platby tzv. permanentky. Slevy existují pro různé skupiny zákazníků např. 

studenti, důchodci, firmy apod. Slevu vnímají zákazníci jako určitou výhodu, neboť 

sledují také ceny konkurenčních výrobků, a jakékoli snížení ceny nám může pomoci si 

stávající zákazníky udržet anebo dokonce přetáhnout zákazníky od konkurence. 

(Čáslavová, 2009, s. 109) 

 

3.5.2.3. Distribuce 

Distribuce ve své podstatě znamená, jak vyrobené zboží nejlepší cestou a nejlepším 

způsobem dát do oběhu, jak nejlépe zboží na trhu uplatnit. Znamená to vybudovat 

nejúčinnější odbytové cesty a použít nejúčinnějších prostředků prodeje až k samotné 

koupi výrobku. Obchodní síť musí volit výrobce především na základě charakteru 

výrobku, který má přímý vztah k jeho potřebnosti pro zákazníka. 

 

Povaha distribučních cest záleží především na druhu sportovního produktu, na typu 

organizace, která s ním obchoduje, na zákazníkovi a dalších faktorech. Podstatné pro 

určení distribučních cest je, zda je sportovní produkt hmotný nebo nehmotný. 

1)Hmotným produktem rozumíme především veškeré sportovní zboží. Vyrábí se      

především v masové produkci a musí se vždy dovést na místo svého prodeje.  

2)Nehmotné produkty nemají fyzický rozměr a patří sem služby, místa a myšlenky. 

Situace je zde odlišná od hmotných produktů. Služba je nehmotná a zákazník nemá 

možnost si jí osahat, očichat či dokonce ochutnat. Služby nelze skladovat ve skladu, ale 

zákazník jí musí okamžitě spotřebovávat, musí tzv. prožít, ve sportovním zařízení kam 

musí dorazit. 

(Čáslavová, 2009, s. 111) 
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3.5.2.4. Propagace 

Propagace je jednou ze tří činností na podporu prodeje vyrobeného zboží nebo 

nabízených služeb. Propagace má za úkol zvyšovat zájem spotřebitelů o výrobky nebo 

služby a tím i zvyšovat výrobu a obrat při prodeji. Propagace upozorňuje na to, kdo stojí 

za daným výrobkem nebo službou, vyzdvihuje jeho kvalitu, účelnost a užitečnost. 

Marketingový přístup k propagaci má ten význam, že upozorňuje spotřebitele, že na 

trhu určité zboží nejen existuje, ale proč právě toto zboží má spotřebitel kupovat. Na 

trhu existuje konkurence a každý výrobce nebo poskytovatel služeb chce dosáhnout co 

nejlepších výsledků a k tomu právě používá nástroje propagace. 

 

Zboží je nutné propagovat. Působíme na mysl zákazníků a tím ovlivňujeme jejich 

chování, aby si zakoupili právě náš produkt či službu. Pod propagací si mnoho lidí 

představí pouze reklamu, ale ve skutečnosti tomu není tak. Kromě reklamy na vědomí 

působí také dobré jméno firmy, značka výrobků a mnoho dalších prostředků.  

 

U propagace je velice důležité kde a kdy se provádí. Může se provádět ve formě 

reklamy, působit v tisku ve formě inzerátů, v rozhlase pomocí mluveného slova, na 

internetu, v televizi formou obrazu i slova, na veletrzích, výstavách apod. Úspěšná 

propagace je důležitým faktorem ke zvýšení prodeje výrobku či služeb. 

 

Propagací tedy rozumíme, přesvědčivou komunikaci, která je prováděna za účelem 

prodeje produktů potencionálním zákazníkům. Propagaci můžeme rozdělit na čtyři 

základní činnosti: podporu prodeje, osobní prodej, publicitu a reklamu, které nazýváme 

propagační mix. O těchto složkách propagace se zmíním dalším textu. 

Při prodeji sportovního produktu je velice důležitá propagační strategie. Čáslavová ve 

své knize upozorňuje na co by si měl manažer dávat pozor: 

1) základních cílů, které management klade (např. dosáhnout určité výše obratu 

nebo určitého počtu zákazníků, vytvořit image sportovního klubu, prodat 

kapacitu sportovního zařízení) 

2) cílové skupiny zákazníků, na které má propagace působit (široká veřejnost, 
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studenti, ženy, sportovci) 

3) výběr médií, kterých bude využito (televize, rozhlas, periodický tist, 

audiovizuální pomůcky apod.) 

4) finanční prostředky, které budou na propagaci vydány 

5) koncipování propagační zprávy pro určitou cílovou skupinu zákazníků 

(Čáslavová, 2009, s. 112) 

 

Podpora prodeje 

Podporou prodeje se rozumí mimořádná snaha podniku, aby jeho výrobky byly na trhu 

známy a aby získával stále větší počet zákazníků. Snaží se o přízeň zákazníků, a aby se 

zákazníci stali stálými kupci. Výrobek nebo službu musíme dodávat na trh ve stejné 

kvalitě, případně ještě lepší. Podpora prodeje se uskutečňuje trojím způsobem, vlastní 

podpora prodeje, zahrnující propagaci a osobní prodej, vývoj a výroba nových výrobků 

a odpovídající cenová politika. 

 

Hlavním cílem podpory prodeje je docílení vyššího odbytu, zvýšení výroby daných 

výrobků a zajištění optimálního dlouhodobého zisku. K tomu je zapotřebí následující: 

1) uvědomit široký okruh zákazníků o tom, že výrobek či služba existuje na trhu a 

za jakých podmínek jej lze koupit 

2) příznivě ovlivnit postoj zákazníků k výrobku nebo službě 

3) ovlivnit zákazníka, že výrobek má určité výhodné prvky užitečnosti pro něho a 

že tyto vhodné prvky užitečnosti budou stále dodržovány 

4) přesvědčit zákazníka, že tento druh výrobku bude vždy k dosažení na trhu v 

určitých místech prodeje 

5) cena výrobku odpovídá jak kvalitou a způsobem provedení, tak mírou 

užitečnosti potřebě zákazníka 

6) výrobek je nejlepší v daném a existujícím sortimentu na trhu mezi ostatními 

výrobky, které jsou nabízeny souběžně 

(Kunčar, 1992, s. 200) 
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Ve sportu se používají například takovéto formy podpory prodeje: hry o zisk s účastí 

významných sportovců, dny otevřených dveří ve fitklubech, slosování vstupenek na 

sportovní akce, slevy při x-té návštěvě ve fitklubu apod. 

 

Osobní prodej 

Jedním ze způsobů jak lze zvýšit poptávku po produktech nebo službách je osobní 

prodej. Podniky kladou velmi značný význam na osobní prodej výrobků, kde se 

pracovníci podniku dostávají do kontaktu se zákazníky. Jedním z cílů osobního prodeje 

je budování image a prezentace firmy. Osobní prodej lze provádět dvojím způsobem: 

1) přímý prodej konečným zákazníkům na trhu 

2) prodejem výrobků svým obchodním partnerům, kteří dále zajišťují prodej 

výrobků na trhu konečným zákazníkům 

 

Přímý prodej konečným zákazníkům na trhu se provádí pracovníky podniku nebo 

vyškolenými cizími zprostředkovateli, pokud se jedná o výrobky, které jsou dražší nebo 

náročnější na obsluhu. 

 

Prodej výrobků obchodním partnerům se týká především zboží širokého sortimentu. Na  

základě tohoto prodeje se pak sjednávají smlouvy s obchodnímu partnery a dohadují se 

nezbytné náležitosti a podmínky. 

 

Mezi výhody osobního prodeje bychom mohli zařadit: 

1) přímý osobní kontakt se zákazníkem a možnost bezprostředně reagovat na jeho 

chování 

2) prohlubování a kultivace prodejních vztahů od prostého realizovaného prodeje 

až po vytváření osobních, přátelských kontaktů 

3) budování databází osvědčených zákazníků, které umožňuje udržování kontaktů 

se stávajícími zákazníky a reálnou možnost dalšího prodeje 

4) využívaní a uplatňování psychologických metod ovlivňování zákazníků a umění 

usměrňovat jejich potřeby a požadavky 
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Ve sportu se jedná především o prodej V. I. P. Servisu sponzorů prostřednictvím 

vybrané osoby (manažer sport. klubu), prodej služeb nově zřízeného sportovního centra 

prostřednictvím osobního vystupování jeho manažera. 

(Čáslavová, 2009, s. 112) 

 

Public relations a publicita 

Public relations bychom mohli do českého jazyka přeložit jako veřejné vztahy nebo 

vztahy s veřejností. V podstatě se jedná o vztahy veřejnosti oproti podniku, ale také 

práci s veřejností. Každému podniku či organizaci by mělo záležet na tom, aby mínění 

veřejnosti o něm bylo co nejlepší. Cílem PR je vytvoření určité image firmy, získání 

sympatií a důvěry veřejnosti, které ovlivní jednání při nákupu. Kotler pak ve své knize 

praví, že: „hlavním záměrem PR je trvale dobré jméno a celková reputace firmy.“ 

(Kotler, 2004, s. 302) 

 

Na public relations se nahlíží z několika úhlů a každý odborník nahlíží na public 

relations různě. 

W. Albig definuje public relations následovně: „Pojem public relations má trojí 

význam: informovat veřejnost, ovlivnit veřejnost přesvědčováním a měnit její postoje, 

uvést v soulad vztahy, snahu a postoje určité organizace vůči veřejnosti a naopak 

veřejnosti k organizaci.“ (Kunčar, 1992, s. 232) 

 

H. Stephenson vysvětluje public relations takto: „Obsah public relations má vzbuzovat 

pozornost, získat důvěru a zprostředkovat porozumění.“ (Kunčar, 1992, s. 232) 

 

Sportovní public relations definujeme následovně: „Je to manažerská komunikační 

funkce navržená k identifikaci klíčové veřejnosti pro sportovní organizace, vyhodnocení 

vztahů s touto veřejností a péči o žádoucí vztahy sportovních organizací a touto 

veřejností.“ (Stoldt, Dittmore, Branvold, 2006, s. 2) 
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Public relations tedy plní především tyto funkce: 

1) Utvářejí veřejné mínění o společenském významu podniku a jeho ztotožnění s 

celospolečenskými zájmy. 

2) Vytvářejí příznivé vztahy ke všem činitelům, které přímo nebo nepřímo 

ovlivňují marketingový proces, uplatňují se jako nástroj na tvorbu těchto vztahů. 

3) Jsou nástrojem objektivity jako předpokladu k vytváření individuálních tržních 

rozhodnutí žádaným směrem. Cílem je, aby zákazník získal pocit, že se rozhodl 

sám, na základě objektivních informací. Tyto informace němusí mít přímou 

časovou vazbu na rozhodnutí, ale musí mít takovou povahu, aby působily v 

rozhodující chvíli automaticky, a tím ovlivnily rozhodování žádaným směrem. 

4) Jsou nástrojem realizace jako prostředek na podporu prodeje nebo prodejní 

činnosti. Přitom nepůsobí přímo, ale využívají uznávané symboly objektivity. 

Nenutí k okamžitému rozhodování, ale vytvářejí prostředí k tomuto 

rozhodování. 

5) Jsou prostředkem k rozšiřování trhů a tvorbě trhů nových a základním 

prostředkem prodeje tzv. pull metodou. 

(Ševčík, 1991, s. 41) 

 

Mezi nástroje PR patří: 

– tiskové informace 

– tiskové konference 

– podnikové časopisy 

– vydávání interních materiálů 

– veřejné přednášky 

– publikování výsledků vědecké činnosti 

– výroční zpráva podniku atd. 

(Foret, 2005) 
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3.6. Média relations 

Média relations jsou v současnosti základem a jádrem public relations. Public relations 

se zabývají vztahy s veřejností, která má neustále větší potřebu po informacích. Potřebu 

po informacích veřejnost uspokojuje právě pomocí masmédií. Masmédia mají díky 

tomu velikou moc a získávají tak silnou pozici. Jejich síla je v tom, že mohou 

medializovat realitu a tím dokáží ovlivnit mínění veřejnosti dle řízeného 

zprostředkování informací. Pro organizaci je velice důležité, aby si s médii udržovala 

dobré vztahy. 

 

„Sportovní organizace nevidí masmédia pouze jako kanál, skrze který mohou 

distribuovat zprávy. Mezi sportovními organizacemi a médii existuje mnohem užší 

vztah. V podstatě tyto dva subjekty jsou partnery v dodávání sportovního obsahu 

spotřebitelům.“ (Stoldt, Dittmore, Branvold, 2006, s. 64) 

 

Masmédia dělíme na dvě základní skupiny: 

1) tištěná – noviny, časopisy, knihy 

2) elektronická – rozhlas, televize, internet 

 

Role a funkce masmédií jsou informační, tvůrčí, ovlivňující, zábavná, vyprávějící, 

doručovací a posilující. 

 

„Pojem sport masmédia zahrnuje sportovní zpravodajství a komentáře o sportu a různé 

související činnosti, které obklopují a ovlivňují sportovní prostředí. Kromě pokrytí 

sportovního průmyslu, sport masmédia často posilují a ukazují instituci sportu a někdy 

pomáhají sportovnímu prostředí.“ (Voráček, 2012, s. 37) 

 

Pro sportovní organizaci je velice důležitá volba médií, s jakými bude organizace 

komunikovat. Výběr a volba médií závisí na tom, jakou cílovou či zájmovou skupinu 

chce organizace informovat. 
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1) sledovanost média 

2) struktura cílových skupin 

3) druh sdělení media relations 

4) druh produktu 

5) charakteristické znaky cílových skupin 

6) image sportu v porovnání s image média 

(Voráček, 2012, s. 51) 
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3.7. Sportovní reklama 

Nezbytnou součástí propagačního úsilí v boji o uplatnění výrobků, služeb nebo 

myšlenek je reklama. Reklama je placená forma neosobní prezentace. Sportovní 

reklama, na rozdíl od reklamy klasické, má svoje specifika. Sportovní reklama dle 

Čáslavové (2009) využívá nejen klasická komunikační média (televize, rozhlas, noviny, 

plakáty), ale také specifická média v oblasti sportu (dresy, startovací čísla, mantinely...). 

 

Druhy sportovní reklamy jsou následující: 

1) reklama na dresech a sportovních oděvech 

2) reklama na startovacích číslech 

3) reklama na mantinelu 

4) reklama na sportovním nářadí a náčiní 

5) reklama na výsledkových tabulích 

(Čáslavová, 2009, s. 168) 

 

Mezi hlavní funkce, které reklama plní jsou funkce informační, která informuje o 

novém produktu, změně ceny, nových službách apod., další je pak funkce 

přesvědčovací, která se hlavně využívá v prostředí silné konkurence a jejím hlavním 

posláním je, posílení preference zboží určité firmy, snaha o získání zákazníků 

konkurenta, změna image produktu apod. Poslední funkcí je pak funkce upomínací, 

která se uplatňuje především ve stadiu zralosti produktu a jejím účelem je připomenutí 

produktu či služby. 

 

Sportovní reklama je specifická a záleží na druhu sportovní reklamy a od tohoto druhu, 

se poté odvíjí i daná funkce reklamy. Účinnost sportovní reklamy se poté násobí, pokud 

se reklama objeví v médiích. Dalo by se říci, že sportovní reklama má nižší informační 

obsah, ale používá se především k posílení preferencí a známosti značky, nebo ke 

změně image. 
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3.8. Sportovní fanoušci 

Sportovní fanoušek je vlastně zákazník, který spotřebovává sportovní produkty, které 

mu jsou nabízeny. Autoři, kteří se zabývají marketingem sportu, uvádějí dva typy 

charakteristik zákazníků. Jedná se o charakteristiky demografické a psychografické. 

Mezi demografické charakteristiky patří pohlaví, věk, velikost rodiny, věk dětí, počet 

závislých dětí, vzdělání, vybavenost domácnosti, příjem, majetkový statut apod. Mezi 

psychografické charakteristiky poté patří osobnost, životní styl, oblíbená barva, 

oblíbené jídlo. Při zjištění charakteristiky fanoušků nebo zákazníků sportu můžeme 

aplikovat marketingové nástroje, které nám dopomohou k většímu zisku a k větší 

spokojenosti našich zákazníků. 

 

Čáslavová ve své knize uvádí příklad segmentace příznivců fotbalu z výzkumu agentury 

UFA Sports pro SRN. Tento výzkum segmentuje především podle psychografických 

znaků. Dělení je následující: 

1) Fanatici – Fotbal je pro ně celoživotní náplní. Jedná se především o 

mladé svobodné muže, kteří fotbal dříve hrávali. Nejraději se dívají na 

fotbal přímo na stadionech. Sami sebe označují jako experty. 

2) Fanoušci – Zajímají se o fotbal stejně jako fanatici, ale především 

pasivně s výrazným sledováním televize. Fotbal je pro ně zábavný a 

atraktivní. 

3) Nadšenci – Vybírají si pouze vybraná sportovní utkání. Zajímají se 

pouze o vrcholné fotbalové události jako je mistrovství Evropy nebo 

mistrovství světa. 

4) Kritici – Posuzují fotbal především z negativních aspektů. Fotbal vidí 

jako komerční a agresivní. Ve fotbale se prý odehrává stále to samé. Na 

fotbal se dívají je občas, ale je často tématem jejich hovoru. 

5) Bručouni – Vykazují zásadně nejnižší zájem o fotbal a v nich zastoupen 

nejvyšší podíl žen. Dívají se na fotbal je velmi zřídka. Považují fotbal za 

herně primitivní a málo zábavný. 

(Čáslavová, 2009, s. 108) 
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Mnohem komplexnější pohled na chování diváků nabízejí ve své studii pánové A. 

Amith a B. Stewart. Fanoušci mají každý rozdílnou motivaci proč navštívit daný zápas.    

Fanoušky sportu poté rozdělují do následujících pěti skupin: 

1) vášniví účastníci (passionate partisans) – Jedná se o fanoušky, 

kteří výhradně chodí na zápasy svého oblíbeného týmu. Tito 

fanoušci velice emotivně prožívají úspěchy či neúspěchy svého 

týmu. Pokud jejich tým vyhraje, jsou neskonale šťastní, ale pokud 

tým prohraje, jsou naopak smutní. Snaží se na zápasy svého týmu 

dorazit za každého počasí a i kdyby jim cesta měla zabrat větší 

část dne. Jsou častými zákazníky ve fanshopech na stadionu a 

vědí vše o historii svého týmu. 

2) následníci šampionů (champ followers) – Jedná se o takové 

fanoušky, kteří následují pouze ten tým, který vítězí. Pokud však 

daný tým začne prohrávat, tito fanoušci si naleznou jiný tým, 

který zrovna vítězí. Tito fanoušci nejsou tak fanatičtí jako 

vášnivý účastníci, kteří již byli zmíněni, ale naopak jsou schováni 

v davu a začínají se projevovat, až když tým začne vítězit. 

3) samotářští účastníci (reclusive partisans) – Třetí kategorie je 

charakteristická tím, že fanoušci se zajímají o hru i o daný tým, 

avšak sportovní utkání nenavštěvují pravidelně. Je velice loajální 

vůči svému týmu, ale nechá se také ovlivnit jinými relevantními 

názory. 

Pro výše zmíněné fanoušky je společným motivem touha vidět jejich oblíbený tým 

vítězit. Jejich nejlepším zážitkem z utkání je pokud jejich oblíbený tým vyhraje, nehledí 

na doplňkové efekty během utkání, jako jsou roztleskávačky, světelné efekty, různá 

vystoupení apod. Nejdůležitější je pro ně úspěch jejich oblíbeného týmu. 

4) divadelní diváci (theatregoers) – Na druhé straně jsou poté 

fanoušci, kteří nemají oblíbený tým, ale zajímají se o samotnou 

hru. Jejich hlavním motivem proč jít na daný zápas je zážitek a 

příjemný pocit ze hry. Pro ně jsou důležité nejen doplňkové 

aktivity během zápasu, jako jsou roztleskávačky, kapely apod., 

ale je pro ně velice důležitý komfort sedadel, snadný přístup, 

občerstvení, účast sportovních hvězd atd. Je ro ně nejdůležitější 
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komfort, zážitek, vzrušení. 

5) aficionado (sportovní expert) – Poslední kategorie fanoušků 

očekává od utkání vzrušení a účast sportovních hvězd. Dalším 

faktorem proč navštěvují sportovní utkání je hodnota hry. 

Vybírají si především zápasy vysoké úrovně, jak atletické, tak i 

taktické. Nemají svůj oblíbený tým a nezajímá je ani tak moc 

výsledek zápasu, ale předvedená hra. 

(Smith, Stewart, 2010, s. 70-75) 
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3.9. Národní basketbalová liga Mattoni 

Národní basketbalová liga je otevřená soutěž, což znamená, že týmy z ní mohou 

sestoupit a naopak týmy z nižší soutěže do ní mohou postoupit. V sezóně 2012/2013 

hrálo nejvyšší soutěž 13 týmů. Jednalo se o ČEZ Basketball Nymburk, NH Ostrava, BK 

JIP Pardubice, BK Prostějov, BC Unikol Kolín, BK Děčín, USK Praha, Quanto Tuři 

Svitavy, Levharti Chomutov, BK Lions Jindřichův Hradec, BK Opava, Sluneta Ústí nad 

Labem a tým ze Slovenska Astrum Levice. 

 

Soutěž se hraje systémem každý s každým dvoukolově. Po základní části následuje 

rozdělení tabulky na nejlepších šest týmů (skupina A1) a na zbytek ligy (skupina A2). V 

těchto skupinách týmy hrají opět každý s každým dvoukolově. Týmy, které skončí ve 

skupině na prvním až čtvrtém místě, hrají předkolo playoff. Vítězové postupují do 

playoff a jsou nasazeni na sedmém a osmém místě. Po dohrání skupin A1 a A2 

následuje playoff. Čtvrtfinálové a semifinálové série se hrají na tři vítězná utkání. 

Finálová série se poté hraje na čtyři vítězná utkání. 

 

Mattoni NBL je řízena Asociací ligových klubů, která podléhá České basketbalové 

federaci. Asociace mužských ligových klubů (ALK) je zájmové sdružení právnických 

osob, které z pověření výboru ČBF řídí Národní basketbalovou ligu (NBL). 

Centralizovanou PR a marketingové činnosti v NBL zajišťuje ve spolupráci s 

marketingovou agenturou Sport Bohemia a.s. Mezi hlavní úkoly ALK patří: zodpovídá 

za finanční řízení NBL, rozhoduje o převodu licence NBL, vykonává koncepční činnost 

určováním strategie a rozvoje NBL , zajišťuje marketingovou strategii NBL, zodpovídá 

za oblast PR, připravuje předpisy a řády pro řízení NBL atd. 

 

Předsedou ALK je Ing. Zdeněk Bříza. Dalšími členy představenstva ALK jsou Bc. 

Lukáš Houser, Ing. Pavel Hlaváček a Ing. Rudolf Šimeček. Dalšími zaměstnanci na 

ALK jsou poté sportovní ředitel NBL Ing. Zdeněk Ringsmuth, disciplinární ředitel NBL 

Ing. Pavel Hlaváček a vrchní ředitel NBL Ing. Miloš Pražák. 
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4. METODOLOGIE PRÁCE 

Pro vypracování práce byly použity tyto metodologické postupy: 

1. popisná analýza 

2. SWOT analýza 

3. rozhovor, interview 

 

4.1. Popisná analýza 

Popisnou analýzu používáme pro popis objektů v datech. Při získávání dat rozlišujeme 

data primární a data sekundární. Tyto data se vzájemně liší. Primární data jsou naše 

data, která jsme získali výzkume či dotazováním. Na druhé straně jsou poté data 

sekundární, která byla již sebrána dříve za určitým účelem. Jedná se například o firemní 

zprávy, výroční zprávy, články na internetu, články v tisku či odborných publikacích 

apod. Pro použití popisné analýzy se používá následující postup:  

1. Vytyčení cíle 

2. Vyhledání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který 

je nutno vzhledem k cíli sledovat 

3. Určení souboru materiálu 

4. Čtení 

5. Systematické sledování 

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

7. Rozbor a hodnocení 

(Hrabinec, 1992, s. 40) 

 

Tato metoda byla použita nejen v teoretická, ale i v analytické části. Jednalo se 

především o studium dat, které jsem získal z internetových stránek klubů Mattoni NBL. 

Interní informace jsem získal z rozhovorů, které jsem vedl s manažery či vedoucími 

basketbalových týmů, po vypracování teoretické části. 
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4.2. SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, které jsou spojeny s určitým projektem, typem podnikání, 

podnikatelským záměrem apod. Tato metoda je využívána především v prostředí 

marketingu. SWOT  analýza tedy slouží ke komplexnímu zhodnocení fungování firmy 

nebo daného subjektu. 

 

Zkratka SWOT vychází z anglických slov Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threaths (hrozby). 

 

Mezi vnitřní činitele podniku patří silné a slabé stránky. Jedná se o činitele, které se 

naházejí uvnitř podniku či firmy a daný podnik či firma je může ovlivňovat. Jedná se 

například o následující faktory: organizační struktura podniku, finance, technologie a 

personální vztahy. 

 

Opakem vnitřních činitelů jsou poté činitelé vnější. Jedná se o činitele, které na firmu 

působí z vnějšku a firma je nemůže nijak ovlivňovat. Mezi vnější činitele řadíme 

faktory demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a další. 

 

SWOT analýza poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné i budoucí 

situace v organizaci. SWOT analýza poskytuje velice přesné informace, na kterých 

může právě management stavět a stanovovat cíle, které jsou pro organizaci 

nejvhodnější. 
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4.3. Rozhovor 

Další metodou, která byla použita v této diplomové práci, je metoda rozhovoru 

(interview). Jedná se o metodu sběru dat, která je založena na osobním dotazováním a 

přímé komunikaci tváří v tvář. Mezi přednosti této metody patří přímá zpětná vazba 

mezi tazatelem a dotazovaným. Pokud máme předem připravené otázky jedná se o 

strukturovaný rozhovor. Jelikož máme předem připravené otázky, velice se snižuje 

riziko, že bychom zapomněli na nějaké důležité věci. Při osobním dotazování je poté 

možno k těmto již připraveným otázkám pokládat další doplňující otázky, které nám 

pomohou získat mnoho důležitých informací. 

 

Armstrong ve své knize uvádí jaké výhody a nevýhody interview má: „Výhoda metody 

rozhovoru spočívá v tom, že je velmi pružná, může poskytnout informace jdoucí do 

hloubky a je snadné ji zorganizovat a připravit. Rozhovory mohou být však časově 

náročné a výsledky není vždy snadné analyzovat.“ (Armstrong, 2002, s. 306) 

 

Mezi nevýhody rozhovoru patří převážně jeho časová náročnost a neochota některých 

lidí poskytovat rozhovory. I přes tyto nevýhody je rozhovor velice dobrou metodou pro 

získávání dat a informací. Mezi výhody rozhovoru patří flexibilita reakce na podané 

informace, rychlá reakce na odpovědi a v neposlední řadě osobní kontakt. 

 

Během získávání informací a dat při psaní této diplomové práce jsem vedl celkem 11 

rozhovorů. Tyto rozhovory jsem vedl s manažery nebo vedoucími týmů Mattoni NBL. 

Rozhovory byly vedeny v průběhu měsíce dubna a května, tedy po skončení základní 

části Mattoni NBL, aby data byla aktuální. V příloze jsou uvedeny dané otázky.   
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5. ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1. Vstupenky a permanentky 

Aby člověk mohl jít na určitou kulturní akci či sportovní utkání musí si koupit 

vstupenku. Vstupenka opravňuje držitele, aby byl na tuto akci vpuštěn. Držitel 

vstupenky má zaručeno svoje místo, může být součástí nějaké soutěže apod. 

 

Týmy v Mattoni NBL mají různé druhy vstupného a cena napříč ligou se liší. Mezi 

nejčastější formy vstupného patří vstupné na sezení a na stání. U většiny týmů se 

vyskytují tzv. zvýhodněné vstupenky, které mohou využít lidé se zdravotním 

postižením, studenti, děti do určitého věku a důchodci. Tyto vstupenky bývají o 20 až 

30 korun levnější než klasické vstupenky. Basketbalový klub z Děčína, jako jediný, pak 

nabízí rodinné vstupné. Samozřejmostí je, že vstupenky v základní části se cenově liší 

od vstupenek na zápasy playoff. Vstupenky na zápasy playoff bývají o 10 až 20 korun 

dražší. 

 

Ve výše znázorněném grafu je zachycena cenová relace vstupenek na sezení u týmů 

Mattoni NBL. Nejdražší vstupenky na sezení nabízejí v Děčíně. Vstupenky zde stojí 80 

Kč, následují je poté Pardubice s cenou vstupenek 70 Kč a Kolín, Svitavy a Opava, kde 

se vstupenky prodávají za 60 Kč. Nejlevnější vstupenky na sezení poté nabízejí v 

Ostravě a na USK, shodně za 40 Kč. Zajímavostí je, že právě nejlevnější vstupenky 
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nabízejí kluby, které se nacházejí ve dvou největších městech, Ostravě a Praze, ve 

kterých se hraje nejvyšší mužská basketbalová soutěž. 

        

Permanentky jsou zvláštním druhem vstupenky, které opravňují držitele k návštěvě 

většího počtu utkání a mohou mu poskytovat další výhody.  

 

Nymburk nabízí permanentky v ceně 1600 Kč. Držitel permanentky má zdarma vstupy 

na všechny zápasy Mattoni NBL, VTB Ligy a Eurocupu. Největší výhodou 

permanentky je úspora oproti jednotlivému vstupnému. K zakoupené permanentce 

navíc kupující obdrží tričko zdarma. Nymburk také nabízí tzv. VIP permanentky. Tyto 

permanentky jsou výrazně dražší a rozdávají se také partnerům klubu. Držitel VIP 

permanentky má své místo ve VIP sektoru a další výhodou je catering. 

 

Prostějov nabízí permanentky za cenu 300 Kč. Jedinou výhodou pro držitele 

permanentky je cenová úspora, avšak tato cenová úspora je značná. 

 

Ostrava nabízí dva druhy permanentek. FAN permanentky stojí 400 Kč na sezónu a 

opravňují ke vstupu na všechna domácí utkání. Držitel permanentky má stálé místo v 

hale a další nespornou výhodou je také finanční úspora. Druhým druhem jsou VIP 

permanentky, které se rozdávají partnerům klubu. Držitelé těchto permanentek pak 

mohou v hala využívat prostor VIP s cateringem. 

 

Pardubice nabízejí tři druhy permanentek. Jedná se o klasickou permanentku, která má 

název BASIC. Tato permanentka se prodává za 980 Kč. Její výhoda spočívá v cenové 

úspoře cca 12 Kč na jedno utkání. Druhým druhem permanentky je MOJE PARTA, 

která stojí 2940 Kč a znamená to vstup 3+1 zdarma. Poslední druhem permanentky je 

tzv. FAN permanentka, kterou mají držitelé pardubického Fan Klubu. Specifický druh 

produktu, který nabízí pardubický klub, je tzv BeksaKarta. Kdo si zakoupí BeksaKartu, 

která stojí 1300 Kč, obdrží permanentku BASIC,  Fan tričko, plakát A-týmu podepsaný 

od všech hráčů, slevu 30% na produkty společnosti Errea, sleva 20% na všechny 
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produkty v oficiálním Fan shopu, sleva 20% na jakékoliv McMenu v restauraci 

McDonald na třídě Míru, setkání s hráči týmu, zasílání zápasového bulletinu v 

elektronické podobě, zasílání veškerých tiskových zpráv z klubu a poukaz na deset 

vstupenek zdarma na domácí utkání. 

 

Kolín nabízí jeden druh permanentek za 1000 Kč. Permanentka opravňuje ke vstupu na 

všechna domácí utkání, včetně utkání playoff. Jediné dvě výhody spojené s koupí 

permanentky je stálé místo v hale a finanční úspora. Jiné výhody permanentka 

neposkytuje. 

 

Děčín nabízí dva druhy permanentek. Klasická permanentka stojí 1300 Kč a 

zvýhodněná je za 1200 Kč. Zvýhodněná permanentka je určena pro seniory a pro lidi se 

zdravotním postižením. Držitel permanentky má zaručené stálé místo na sezení a má 

oprávněn vstup na všechna domácí utkání, včetně utkání playoff. Samozřejmostí je 

cenová úspora a úspora času, neboť její držitel nemusí stát ve frontě na lístky před 

utkáním. 

 

USK nabízí jeden druh permanentek, které se prodávají za cenu 500 Kč. Jedná se o 

celosezónní permanentku, která umožňuje držiteli vstup na všechna basketbalová 

utkání, kromě utkání Euroligy žen, která se konají v hale Folimanka. Jedná se tedy o 

zápasy týmů USK Praha (Mattoni NBL), ZVVZ Praha a VŠ Praha (ženská basketbalová 

liga). Tato permanentka může také sloužit jako před nabitá karta, kterou může držitel 

využít např. při vstupu do O2 arény nebo ve vlacích Českých drah. 

 

Svitavy nabízejí jeden druh permanentek za 900 Kč. Držiteli permanentky je umožněn 

vstup na všechny domácí utkání, včetně utkání playoff. Pro držitele permanentek je v 

hala vymezen speciální sektor. 

 

Chomutov nabízí jeden druh permanentek za 700 Kč. Držitel permanentky má 

umožněn vstup na všechna domácí utkání, včetně playoff. Jedná se o zápasy týmu 
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mužů, který hraje Mattoni NBL, utkání kadetek U17, starších žáků U15 a dalších. 

Výhody, které plynou pro držitele, jsou úspora peněz, úspora času a rezervované místo 

v hale naproti střídačkám. Slevu na permanentku mohou využít senioři, kterým je více 

než 65 let. Permanentka pak stojí 500 Kč. Ve spolupráci s hokejovým klubem Piráti 

Chomutov mají držitelé hokejových permanentek nárok na slevu a permanentka na 

basketbal poté vyjde na 500 Kč. 

 

Opava nenabízí ke koupi žádný druh permanentek. Jediné permanentky, které opavský 

tým nabízí, jsou VIP permanentky, které jsou rozdávány partnerům a sponzorům klubu. 

 

Ústí nad Labem nabízí permanentky za cenu 600 Kč a zlevněné permanentky pro 

studenty za cenu 400 Kč. Výhody, které držitelům permanentek plynoum jsou cenová 

úspora, jeden vstup do fitness SLUNETA, každé utkání slosování o pizzu a bowling 

zdarma, 10% sleva ve Fan shopu a ve spolupráci s hokejovým klubem zlevněné vstupné 

na hokejové zápasy. 

      

Ve výše znázorněném grafu je zachycen počet prodaných permanentek u klubů Mattoni 

NBL v sezóně 2012/2013. Nejvíce prodaných permanentek měl Děčín. Jednalo se o 300 

kusů. Na druhém místě následuje Ostrava s 250 prodanými permanentkami. Přes hranici 

100 prodaných permanentek se dostali Prostějov se 130 kusy, Nymburk 125 kusů a 
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Chomutov 124. Pardubice sice prodaly pouze 60 permanentek, ale z tohoto počtu bylo 

40 permanentek MOJE PARTA. Z toho vyplývá že permanentní vstup na utkání 

průměrně využilo 180 lidí a díky tomu by se Pardubice posunuly v grafu na třetí místo. 

Ve druhé polovině jsou poté Svitavy s 55 kusy, Kolín s 50 kusy, Ústí nad Labem s 20 

kusy. Náš výčet poté uzavírá USK s 5 kusy prodaných permanentek a Opava, která má 

u své kolonky nulu, neboť žádné permanentky k prodeji nenabízí. 

 

 

 

V grafu, který je znázorněn výše, je zachycen podíl zisku ze vstupného v rozpočtech 

týmů Mattoni NBL. Jak je patrné z grafu tak nejlépe na tom je tým z Děčína s 5% a tým 

ze Svitav se 4% podílem zisku ze vstupného na celkovém rozpočtu. Následují poté 

Nymburk, Pardubice, Ústí nad Labem, Kolín, Chomutov, Opava, kde se tyto hodnoty 

pohybují mezí 1,5% - 0,5%. Zbylé tři týmy, USK, Ostrava a Prostějov, nemají prakticky 

žádný zisk ze vstupného. Jak je tedy patrné z výše uvedených údajů, zisk ze vstupného  

je zanedbatelnou položkou v rozpočtech klubů působících v Mattoni NBL. Ze 

získaných výsledků lze vyvodit, že na tvorbě rozpočtů klubů Mattoni NBL se podílejí 

převážně sponzoři a partneři klubu. 
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5.2. Divácká návštěvnost 

Basketbal je sport, který se hraje v hale. Haly klubů, které působí v nejvyšší 

basketbalové soutěži, by samozřejmě měly splňovat ty nejpřísnější limity. Bezpochyby 

se jedná o adekvátní hrací plochu, šatny, zázemí apod.  V současné době je také 

samozřejmostí, že se v hale vyskytují různé VIP prostory, občerstvení pro diváky, Fan 

Shopy, dětské koutky a další servis, který ještě více umocňuje zážitek ze sportovního 

utkání. Já se zaměřím především na kapacitu hlediště, neboť ta se napříč ligou velice 

liší. 

 

 

  

Jak je uvedeno v grafu, který je znázorněn nad tímto textem největší kapacitu haly, ve 

které se hraje Mattoni NBL mají Pardubice. Jedná se o moderní hokejovou ČEZ Arénu 

s kapacitou hlediště pro basketbal 8500 míst. Pardubice ovšem také odehráli některá 

utkání v hala Dukla, kde je kapacita 800 míst. Druhá v pořadí je Opava se 3000 místy a 

třetí je Prostějov s 2000 místy. Na druhém konci stojí Svitavy s halou pro 800 diváků a 

Kolín s kapacitou pouhých 610 diváků. Nejčastěji se kapacita hal pohybuje okolo 1200 

míst, což  je pro potřeby nejvyšší basketbalové ligy mužů dostačující.  
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V grafu, který je znázorněn výše, je zachycena průměrná návštěvnost v základní části 

Mattoni NBL v sezóně 2012/2013. Z grafu je patrné, že nejvíce lidí na basketbal chodí v 

Pardubicích, Ostravě a Děčíně, kde průměrná návštěvnost překračuje 1000 diváků. 

Následují týmy, které se svoji návštěvností pohybují mezi 650 až 500 diváky. Jedná se o 

Prostějov, Svitavy, Ústí nad Labem, Kolín, Nymburk, Opava. Na chvostu je poté 

Chomutov s návštěvností 416 diváků a USK se 400 diváky. První čtyři týmy z hlediska 

návštěvnosti jsou týmy s velikou basketbalovou tradicí, jsou to týmy úspěšné a v 

ročníku 2012/2013 tyto týmy skončili v první šestce. Zajímavostí je velice slabá 

návštěvnost u mistrovského Nymburka, který je společně s Opavou dle průměrné 

návštěvnosti na děleném osmém místě. 

 

Návštěvnost závisí na mnoha faktorech, na propagaci klubu v daném městě, na 

konkurenci na poli sportovním, ale také kulturním, kvalitě hry, vybavení haly a mnoho 

dalších faktorů. Nemůžeme ovšem komplexně jakou strategii by měly týmy zvolit, 

neboť každé město je specifické a klub v něm sídlící by se měl přizpůsobit danému 

prostředí. 

 

Z údajů získaných od jedenácti týmů Mattoni NBL lze vyjádřit průměrnou návštěvnost 

na zápasy Mattoni NBL, která je po zaokrouhlení 664 diváků. 
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Graf, který je znázorněn výše, zachycuje závislost mezi průměrnou návštěvností a 

pořadím týmu v Mattoni NBL. Největší návštěvnost mají týmy, které skončili na 2. až 

5. místě. U těchto týmů se návštěvnost pohybuje přes 600 diváků a u Ostravy, Pardubic 

a Děčína se jedná o návštěvnost přes 1000 diváků na utkání. Zajímavostí je velice nízká 

návštěvnost u mistrovského Nymburka. Zde to může být způsobeno tím, že Nymburk 

nemá v Mattoni NBL adekvátní konkurenci a jeho zápasy bývají často předem 

rozhodnuté. Lidé pak dávají více přednost zápasům v evropských soutěžích, které jsou 

pro ně atraktivnější. Na zápasy Eurocupu se návštěvnost pohybovala kolem 1500 

diváků na jedno utkání. V této sezóně uvidíme, zda přesun mezinárodních zápasů 

z Pardubic do Prahy bude mít dopad na zvýšení divácké návštěvnosti. Týmy od šestého 

místa mají průměrnou návštěvnost mezi 400 až 600 diváků na utkání. Dalo by se tedy 

říci, že postavení týmu v tabulce, jeho úspěchy a předváděná hra mají vliv na 

návštěvnost. Týmy, které skončily na lepším místě v tabulce, tedy mají lepší diváckou 

návštěvnost než týmy, které se pohybovaly na chvostu tabulky. 
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Graf, který je znázorněn výše, vyjadřuje poměr mezi návštěvností a kapacitou haly 

vyjádřených v procentech. Jedná se tedy jak je průměrně hala zaplněná během utkání 

Mattoni NBL. Nejvíce zaplněnou halu tedy mají v Kolíne a v Děčíně, kde jsou hal 

zaplněné více než z 80%. Následují poté Svitavy a Ostrava kde se haly zaplňují na 75% 

a 62%. Ostatní týmy se pohybují pod hranicí 50%ní zaplněností hal. Nejméně zaplněné 

haly poté najdeme v Opavě a Pardubicích, kde se pohybují okolo 15%. U těchto dvou 

týmů je to dáno tím, že hrají své zápasy v halách s velikou kapacitou. 

 

Dle rozhovorů s manažery jsem zjistil skladbu diváků, kteří chodí na basketbal. Dalo by 

se tedy říci, že na basketbal chodí převážně mladší lidé, střední generace a rodiny s 

dětmi. Diváky láká především atraktivita hry, dynamika a nenásilné prostředí v hledišti. 

Pardubice na toto téma provedli vlastní výzkum, ze kterého vyplývá, že na basketbal v 

Pardubicích chodí z 60% lidé ve věkovém rozmezí 15 – 44 let a děti. Manažeři by měli 

vědět diváckou skladbu a k tomu přizpůsobovat marketingové strategie. 
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5.3. Program během utkání 

Samozřejmostí je, že hlavní náplní při basketbalovém utkání je předváněná hra. K 

zatraktivnění basketbalového klání kluby používají další prostředky, které vedou k větší 

atraktivitě sportovní akce. Mezi tyto prostředky patří například roztleskávačky, 

poločasové soutěže, různá vystoupení apod. 

 

Nymburk ve svém programu během utkání využívá služeb roztleskávaček, které mají 

svoje vystoupení během oddechových časů, přestávek mezi čtvrtinami a při poločasové 

přetávce. O poločasové přestávce se pořádají soutěže pro diváky, při kterých diváci 

mohou vyhrát hodnotné ceny. Samozřejmostí je hudební produkce. 

 

Prostějov z důvodu úsporných opatření nenabízí žádný program během utkání. Lepší 

atmosféru v hale se snaží vytvářet pouze hudební produkcí. 

 

Ostrava nabízí klasický doprovodný program během utkání. Roztleskávačky mají 

vystoupení během oddechových časů a přestávek mezi čtvrtinami. Pro diváky jsou 

pořádány soutěže, při kterých mohou vyhrát hodnotné ceny. Atmosféru v hale poté 

dokresluje hudební produkce. 

 

Pardubice nabízejí bohatý doprovodný program. Během oddechových časů, přestávek 

mezi čtvrtinami a poločasu vystupují roztleskávačky nebo taneční skupiny. Pro diváky 

jsou připraveny soutěže, ve kterých mohou vyhrát hodnotné ceny. Ani děti nezůstanou 

zkrátka i pro ně jsou připraveny soutěže. Specialitou pardubického klubu je celosezónní 

střelecká soutěž, která se pořádá před zápasem na ochozu v hale. Atmosféru v hale 

samozřejmě dokresluje hudební produkce a speciální světelné efekty. 

 

Kolín spolupracuje s taneční skupinou Crossdance, která při některých utkáních má 

vystoupení během oddechových časů, přestávkách mezi čtvrtinami a o poločasové 

přestávce. Během poločasové přestávky jsou také pořádány soutěže pro diváky, při 
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kterých mohou vyhrát ceny od partnera utkání. Samozřejmostí je hudební produkce na 

zlepšení atmosféry během utkání. 

 

Děčín nabízí bohatý doprovodný program během utkání. Při oddechových časech, 

přestávek mezi čtvrtinami a o poločasové přestávce probíhají vystoupení roztleskávaček 

a různých tanečních skupin. Během poločasu se pořádají soutěže pro děti, při kterých 

mohou vyhrát hodnotné ceny. Atmosféru při utkáních dotváří maskot v podobě 

válečníka a hudební produkce.  

 

USK nabízejí v doprovodném programu poločasovou soutěž pro menší děti. V hale je 

poté přítomna dechová kapela, která utváří atmosféru během utkání. Samozřejmostí je 

také hudební produkce. V sezóně 2013/2014 má USK v plánu vylepšit doprovodný 

program během utkání a mít svého vlastního maskota. 

 

Svitavy nabízejí klasický doprovodný program. Během oddechových časů, přestávkách 

mezi čtvrtinami a o poločasové přestávce vystupují roztleskávačky, které mají vlastní 

oddíl a úzce spolupracují s basketbalovým klubem. Během utkání jsou vylosovány tři 

vstupenky, jejichž držitelé obdrží ceny. Během poločasu se pořádá divácká soutěž o 

ceny. Atmosféru v hale dotváří hudební produkce. 

 

Chomutov nabízí doprovodný program ve formě roztleskávaček, které mají svoje 

vystoupení během oddechových časů, přestávek mezi čtvrtinami a o poločasové 

přestávce. O poločase se také pořádá divácká soutěž o ceny. Atmosféru v hale dotváří 

hudební produkce. 

 

Opava nabízí pouze vystoupení roztleskávaček během oddechových časů, přestávek 

mezi čtvrtinami a o poločasové přestávce. Hudební produkce poté dotváří atmosféru v 

hale. 
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Ústí nad Labem nabízí bohatý doprovodný program během utkání. Roztleskávačky 

mají svoje vystoupení pří oddechových časech, přestávkách mezi čtvrtinami a o 

poločasové přestávce. Během poločasové přestávky také probíhá exhibice 

mládežnických týmů, které působí pod hlavičkou basketbalové klubu v Ústí na Labem. 

Dále se jedná o soutěž o automobil a soutěž o ceny od partnera utkání. Atmosféru v hale 

určují především trumpetisté v hledišti a hudební produkce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 54 - 

5.4. Fan Kluby 

Fan Klub je speciální sdružení diváků, respektive fanoušků, kteří jsou klubu velice 

oddáni. Fan Klub mívá většinou v hale vymezen sektor v hledišti, kam mají přístup 

pouze členové Fan Klubu. Tito fanoušci nejvíce vytvářejí atmosféru v hale. Za určitý 

poplatek mívají členové volný vstup na všechna utkání a některé další výhody, které 

jsou typické pro daný klub. Člen Fan Klubu má také určité povinnost jako je například 

účastnit se akcí pořádaných Fan Klubem, být osobně přítomen na určitém počtu 

domácích utkání, účastnit se zájezdů na venkovní zápasy týmu apod. 

 

V Mattoni NBL mají oficiální Fan Klub čtyři týmy. Jedná se o Nymburk, který má Fan 

Klub s 80 členy, Prostějov, který má Fan Klub s 50 členy, Pardubice, kde Fan Klub 

sdružuje 30 členů a Ostrava. 

 

Neoficiální Fan Klub mají týmy Opava a Svitavy. Ve Svitavách se sdružuje okolo 15 

lidí a v Opavě se jedná o 30 lidé. V Opavě členové tohoto neoficiálního Fan Klubu 

získávají vstup na domácí utkání zdarma. 

 

Fan Klub tedy nemají týmy USK, Chomutov, Ústí nad Labem, Kolín a Děčín. 
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5.5. Merchandising 

Produkty merchandisingu, které vytvářejí kluby Mattoni NBL, jsou koncovým 

zákazníkům, nabízejí přímým obchodem nebo prostřednictvím tzv. Fan shopu. Fan shop 

je většinou určité vyhrazené místo v hale, kde si fanoušci či diváci mohou koupit 

produkty merchandisingu. Fan shop se vyskytuje u Nymburka, Pardubic, Děčína, Ústí 

nad Labem, Svitav a Kolína. Přestože se Fan shop vyskytuje jen u těchto šesti týmů, 

neznamená to, že ostatní týmy nenabízejí žádné produkty merchandisingu. Ve většině 

případů se ovšem nejedná o stálou nabídku, ale o jednorázové nabídky produktů. 

Podrobnější přehled produktů merchandisingu je uveden v textu níže. 

 

Nymburk ve svém Fan shopu nabízí širokou škálu produktů. Jedná se o produkty, které 

mají na sobě logo basketbalové klubu Nymburk nebo jsou s basketbalovým klubem z 

Nymburka nějak spojeny. Nabízené produkty jsou vlaječky, plakáty, samolepky, 

polotrička, trička, repliky dres, kšiltovky, deštníky, batohy, potítka, čelenky, plyšáky, 

různé hry, šály, přívěsky, hrnky, čepice, ponožky, náramky, balonky, odznáčky, 

trumpety a podpisové kartičky hráčů. Tyto produkty si mohou fanoušci koupit přímo ve 

Fan shopu přímo v hale nebo v omezeném sortimentu v kamenném obchodě Exico na 

Palackého třídě. Mezi nejvíce prodávané produkty patří repliky dresů a trika, které 

řadíme mezi dražší sortiment. Replika dresu stojí 600 Kč respektive 650 Kč, pokud se 

jedná o repliku dresu s vlastním jménem. Trika se prodávají za cenu 250 Kč. 

 

Pardubice nabízejí ve svém Fan shopu velký sortiment produktů merchandisingu. 

Jedná se minidresy do auta, repliky dresů, samolepky, zapalovače, vlaječky, tužky, 

přívěsky, tleskátka, stojánky na mobilní telefony, kšiltovky, zimní čepice, trička, 

polokošile a fan šály. Všechny tyto produkty jsou nějak spojené s klubem nebo na sobě 

mají vyobrazeno logo klubu. Produkty merchandisingu lze koupit ve Fan shopu při 

domácích zápasech v ČEZ Aréně. Členové Fan Klubu mohou koupit tyto předměty také 

v hale Dukla. Velikou výhodou je poté eshop, kde lze možné si prohlédnout celou 

nabídku produktů. Fanoušci si zde mohou dané předměty koupit a ty jim budou 

doručeny přímo domů. Je to veliká výhoda, neboť fanoušci nemusejí zbytečně stát 

frontu u Fan shopu v hale. 
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Děčín nabízí ve svém Fan shopu širokou škálu produktů merchandisingu. Jedná se o 

různé čelenky v barvách klubu, dětská trička, repliky dresů, šály, fandítka, hrnky, 

klíčenky, knížky, kšiltovky, magnety, mikiny, minidresy do auta, nálepky, odznáčky, 

kartičky s portréty hráčů, potítka, propisky, ručníky, řehtačky, šňůrky na klíče, tašky, 

tepláky, trenýrky, trička, trubky a vlaječky. Samozřejmostí je, že tyto produkty jsou 

nějak spojené s basketbalovým klubem z Děčína. Jedná se buď o barevnou kombinaci v 

barvách klubu nebo o produkty s logem klubu. Fanoušci mají možnost koupit si tyto 

předměty přímo v hale ve Fan shopu nebo na internetových stránkách klubu v 

internetovém obchodě. Při koupi na internetu je samozřejmostí doručení na adresu 

přímo domů. Mezi nejvíce prodávané produkty patří především drobnější věci, jako jsou 

magnety, odznáčky apod., ale také především šály. 

 

Ústí nad Labem nabízí ve svém Fan shopu omezenou škálu produktů merchandisingu. 

Nabízejí následující produkty, šály, minidresy, repliky dresů, šortky, trička, polokošile, 

ponožky a vlaječky. Tyto produkty si fanoušci mohou prohlédnout na internetu na 

oficiálních stránkách basketbalového klubu. Zakoupit tyto předměty si pak mohou 

fanoušci zakoupit přímo ve Fan shopu v hale při domácích zápasech nebo si je mohou 

objednat přes emailovou adresu. 

 

Svitavy mají také svůj vlastní Fan shop, který se nachází v hale a fanoušci si tde při 

domácích zápasech mohou zakoupit některé produkty merchandisingu. Nabídka není již 

tak široká jak tomu bylo u týmů, které jsou uvedeny výše. Ve Fan shopu nabízejí 

především trička, šály, fotky, plyšáci, samolepky, odznaky apod. 

 

Kolín nabízí ve svém Fan shopu velice omezený sortiment produktů merchandisingu. 

Jedná se o šály, čepice, trička, repliky dresů, kartičky, plakáty a plechovky s podobizny 

hráčů. Fanoušci si tyto produkty mohou koupit pouze v improvizovaném Fan shopu v 

hale při domácích zápasech. 

 

Ostatní týmy nemají klasický oficiální Fan shop, ale neznamená to, že ny nenabízeli 

žádné produkty merchandisingu. Každý tým alespoň v té neomezenější formě nějaké 
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produkty nabízí. V hale USK si můžete zakoupit například kalendáře, šály nebo různá 

trička. V Ostravě nabízejí ke koupi repliky dresů a trička s logem klubu. V Prostějově se 

jedná vždy o jednorázovou akci, kdy fanoušci mají možnost si zakoupit oblečení, které 

hráči využívali v předešlé sezóně. Tato akce bývá většinou na začátku každé sezóny a 

ani sezóna 2012/2013 nebyla výjimkou. Chomutov také nemá oficiální Fan shop. V 

sezóně 2012/2013 byla pořádána jednorázová akce, při které si mohli fanoušci zakoupit 

trička s logem klubu. V Opavě měli v minulosti Fan shop, ve kterém nabízeli 

basketbalovou obuv, trička, dresy, čepice, avšak pro nezájem ze strany fanoušků tento 

Fan shop zrušili a v současné době nenabízejí žádné produkty merchandisingu. 

 

Závěrem k této podkapitole by se dalo říci, nabídka produktů merchandisingu je velice 

skromná. Zisk z prodeje těchto produktů je prakticky nulový, neboť tyto produkty se 

prodávají za svoji výrobní cenu. Kluby prodávají tyto produkty fanouškům a berou to 

jako určitou službu fanouškům, ale neočekávají z tohoto obchodu žádný zisk, neboť 

nemohou nasadit vysoké ceny, neboť by poté tyto produkty nikdo nekupoval. Nulový 

zisk z prodeje je také dán velice omezeným počtem zákazníků. 
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5.6. Propagace a prezentace týmů Mattoni NBL 

Propagace a prezentace týmů na veřejnosti je velice důležitá, neboť sportovní 

konkurence v České republice je veliká. Mezi nejoblíbenější kolektivní sporty v České 

republice patří fotbal a hokej. Basketbal bychom z tohoto pohledu mohli zařadit na třetí 

místo, avšak na paty mu šlape volejbal, floorball a další individuální sporty. Basketbal a 

basketbalové kluby musejí o své diváky a fanoušky tvrdě bojovat, nejen s ostatními 

sporty, ale také s kulturou. Kluby Mattoni NBL využívají různé nástroje, aby přitáhly 

nové diváky do basketbalových hal. Některé nástroje jsou pro všechny kluby shodné, 

avšak některé se liší v závislosti, kde daný klub působí. 

 

Nymburk používá následující nástroje komunikace pro propagaci domácích utkání. 

Jedná se o domácí utkání Mattoni NBL, VTB Ligy a Eurocupu. Nymburk využívá 

klasické komunikační kanály jako jsou plakáty, inzerce v tisku, prezentace v rozhlasu, 

kteří jsou mediálními partnery v klubu, využívání televizních spotů. Dále Nymburk 

využívá outdoorovou kampaň, kdy jsou utkání prezentovány na venkovních 

billboardech. Nymburk také využívá reklamu ve vlacích Českých drah, kde jsou 

využívány reklamní plochy k prezentaci domácích zápasů, reklamu v městské hromadné 

dopravě a také tak zvané citylighty. Tato reklama je využívaná především při propagaci 

domácích zápasech VTB Ligy a Eurocupu. Samozřejmostí je prezentace klubu na 

internetu. Nymburk má velice přehledné oficiální internetové stránky, kde se o klubu 

dozvíte spoustu informací. Velice silným a levným komunikačním médiem jsou sociální 

sítě, které Nymburk ve své prezentaci klubu samozřejmě nevynechal. Využívá 

facebook, twitter a Nymburk má vytvořen svůj vlastní youtube kanál, kde fanoušci 

mohou shlédnout videa ze zákulisí klubu.  

 

Prostějov prezentuje svá domácí utkání pomocí plakátů, které jsou vylepovány na 

plochy, které jsou k tomuto účelu určeny. Dále se jedná o inzerci v tisku, prezentace na 

venkovních billboardech a led tabulích, které jsou umístěny v obchodním centru. 

Mediálním partnerem prostějovského klubu je poté rádio Hey, kde jsou prezentovány 

spoty, které upozorňují na domácí utkání Orlů. Prostějovský klub se také prezentuje na 

internetu pomocí oficiálních stránek klubu a sociální sítě facebook. Jelikož se basketbal 
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hraje ve stejné hale jako ženský volejbal, probíhá zde určitá spolupráce mezi 

basketbalovým a volejbalovým klubem. Spolupráce probíhá na bázi, že při utkání 

ženského volejbalového klubu hlasatel zve diváky na basketbalové zápasy a naopak. 

 

Basketbalový klub z Ostravy má ve svém městě silnou sportovní konkurenci. Jedná se 

především Baník Ostrava, Vítkovice a v této sezóně k ní přebyl i ostravský volejbalový 

celek, který získal mistrovský titul a v neposlední se jedná o floorball, který v poslední 

době prožívá nebývalý boom. Basketbalový klub se snaží využívat k propagaci 

především rádio, noviny a regionální televizi. Jedná se především o média, která klub 

může využívat bezplatně. K využívání regionální televize se vyjádřil generální manažer 

týmu pan Ladislav Kudela, který říká: „Máme nastavenou i budoucí spolupráci s 

regionální televizí, ale čekáme na souhlas, zda budeme moct vysílat domácí zápasy, 

pokud nebudou v ČT. V případě kvalitního přenosu by šlo o velký posun dopředu. 

Fotbalové kluby už v zahraničí mají právě i své vysílání a není již tak vzdálené, aby to 

nemohlo být i v basketu.“ Samozřejmostí je prezentace klubu na oficiálních 

internetových stránkách klubu, facebooku a twitteru. NH Ostrava usilovně spolupracuje 

s výše zmíněnými kluby z jiných sportů a to především s Baníkem Ostrava a s 

Vítkovicemi. Snahou těchto klubů je navzájem se podporovat a propagovat a zároveň 

mít stanovené takové hrací termíny, které si vzájemně nebudou kolidovat.  

 

Pardubice mají ve svém městě také jednu velkou sportovní konkurenci a to v podobě 

pardubického hokejové klubu. Basketbalový klub využívá rozmanité způsoby 

prezentace a propagace klubu. Mezi ty tradiční formy prezentace klubu patří využívání 

masmédií a to především mediálních partnerů z řad rádií (Evropa 2, Blaník, Černá Hora, 

Kiss, Magic, Hey, Fajn, ČRo Pardubice) a tištěných médií (Pardubický deník, MF Dnes, 

Radniční zpravodaj). Dále se jedná o vylepování plakátů, umisťování tiskových zpráv a  

spolupráci s partnery klubu, kde jsou umístěny poutače na dané zápasy (McDonalds, 

Aquacentrum apod.). Pardubický klub ovšem využívá také moderní formy prezentace 

jako jsou spotové kampaně na televizích umístěných v největším nákupním středisku v 

Pardubicích, AFI Palác, využívání citylightů na zastávkách městské hromadné dopravy 

a obrazovek umístěných v prostředcích městské hromadné dopravy a LED obrazovky 

na ČEZ Aréně. Pardubice se také samozřejmě prezentují na svých oficiálních 
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internetových stránkách, na facebooku a mají vytvořen svůj vlastní youtube kanál. 

Jelikož v Pardubicích je sportem číslo jedna hokej. Spolupráce s hokejovým klubem je 

pro basketbalový klub velice prospěšná. Jedná se především o prezentaci basketbalu 

během hokejového utkání z úst hlasatele nebo při zobrazení na obří kostce nad ledem. 

Tato spolupráce samozřejmě funguje i obráceným směrem.  

 

Kolín se prezentuje na veřejnosti pouze klasickými komunikačními kanály. K propagaci 

domácích utkání využívá vylepování plakátů po městě, spoty v rádiích a pozvánky v 

regionálním tisku. Možnosti internetu jsou s pohledu Kolína využívány také omezeně, 

neboť existují pouze oficiální stránky klubu. 

 

Basketbal je v Děčíně sport číslo jedna a tak basketbalový klub nemusí vynakládat 

velké prostředky na propagaci a prezentaci klubu. Lidé mají k basketbalu v Děčíně 

velice kladný vztah. V Děčíně využívají klasické formy propagace jako je vylepování 

plakátů po městě na místech tomu určených, spoty u mediálních partnerů, rádií a 

prezentace domácích utkání v regionálním tisku. Na hale je umístěn velký billboard, 

který vždy připomíná nadcházející domácí utkání. Samozřejmostí je také prezentace 

klubu na internetu. Kromě oficiálních stránek basketbalového klubu, existují 

facebookové stránky a web koubasket.cz. Jedná se o webovou stránku, kterou spravuje 

Jakub Houška, hráč a kapitán basketbalového klubu z Děčína. Na jeho stránkách můžete 

nalézt různé informace ze zákulisí klubu, ze šatny, jeho postřehy a názory, fotografie a 

mnoho dalších informací, které jsou spojené nejen s děčínským basketbalem. 

 

USK je basketbalový klub sídlící v Praze. V Praze je největší nabídka aktivit od 

kulturních akcí až po všechna sportovní utkání, ze kterých si lidé mohou vybírat. V 

Praze sídlí nespočet sportovních klubů a pro basketbalový klub z USK je velice těžké 

získat diváky do hlediště. I přes tuto složitou situaci se snaží svůj klub prezentovat a 

propagovat. Nemohou k tomu využívat prostředky, které využívají týmy sídlící v 

menších městech jako jsou například plakáty, neboť jejich dopad na veřejnost by byl 

prakticky nulový. Klub se hlavně prezentuje u svých mediálních partnerů a to 
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především v tisku. Avšak nejvíce je klub vidět na internetu na svých oficiálních 

internetových stránkách a na facebooku. 

 

Svitavy se ve svém městě propagují domácí utkání pomocí plakátů, které jsou 

vylepovány na místa, která jsou tomu určená. Svitavský klub také spolupracuje se 

školami, kam rozdává volné vstupenky a snaží se tak přitáhnout nové diváky do 

hlediště. Dále jsou využívány spoty v rádiích, kde se jedná o rádio Kiss a Český rozhlas. 

Ve Svitavách působí regionální televize, ve které také můžete shlédnout upoutávky na 

domácí zápasy Turů. Na internetu nalezneme oficiální stránky klubu a facebookové 

stránky klubu.   

 

Chomutov propaguje svá domácí utkání především pomocí plakátů, které jsou 

vylepovány po městě, dále se jedná o spolupráci s mediálními partnery, kde se objevují 

články v místním tisku a různé spoty v regionálním rádiu, které upozorňují na domácí 

utkání Levhartů. Městem také před blížícím se utkáním projíždí ozvučený automobil, 

který z amplionu podává informace k nejbližšímu domácímu utkání. Samozřejmostí je 

prezentace klubu na oficiálních stránkách a na facebooku. 

 

Opava ke své prezentaci používá klasické formy propagace. Jedná se plakáty, které 

jsou vylepovány ve městě a články v regionálních novinách. Na internetu poté můžeme 

nalézt oficiální stránky basketbalového klubu. 

 

Ústí nad Labem propaguje svá domácí utkání pomocí klasických, ale také moderních 

forem reklamy. Mezi ty klasické patří vylepování plakátů po městě, billboard, který je 

umístěn před basketbalovou halou, velká plachta, která je umístěna v obchodním centru 

a spoty v regionálním rádiu. Mezi modernější formy reklamy poté patří reklama na 

LCD obrazovkách umístěných v obchodním centru a LCD obrazovky umístěné v 

městské hromadné dopravě. Na internetu se klub prezentuje na svých oficiálních 

stránkách a na facebooku. Basketbalový klub se také snaží spolupracovat s hokejovým 

klubem, kdy během hokejového utkání jsou prezentovány termíny domácích utkání v 
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basketbale. Tato spolupráce funguje také opačným směrem. Oba kluby mezi sebou 

komunikují a snaží se nacházet takové termíny, aby si zápasy vzájemně nekolidovaly. 
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5.7. Propagační a charitativní akce týmů Mattoni NBL 

Ke své propagaci a zviditelnění týmy působící v Mattoni NBL využívají také různých 

propagačních akcí, kterých se zúčastňují především hráči daného týmu. Tyto akce slouží 

především k přitáhnutí nových fanoušků a ke zvýšení povědomí o basketbalovém klubu 

v daném městě. Některé akce jsou poté spojeny s charitativní činnosti, neboť sportovci 

si uvědomují, že mohou využít svoje postavení k tomu, aby rozdávali radost a pomáhali 

lidem, kteří to potřebují. 

 

Na začátek bych zmínil ojedinělou charitativní akci, která se týká celé basketbalové 

ligy, tedy všech týmů působících v Mattoni NBL. Jedná se o akci s názvem Každý koš 

pomáhá, kterou pořádají kluby Mattoni NBL ve spolupráci s redakcí sportu České 

televize. Tato charitativní akce vznikla už v roce 2007. Před začátkem akce se vždy 

vybere jedna konkrétní osoba, pro kterou bude tato akce určena. Zpravidla se jedná o 

malé děti s nějakým druhem postižení nebo pro děti ze slabých sociálních poměrů. 

Během sezóny se poté určí jedno hrací kolo, ve kterém tato akce bude probíhat. Za 

každý vstřelený bod je pak na konto připsáno deset korun od daného střelce a sto korun 

od klubu. Samozřejmostí je, že kluby i hráči přispívají větší částky. Do akce se také 

zapojily kluby z nejvyšší ženské basketbalové soutěže a rozhodčí. Tato akce je také 

prezentována v televizi a přispívat mohou také obyčejní lidé prostřednictvím dárcovské 

sms. Zapojením všech složek vrcholového basketbalu najednou se tak charita Každý 

koš pomáhá stává ojedinělým počinem, který překračuje hranice českého sportu. 

 

Jak bylo popsáno v předchozím textu všechny kluby se podílejí na akci Každý koš 

pomáhá, ale to neznamená, že to je jediná charitativní činnost, kterou dělají. Naopak 

kluby se snaží pomáhat mnohem více. 

 

Nymburk v uplynulé sezóně pořádal několik propagačních a charitativních akcí. 

Nebylo jich tolik kolik by si vedení představovalo. Zde to ovšem bylo způsobeni 

velikou mírou zápasového vytížení hráčů a velkého cestování. I přes tyto komplikace 

nymburští hráči navštívili leteckou základnu v Čáslavi, kde se seznamovali s uměním 

pilotů a technikou. Ve škole v Sadské byl uspořádán tzv. Den učitelů, kdy se 
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profesionální hráči proměnili v učitele a vyzkoušeli si, jaké to je stát za katedrou před 

třídou plnou žáků. Z charitativních projektů bych zmínil příspěvky pro nadaci Ping 

bubble, která pomáhá lidem, konkrétně teenagerům, kteří onemocněli rakovinou. 

Během Vánoc poté hráči navštěvují nemocnice a dětský domov v Nymburce a rozdávají 

dětem různé hračky a dárky. 

 

Prostějov pořádal také akce, které vedly k jeho zviditelnění a k zvětšení zájmu o 

basketbal především v řadách dětí. Prostějovští hráči rozdávali dětem ve školách 

vysvědčení a také se zúčastnili náboru dětí do přípravek basketbalového klubu. Co se 

týče charity, tak prostějovský klub spolupracuje se zoologickou zahradou v Olomouci, 

kde přispívá na orla. Prostějov si toto zvíře nevybral náhodou, neboť klub má znaku 

právě orla. Tradicí poté je v Prostějově návštěva dětského oddělení v nemocnici a 

rozdávání dárků. 

 

Ostrava a její hráči se také zúčastnili akcí, které pomáhají ke zviditelnění klubu. 

Konkrétně se jednalo o oslavy třináctého výročí obchodního centra Futurum, kde byli 

přítomno někteří hráči a rozdávali autogramy fanouškům. Basketbalová klub z Ostravy 

dále pořádá basketbalový kemp, kde bude hlavním trenérem bývalý hráč Ostravy, 

Marek Stuchlý. Basketbalisté se podílejí také na charitě, kdy během Vánoc navštěvují 

základní školy a nemocnice a rozdávají dětem dárky. 

 

Pardubice dělají spoustu akcí, které pomáhají k propagaci klubu. Jedná se o různé 

druhy akcí, které se zaměřují na setkání s obchodními partnery a sponzory, fanoušky, 

dětmi apod. Mezi akce pro obchodní partnery a sponzory patří tenisový turnaj pro 

obchodní partnery, kterého se zúčastnilo vedení klubu, golfový turnaj pro obchodní 

partnery, kterého se zúčastnil celý tým. Pro fanoušky poté basketbalový klub pořádal 

následující akce, trénink fanoušků s týmem, propagace východočeského basketbalu, kdy  

bylo uspořádáno basketbalové utkání ve Chrudimi, multikulturní týden v Pardubicích a 

rozloučení se sezónou. Nejvíce akcí je poté pořádáno ve spojení v dětmi. Jedná se  o 

společný trénink týmu s mládežnickými týmy BK Pardubice, uspořádání sportovního 

dne pro děti, angličtina na základní škole, kde zahraniční hráči z týmu byli na besedě a 
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odpovídali dětem na zvídavé otázky, příměstský tábor Aquacentra Pardubice, podpora 

národního festivalu v minibasketbalu, tréninky, které hráči vedli v Heřmanově Městci a 

Přelouči. Pardubice se také zapojují ve veliké míře na poli charity a pomoci druhým. 

Mezi jejich projekty se dají zařadit účast na Dni pardubické krajské nemocnice, focení 

kalendáře s dětským domovem, návštěva dětských domovů, mateřských školek a 

dětských oddělení v nemocnicích v období Vánoc, kde hráči rozdávají dětem dárky. 

Před Vánoci byl také uspořádán trénink s dětmi z dětského domova. Poslední takovouto 

akcí poté byly Valentýnské odběry krve, které napomohly k získání nových dárců.   

 

Kolín pořádal v minulé sezóně akce, které vedly ke zviditelnění a propagaci klubu. 

Basketbalový klub se prezentoval na sortovním dni pro děti, kde si děti mohly zkusit 

zaházet na koš a za to pak dostávaly různé sladkosti. Hráči také během sezóny 

navštěvují školy, kde jsou pořádány besedy s žáky těchto škol a tréninky mládeže, kde 

předávají svoje zkušenosti mladým basketbalistům. Po sezóně se v Kolíně koná 

streetbalový turnaj, který je pořádán basketbalovým klubem. Tento turnaj se koná na 

den dětí v areálu plaveckého bazénu v Kolíně a je určen převážně pro děti. Během 

sezóny se pořádaly různé charitativní akce. Před Vánoci hráči navštívili kojenecký ústav 

v Kolíně a dětské oddělení v nemocnici, kde pak dětem rozdávali dárky. Těsně před 

Vánoci se také pořádal Vánoční basketbalový maraton. Při této charitativní akci se hraje 

basketbal 24 hodin v kuse a vybrané finanční prostředky jsou použity pro dobré účely. 

 

Děčín se z hlediska akcí zabývá převážně charitou. Děčínští basketbalisté navštívili 

dětské oddělení v nemocnici a také dva dětské domovy. Zde rozdávali dětem nejen 

dárky, ale především radost. Během sezóny byla také pořádána dražba dresu Jakuba 

Houšky. Výtěžek z této dražby byl dán na nadační fond. V Děčíně také dražily věci 

hráčů z uplynulé sezóny, fotografie, plakáty apod. Na internetových stránkách Jakuba 

Houšky, byla pořádána internetová aukce, kde se dražil basketbalový míč, který 

podepsaly všichni hráči z basketbalového klubu. V této sezóně se konal také ples, který 

pořádal basketbalový klub z Děčína. Plesu se zúčastnili někteří hráči z prvoligového 

týmu a měli zde také vystoupení s nemalým úspěchem.  
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USK se také snaží propagovat pomocí různých akcí. Jedná se především o návštěvy 

dětských domovů, kde hráči rozdávají různé dárky. Hráči také chodí navštěvovat školy, 

kde s dětmi vedou besedy, kde odpovídají na zajímavé dotazy od dětí. Hráči se 

zúčastňují tréninků mládeže, kde předávají zkušenosti mladým basketbalistům. 

Basketbalový klub z USK pořádá turnaj pro mládežnická družstva. Jedná se především 

o mládežnická družstva z Prahy. Ceny na tomto turnaji vítězům předávají hráči z týmu 

Mattoni NBL. 

 

Svitavy také pořádají akce na zviditelnění a propagaci klubu. Hráči navštěvují školy, 

kde se pořádají besedy s dětmi. Hráči se také podílejí na náboru nových basketbalistů do 

přípravek. Ve Svitavách se také zabývají charitou. Jedná se především o návštěvu 

kojeneckého ústavu nebo speciální mateřské školky. Hráči zde dětem rozdávali dárky. 

Klub se také podílel v nemocnici na podpoře k získání nových dárců krve. Tato akce 

byla úspěšná a do nemocnice přitáhla nové dárce krve.   

 

Chomutov pořádá ve svém městě akce na propagaci basketbalu. Chomutovský klub 

spolupracuje s Domovem dětí a mládeže v Chomutově. Děti navštěvují hromadně 

zápasy Mattoni NBL nebo mládežnických týmů. Pro tyto děti jsou také organizovány 

společné tréninky s mládežnickými týmy pod vedením hráčů z A mužstva. 

 

V Opavě se pořádá každý rok streetbalový turnaj, jehož patronem se opavský 

basketbalový klub. Co se týče charitativní činnosti, tak zde opavští hráči nakupují dárky 

pro dětský domov, které jim pak osobně předávají. 

 

V Ústí nad Labem pořádají akce na zvýšení návštěvnosti a propagaci klubu. Ke 

zvýšení návštěvnosti se pořádala akce na nedalekých studentských kolejích, kde byli 

přítomni hráči a snažili se přesvědčit studenty, aby navštívili jejich zápasy. Při této 

příležitosti jim nabízeli volné vstupenky. Druhou akcí na propagaci basketbalu v Ústí 

byla valentýnská akce v restauraci, kde se hráči z prvoligového týmu přeměnili v 

číšníky a obsluhovali zde hosty. Z charitativní činnosti bych zmínil návštěvy v dětských 
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domovů a příspěvek pro zoologickou zahradu. Konkrétně se jedná o příspěvek na pandu 

červenou, kterou má klub ve svém logu. 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

Nymburk má velice dobrou propagaci klubu. Využívá mnoho nástrojů komunikace 

s fanoušky, ale zaměřuje se především na propagaci zápasů VTB Ligy a Eurocupu. 

Návštěvnost na české lize je poté nízká. Nymburk by se tedy měl zaměřit na přitáhnutí 

nymburských diváků do hlediště. Basketbal je v Nymburce sport číslo jedna a zasloužil 

by si větší návštěvnost. Doporučil bych pořádat více propagačních akcí přímo ve městě 

Nymburce, využít nymburského posvícení nebo dalších kulturních akcí, které se ve 

městě konají, zavítat do škol a snažit se přilákat do hlediště děti. Z tohoto důvodu bych 

na zápasy Mattoni NBL zavedl speciální zvýhodněné rodinné vstupné. Myslím si, že by 

to mohlo zvednout návštěvnost na zápasech domácí ligy. Lidé o basketbalu v Nymburce 

vědí, ale nechodí na něj tak, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Myslím si, že klub se 

nymburským fanouškům trochu odcizil a měl by se je pokusit získat zpět. 

 

Prostějov, tým, který skončil na druhém místě v posledním ročníku Mattoni NBL, by 

svou propagaci měl razantně zlepšit. Prostějov se poslední sezónu potýkal s obrovskými 

finančními problémy a všechny své finanční prostředky vynaložil na pokrytí dluhů a na 

samotnou propagaci jim nezbyly žádné finanční prostředky. Tento fakt se musí v příští 

sezóně změnit. Prostějov v plné míře využívá médií k prezentaci domácích utkání. 

Avšak co v Prostějově chybí je doprovodný program během utkání. Klubu bych 

doporučil, aby při přestávkách zavedl vystoupení roztleskávaček, vystoupení tanečních 

skupin, vystoupení žonglérů, soutěže pro diváky apod. Prostějov by měl pozvednout 

svoje domácí utkání na vyšší úroveň. Zápas by měl mít nějakou další přidanou hodnotu, 

která by přilákala nové diváky do hlediště. Dále bych prostějovskému klubu doporučil 

prohloubit spolupráci s ženským volejbalovým klubem. Jednalo by se o sjednocení 

termínové listiny, aby se domácí zápasy obou týmů hrály ve stejný den. Mohli by být 

distribuovány vstupenky, které by platili na obě dvě utkání. Myslím si, že by to mohlo 

přitáhnout nové diváky do hlediště.   

 

Ostrava má velmi dobrou diváckou návštěvnost. Její hala během utkání Mattoni NBL 

je skoro vždy zaplněná. K zaplněnosti haly přispívá dobrá práce managementu na 

propagaci a prezentaci klubu ve městě. Klub velmi dobře využívá rozhlas, tisk, internet, 
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sociální sítě a podobně. Klubu bych však doporučil snažit se prohloubit spolupráci 

s kluby z ostatních sportů, jako je například Baník Ostrava, Vítkovice apod. Ze 

spolupráce s těmito kluby by mohl ostravský tým těžit. Dále si myslím, že by se měl 

ostravský tým více snažit prezentovat pomocí jednorázových akcí, uspořádat sportovní 

den pro děti, pořádat streetbalový turnaj apod. V Ostravě, jelikož je to velké město, je 

mnoho možností pro realizování takových projektů, které by přitáhly do hlediště nové 

diváky. 

 

Pardubice, dle mého názoru, mají nejlépe propracovaný systém prezentace a propagace 

klubu na veřejnosti. Pardubice velmi dobře využívají různé druhy komunikace s diváky, 

pořádají mnoho propagačních a charitativních akcí, kterých se zúčastňují hráči z klubu, 

program během utkání je velice rozmanitý a nabízejí také široké množství 

mechandisingových produktů. Je velmi těžké doporučit Pardubicím co zlepšit. 

Pardubice jdou tím správným směrem a měly by v takto nastaveném trendu pokračovat. 

 

Kolín využívá velmi omezenou formu prezentace a propagace klubu na veřejnosti. 

Kolín se prezentuje na veřejnosti pouze formou plakátů, rozhlasu a tisku. Kolínu bych 

doporučil, aby začal využívat moderní komunikační média. Jedná se především o 

facebook, který je levnou a nenáročnou formou prezentace. Dále by se daly využít 

reklamní plochy v obchodním centru, kam denně zavítá nespočet zákazníků. Kolín by 

také měl zlepšit program během utkání. Dále by se měl Kolín zaměřit na spolupráci 

s ostatními sportovními kluby, které ve městě sídlí. Jedná se o spolupráci ve formě 

společných vstupenek a nekolidování si termíny zápasů. Kolín by měl také zlepšit 

propagaci svého klubu mimo město Kolín. Měl by se snažit přitáhnout nové fanoušky 

především ze směru Kutná Hora či Uhlířské Janovice. Tím že využívá pouze omezené 

formy propagace, nemůže se mu to zatím v této době podařit.   

 

Děčín patří mezi kluby s jednou z největších návštěvností v lize. Lidé v Děčíně na 

basketbal pravidelně a rádi chodí, přestože vstupenky v Děčíně jsou nejdražší mezi 

kluby v Mattoni NBL. Hala v Děčíně je na zápasy Mattoni NBL zaplněná průměrně 

z 80 procent. Děčínský klub využívá klasických komunikačních kanálů, které jsou 
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v tomto městě dostačující. Basketbal je v Děčíně sport číslo jedna, má zde silnou tradici 

a lidé v Děčíně basketbal milují. Samotné utkání provází bohatý doprovodný program, 

takže se diváci vůbec nenudí. Propagační akce, které pak klub pořádá, mají převážně 

charitativní charakter. Je těžké Děčínu doporučit něco ke zvýšení návštěvnost, když 

jeho hala je skoro vždy zaplněná. Děčínu by slušela basketbalová hala, která by měla 

kapacitu kolem 2000 diváků. Myslím si, že by bylo v možnostech klubu tuto halu 

pravidelně naplňovat. Jednalo by se ovšem poté o zvýšení propagace klubu především 

mimo město Děčín. Velice zajímavá by bylo navázání spolupráce s městy, jako jsou 

Česká Lípa, Česká Kamenice či Varnsdorf a přilákání nových fanoušků z těchto měst. 

 

USK je klub sídlící v Praze, kde je velmi silná sportovní a kulturní konkurence. To se 

projevuje také na návštěvnosti. Přestože USK nabízí svoje vstupenky na zápasy za 

nejnižší cenu, návštěvnost na průměrná návštěvnost je nejmenší ze všech klubů 

v Mattoni NBL. V příští sezóně by měl být realizován program USK 2013, ve kterém 

by měly být spuštěny nové internetové stránky klubu, během utkání by se měl vylepšit 

doprovodný program a USK by mělo mít vlastního maskota. USK bych doporučil, 

jelikož je to univerzitní klub, aby se snažil přilákat do diváckých řad co nejvíce 

studentů. Stálo by za zamyšlení pořádat různé sportovní akce přímo na půdě univerzit či 

na kolejích, kde jsou studenti ubytování a touto formou dát o sobě vědět. Nebylo by od 

věci nabízet studentské permanentky nebo vstupenky s nějakým bonusem či přidanou 

hodnotou, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti na utkáních Mattoni NBL. Pokud se 

USK nestane špičkovým týmem, který bude hrát pravidelně o medaile, je velice těžké 

v tak silné konkurenci přilákat a uspokojit potřeby diváků, ale u studentů, kterým jde 

především o zábavu a vyplnění volného času, by se to mohlo podařit. Mohli by se 

ztotožňovat s filosofií USK, kde dávají příležitosti mladým hráčům. 

 

Svitavy využívají ke své propagaci a prezentaci klasických komunikačních kanálů. 

Jedná se především o vylepování plakátů, internet a rádio. Program během utkání je 

také standartní, jedná se především o roztleskávačky a poločasové vystoupení. Ve 

Svitavách pořádají také jednorázové akce pro zvýšení divácké návštěvnosti. Jedná se 

především o akce charitativního charakteru. Svitavy uskutečňují svoji propagaci pouze 

ve městě Svitavy. Jelikož Svitavy jsou malé město, měl by se klub snažit propagovat 
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basketbal mimo území města. Svitavám bych doporučil například pořádání turnaje 

mládeže či amatérských basketbalových družstev z měst z okolí, která jsou podobně 

velká jako Svitavy. Jedná se například o Litomyšl, Moravskou Třebovou, Poličku, 

Mohelnici, Českou Třebovou apod. Dále by se mohly pořádat besedy na školách 

v těchto městech, které by mohly přivést děti do hlediště nebo do přípravek klubu. 

Svitavy jsou v tomto mikroregionu jediným klubem provozující sport na nejvyšší 

úrovní, tak by se měl pokusit přilákat diváky právě i z okolních měst. 

 

Chomutov basketbalovému klubu z Chomutova již bohužel nemohu doporučit nic, co 

by měl v příští sezóně zlepšit, neboť v průběhu psaní této diplomové práce, došlo 

ke krachu basketbalového klubu z Chomutova a následnému odstoupení z Mattoni 

NBL. 

 

Opava propaguje svoje domácí zápasy pouze pomocí plakátů ve městě a inzerce 

v novinách. Zde by Opava měla mnohem více využít dalších médií. Doporučil bych 

začít využívat rozhlas a v neposlední řadě také internet, speciálně sociální sítě, které 

jsou v dnešní době velice silným komunikačním médiem. Dále bych Opavě doporučil 

ke zvýšení divácké návštěvnosti, aby pořádala sportovní akce pro školy nebo širokou 

veřejnost a pořádala besedy na školách a pokusila se získat nové fanoušky z řad dětí. 

Velkou nevýhodu vidím v tom, že opavský klub nenabízí žádné permanentky. To bych 

se určitě do příští sezóny pokusil změnit. Opava má velice nádhernou halu, která skýtá 

spoustu možností. Z basketbalového utkání by se zde mohla udělat velice dobrá show. 

Zatím co se týče programu, tak se jedná pouze o vystoupení roztleskávaček. Zde bych 

k tomu připojil ještě divácké soutěže a různá vystoupení, nejen roztleskávaček.  

 

Ústí nad Labem má velmi dobře propracovanou koncepci propagaci klubu. Klub má 

pokryté různé druhy komunikace s diváky od plakátů, rozhlasu, tisku, internetu až po 

billboardy a citylighty. V Ústí také pořádají spoustu propagačních a charitativních akcí, 

a přestože tým skončil na posledním místě tabulky, návštěvnost na utkáních nebyla tak 

malá, jak by se mohlo zdát. Velice dobrá je spolupráce s hokejovým klubem. Ústí bych 

doporučil zaměřit ještě svoje aktivity na studenty. Nedaleko haly se nacházejí 
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studentské koleje a zde vidím potencionální fanoušky klubu. Stálo by zvážené uspořádat 

sportovní den nebo basketbalový turnaj jen pro studenty vysoké školy. Myslím si, že by 

to mohlo přitáhnout studenty do hlediště. Ústí spolupracuje také s klubem Dresden 

Titans, takže zde vidím také potenciál získat fanoušky také z Německa. Na tuto sortu 

fanoušků by se měl ústecký klub také zaměřit. 

 

Využívání internetu a zaměření propagace 

Všeobecně by se dalo říci, že kluby v Mattoni NBL by měly zlepšit svoji 

marketingovou strategii a propagaci. Kluby by se měly snažit co nejvíce využívat 

především moderní média. V mnohem větší míře by se měly zaměřit na prezentaci a 

propagaci na internetu. V této souvislosti bych doporučil týmům, aby jejich domovské 

internetové stránky byly ve stejné nebo podobné formě, jak grafické, tak obsahové. 

Informace na těchto stránkách by měly být aktuální, aby fanoušek mohl získat co 

nejvíce informací. Pokud by formát internetových stránek klubů byl podobný nebo 

stejný, zlepšilo by to vyhledávání informací a fanoušci by tak mohli snadněji získávat 

informace z jiných klubů. Samozřejmostí by měly být odkazy na kluby Mattoni NBL. 

Kluby by se také měly na internetu prezentovat na sociálních sítích jako je facebook, 

twitter. Velice zajímavou formou prezentace by bylo psaní blogů či článků, přímo hráči 

či realizačním týmem. Myslím si, že takovéto zákulisní informace by fanoušky určitě 

zajímaly. 

 

Basketbal je velice dynamická hra, ve které se stále něco děje. Člověk při sledování 

basketbalového zápasu má vždy na co koukat. Neustále se mění různé situace a hra 

mívá většinou spád. Tato dynamičnost a neustálá akce má za následek, že basketbal 

přitahuje mladší diváky a fanoušky. Basketbaloví fanoušci, v porovnání s fanoušky 

z ostatních sportů, patří mezi ty slušnější. V hledišti basketbalových hal v České 

republice nenalezneme násilí a jen výjimečně hrubé slovní výrazy. Takovéto prostředí 

je ideální pro návštěvu s celou rodinu. Kluby by měly zaměřit své marketingové akce na 

tyto dvě cílové skupiny, mladší lidé a rodiny s dětmi. V nabídce klubů by se měly 

vyskytovat permanentní vstupenky pro mladé lidi s různými výhodami např. 

zvýhodněný vstup do kina, pivo ke vstupence apod. Kluby by také měly zavést rodinné 

vstupné. 
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Jak je uvedeno v předchozím odstavci, tak na basketbal chodí především mladší lidé a 

cílem klubů by mělo být přitáhnout do hlediště mnohem více dětí s rodinami. Tímto 

směrem by se měl ubírat také prodej merchandisingových produktů. Kluby by měly 

setrvat u klasických produktů, jako jsou dresy, vlaječky, samolepky a další drobné 

předměty, které se již úspěšně prodávají, ale měly by k nim přibýt hračky s logem 

klubu. Merchandisingová kampaň zaměřená na děti, by mohla zvýšit návštěvnost na 

utkáních. Děti hračky milují, hrají si s nimi a ještě více by se mohly ztotožnit s klubem a 

chtít pravidelně chodit se dívat na zápasy. Z ohledem na děti by měl být v každé hale 

vybudován dětský koutek, kde by si děti, v případě že je hra nebude až tak moc bavit, 

mohli hrát a nerušily tak svoje rodiče od sledování zápasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 74 - 

7. ZÁVĚR 

Basketbal bychom v Čechách mohli, z hlediska popularity kolektivních sportů, zařadit 

na třetí místo za fotbal a hokej. Na třetí místo se ovšem tlačí další sporty a to především 

volejbal a floorbal. V této konkurenci basketbal o své fanoušky musí tvrdě bojovat. 

Kluby v Mattoni NBL k tomu využívají různé marketingové nástroje, které jim 

pomáhají udržet si stávající fanoušky a přitáhnout fanoušky nové. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že basketbal je velmi atraktivní, dynamická hra, která 

přitahuje především mladší diváky a děti. Především na tyto skupiny lidí by měly kluby 

zaměřit svoji pozornost a přizpůsobit marketingovou strategii.  

 

Marketingové strategie jednotlivých klubů se liší. Z analýzy vyplývá, že marketingové 

strategie klubů v Mattoni NBL jsou sice velmi podobné, ale nalezneme v nich určité 

rozdíly. Tyto rozdíly jsou dány především tím, kde klub působí, jak si stojí v tabulce 

apod. Ze zjištěných výsledků by se dalo říci, že kluby které sídlí ve velkých městech, 

kde je velká konkurence, musí vynaložit velké množství prostředků na propagaci a 

prezentaci klubu. Na rozdíl kluby, které sídlí v menších městech, nemusejí na propagaci 

a prezentaci klubu vynakládat tak velké prostředky. Neznamená to ovšem, že kluby 

z menších měst nemají žádnou marketingovou strategii, ba naopak, jejich cílem je získat 

fanoušky z blízkého okolí. Počet fanoušků v halách závisí také na postavení týmu 

v tabulce. Týmy, které jsou v přední části tabulky, mají haly více zaplněné než ty, které 

se krčí na chvostu. 

 

Kluby také v posledních letech začaly mnohem více využívat moderní komunikační 

média. Samozřejmě se i nadále používá vylepování plakátů, inzerce v novinách nebo 

spoty v rádiích, avšak mnohem více se začíná využívat především internet a sociální 

sítě. Důvod je jasný. Je to velmi levný způsob propagace a prezentace klubu s velkým 

dosahem účinnosti. Mezi nové způsoby propagace také patří reklamy na citylightech, 

billboardech, LCD obrazovkách apod. 
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Jak jsem již napsal výše v této práce, kluby mají marketingové strategie podobné, avšak 

s malými odlišnostmi. Tato práce měla za úkol porovnat diváckou návštěvnost na 

utkáních Mattoni NBL, ale především porovnat marketingové strategie klubů Mattoni 

NBL. Toto porovnání by mělo sloužit klubům jako vzor, ze kterého by mohli čerpat při 

tvoření svých budoucích marketingových strategií. Z této práce by měly získat přehled o 

různých formách propagace a prezentace, které by pak mohli využít ve vlastním klubu. 
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PŘÍLOHY 

1. Jaká je Vaše průměrná návštěvnost na utkání Mattoni NBL? 

2. Kolik stojí vstupné na Vaše zápasy? 

3. Jaké máte druhy vstupného? 

4. Kolik máte prodaných permanentek a jaké máte druhy permanentek? 

5. Jaké výhody mají držitelé permanentek? 

6. Jaká je kapacita Vaší haly? 

7. Jakým způsobem propagujete domácí utkání? 

8. Pořádáte některé propagační akce, kterých se zúčastňují Vaši hráči? 

9. Jaký je doprovodný program během utkání? 

10. Nachází se v hale občerstvení, Fan shop, VIP zóna? 

11. Jaké produkty nabízíte ve Fan shopu? 

12. Podílíte se na nějaké charitativní činnosti? 

13. Kolik procent Vašeho rozpočtu je zisk ze vstupného? 

14. Kolik procent Vašeho rozpočtu je zisk z prodeje produktů merchandisingu? 

15. Máte Fan klub? Jaké jsou podmínky jeho členství? Kolik má členů? 

16. Jak si stojí basketbal ve Vašem městě?  

 

 

 

 


