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Abstrakt 

 

Název:  Národní fotbalový stadion a postoj veřejnosti k jeho výstavbě 

 

Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit postoj veřejnosti k výstavbě 

národního fotbalového stadionu v České republice. Výzkum je prováděn 

pomocí dotazníkového šetření. Z výsledků dotazování vyplývá, jak se 

fotbalová veřejnost dívá na tento projekt, a jaké jsou představy veřejnosti 

o výstavbě národního fotbalového stadionu. 

 

Metody: Problematika výstavby stadionu byla analyzována prostřednictvím 

popisné analýzy. Pro zjištění vztahu veřejnosti k národnímu fotbalovému 

stadionu byla použita metoda elektronického dotazování. 

 

Výsledky: Z výsledků tohoto šetření vyplývá, že fotbalová veřejnost není jednotná. 

Nicméně většina fotbalové veřejnosti projekt výstavby národního 

fotbalového stadionu v České republice podporuje.  

 

Klíčová slova: stadion, fotbal, postoj, veřejnost, marketingový výzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:  National football arena issue and public attitude to its construction 

 

Objectives:  The main aim of this bachelor thesis is to find out Czech public attitude 

toward a national football arena construction. This research was 

conducted through a questionnaire survey. The results have shown 

football public opinion on the national football arena project and the 

main public ideas about the construction. 

 

Methods:   A descriptive analysis was used to analyze the national football arena 

issue. Electronic version of questionnaire survey has been used to find 

out public attitude to national football arena construction.  

 

Results:  The results of this research have shown the diversity of Czech public 

attitude. However, we can claim that most of football public supports 

the national football arena construction.    

 

Keywords:  arena, football, attitude, public, marketing research 
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1 ÚVOD 

Při výběru bakalářské práce jsem si chtěl zvolit téma, které by mi bylo blízké a zaujalo 

mě svým obsahem. Problematika národního fotbalového stadionu obě tyto skutečnosti 

splňuje. Fotbal je součástí mého života už od malička a aktivně nebo pasivně se mu 

věnuji téměř každý den. 

Fotbal je celosvětový fenomén a podobné postavení má i v České republice. Pasivně 

sledují fotbal na stadionech a prostřednictví televizních přenosů statisíce lidí. Aktivních 

hráčů čítá databáze Fotbalové asociace 280 000, hrají ve více než 15 000 klubech. 

Jedno fotbalové mužstvo má však mezi nimi výsadní postavení, tím mužstvem je česká 

fotbalová reprezentace. 

Utkání fotbalové reprezentace patří v České republice mezi nejsledovanější 

a především zápasy s úspěšnými týmy přitahují od televizních obrazovek na stadion 

tisíce diváků. Produkt fotbalové reprezentace tvoří kromě herního výkonu, také stadion, 

na kterém reprezentace svá utkání hraje. Fotbalová reprezentace v současnosti 

pro domácí utkání využívá stadiony fotbalových klubů, jejichž kvalita je však 

nevyrovnaná a leckdy ani nemají požadovanou kapacitu. Právě z těchto důvodů 

se myšlenka výstavby národního stadionu v minulosti objevila už několikrát. Projektů, 

plánů a studií už bylo vytvořeno nespočet, ani jedna z variant se však nikdy 

neuskutečnila. V poslední době se debata o národním fotbalovém stadionu dala opět 

do pohybu díky iniciativě předsedy Fotbalové asociace, kterým je Miroslav Pelta. 

Jak je této myšlence nakloněna fotbalová veřejnost? Souhlasí s výstavbou národního 

stadionu? Jak by takový stadion měl vypadat?  

Fotbal se hraje pro diváky, tak zní známé fotbalové klišé. Fotbalové utkání si 

bez diváků nelze představit, často se o nich mluví jako o „dvanáctém hráči“, 

který fandí, povzbuzuje a burcuje mužstvo. Stejně tak by se k fotbalové veřejnosti mělo 

přistupovat i při rozhodování o výstavbě národního fotbalového stadionu. Jsou to totiž 

především lidé s pozitivním vztahem k fotbalu, kdo by národní fotbalový stadion 

navštěvoval. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit postoj veřejnosti k výstavbě národního 

fotbalového stadionu v České republice. Výzkum je prováděn pomocí dotazníkového 

šetření. Na základě výsledků tohoto šetření lze prohlásit, jak fotbalová veřejnost nahlíží 

na tento projekt, a jaké jsou představy veřejnosti o podobě národního fotbalového 

stadionu. 

2.2 Úkoly práce 

 Studium odborné literatury zabývající se danou tématikou 

 Prostudování všech dostupných informací o národním stadionu 

 Sestavení dotazníku pro potencionální respondenty 

 Provést pilotáž 

 Provést dotazníkové šetření 

 Vyhodnocení a interpretace výsledků šetření 

  



11 

 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum se uplatňuje v případech, kdy selhává marketingový informační 

systém, ten zajišťuje shromažďování informací, jejich zpracování a využití 

pro konkrétní situaci. Pokud nejsou tyto informace dostupné, využívá se k opatření 

potřebných informací marketingový výzkum, který představuje jedinou možnost, jak 

tyto informace získat.  

Kotler uvádí, že data získaná prostřednictvím marketingového výzkumu pomůžou 

například ke zdokonalení produktu, k optimalizaci cenové politiky nebo při výběru 

nejvhodnější propagační strategie. [8] 

Smith a Albaum definují marketingový výzkum jako: „Systematické a objektivní 

hledání a analýza informací, relevantních k identifikaci a řešení jakéhokoliv problému 

v oboru marketingu“ [15, 4 s.] 

Podle Kotlera je marketingový výzkum: „Funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky 

a veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a definici 

marketingových příležitostí a problémů, vytváření zlepšení a hodnocení 

marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingovému procesu.“  [8, 406 s.] 

Kozel nahlíží na marketingový výzkum jako na: „Systematický a cílevědomí proces 

směřující k opatření určitých konkrétních informací, které nelze získat z obou 

předchozích částí informačního systému pro marketing.“  [9, 58 s.] 

Definic existuje velké množství, přesto se shodují v tom, že marketingový výzkum 

představuje systematický proces získávání informací, pomocí kterých lze odpovědět 

na požadované otázky. 

Marketingový výzkum lze klasifikovat několika způsoby, z hlediska marketingu 

rozlišujeme dva hlavní typy výzkumu: 

• kvantitativní 

• kvalitativní 
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Kvantitativní výzkum popisuje zkoumanou skutečnost pomocí proměnných, které lze 

vyjádřit čísly a k jejich zpracování lze použít statistických metod. Proto je možné 

při výzkumu využít větší množství respondentů, a to dělá výsledky výzkumu 

reprezentativnější. 

Hendl uvádí, že druhou možností je kvalitativní výzkum. Ten se zaměřuje pouze 

na jednotlivce nebo skupiny osob a snaží se interpretovat jejich pohledy na zkoumanou 

otázku. [4] 

Kozel, Mynářová a Svodová dodávají, že marketingový výzkum musí fungovat jako 

vědecká metoda. [10]  

Obecně je proto lepší, řešit problém použitím více metod a pomocí na sobě nezávislých 

informací z více zdrojů. 

3.2 Proces marketingového výzkum 

Proces marketingového výzkumu se skládá z mnoha činností, které jsou za sebou 

logicky seřazeny v pořadí, které je nutné dodržet. Pokud je vynechaný jediný krok 

z procesu, výzkum nemusí přinést odpovědi na požadované informace. 

Obrázek č. 1: Proces marketingového výzkumu 

Zdroj: [7, 118 s.] 

Definování problému a cíle je považováno za stěžejní krok v celém procesu. Problém 

by měl být zkoumán z mnoha pohledů, aby nedošlo k opomenutí některého z jeho 

důležitých aspektů. Poté následuje fáze sestavení plánu výzkumu, v té se určí, které 

informace jsou pro daný výzkum vhodné, a poté je sestaven plán výzkumu.  

Kotler dodává, že obsahem plánu výzkumu je přesný popis využitých zdrojů, 

vysvětlení konkrétních postupů a uvedení nástrojů, které jsou ve výzkumu využity. [7] 

Další krok realizace samotného výzkumu, tedy sběr informací. Ty jsou získávány 

informace na základě zvolených metod. Poté následuje analyzování a třídění získaných 

informací. Pro přehlednost jsou výsledky zaznamenány do grafů a tabulek. Poslední 

Specifikace 
problému a 
stanovení 

výzkumných 
cílů 

Sestavení 
plánu 

výzkumu 

Sběr 
informací 

Analýza 
informací 

Prezentace 
výsledků 



13 

 

fáze procesu je prezentace výsledků a závěrů plynoucích z daného výzkumu, a zda bylo 

dosaženo jeho cíle. 

3.2.1 Zdroje informací 

Z hlediska marketingového výzkumu zdroje informací vypovídají o tom, kde získat 

data, která lze využít v konkrétním výzkumu. Zdroje dat jsou rozdělena podle účelu, 

ke kterému byla shromážděna na primární a sekundární. 

Primární data jsou informace, které mají specifický účel, a je nutno nově získat 

a shromáždit. Hlavní výhodou primárních údajů je jejich aktuálnost a konkrétnost. 

Nevýhodou je finanční a časová náročnost při jejich získávání. 

Příbová uvádí, že zdrojem primárních dat je zkoumaná jednotka, kterou představuje 

jednotlivec, domácnost nebo firma. Data se získávají prostřednictvím vlastního 

výzkumu a slouží k potřebám konkrétního marketingového výzkumu. Jedná se tedy 

vždy o nové informace, které nelze nikde dohledat. [13] 

Kotler primární zdroje dále dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní zdroje primárních údajů 

představují zaměstnanci firmy, ve které je prováděn daný marketingový výzkum. 

Vnější zdroje představují ostatní účastníci trhů, jako například dodavatelé, odběratelé 

nebo veřejnost. [6] 
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Obrázek č. 2: Primární údaje 

 

Zdroj: [13, 44 s.] 

Sekundární data jsou data sesbírána k jinému účelu, než je řešený problém, přesto 

jsou pro daný výzkum použitelná.  

Horáková uvádí, že sekundární data se používají vždy, když není nutné provádět vlastní 

výzkum, protože data jsou zpravidla dostupná už ve chvíli zahájení výzkumu. Jejich 

cena je výrazně nižší než u primárních zdrojů a často přináší údaje pro výzkumníka 

nedostupné. Využitelnost sekundárních dat závisí na zdroji, ze kterého pocházejí. 

Ten by měl poskytovat aktuální a nezkreslené informace, jinak může dojít 

ke znehodnocení výzkumu. [13] 

Sekundární data dále dělíme podle toho, odkud jsou informace čerpány, na zdroje dat 

interní a externí.  
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Tabulka č. 1: Zdroje sekundárních údajů 

Zdroje sekundárních údajů 

INTERNÍCH 

Zdroje sekundárních údajů 

EXTERNÍCH 

Výkazy nákladů a tržeb, zisků a ztrát 
Podklady vládních orgánů, veškerá legislativa, nařízení 

státních a místních orgánů 

 Finanční plány, veškeré rozpočty, 

prodejní výkazy 
Zprávy statistických úřadů, publikace hospodářských komor 

Přehledy výroby, evidenční přehledy 

výrobků, přehledy dle trhů, dle časových 

období 

Odborné publikace, rozbory, analýzy, prohlášení a prognózy 

Databáze dodavatelů, konkurentů, 

prostředníků, zákazníků, registrace 

Sdělovací prostředky, noviny, časopisy, bulletiny, inzerce, 

prospekty a katalogy 

Korespondence se zákazníky, 

Reklamace 
Obchodní živnostenský rejstřík 

Zprávy z obchodních cest, z konferencí, 

výstav, veletrhů, předchozích výzkumů 

Informace konkurence, údaje marketingových agentur, 

internet, informační databáze, informace od nezávislých 

hodnotitelů, výzkumné zprávy 

Zdroj: [13, 44 s.] 

3.2.2 Metody a techniky sběru primárních dat 

Metody a techniky sběru dat představují způsoby shromažďování primárních dat, které 

umožňují evidovat výskyt jevů, chování lidí, jejich názory, postoje a motivy. 

Mezi základní techniky marketingové výzkumu dle Foreta patří: 

• pozorování 

• dotazování  

• experiment [2] 

Volba vhodné metody závisí především na konkrétních podmínkách výzkum 

a  na povaze zjišťovaných údajů. Každá z metod má své využití, proto nelze 

jednoznačně určit, která z nich je nejvhodnější. 

3.2.3 Pozorování 

Dle Kotlera je pozorování proces shromažďování primárních informací. To je 

prováděno vyškoleným pracovníkem neboli pozorovatelem, který sleduje 

a zaznamenává zkoumané reakce nebo vzorce chování. Pozorování probíhá bez aktivní 

účasti pozorovaného, nedochází tedy k interakci mezi pozorovaným a pozorovatelem, 

jenom tak může být zajištěna objektivita pozorování. [6] 
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Výhodou pozorování je nezávislost na tom, jestli je pozorovaný ochotný spolupracovat. 

Pokud pozorovaný neví, že je sledován, nemůže odmítnout být součástí výzkumu nebo 

záměrně změnit své chování. Nevýhodou pozorování je časová náročnost, vysoké 

nároky na pozorovatele a v neposlední řadě složitá interpretace vypozorovaných údajů.  

Kozel uvádí, že v marketingovém výzkumu se využívá pět variant pozorování: 

Obrázek č. 3: Typy pozorování  

 

Zdroj: [9, 65 s.] 

3.2.4 Experiment 

Při experimentu se provádí testování, pomocí kterého se sleduje vliv jednoho jevu 

(závisle proměnná) na druhý jev (nezávisle proměnná).  

Foret experimenty dělí v závislosti na prostředí, ve kterém probíhají. V uměle 

vytvořeném a zvlášť organizované prostředí se provádí laboratorní experimenty, ty se 

nejčastěji využívají k testování výrobků. Pokud experiment probíhá v přirozeném 

prostředí, jedná se o experiment terénní. [2] 

3.2.5 Dotazování 

Jedná se o nejrozšířenější postup v marketingovém výzkumu a existuje několik 

možností, jak dotazování provádět.  

Malý říká, že smyslem všech postupů je pokládání otázek respondentům, jejichž 

odpovědí se získávají požadované údaje. Vybraní respondenti musí odpovídat cíli 

a záměrům výzkumu. [11]  

 

Pozorování 

* uměle vyvolané 

* přirozené 

 * nestrukturované 

* strukturované 

* osobní 

* s pomůckami 

* přímé 

* nepřímé 

* zřejmé 

* skryté 
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Foret dělí metody dotazovaní podle zvoleného kontaktu s nositelem informací 

následovně: 

 osobní 

 písemné 

 telefonické 

 elektronické [2] 

3.3 Postup tvorby dotazníku 

Definice dotazníku podle Horákové zní: „Dotazník je souborem různých otázek, 

uspořádaných v určitém sledu. Je předkládán respondentovi, jehož úlohou je vyjádřit 

osobní názor ve formě odpovědí na předložené otázky.“  [5, 83 s.] 

Tvorbu dotazníku lze rozdělit do několika po sobě jdoucích etap, které se navzájem 

podmiňují a prolínají. 

Obrázek č. 4: Postup tvorby dotazníku 

 

Zdroj: [13, 75 s.] 

Vytvoření seznamu informací, 
které má dotazník přinést 

Určení způsobu dotazování 

Specifikace cílové skupiny 
respondentů a jejich výběr 

Konstrukce otázek ve vazbě 
na požadované informace 

Konstrukce celého dotazníku 

Pilotáž 
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3.3.1 Seznam informací 

Před začátkem dotazování je nutné stanovit, jaké informace má dotazník přinést 

v závislosti na stanoveném cíli výzkumu.  

Příbová doporučuje, jako užitečnou pomůcku při konstrukci dotazníku, seznam 

požadovaných informací. Snadno z něj lze vyčíst, které otázky jsou nadbytečné, 

případně které v dotazníku chybí. [13] 

3.3.2 Způsob dotazování 

Dotazování lze provádět několika způsoby. Ty se využívají v závislosti na mnoha 

faktorech, jako například téma výzkumu, doba dotazování, počet respondentů a cílová 

skupina respondentů. 

Osobní dotazování 

Osobní dotazování je tradičním typem a významným typem dotazování. Je založeno na 

přímé komunikaci, tedy osobním styku s respondentem. Tazatel tak okamžitě dostává 

zpětnou vazbu ve formě odpovědí.  

Tazatel hraje při osobním dotazování významnou roli, vede rozhovor a motivuje 

respondenta k odpovědím. Při tom využívá názorných pomůcek, které usnadňují 

respondentovi pochopení otázek. 

Kotler ve své publikaci dělí osobní rozhovor podle závaznosti pokynů následovně: 

• strukturovaný 

• polostrukturovaný 

• nestrukturovaný  

Při strukturovaném rozhovoru tazatel postupuje podle daných pokynů, ptá se na přesně 

zadané otázky a ve správném pořadí. Nestrukturovaný rozhovor je naopak volný 

rozhovor, který se vyvíjí až v samotném průběhu dotazování. [9] 

Písemné dotazování 

Příbová uvádí, že písemné dotazování je zprostředkováváno pomocí dotazníku nebo 

ankety. Dotazník patří mezi nejrozšířenější typy dotazování. Respondent obdrží 

dotazník poštou, nebo je přiložený k nějakému výrobku, případně je předán na nějaké 

události. [13] 
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Telefonické dotazování 

Telefonické dotazování je další technika sběru dat, kdy respondentovi jsou kladeny 

otázky prostřednictvím telefonního hovoru.  

Kotler říká, že způsob dotazování je podobný jako při osobním rozhovoru. Nejprve je 

však nutné přimět volaného ke spolupráci, protože lidé neradi poskytují informace 

po telefonu. Pokud se volaného podaří přemluvit, respondent odpovídá na otázky 

a tazatel okamžitě zaznamenává odpovědi. [8] 

Elektronické dotazování 

Při elektronickém dotazování jsou dotazníky šířeny k respondentům pomocí emailů 

nebo webových stránek.  

Kotler uvádí, že tato metoda kombinuje výhody písemného dotazování, všechna 

získaná data jsou v elektronické podobě, což urychluje jejich zpracování. S rostoucím 

počtem lidí využívajících počítače a internet, roste také využití této dotazovací metody. 

[6] 

Dotazování je velmi rozšířenou technikou získávání dat. Lze ho použít v různých 

situacích, vždy je však nutné zvolit správnou metodu v závislosti na informacích, které 

má výzkum přinést. 

Tabulka č. 2: Silné a slabé stránky kontaktních metod 

 
Pošta Telefon Osobní kontakt Internet 

Pružnost malá dobrá výborná přiměřená 

Množství získatelných údajů dobré přiměřené výborné dobré 

Kontrola nad osobním vlivem 

tazatele 
výborná přiměřená malá výborná 

Kontrola vzozku přiměřená výborná přiměřená přiměřená 

Rychlost získání údajů malá výborná dobrá výborná 

Response rate malá dobrá dobrá malá 

Náklady dobré přiměřené malé výborné 

Rámec vzorku dobrý výborný přiměřený malý 

Zdroj: [9, 144 s.] 
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3.3.3 Výběr vzorku 

Marketingový výzkum se z důvodu náročnosti provádí u výběrového vzorku 

respondentů.  

Podle Kotlera představuje výběrový vzorek respondentů reprezentativní segment 

populace pro potřeby konkrétního výzkumu. Výběrový vzorek tedy zastupuje celý 

základní soubor, ideální je situace, kdy je výběrový soubor dostatečně reprezentativní, 

aby bylo možné výsledky zobecnit na širší populaci. [8] 

Podle Horákové má proces výběru vzorku tři základní kroky: 

• vybrat rámec vzorku 

• stanovit velikost vzorku 

• způsob výběru vzorku [5] 

Nejprve je nutné specifikovat cílovou skupinu a stanovit počet respondentů výzkumu. 

S větším počtem respondentů roste spolehlivost výzkumu, ale i časová a finanční 

náročnost. Poslední krok je zvolit způsob výběru vzorku. První možnost je náhodný 

výběr. Každá jednotka základního souboru má stejnou šanci, že bude vybrána. Druhá 

možnost je výběr záměrný, kdy výzkumník ovlivňuje, jaká jednotka bude vybrána. 

Tabulka č. 3: Typy výběrových souborů 

Náhodný výběr 

Prostý náhodný výběr Do výběrového souboru může být zařazen kdokoliv, všichni mají stejnou 

šanci. 

Stratifikovaný náhodný výběr Populace je rozdělena do skupin podle zvolených kritérií, (například 

věkové skupiny) a náhodný vzorek je vybrán z každé skupiny 

Shlukový (oblastní) výběr Populace je rozdělena na dílčí skupiny (například podle PSČ) a vzorek je 

vybrán z každé skupiny 

Záměrný výběr 

Výběr podle dosažitelnosti Výzkumník vybere nejsnáze dosažitelné respondenty v populaci. 

Výběr podle uvážení Výzkumník používá svůj úsudek při výběru respondentů, kteří podle jeho 

názoru přinesou přesné informace. 

Kvótní výběr Výzkumník vyhledá z předem vybraných kategorií (kvót) stanovený počet 

respondentů a dotazuje se jich  

Zdroj: [8, 419 s.] 
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3.3.4 Konstrukce otázek 

Přesný návod na sestavení otázek neexistuje, jednotlivé otázky by měly být sestaveny 

ve vazbě na konkrétní informace, které mají přinést. Všechny otázky by měly přispívat 

k cílům výzkumu, jinak je jejich zařazení do dotazníku zbytečné. 

Přestože se jednotlivé otázky od sebe liší, při jejich sestavování je nutné dodržovat 

základní pravidla, aby nedocházelo k chybným nebo nepřesným odpovědím.  

Foret uvádí, že otázka musí být jednoznačná, přímá, krátká a napsaná srozumitelným 

jazykem, aby byla snadno pochopitelná. Důležité je se vyvarovat otázkám 

s negativním, nepříjemným, nebo sugestivním obsahem. Dále pak vyloučit odhady 

a otázky s jednoznačnou odpovědí. [2] 

Při sestavování otázky musí být brán zřetel na možné varianty odpovědí. Rozlišují se 

dvě základní skupiny otázek, a to uzavřené a otevřené. 

Uzavřené otázky jsou podle Kotlera takové, které obsahují všechny varianty odpovědí, 

a respondent volí jednu z možností. Druhým typem otázek jsou otázky otevřené, 

na které respondent odpovídá svými slovy. [8] 

Kozel uvádí jako další možnost otázky polouzavřené, které představují kompromis 

mezi výše uvedenými variantami. Na otázku jsou předem připravené uzavřené 

odpovědi a k tomu jedno volné místo na vlastní odpověď respondenta, pokud mu 

nevyhovuje ani jedna z předepsaných. [9] 

3.3.5 Konstrukce celého dotazníku 

Dotazník by neměl být pouze sled po sobě jdoucích otázek, měl by mít logickou 

strukturu a otázky by měli být seřazeny podle jejich funkce. 

Příbová uvádí strukturu otázek takto, na začátku jsou otázky úvodní, které slouží 

k navázání kontaktu s respondentem. Následují otázky filtrační, které zajišťují, aby 

respondenti nemuseli odpovídat na otázky, které se jich netýkají. Poté následují 

nejdůležitější otázky týkající se konkrétního šetření. Na konec dotazníku jsou řazeny 

otázky identifikační, které slouží k bližší charakteristice respondenta. [13] 

Dotazník musí na první pohled respondenta upoutat, aby byl ochotný věnovat svůj čas 

a námahu jeho vyplnění. V každém dotazníku by také mělo být vysvětlen cíl výzkumu 

a důležitost odpovědí, slib anonymity a poděkování za spolupráci. 
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3.4 Sportovní produkt 

Produkt v oblasti tělesné výchovy a sportu představují hmotné i nehmotné statky, které 

slouží k uspokojování přání a potřeb zákazníků.  

Jedna z definic podle Čáslavové uvádí: „Za sportovní produkt lze považovat veškeré 

hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků 

pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“  [1, 116 s.] 

Čáslavová dále klasifikuje sportovní produkty následovně: 

a. Základní produkty tělesné výchovy a sportu 

b. Produkty vázané na osobnost 

c. Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

d. Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 

e. Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu [1] 

Jinak chápou sportovní produkt autoři Mullin, Hardy a Sutton, pro ně představuje 

„svazek užitků“, který obsahuje jádro a nadstavbu. 

Obrázek č. 5: Sportovní produkt 

 

Zdroj: [12, 148 s.] 
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Jádro produktu tvoří forma hry, hráči, sportovní výbava a místo. Do nadstavby lze 

zahrnout vše ostatní spojené s konkrétním produktem. [12] 

Sportovním produktem v této práci bylo fotbalové utkání, jehož jádro tvoří forma hry, 

hráči a jejich herní výkon a stadion neboli místo, na kterém se odehrává. Nadstavbu 

produktu představuje vše ostatní s utkáním spojené a prohlubuje zážitek diváka 

z utkání. 

3.5 Sportovní diváctví 

Sportovní diváci a fanoušci jsou hlavní cílovou skupinou vrcholového sportu, právě 

pro ně jsou organizovány utkání, soutěže a turnaje.  

Podle Slepičky je návštěva sportovního utkání pasivní zábavou pro diváka a naplňuje 

tak jeho volný čas. Diváci na stadionu navíc vytvářejí atmosféru, která může ovlivnit 

výkony hráčů, trenérů, případně rozhodčích. [14] 

Stejně tak jako se liší jednotlivé sporty, liší se také jednotliví diváci. Společným 

trendem je však podle výzkumu Kotlíka, Slepičky a Landy (2008) vysoký podíl 

mládeže v hledištích stadionů a sportovních hal. Mladší diváci jsou také tolerantnější 

k negativním sociálním jevům na stadionu a jeho okolí. [22] 

Počet diváků tvoří klíčový prvek při hodnocení popularity konkrétního sportu, větší 

počet diváků představuje pro kluby větší příjmy za vstupné, přitahuje sponzory, a tím 

zvyšuje objem prostředků v daném sportu. 

3.6 Fotbalové diváctví 

Fotbal je světovým fenoménem, který se už od svého založení těší masové popularitě. 

Každý týden se po celém světě odehraje několik tisícovek zápasů, které navštěvuje 

neustále větší počet lidí.  

Slepička dělí návštěvníky utkání do několika skupin: 

• fotbaloví diváci 

• fotbaloví fanoušci 

• fotbaloví chuligáni [14] 
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Autor pohlíží na jednotlivé skupiny takto. Fotbalový divák je nezaujatý pozorovatel, 

kterého zajímá průběh a výsledek. Na sledované utkání pohlíží neutrálně, protože není 

spjat ani s jedním z klubů. [14] 

Utkání sleduje buď přímo na stadionu, nebo prostřednictvím televizního 

a internetového přenosu.  

Fotbaloví fanoušci, to jsou příznivci jednoho nebo více fotbalových klubů. S klubem se 

fanoušci identifikují tak, že nosí repliky dresů, vlajky nebo šály s klubovými symboly. 

[14]  

Fotbaloví chuligáni tvoří poslední skupinu návštěvníků utkání, sdružují se do 

organizovaných skupin, které mají vlastní název a symbol. Pomocí těchto symbolů se 

snaží odlišit od ostatních skupin fanoušků [14] 

Nutno říct, že divák českého fotbalu a zvláště pak národního týmu není příliš loajální, 

jako fotbaloví fanoušci bývají.  Stačí pár špatných výsledků a nepovedených rozhodnutí 

a hráči, trenéři, rozhodčí i funkcionáři jsou pod palbou kritiky. 

3.7 Sportovní zařízení (stadion) 

K organizování sportu vrcholové úrovni je nutné disponovat dostatečně kvalitním 

sportovním zařízením, na kterém lze daný sport vykonávat. Sportovní zařízení se 

rozdělují na kryté a venkovní. Krytá zařízení jsou často víceúčelová, a lze v nich 

vykonávat více sportů. Venkovní zařízení neboli stadiony mají často jen jedno primární 

využití.  

Stadiony jsou velké stavby s kapacitou pro desetitisíce diváků, které jsou kromě hrací 

plochy opatřeny hledištěm, technickým a organizačním zázemím pro sportovce, 

organizátory a novináře. Jen tak lze zaručit, aby utkání mohl sledovat co největší počet 

diváků a zároveň byla zachována jejich bezpečnost. 

Parametry pro stadiony udávají řídící organizace konkrétního sportu. Parametry 

fotbalových stadionů v Evropě určuje řídící organizace evropského fotbalu Union of 

European Football Associations (UEFA). Tyto předpisy a parametry jsou detailně 

popsány v publikaci UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2010.  
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Protože se diskutuje o tom, že by národní stadion mohl být víceúčelový a sloužit také 

atletům, musel by splňovat také požadavky řídící organizace atletiky International 

Association of Athletic Federations (IAAF). 

3.7.1  Regulace a požadavky UEFA 

Řídící organizace vytvořila v roce 2010 publikaci, podle které je posuzována kvalita 

fotbalových stadionů. Stadiony jsou rozděleny do čtyř kategorií, v závislosti na tom, 

do jaké míry splňují podmínky UEFA. Hodnocení podléhá například kapacita stadionu, 

rozměry hřiště, kvalita trávníku, osvětlení stadionu, prostor pro média, počet VIP míst 

nebo počet míst k parkování. 

Aby mohl národní stadion hostit utkání mezinárodních soutěží, včetně utkání 

finálových, musí splňovat nejpřísnější podmínky, tedy podmínky kategorie čtyři. 

Ty jsou podle UEFA Stadium Infrastructure Regulations následující: 

 Velikost hrací plochy: délka 105 m, šířka 68 m 

 Kapacita 8 000 míst k sezení 

 500 VIP sedadel 

 100 VIP sedadel pro hostující tým 

 400 m
2
 prostoru pro VIP 

 Osvětlení hrací plochy: 1 400 lux 

 2 šatny (25 míst k sezení) pro týmy a 1 šatna pro rozhodčí 

 Místnost pro delegáta 

 Místnost pro první pomoc 

 Dopingová místnost (20 m
2
 s čekárnou, testovací místností a toaletou) 

Další část se týká parametrů pro média: 

 Prostory pro média: 200 m
2 

pro 75 lidí 

 Počet míst pro fotografy: 25 

 Prostory pro televizní kamery: 10 m
2
 pro 4 kamery 

 Počet komentátorských míst: 25 
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 Počet míst pro tisk: 100 

 Počet míst pro TV studia: 2 (alespoň 1 s výhledem na hřiště) 

 Počet míst pro pozápasové rozhovory: 4 

 Počet míst v místnosti pro tiskové konference: 75 [25] 

Tyto parametry představují nejnižší možné hodnoty, které musí stadion splňovat, 

aby mohl být zařazen do kategorie čtyři. Kritéria jsou nastavena poměrně mírně, 

protože pouze na stadionu kategorie čtyři je možné hrát utkání mezinárodních soutěží 

jako je Liga mistrů a Evropská liga.  

Většina velkých a moderních stadionů tato kritéria výrazně převyšuje, stadiony mají 

kapacitu až 90 000 míst k sezení. K pořádání finálových utkání mezinárodních soutěží 

jsou vybírány jenom ty nejmodernější stadiony s dostatečnou kapacitou. 

3.7.2 Regulace a požadavky IAAF 

Podobně jako ve fotbale, jsou atletické stadiony rozděleny do několika kategorií. 

K pořádání nejvýznamnějších mezinárodních závodů je nutné, aby stadion patřil 

do kategorie jedna a byla mu udělena nejvyšší možná certifikace IAAF.  

Stadiony v první kategorii musí podle IAAF Track and Field: Facilities Manual 

disponovat 400 m tratí s 8 drahami a dále všemi závodišti, které se využívají 

v atletických soutěžích. (sektory pro skok daleký, skok vysoký a skok o tyči, vodní 

příkop pro běh na 3000 metrů, sektory pro hody diskem, oštěpem a koulí). Potřebná 

kapacita stadionu není specifikována, výjimkou je pouze mistrovství světa v atletice, 

při kterém musí mít stadion kapacitu minimálně 30 000 diváků. [20] 
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4 METODOLOGIE 

Metody, které jsem použil při psaní bakalářské práce, byly následující: popisná analýza 

a dotazníkový výzkum. 

4.1 Popisná analýza 

Popisná analýza je metoda, která se zakládá na popisné statistice. Cílem popisné 

analýzy je pomocí sekundárních dat definovat a analyzovat zkoumaný problém. 

Využívají se k tomu odborné publikace, internetové zdroje aj.  

Kroky při provádění popisné analýzy jsou podle Hendla definovány takto: 

1. Stanovení cíle 

2. Vyhledávání obsahových jednotek 

3. Určení souboru materiálu 

4. Četba dokumentu 

5. Systematické sledování 

6. Vyjádření výsledků s názory a doporučeními 

7. Rozbor a hodnocení. [4] 

Popisná analýza byla použita v praktické části práce. Ta se týká charakteristiky 

Fotbalové asociace České republiky a fotbalové reprezentace, dále pak k analyzování 

všech dostupných informací o vývoji projektu národního fotbalového stadionu.  

4.2 Dotazníkový výzkum 

4.2.1 Určení problému 

Fotbalový stadion, na kterém se utkání reprezentace odehrávají, tvoří důležitou část 

produktu, který fotbalová reprezentace divákům nabízí. V současnosti využívá 

reprezentace pro své domácí utkání stadiony fotbalových klubů, jejichž kvalita je 

nevyrovnaná, a proto také kvalita poskytovaného produktu kolísá. Národní stadion by 

mohl toto kolísání odstranit. 

Důležité je však znát názor těch, kvůli komu se stadiony s velkou kapacitou staví, tedy 

diváků. Zda o národní fotbalový stadion v České republice vůbec fotbalová veřejnost 
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stojí a jak by měl podle ní stadion vypadat, aby byly naplněny představy většiny z nich. 

To jsou nezbytné informace, které je potřeba znát. Pokud totiž nebude brán zřetel 

na názor veřejnosti, může se ze stavby stát několika miliardový pomník, který se 

využije a zaplní jen stěží. 

4.2.2 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit postoj fotbalové veřejnosti k výstavbě národního 

fotbalového stadionu. Výzkum je prováděn formou dotazování. Na základě výsledků 

výzkumu lze určit, zda je veřejnost pro nebo proti projektu národního stadionu, dále 

pak bližší informace o podobě takového stadionu. 

4.2.3 Hypotézy 

Před výzkumem byly stanoveny hypotézy, které lze na základně výsledků výzkumu 

potvrdit nebo vyvrátit. 

1. Postoj k výstavbě národního fotbalového stadionu bude u většiny 

respondentů kladný. 

2. Stadion by měl podle většiny respondentů být postaven v Praze na 

Strahově místo stávajícího stadionu Evžena Rošického. 

4.2.4 Dotazník 

Z marketingových technik sběru dat bylo použito dotazování, konkrétně se jednalo 

o elektronické dotazování realizované prostřednictvím internetových stránek 

www.vyplnto.cz.  

Součástí obou typů dotazování byl strukturovaný dotazník, jehož cílem bylo přinést 

informace o postoji respondentů k projektu výstavby národního fotbalového stadionu. 

4.2.5 Popis souboru 

Projekt výstavby národního fotbalového stadionu zasahuje širokou veřejnost a vlastní 

názor na toto téma může mít kdokoliv. V projektu stadionu se počítá s finanční 

spoluúčastí státu, a proto obyvatelé České republiky, kteří o fotbal nemají zájem, 

jen stěží tento projekt podpoří. Raději budou podporovat státní investice do jim bližších 

oblastí jako je školství, zdravotnictví nebo kultura. 

Z těchto důvodů byli respondenti v této bakalářské práci vybíráni jen z obyvatel 

České republiky s pozitivním zájmem o fotbal. Ani názory obyvatel s pozitivním 
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vztahem k fotbalu však nejsou na téma národního stadionu jednotné. Pomocí odpovědí 

z dotazníku tak lze zjistit, jaký názor mezi touto populací převažuje. Pro potřeby této 

bakalářské práce byl výběr respondentů následující. Odkaz na dotazník spolu s prosbou 

o vyplnění byl umístěn na fanouškovské stránky fotbalových klubů na sociální síti 

FACEBOOK. Tím byl dotazník zacílen na požadovanou cílovou skupinu.  

Dostačující velikost výběrového vzorku pro potřeby této bakalářské práce byla 

stanovena na 200 respondentů, výzkumný vzorek tak nelze považovat 

za reprezentativní. Požadovaný počet respondentů se povedlo získat v období jednoho 

týdne (1. 8. 2014 – 7. 8. 2014). Návratnost dotazníku se nedá přesně určit, neboť nelze 

říct kolik lidí bylo prostřednictvím odkazů osloveno, nicméně server www.vyplnto.cz 

uvádí návratnost jako poměr vyplněných a zobrazených dotazníků, celkem tedy 80,1%. 

4.2.6 Konstrukce dotazníku 

Strukturovaný dotazník byl sestaven na základě seznamu informací, které má přinést. 

Prioritou bylo získat celkový pohled respondenta na výstavbu národního fotbalového 

stadionu. Konkrétně se jednalo o současný vztah respondenta k utkáním české 

fotbalové reprezentace, dále znalost a postoj na problematiku národního fotbalového 

stadionu a v neposlední řadě bližší představa o podobě takového stadionu. 

Otázky v dotazníku byly rozděleny a seřazeny následovně: 

 Filtrační otázka 

Na úvod dotazníku byla zařazena otázka: „Jaký máte vztah k fotbalu?“ Otázka slouží 

k tomu, zda respondent skutečně patří do požadované cílové skupiny výzkumu. 

 Úvodní otázky 

K navázání kontaktu s respondentem a vzbuzení jeho zájmu o výzkum slouží například 

otázka č. 2: „Navštěvujete fotbalová utkání na stadionech?“  

 Věcné otázky 

Věcné otázky tvoří hlavní část dotazníku a přímo se týkají předmětu výzkumu. 

Respondenti odpovídají na vytvořený seznam informací. Příkladem je otázka č. 5: 

„Podporujete záměr výstavby národního fotbalového stadionu?“  
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 Identifikační otázky 

Tento druh otázek slouží k bližšímu rozřazení respondentů. Příklad otázka č. 16: 

„Do jaké věkové kategorie patříte?“ 

Dotazník byl sestaven tak, aby jeho vyplnění bylo pro respondenta co nejjednodušší 

a zároveň, aby šetření přineslo odpovědi na požadovaný seznam informací. Důraz byl 

kladen na srozumitelnost otázek, jednoznačnost odpovědí a na minimalizaci času 

potřebného k jeho vyplnění.  

Větvení dotazníku bylo následující. Pokud respondent v první otázce odpověděl, 

že jeho vztah k fotbalu je negativní, dotazník byl ukončen, neboť respondent nepatřil 

do cílové skupiny tohoto výzkumu.  Pokud odpověď na první otázku byla: „pozitivní“ 

zobrazilo se zbylých 17 otázek.  

Vyplnění otázek o podobě stadionu nebylo pro respondenty povinné. Byl tak dán 

prostor především těm respondentům, kteří v otázce č. 5 odpověděli, že jejich postoj 

k výstavbě stadionu je negativní. Přesto možnost odpovídat zvolila většina respondentů. 

4.2.7 Pilotáž 

Pilotáž neboli předvýzkum zajišťuje, že otázky jsou dostatečně srozumitelné, zda 

šetření skutečně přináší odpovědi na požadovaný seznam informací. Dotazník pro tuto 

práci byl testován na 10 respondentech. 

4.2.8 Vyhodnocení dotazníku 

Sběr a zpracování dat částečně provedl server www.vyplnto.cz, následně byla data 

podrobněji vyhodnocena a pro větší přehlednost zpracována do grafů pomocí 

počítačového programu Microsoft Office Excel. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Fotbalová asociace České republiky 

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) je řídící organizací fotbalu 

v České republice už od roku 1901. V roce 2011 došlo ke změně názvu 

z Českomoravského fotbalového svazu na (ČFMS), na ten současný.  FAČR je od roku 

1907 členskou asociací zastřešující organizace Féderation Internationale de Football 

Association (FIFA), která je řídící organizací světového fotbalu a sdružuje fotbalové 

svazy a asociace jednotlivých členských zemí. 

Hlavní náplní FIFA je řízení a organizace světového fotbalu, futsalu a plážového 

fotbalu a pořádání turnajů mistrovství světa. Sídlo organizace je v Curychu 

ve Švýcarsku a prezidentem je od roku 1998 Sepp Blatter. Jednotlivé národní asociace 

jsou sdruženy do šesti konfederací, podle světadílu, na kterém leží. Podobné úkoly jako 

má ve světovém fotbalu FIFA, na úrovni Evropy plní UEFA, jejímž členem je 

Česká republika od roku 1954. UEFA pořádá reprezentační a klubové soutěže, 

má na starost rozdělování odměn, dodržování pravidel a prodej vysílacích práv 

k vlastním soutěžím. 

Posláním FAČR je pečovat o komplexní rozvoj fotbalu v České republice a její 

sportovní reprezentaci. Na naplnění těchto cílů pracuje předseda asociace 

Miroslav Pelta, výkonný výbor, sekretariát a odborné komise a pracovní skupiny. 

V oblasti sportovních zařízení působí Komise pro stadiony a hrací plochy. Ta poskytuje 

odbornou pomoc klubům a investorům při výstavbě, projektovaní a údržbě stadionů. 

Zároveň kontroluje a hodnotí stadiony nejvyšší fotbalové soutěže, zda stavby splňují 

všechna bezpečnostní kritéria a podmínky certifikace UEFA. Nejpřísnější podmínky 

kategorie čtyři splňují v České republice podle Komise pro stadiony a hrací plochy 

FAČR tyto stadiony: 

 Letná (AC Sparta Praha)  

 Eden (SK Slavia Praha) 

 Andrův Stadion (SK Sigma Olomouc) 

 Na Stínadlech (FK Teplice) 

 U Nisy (FC Slovan Liberec) [21] 
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Do kompetencí FAČR dále spadá organizace soutěží mužského, ženského 

a mládežnického fotbalu, futsalu a plážového fotbalu. Mezi nejvýznamnější soutěže 

patří Synot liga, Fotbalová národní liga, Juniorská liga a Pohár České pošty.  

V současné době je v České republice podle údajů FAČR registrováno 280 000 členů, 

11 569 trenérů a 3 856 rozhodčích. [19] 

5.2 Fotbalová reprezentace 

Česká fotbalová reprezentace reprezentuje Českou republiku v mezinárodních 

fotbalových soutěžích, jako je kvalifikace a závěrečné turnaje mistrovství světa 

a Evropy nebo při přátelských utkáních. Dresy české reprezentace jsou v národních 

barvách, tedy červená-bílá-modrá. Sponzorem a dodavatelem dresů je společnost Puma.  

Reprezentační družstva mužské fotbalové reprezentace jsou následující: 

 Reprezentace A 

 Reprezentace U-21 

 Reprezentace U-20 

 Reprezentace U-19 

 Reprezentace U-18 

 Reprezentace U-17 

 Reprezentace U-16 

Ženy nastupují za tyto reprezentační výběry: 

 Reprezentace ženy A 

 Reprezentace ženy U-19 

 Reprezentace ženy U-17 

 Reprezentace ženy U-15 

Nejsledovanější družstvo a historicky nejúspěšnější je mužská reprezentace A. Úspěšné 

časy prožíval český fotbal za dob Československa, mezi největší úspěchy 

československé reprezentace patří zlato z Mistrovství Evropy v roce 1976, dále pak 

stříbra z Mistrovství světa v roce 1934 a 1962. 
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Po zániku Československa navázal český fotbal na předchozí úspěchy stříbrem 

na Mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996 a bronzem z Mistrovství Evropy v roce 

2004. V roce 2012 reprezentace skončila ve čtvrtfinále Mistrovství Evropy. Nejvíc 

startů za národní tým nasbíral Karel Poborský, celkem 118. Historicky nejúspěšnějším 

střelcem reprezentace je Jan Koller. 

Současným trenérem reprezentace je Pavel Vrba a kapitánem Tomáš Rosický. 

Na závěrečný turnaj Mistrovství světa v Brazílii 2014 se národní tým neprobojoval, 

nejbližším sportovním cílem reprezentace tak zůstává postup z kvalifikace 

na Mistrovství Evropy v roce 2016, které hostí Francie. 

Na základě dlouhodobých výsledků reprezentace je sestavován oficiální žebříček 

fotbalových reprezentací FIFA, ve kterém se Česká republika pohybuje kolem 

30. místa.  

Tabulka č. 4: Oficiální žebříček reprezentací FIFA 

Pořadí Země Počet bodů 

1 Německo 1724 

2 Argentina 1606 

3 Holandsko 1496 

4 Kolumbie 1492 

5 Belgie 1401 

6 Uruguay 1330 

34 Nigérie 664 

36 Česká republika 646 

37 Egypt 645 

Zdroj: vlastní zpracování dle [18] 
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5.3 Historie projektu národního stadionu 

Myšlenka výstavby národního stadionu se během minulých let objevila už několikrát. 

Jako první s touto myšlenkou přišel v roce 1996, po úspěchu našich fotbalistů 

na Mistrovství Evropy, bývalý svazový boss Aleš Chvalovský.  

Konkrétnější obrysy začal projekt nabývat po EURU 2004, kdy úspěchy národního 

týmu způsobily, že poptávka po vstupenkách na utkání reprezentace byla 

několikanásobně vyšší než kapacita stadionů.  

Z článku, který uveřejnily Hospodářské noviny, plyne, že tehdejší vedení ČMFS v čele 

s místopředsedou Vlastimilem Košťálem si nechalo zpracovat studii projektu národního 

stadionu s kapacitou 50 000 diváků, který měl vyrůst na území hlavního města Prahy. 

Podle studie měla samotná stavba vyjít na 2,5 miliardy korun a stát by pak poskytl další 

miliardovou dotaci do infrastruktury. [24] 

Spory se při projektu vedly hlavně o lokalitu výstavby. Studie projektu se týkaly 

následujících míst v Praze. První lokalitou, o které se hodně mluvilo, byla nezastavěná 

plocha s výbornou dopravní dostupností v Praze 13 Stodůlkách. Stadion by ležel 

v těsné blízkosti stejnojmenné stanice metra a začátku dálnice D5. 

Další lokalitou byly Vysočany, místo, kde už stojí víceúčelová hala O2 Arena.  Radnice 

Prahy 9 sama nabídla fotbalovému svazu pozemky pro výstavbu stadionu. Ten by se 

nacházel přímo u stanice metra Kolbenova a 500 metrů od dopravního uzlu 

Východní spojka. 

Varianta výstavby stadionu na Strahově, v místě kde má Fotbalová asociace do dnes 

sídlo, padla z důvodu špatné dopravní dostupnosti a problémům s vlastnictvím 

pozemků v okolí stadionu Evžena Rošického. Původní varianta počítala s přestavbou 

chátrajícího stadionu. 

V projektu z roku 2006 se počítalo se zbouráním stávajícího stadionu stadionu 

na Letné, na kterém hraje své domácí utkání AC Sparta Praha, a výstavbou moderního 

fotbalového stánku s kapacitou na 35 000 míst. Z plánů na stavbu nového stadionu 

nakonec sešlo, neboť majitelé Sparty se rozhodli pro levnější variantu, tedy přestavbu 

stávajícího stadionu. 

Další debata o výstavbě národního stadionu souvisela s kandidaturou Prahy na pořádání 

olympijských her v roce 2016 nebo 2020. Součástí této studie byl také stadion 
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v pražské čtvrti Letňany s kapacitou 60 000 diváků, který by hostil zahajovací 

a závěrečný ceremoniál her a všechny atletické soutěže. Podle ekonomické studie 

projektu vyšlo najevo, že by náklady na uspořádání letní olympiády v Praze několika 

násobně převyšovaly výnosy z her a vláda tak odmítla dát projektu olympiády potřebné 

finanční garance. V červnu 2008 tak Praha definitivně nebyla vybrána mezi 

kandidátská města olympiády a projekt stadionu tedy opět ustoupil do pozadí. 

Po změnách ve vedení svazu a podezření na korupční jednání vedení minulého, projekt 

národního stadionu na další dobu utichl a zůstal jenom na papíře.  

5.4 Projekt národního stadionu podle FAČR 

Diskuze kolem výstavby národního stadionu se opět rozpoutala v roce 2012, 

kdy vedení FAČR  získalo od Českého svazu tělesné výchovy majetek v Praze 

na Strahově, FAČR tak získal kontrolu nad jednou z potencionálních lokalit výstavby 

stadionu. Server Lidovky.cz uvedl, že konkrétně se jednalo o stadion 

Evžena Rošického, stadion Přátelství a hotel Coubertin za celkem 129 milionů korun. 

[23] 

Myšlenku na výstavbu národního stadionu podpořilo rozhodnutí UEFA, že se v roce 

2020 EURO neuskuteční v jedné nebo dvou pořadatelských zemích, jak je tomu 

tradičně zvykem, nýbrž bude rozseté na stadionech po celé Evropě. Cílem předsedy 

FAČR Miroslava Pelty bylo, aby se Česká republika stala jednou ze třinácti 

pořadatelských zemí. Pro podání kandidatury na pořádání EURO je však podmínkou 

stadion s kapacitou alespoň 30 000 míst a žádný takový v České republice 

v současnosti není. Miroslav Pelta a celý FAČR se snažil získat potřebnou jistotu 

finanční podpory od státu na výstavbu národního stadionu na Strahově, vláda však 

fotbalové asociaci nevyhověla a Česká republika tak oficiální kandidaturu na EURO 

2020 nestihla do 25. dubna 2014 podat. 

Přesto se Miroslav Pelta myšlenky na výstavbu národního stadionu nevzdává a není 

sám. Projekt národního stadionu podpořil jak předseda České unie sportu (ČUS) 

Miroslav Jansta, tak předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval. Cílem 

FAČR je rekonstrukce a revitalizace komplexu na Strahově, ve kterém v současné době 

již probíhá stavba nového sídla asociace. Po dokončení sídla bude rozhodnuto o osudu 

stadionu Evžena Rošického. 
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5.4.1 Stadion Evžena Rošického 

Ve své publikaci Habrcetl uvádí, že stadion Evžena Rošického v Praze na Strahově byl 

vybudován už v roce 1926. Později byl několikrát přestavován, jako například v roce 

1978 pro účely Mistrovství Evropy v atletice. Rozsáhlá rekonstrukce se týkala atletické 

dráhy, atletických sektorů, vyhřívání trávníku, umělého osvětlení, kamerového systému 

a zázemí pro diváky. Celková kapacita stadionu byla snížena na 19 032 míst. [3]  

Stadion se v následujících letech stal vyhledávaným sportovištěm a pořádalo se zde 

mnoho významných atletických mítinků a fotbalových utkání. Od roku 1978 však 

stadion nebyl rekonstruován a chátrá. Z důvodu technických a bezpečnostních 

nedostatků, nelze bez rekonstrukce na stadionu pořádat atletické závody ani fotbalová 

utkání.  

Na místě chátrajícího stadionu by měl ve spolupráci státu, FAČR, ČUS a ČOV vyrůst 

za zhruba 4 miliardy korun národní stadion. Jeho kapacita by měla být 35 000 míst 

a měl by být primárně určený pro fotbal, sloužit ale bude i atletům. V projektu se počítá 

s mobilními tribunami, které by při fotbalových zápasech zakryly atletickou dráhu.  

Obrázek č. 6: Studie národního fotbalového stadionu na Strahově 

 

Zdroj: AGstudio [2014, 17], Dostupné z:<http://www.agstudio.cz/> 
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

V této části práce jsou uvedeny výsledky elektronického dotazování. Data jsou 

pro přehlednost prezentována pomocí grafů, doplňujících informaci jsou uvedeny vždy 

pod ním. 

6.1 Výsledky dotazování 

 

1. Jaký máte vztah k fotbalu? 

a. Pozitivní – 200 

b. Negativní – 8  

Graf č. 1: Vztah k fotbalu 

 

Cílem první otázky bylo určit, zda respondent skutečně patří do cílové skupiny 

výzkumu, tedy skupiny lidí se zájmem o fotbal. Výzkum byl správně zacílen neboť 

odpověď „Negativní“ zvolilo jen 8 respondentů (4%), ti už na další otázky v dotazníku 

neodpovídali. 

 

2. Navštěvujete fotbalová utkání na stadionech?  

a. Ano – 161  

b. Ne – 39 

 

96% 

4% 

Jaký máte vztah k fotbalu? 

Pozitivní 

Negativní Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 2: Sledování utkání na stadionech 

 

Otázka č. 2 slouží ke zjištění bližších údajů o chování respondenta. Z grafu č. 2 

vyplývá, že z celkového počtu 200 respondentů jich celkem 161 (80%) uvedlo, že kvůli 

sledování fotbalové utkání navštěvují fotbalové stadiony. Zbylých 39 (20%) 

respondentů uvedlo, že na stadiony nechodí. Fotbal tak sledují jenom z domova, 

prostřednictvím televizního nebo internetového vysílání. 

3. Kolik utkání fotbalové reprezentace jste v posledních 3 letech navštívil? 

a. 0 – 116 

b. 1–3 – 75 

c. 3 a více – 21 

Graf č. 3: Účast na utkání reprezentace 

 

80% 

20% 

Navštěvujete fotbalová utkání na stadionech? 

Ano 

Ne 

Zdroj: vlastní zpracování 

52% 37% 

11% 

Kolik utkání reprezentace jste v posledních 3 letech navštívil? 

0 

1-3 

3 a více 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 3 přináší informace o tom, zda respondent navštěvuje utkání fotbalové 

reprezentace. Více než polovina (52%) odpověděla, že v posledních letech utkání 

reprezentace nenavštívila. Sporadicky se na stadionu objeví 75 dotázaných (37%) 

a za pravidelné návštěvníky zápasů reprezentace lze považovat 21 respondentů (11%). 

 

4. Slyšeli jste o projektu národního fotbalového stadionu v České republice? 

a. Ano – 154 

b. Ne – 46 

Graf č. 4: Znalost projektu národního stadionu 

 

Projekt národního fotbalového stadionu je téma, kterému se již několikrát věnovala 

všechna masová média. Odpovědi na otázku č. 4 to jen potvrzují. Tři čtvrtiny 

respondentů (77%) diskuze o projektu národního stadionu v České republice 

registrovalo. Zbytek tedy 46 respondentů (23%) o uvažované výstavbě vůbec neslyšelo. 

 

5. Podporujete záměr výstavby národního fotbalového stadionu? 

a. Souhlasím s výstavbou – 107 

b. Nemám vyhraněný názor – 59 

c. Nesouhlasím s výstavbou – 34 
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Slyšeli jste o projektu národního fotbalového stadionu v České 

republice? 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 5: Postoj veřejnosti k výstavbě 

 

Cílem otázky č. 5 bylo odhalit samotný postoj respondenta k výstavbě národního 

fotbalového stadionu. Z grafu č. 5 lze vyčíst, že více než polovina respondentů (53%) 

výstavbu stadionu podporuje, 17% respondentů má opačný názor. Zbývajících 

59 respondentů (30%) nemá na výstavbu stadionu vyhraněný názor. 

 

6. Jakou by měl mít národní stadion kapacitu? 

a. Méně než 25 tis. – 27 

b. 25 tis. – 35 tis. – 97 

c. 35 tis. – 45 tis. – 51 

d. Více než 45 tis. – 17 

Graf č. 6: Kapacita stadionu 
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Následující otázky v dotazníku se týkají bližší podoby a využití národního fotbalového 

stadionu v očích respondentů. První z těchto otázek se týká kapacity stadionu.  

Z grafu č. 6 plyne, většina respondentů preferuje nižší kapacitu stadionu, přesně 

polovina respondentů totiž zvolila kapacitu stadionu v rozmezí 25 tis. až 35 tis. míst. 

Druhá nejčastější odpověď bylo rozmezí 35 tis. až 45 tis. míst, tu zvolilo 

51 respondentů (27%).  Stadion s kapacitou menší než 25 tis. míst by zvolilo 

27 respondentů (14%).  Varianta s největší kapacitou tedy stadion pro 45 tis. a více 

diváků zvolilo nejméně respondentů, celkem 17 (9%). 

 

7. Stadion by měl být: 

a) Ryze fotbalový – 82 

b) Multifunkční (s atletickou dráhou) – 9 

c) Multifunkční s posuvnými tribunami (při fotbale zakrývají atletickou 

dráhu) – 102 

Graf č. 7: Podoba stadionu 

 

Kontroverzní se zdá otázka o využití národního stadionu, tedy zda by součástí stadionu 

měla být i atletická dráha. Pro fotbalové diváky je atletická dráha rušivý element, 

který zhoršuje výhled na hrací plochu. Absence atletické dráhy zase snižuje využití 

stadionu. Ryze fotbalový stadion by si přálo 82 respondentů (42%), multifunkční 

stadion by chtělo 111 respondentů (58%). Nutno říct, že drtivá většina z nich (53%) 

preferuje střední cestu, kdy chtějí multifunkční stadion s atletickou dráhou, 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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ale při fotbalových utkáních požadují její skrytí pomocí posuvných tribun. Jenom 9 

respondentů (5%) zvolilo možnost bez posuvných tribun. 

 

8. Stadion by měl sloužit pro následující sporty: 

a. Fotbal – 195 

b. Atletika – 95 

c. Doplňte další – 28 

Otázka č. 8 navazuje na otázku předchozí a souvisí s dalším využitím stadionu. 

Jedná se o polouzavřenou otázku, kde respondenti mohli dopsat, jaké sporty by se 

na národním stadionu měly odehrávat. 

Hlavní využiti stadionu je jednoznačné, stadion by měl sloužit převážně fotbalu, 

na čemž se shodlo 195 respondentů. Stadion s atletickou dráhou by bezpochyby měl 

sloužit atletice, to si myslí 95 respondentů.  

Další sporty, které by respondenti chtěli na národním stadionu vidět, jsou následující: 

Graf č. 8: Sportovní využití stadionu 

 

Využívat stadion pro utkání v rugby a v americkém fotbalu si přeje 10 respondentů. 

Další sporty se objevovaly spíše sporadicky, jednalo se o lakros, baseball, hokej 

a frisbee. 
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9. Kdo by se měl podílet na financování výstavby stadionu? 

U této otázky bylo možné zvolit více možností, vytvořilo se tak několik variant 

odpovědí. Nejčastěji zvolené kombinace byly následující: 

a) Stát, Fotbalová asociace a soukromý investor – 40 

b) Stát a Fotbalová asociace – 34 

c) Stát, Fotbalová asociace, sportovní svazy a soukromý investor – 31 

d) Stát, Fotbalová asociace a sportovní svazy – 24 

e) Fotbalová asociace a soukromý investor – 14 

f) Stát – 13 

g) Soukromý investor – 9 

Graf č. 9: Financování výstavby stadionu 

 

Nejčastěji respondenti zvolili kombinaci, při které se do financování stavby stadionu 

má zapojit stát, Fotbalová asociace a soukromý investor. I u dalších kombinací 

převažuje především zapojení státu a Fotbalové asociace.  
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10. Na jakém místě by měl být stadion postaven? 

a) Na Strahově (na místě stávajícího stadionu Evžena Rošického) – 130 

b) Letná (přestavba stadionu AC Sparta Praha) – 35 

c) Vršovice (přestavba stadionu Eden) – 6 

d) V Brně (na místě stadionu Za Lužánkami) – 13 

e) Ostatní – 10 

Graf č. 10: Lokalita stadionu 

 

Otázka č. 10 je zaměřena na lokalitu, ve které má být národní fotbalový stadion 

postaven. Nadpoloviční většina, přesněji 130 respondentů (67%) odpovědělo, 

že by stavbu nejraději viděli v Praze na Strahově, místo současného stadionu 

Evžena Rošického. Shodují se tak s předsedou FAČR, který prosazuje stejnou variantu. 

Stadion na Letné by upřednostňovalo 35 dotázaných (18%), 13 respondentů (7%) 

preferuje stadion v druhém největším českém městě v Brně, konkrétně na místě 

chátrajícího stadionu Za Lužánkami. Pouze 6 respondentů (3%) zvolilo přestavbu 

stadionu Eden. 

Otázka byla polouzavřená, takže respondenti mohli sami dopsat další lokality vhodné 

k výstavbě stadionu. Nejčastější odpověď byla libovolná lokalita v Praze nebo kousek 

za Prahou. Několik respondentů dále odpovědělo, že nemá vyhraněný názor.  
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11. Jak by měl být stadion pojmenován? 

a. Podle lokality – 56 

b. Podle fotbalové osobnosti – 102 

c. Podle sponzora – 14 

d. Podle majitele – 3 

e. Ostatní – 15 

Graf č. 11: Název stadionu 

 

Jako nejvhodnější varianta názvu národního fotbalového stadionu se respondentům jeví 

pojmenování stadionu podle fotbalové osobnosti. Tuto variantu zvolilo 

102 respondentů, tedy více než polovina. Podle lokality by stadion pojmenovalo 

56 dotázaných (29%). Celkem 7 respondentů doplnilo do odpovědí název: 

Národní stadion. Další názvy byly podle konkrétních osobností, například 

Stadion Pavla Nedvěda nebo Stadion Františka Veselého. 
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12. Národní stadion by měl sloužit pro domácí utkání: 

a. Pouze fotbalové reprezentace – 89 

b. Fotbalové reprezentace a dalšího klubu – 103 

Graf č. 12: Využití stadionu pro domácí utkání 

 

Z grafu č. 12 lze vyčíst, že názor respondentů na to, kdo by měl stadion pro domácí 

utkání využívat je nejednotný. Celkem 89 dotazovaných (46%) má představu, 

že stadion by měl sloužit po vzoru anglického Wembley, tedy sloužit jen pro domácí 

utkání fotbalové reprezentace. Opačného názoru je 103 respondentů (54%), ti si přejí, 

aby stadion kromě fotbalové reprezentace využíval k domácím utkáním i jiný fotbalový 

klub. Na základě preferované lokality v Praze na Strahově, tak připadá v úvahu jeden 

z pražských celků. 
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13. Jak často byste navštěvoval národní fotbalový stadion při utkáních reprezentace? 

a. Vždy – 2 

b. Často – 75 

c. Zřídka – 108 

d. Nikdy – 15 

Graf č. 13: Četnost návštěv stadionu 

 

Odpovědi na otázku č. 13 ukazují, jak často by respondenti navštěvovali národní 

fotbalový stadion. Nejvíce dotázaných, konkrétně 108 (54%), by utkání reprezentace 

navštěvovalo zřídka. Často by na utkání zavítalo 37% respondentů. Nikdy by stadion 

nenavštívilo 15 respondentů, kteří tvoří 8% souboru.  
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14. Jak často by se zaplnila Vámi zvolená kapacita stadionu? 

a. Vždy 

b. Často 

c. Zřídka 

d. Nikdy 

Graf č. 14: Zaplnění kapacity stadionu 

 

V grafu č. 14 jsou odpovědi respondentů rozděleny v závislosti na kapacitě stadionu, 

kterou respondent vybral v otázce č. 6. Jednotlivé odpovědi jsou pro přehlednost 

zobrazeny v tabulce pod grafem. 

Že bude stadion zaplněn jenom zřídka, zvolilo u varianty stadionu s nejmenší kapacitou 

52% respondentů, kdežto u varianty s kapacitou více než 45 tis. diváků vybralo 

odpověď zřídka pouze 38%. Z odpovědí plyne, že čím vyšší zvolili respondenti 

kapacitu stadionu, tím více jich věří, že stadion bude pravidelně zaplněn. 
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15. Myslíte, že by byl roční provoz stadionu ztrátový? 

a. Ano – 75 

b. Ne – 34 

c. Nevím – 91 

Graf č. 15: Roční provoz stadionu 

 

Cílem otázky č. 15 je zjistit názor respondenta na ekonomickou soběstačnost stadionu. 

Náklady na plánovanou stavbu stadionu se pohybují okolo 4 miliard korun, a proto není 

vyrovnání celkových nákladů reálné.  

Z hlediska fungování stadionu je proto důležité, zda stadion bude schopný pokrýt roční 

provozní náklady. Celkem 75 dotázaných (37%) myslí, že stadion bude každý rok 

ve ztrátě, opačného názoru je jen 34 respondentů (17%). 

 

16. Jste: 

a. Muž – 172 

b. Žena – 28 

  

37% 

46% 

17% 

Myslíte, že by roční provoz stadionu byl ztrátový? 

Ano 

Nevím 

Ne 
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Graf č. 16: Pohlaví 

 

Mezi příznivci fotbalu mají stále výrazně navrch muži, stejně tak tomu bylo v případě 

tohoto šetření. Dotazování se zúčastnilo 28 žen, které tvořily 14% respondentů. 

 

17. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 15–29 let – 125 

b) 30–44 let – 47 

c) 44–59 let – 19 

d) 60 a více let – 7 

Graf č. 17: Věk 

 

Podle očekávání tvoří největší část dotázaných skupina lidí v rozmezí 15–29 let (63%). 

Vyplývá to ze způsobu šíření dotazníku, ten probíhal prostřednictvím sociální sítě 
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FACEBOOK, která je bližší hlavně mladší skupině obyvatel. Celkem 24% tvořila 

skupina 30–44 let. Nejmenší zastoupení měla skupina 60 a více let (3%) 

 

18. Vzdělání: 

a. Základní – 10 

b. Střední bez maturity/ vyučen – 18 

c. Střední s maturitou – 128 

d. Vysokoškolské – 44 

Graf č. 18: Vzdělání 

 

Otázka č. 18 měla odhalit nejvyšší dosažené vzdělání respondenta. Největší počet 

oslovených respondentů (64%) jsou středoškolsky vzdělaní lidé s maturitou. 
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7 DISKUZE 

7.1 Řešení národního fotbalového stadionu dle respondentů 

Jednou z hlavních náplní této práce bylo přinést informace o postoji fotbalové 

veřejnosti k výstavbě národního fotbalového stadionu prostřednictvím dotazníkového 

šetření, kterého se účastnilo celkem 200 respondentů. Vyhodnocení odpovědí 

jednotlivých respondentů mělo přinést ucelený postoj fotbalové veřejnosti k výstavbě 

národního fotbalového stadionu a bližší informace o podobě takového stadionu.  

Z odpovědí na úvodní otázky lze říct, že naprostá většina lidí s pozitivním vztahem 

k fotbalu (80%), sleduje fotbalová utkání nejenom v televizi, ale také přímo 

na stadionu. Alespoň jedno utkání fotbalové reprezentace za poslední 3 roky navštívila 

téměř polovina dotázaných (48%). Z toho plyne, že lidé mají zájem navštěvovat 

fotbalové stadiony a také utkání reprezentace. Popularitu tématu národního fotbalového 

stadionu potvrzuje informovanost veřejnosti o dané problematice. Více než tři čtvrtiny 

(77%) už totiž o projektu slyšelo. 

Otázka výstavby národního stadionu je velmi komplikovaná a názory na jeho výstavbu 

se mnohdy liší, to potvrzují i výsledky tohoto šetření.  

Zcela zásadní je postoj respondentů k samotné výstavbě stadionu v České republice. 

Více než polovina (53%) dotázaných projekt podporuje, proti projektu je jenom 

17% respondentů. Stadion by měl mít kapacitu 25 tis až 35 tis míst, tak se vyjádřila 

přesně polovina dotázaných, 27% by si přálo stadion spíše s větší kapacitou, 

tedy 35 tis. až 45 tis. Nejednotní jsou respondenti u podoby národního stadionu, 

53% chce multifunkční stadion s atletickou dráhou a s posuvnými tribunami. 

Ryze fotbalový stánek zvolilo 43% dotázaných. Převážně by měl stadion sloužit 

pro fotbalové utkání, pokud by byl stadion multifunkční, navíc by měl sloužit také 

atletice. 

Na financování výstavby stadionu by se měl podílet stát, Fotbalová asociace 

a soukromý investor, tuto kombinaci zvolilo celkem 40 respondentů, 34 lidí 

by soukromého investora vypustilo a financování by nechalo jen na státu a fotbalové 

asociaci. 

Při výběru lokality má většina respondentů (67%) stejný názor jako předseda FAČR 

a jsou pro výstavbu na pražském Strahově. Národní stadion by měl být postaven 
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na místě současného stadionu Evžena Rošického. Stadion na Letné by podpořilo 

18% respondentů. Že by stadion měl být pojmenován podle fotbalové osobnosti si 

myslí 54% dotázaných, 29% by stadion pojmenovalo podle lokality, kde by byl 

postaven. 

Znovu jsou respondenti nejednotní u otázky využití stadionu pro domácí utkání.  

Celkem 54% si myslí, že by stadion měl kromě reprezentace využívat ještě další 

fotbalový klub, opačného názoru je 46% dotázaných. 

Pokud by byl stadion postaven, respondenti by ho využívali takto. Často by na utkání 

reprezentace na národním fotbalovém stadionu zavítalo 37% lidí, 54% by stadion 

navštěvovalo zřídka. Pokud by stadion měl kapacitu 25 tis. až 35 tis. respondenti 

zvolili, že by stadion byl ze 48% zaplněn často, ze 41% zřídka, ze 7% vždy 

a ze 4% nikdy. Stadion by si na své roční fungování nedokázal vydělat podle 

37% dotázaných.  

Přesto stavbu národního fotbalového stadionu většina respondentů podporuje. 

Stadion by měl podle názoru většiny být postaven na Strahově s kapacitou 

25 tis. až 35 tis. míst., měl by být multifunkční, pojmenován podle fotbalové osobnosti 

a kromě fotbalové reprezentace by ho měl využívat ještě další fotbalový klub. 

7.1.1 Hypotézy 

Pro výzkum postoje veřejnosti byly vytvořeny dvě hypotézy. Na základě výsledků 

dotazování je možné je potvrdit nebo vyvrátit. (Většinou rozumíme více jak 

50% respondentů.) 

1. Postoj k výstavbě národního fotbalového stadionu bude u většiny 

respondentů kladný. 

Postoj respondentů k výstavbě stadionu je zásadní otázkou výzkumu. Kladný postoj 

k výstavbě stadionu má 53% dotázaných. Hypotéza se tedy potvrdila. 

2. Stadion by měl podle většiny respondentů být postaven v Praze 

na Strahově místo stávajícího stadionu Evžena Rošického 

Otázka lokality stadionu je jedna z těch, o které vedly největší spory. Celkem 

67% z nich zvolilo lokalitu v Praze na Strahově. Hypotéza se tedy potvrdila. 
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7.2 Vlastní postoj k problematice 

Už před volbou tématu mé bakalářské práce jsem se o téma národního fotbalového 

stadionu usilovně zajímal, na jeho výstavbu jsem však stejně jako 30% respondentů 

tohoto výzkumu neměl vyhraněný názor. Až podrobnější studium problematiky 

mi pomohlo se rozhodnout. 

Prvním důvodem je vyřešení vlastnických sporů o budovy a majetek v Praze 

na Strahově, kdy Fotbalová asociace získala kontrolu nad stadionem 

Evžena Rošického, stadionem Přátelství a hotelem Coubertin. Cílem FAČR je 

revitalizace a modernizace celého Strahova, kdy v současnosti už probíhá rekonstrukce 

sídla asociace.  

Strahov se tak stal ideálním místem pro stavbu národního fotbalového stadionu. Ten by 

mohl vzniknout na místě stávajícího stadionu Evžena Rošického, který je v dezolátním 

stavu a jeho rekonstrukce by stála stovky milionů korun. Kromě toho je v areálu 

dostatečný prostor pro veškeré potřebné zázemí stadionu jako například prostory 

pro televizní vozy nebo parkovací dům. Jedinou nevýhodu této lokality 

je horší dopravní dostupnost, proto by byly nutné rozsáhlejší investice 

do infrastruktury. 

Aby měla stavba stadionu význam, musí mít stadion větší kapacitu, než mají stadiony 

fotbalových klubů v České republice. Největší je v současné době stadion Eden v Praze 

ve Vršovicích, celkem 21 000 míst k sezení. Proto bych za dostatečnou kapacitu 

pro národní fotbalový stadion považoval kapacitu alespoň 35 000 míst k sezení.  

Z hlediska fotbalové fanouška je lepší, když by kolem hrací plochy stadionu nebyla 

atletická dráha. Mnohem reálnější řešení je však výstavba multifunkčního stadionu, 

který by sloužil také atletice. Jako vzor bych zvolil Olympiastadion v Berlíně, 

kde přítomnost atletické dráhy v žádném případě nesnižuje úroveň diváckého zážitku 

z fotbalového utkání. 

Stadion by měl dle mého názoru sloužit výhradně pro fotbalová utkání a atletické 

soutěže. Jiný sport se v České republice netěší takovému zájmu, aby musel být pořádán 

na tak velkém stadionu. 
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Na financování výstavby stadionu by se měl dle mého názoru největší částkou podílet 

stát. Spolufinancovat stavbu by měl jednoznačně FAČR a další sportovní svazy jako 

jsou ČOV, ČUS nebo Český atletický svaz. 

Co se týče využití stadionu pro domácí utkání, tak zde jsem názoru, že stadion by měl 

sloužit pouze pro domácí utkání všech fotbalových reprezentací České republiky. 

Dále pro utkání, které pořádá Fotbalová asociace, jako jsou finále Poháru FAČR 

nebo Superpohár FAČR. Výjimkou by mohla být mezistátní pohárová utkání 

fotbalových klubů, kdy poptávka po vstupenkách výrazně převyšuje kapacitu jejich 

stadionu. 

Název stadionu pro mě není až tak důležitý. Z hlediska financování stadionu by však 

bylo nejlepší pojmenovat stadion podle sponzora, který by za toto výsadní právo platil. 

Tyto příjmy by pomáhaly krýt roční provoz stadionu. Ten by se podle mého názoru 

pohyboval v kladných číslech, ale stadion by musel být pravidelně využíván i pro další 

akce, jako jsou například koncerty. 

Návštěvnost utkání české fotbalové reprezentace závisí převážně na výsledcích. Ty ani 

výstavba národního stadionu nemůže ovlivnit, nicméně si myslím, že moderní 

prostředí, komfort a atmosféra na stadionu, by mohly tento fakt výrazně eliminovat. 

Stadion by tak byl pravidelně z větší části obsazen, k čemuž bych pomohl i já, svou 

pravidelnou účastí. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit postoj veřejnosti k výstavbě národního 

fotbalového stadionu. Na základě výsledků dotazování lze stanovit, jak se fotbalová 

veřejnost dívá na tento projekt a jaké jsou ideální představy veřejnosti o výstavbě 

národního fotbalového stadionu. 

V teoretické části práce se nejprve zabývám procesem marketingového výzkumu, 

dále definicí sportovního produktu, fotbalovým diváctvím, sportovním zařízením 

(stadion) a konečně požadavky, které na stadion mají řídící organizace fotbalu 

a atletiky. 

V praktické části práce jsem blíže představil Fotbalovou asociaci České republiky, 

její funkce a kompetence. Dále jsem představil historii, úspěchy a současnost české 

fotbalové reprezentace. Další část byla o vývoji myšlenky národního fotbalového 

stadionu a současné představě o podobě stadionu podle vedení FAČR. 

Důležitou část práce tvoří dotazník, ve kterém respondenti vyjadřují svoje představy 

o výstavbě národního fotbalového stadionu. 

Z výsledků dotazníku vyplynulo, že fotbalová veřejnost je výstavbě národního 

fotbalového stadionu nakloněna. Multifunkční stadion by měl být postaven v Praze 

na Strahově s kapacitou 25 tis. až 35 tis. míst k sezení. 

Současná situace kolem vedení FAČR a především předsedy Miroslava Pelty však není 

národnímu fotbalovému stadionu příliš nakloněna. Fanoušci si žádají jeho odvolání, 

z důvodu několika špatných rozhodnutí, které učinil v posledním roce. Nelze než 

doufat, že se napětí mezi fanoušky a předsedou uklidní a projekt stadionu neupadne 

v zapomnění.  
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PŘÍLOHY 

I. Příloha: Dotazník 

NÁRODNÍ FOTBALOVÝ STADION A POSTOJ VEŘEJNOSTI K JEHO VÝSTAVBĚ 

Dobrý den, rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Jsem student 3. ročníku 

Managementu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Pomocí tohoto dotazníku chci zjistit postoje fotbalové 

veřejnosti k výstavbě národního fotbalového stadionu v České republice.  

Vámi vyplněné odpovědi zakroužkujte, vyberte vždy jednu variantu, není-li u otázky uvedeno jinak. Vyplnění 

dotazníku netrvá déle než 3 minuty, je zcela anonymní a získané informace slouží pouze k vypracování bakalářské 

práce.   

Děkuji, Jiří Topinka 

 

 

1. Jaký máte vztah k fotbalu? 

a. Pozitivní  

b. Negativní 

2. Navštěvujete fotbalová utkání na stadionech? 

a. Ano 

b. Ne 

3. Kolik utkání fotbalové reprezentace jste v posledních 3 letech navštívil? 

a. 0 

b. 1-3 

c. Více než 3 

4. Slyšeli jste o projektu národního fotbalového stadionu v České republice? 

a. Ano 

b. Ne 

5. Podporujete záměr výstavby národního fotbalového stadionu? 

a. Souhlasím s výstavbou 

b. Nesouhlasím s výstavbou 

c. Nemám vyhraněný názor 

6. Jakou by měl mít národní stadion kapacitu? 

a. Méně než 25 tis. 

b. 25 tis. – 35 tis. 

c. 35 tis. – 45 tis. 

d. Více než 45 tis. 

7. Stadion by měl být: 

a. Ryze fotbalový 

b. Multifunkční (s atletickou dráhou) 

c. Multifunkční s posuvnými tribunami (při fotbale zakrývají atletickou dráhu) 

8. Stadion by měl sloužit pro následující sporty: (lze vybrat více možností) 

a. Fotbal 

b. Atletika 

c. Doplňte další................... 

9. Kdo by se měl podílet na financování výstavby stadionu? (lze vybrat více možností) 

a. Stát 

b. Fotbalová asociace 

c. Sportovní svazy 

d. Soukromý investor 

e. Doplňte další..................... 
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10. Na jakém místě by měl být stadion postaven? 

a. Na Strahově (na místě stávajícího stadionu Evžena Rošického) 

b. Letná (přestavba stadionu AC Sparta Praha) 

c. Vršovice (přestavba stadionu Eden) 

d. V Brně (na místě stadionu Za Lužánkami)  

e. Doplňte další...................... 

11. Jak by měl být stadion pojmenován? 

a. Podle lokality 

b. Podle fotbalové osobnosti 

c. Podle sponzora 

d. Podle majitele 

e. Doplňte další................. 

12. Národní stadion by měl sloužit pro domácí utkání: 

a. Pouze fotbalové reprezentace 

b. Fotbalové reprezentace a dalšího fotbalového klubu 

13. Jak často byste navštěvoval národní fotbalový stadion při utkáních reprezentace? 

a. Vždy 

b. Často 

c. Zřídka 

d. Nikdy 

14. Jak často by se při utkáních reprezentace zaplnila Vámi zvolená kapacita stadionu? 

a. Vždy 

b. Často 

c. Zřídka 

d. Nikdy 

15. Myslíte, že by roční provoz stadionu byl ztrátový? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

16. Jste: 

a. Muž 

b. Žena 

17. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a. 15-29 let 

b. 30-44 let 

c. 44-59 let 

d. 60 a více let 

18. Vzdělání: 

a. Základní 

b. Střední bez maturity / vyučen 

c. Střední s maturitou 

d. Vysokoškolské 


