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Příloha č. 4 Dotazník 

 
Marketingový výzkum spokojenosti fanoušků klubu FK TJ Štěchovice 

Vážení fanoušci štěchovického fotbalového klubu, 

dovoluji si vás oslovit prostřednictvím dotazníkového šetření, jež je součástí mé diplomové práce na téma 

„Marketing vybraných klubů ČFL.“ Získané informace budou sloužit ke zkvalitnění spolupráce, 

především marketingové komunikace, mezi klubem a vámi – fotbalovými fanoušky. Dotazník je zcela 

anonymní, obsahuje 21 otázek a zabere max 5 minut vašeho času. Veškeré údaje budou použity výhradně 

pro účely osobního výzkumného projektu a klubu FK TJ Štěchovice. 

 

Pokyny k vyplnění: 

Vámi zvolenou odpověď označte křížkem, případně, pokud Vás o to požádám, vypište do vyhrazeného 

prostoru. 

U většiny otázek je možné označit pouze jednu variantu odpovědi. Otázky s více možnostmi odpovědí 

jsou označeny, u některých otázek je třeba odpověď odůvodnit. 

 

1) Jak dlouho navštěvujete utkání klubu? 

□ první sezónu 

□ 2 – 3 roky 

□ 3 – 5 let 

□ 6 a více let 

2) Jak často navštěvujete utkání klubu? 

□ Pravidelně domácí i venkovní utkání 

□ Pravidelně pouze domácí utkání  

□ Občas (1 x za měsíc) 

□ Zřídka (1 – 2 x za sezónu) 

3) Navštěvujete oficiální webové stránky klubu? 

□ Ano, denně 

□ Ano, pravidelně (2 - 3 x týdně) 

□ Občas (nejvýše 7 x měsíčně) 

□ Nenavštěvuji (přeskočte na otázku č. 5) 

4) Co na internetových stránkách klubu postrádáte? (Můžete označit více odpovědí) 

□ Častější aktualizace 

□ Podrobnější zpravodajství ze zápasů 

□ Podrobnější informace o hráčích a vedení klubu 

□ Více fotografií a videí 

□ Prostor pro zapojení fanoušků do dění klubu 

□ Jiné……………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

5) Navštěvujete stránky klubu na facebooku? 

□ Ano, denně 

□ Ano, pravidelně (2 - 3 x týdně) 

□ Občas (nejvýše 7 x měsíčně) 

□ Nenavštěvuji (přeskočte na otázku č. 7) 

6) Jste fanouškem klubu na facebooku (tj. stránky se Vám „líbí“)? 

□ Ano 

□ Ne 

7) Z jakého komunikačního média se nejčastěji dozvídáte o utkání? 

□ Internetové stránky klubu 

□ Facebook 

□ Plakáty 

□ Tištěné klubové programy 

□ Denní tisk 

□ Rozhlas 

□ Jiné (vypište)………………………………………………………………… 

8) Účastníte se klubových anket? 

□ Ano 

□ Ne 

9) Jaké komunikační médium dle Vašeho názoru nejlépe informuje fanoušky o dění v klubu? 

□ Internetové stránky klubu 

□ Facebook 

□ Plakáty 

□ Tištěné klubové programy 

□ Denní tisk 

□ Jiné (vypište)…………………………………………………………………… 

10) Jsou informace poskytované klubem dostačující? 

□ Ano 

□ Ne * 

* Zaškrtnete-li Ne, uveďte, prosím, co Vám chybí. 

…………………………………………………………………………………………………. 

11) Jste spokojeni s komunikací managementu klubu vůči fanouškům? 

□ Ano 

□ Ne * 

* Zaškrtnete-li Ne, uveďte, prosím, hlavní důvod. 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

12) Ohodnoťte na stupnici spokojenost s níže uvedenými faktory. 

 Vybraný stupeň u každého faktoru označte křížkem. 

 Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Neumím 

rozhodnout 

Atmosféra utkání      

Kvalita hráčského kádru  

A- mužstva 

     

Atraktivita hry      

Doprovodný program při utkání      

Komunikace a prezentace klubu      

Cena vstupného      

Sortiment propagačních předmětů      

Cena propagačních předmětů      

Kvalita občerstvení na stadionu      

Sortiment občerstvení      

Možnosti parkování      

Přehlednost webových stránek      

 

13) Jste spokojeni s hygienickým a estetickým prostředím stadionu? 

□ Ano  

□ Ne * 

* Zaškrtnete-li Ne, uveďte, prosím, důvod. 

………………………………………………………………………………………………… 

14) Co má největší vliv na Vaši návštěvu utkání? 

□ Atraktivita soupeře 

□ Cena vstupného 

□ Den a hodina utkání 

□ Výsledky 

□ Výkony a bojovnost 

□ Jiné…………………………………………………………………………… 

15) Znáte hlavní sponzory klubu? 

□ Ano * 

□ Ne  

* Zaškrtnete-li Ano, uveďte, prosím, některé z nich. 

……………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………… 



 

16) Jaké vylepšení byste uvítali, popřípadě co Vám při návštěvě utkání chybí? (Můžete označit 

více odpovědí) 

□ Možnost chatu na webových stránkách klubu 

□ Zavedení odkazu „Ptej se klubu“ (hráčů i vedení) 

□ Videorozhovory s hráči a zástupci klubu 

□ Internetová TV 

□ Možnost hromadné jízdy objednaným autobusem na venkovní zápasy klubu 

□ Předzápasové či přestávkové soutěže pro diváky (střelba na branku, penalty, utkání minižáků 

apod.) 

□ Internetové přenosy 

□ Tipovací soutěž 

□ Jiné (vypište)…………………………………………………………………………………… 

17) Jaké je Vaše pohlaví? 

□ Muž 

□ Žena 

18) Jaký je Váš věk? 

□ 18 let a méně 

□ 19 – 33 

□ 34 – 48 

□ 49 – 63 

□ 64 a více 

19) Vaše bydliště? 

□ Místní 

□ Do 5 km 

□ Do 10 km 

□ Do 20 km 

□ Více jak 20 km 

20) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□ Základní 

□ Středoškolské bez maturity 

□ Středoškolské s maturitou 

□ Vysokoškolské 

21) V současné době jsem: 

□ Zaměstnaný / OSVČ 

□ Nezaměstnaný 

□ Důchodce 

□ Student 

□ Na mateřské 

Děkuji za Váš čas. Vyplněný dotazník, prosím, vložte do krabice umístěné u pokladny stadionu, 

popřípadě odevzdejte přímo mně. Tomáš Čmakal 

 



 

Příloha č. 5 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření STE DOM MECH Total 

183 214 69 466 100% 

1) Jak dlouho navštěvujete utkání klubu? 

první sezónu 32 19 20 71 15,2 

2 - 3 roky 30 26 21 77 16,5 

3 - 5 let 12 45 3 60 12,9 

6 a více let 109 124 25 258 55,4 

2) Jak často navštěvujete utkání klubu? 

Pravidelně domácí i venkovní utkání 35 37 16 88 18,9 

Pravidelně pouze domácí utkání 89 122 35 246 52,8 

Občas (1 x za měsíc) 31 41 15 87 18,7 

Zřídka (1 - 2 x za sezónu) 28 14 3 45 9,7 

3) Navštěvujete oficiální webové stránky klubu? 

Ano, denně 12 21 11 44 9,4 

Ano, pravidelně (2 - 3 x týdně) 41 67 9 117 25,1 

Občas (nejvýše 7 x měsíčně) 81 62 32 175 37,6 

Nenavštěvuji 49 64 17 130 27,9 

4) Co na internetových stránkách klubu postrádáte?  

Častější aktualizace 44 51 25 120 21,6 

Podrobnější zpravodajství ze zápasů 31 28 21 80 14,4 
Podrobnější informace o hráčích a 
vedení klubu 42 59 19 120 21,6 

Více fotografií a videí 50 67 24 141 25,4 
Prostor pro zapojení fanoušků do 
dění klubu 41 30 16 87 15,7 
Možnost objednávky 
merchandisingu 2     2 0,4 

Objektivita 3     3 0,5 

Bez výhrad 2     2 0,4 

5) Navštěvujete stránky klubu na facebooku? 

Ano, denně 11 8 6 25 5,4 

Ano, pravidelně (2 - 3 x týdně) 21 36 7 64 13,7 

Občas (nejvýše 7 x měsíčně) 34 34 17 85 18,2 

Nenavštěvuji 117 136 39 292 62,7 

6) Jste fanouškem klubu na facebooku (tj. stránky se Vám "líbí")? 

Ano 53 54 21 128 73,6 

Ne 13 24 9 46 26,4 

      
      
      
      

     

 
 

      



 

    

 
 

 

 
STE DOM MECH Total % 

7) Z jakého komunikačního média se nejčastěji dozvídáte o utkání? 

Internetové stránky klubu 71 72 29 172 36,9 

Facebook 20 31 3 54 11,6 

Plakáty 17 28 11 56 12,0 

Tištěné klubové programy 20 7 3 30 6,4 

Denní tisk 26 68 16 110 23,6 

Rozhlas 3 8 5 16 3,4 

Přátelé / Fotbalpraha.cz 10   2 12 2,6 

Hospoda 5     5 1,1 

Rozpis 4     4 0,9 

Teletext 3     3 0,6 

Live score 4     4 0,9 

8) Účastníte se klubových anket? 

Ano 42 106 21 169 36,3 

Ne 141 108 48 297 63,7 

9) Jaké komunikační médium, dle Vašeho názoru, nejlépe informuje fanoušky o dění v klubu? 

Internetové stránky klubu 89 73 34 196 42,1 

Facebook 33 31 2 66 14,2 

Plakáty 18 28 14 60 12,9 

Tištěné klubové programy 27 14 2 43 9,2 

Denní tisk 14 67 8 89 19,1 

Zástupci klubu / hráči 2 1 9 12 2,6 

10) Jsou informace poskytované klubem dostačující? 

Ano 146 175 39 360 77,3 

Ne 37 39 30 106 22,7 

11) Jste spokojeni s komunikací managementu klubu vůči fanouškům? 

Ano 147 173 44 364 78,1 

Ne 36 41 25 102 21,9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12) Ohodnoťte na stupnici spokojenost s níže uvedenými faktory 

1-velmi spokojen, 2- spíše spokojen, 3 - spíše nespokojen, 4 - velmi nespokojen, 

5 - neumím rozhodnout 

ŠTĚCHOVICE 1 2 3 4 5 

Atmosféra utkání 67 86 23 5 2 

Kvalita hráčského kádru A-mužstva 64 114 4 0 1 

Atraktivita hry 22 125 29 4 3 

Doprovodný program při utkání 16 74 59 29 5 

Komunikace a prezentace klubu 37 89 39 13 5 

Cena vstupného 52 96 24 8 3 

Sortiment propagačních předmětů 38 101 29 9 6 

Cena propagačních předmětů 34 107 26 7 9 

Kvalita občerstvení na stadionu 89 67 19 6 2 

Sortiment občerstvení 70 76 25 9 3 

Možnosti parkování 31 85 32 17 18 

Přehlednost webových stránek 43 80 29 14 17 

DOMAŽLICE 1 2 3 4 5 

Atmosféra utkání 37 156 14 2 5 

Kvalita hráčského kádru A-mužstva 52 141 16 3 2 

Atraktivita hry 41 136 33 3 1 

Doprovodný program při utkání 5 55 131 19 4 

Komunikace a prezentace klubu 9 159 30 7 9 

Cena vstupného 29 152 26 4 3 

Sortiment propagačních předmětů 16 137 35 5 21 

Cena propagačních předmětů 3 116 63 4 28 

Kvalita občerstvení na stadionu 18 51 73 69 3 

Sortiment občerstvení 20 67 62 42 23 

Možnosti parkování 119 65 18 3 9 

Přehlednost webových stránek 29 51 57 34 43 

      MĚCHOLUPY 1 2 3 4 5 

Atmosféra utkání 2 35 23 9 0 

Kvalita hráčského kádru A-mužstva 7 48 11 2 1 

Atraktivita hry 2 26 36 3 2 

Doprovodný program při utkání 0 3 26 29 11 

Komunikace a prezentace klubu 2 14 30 18 5 

Cena vstupného 8 24 24 9 4 

Sortiment propagačních předmětů 6 2 31 19 11 

Cena propagačních předmětů 7 4 22 16 20 

Kvalita občerstvení na stadionu 16 21 16 12 4 

Sortiment občerstvení 13 28 14 11 3 

Možnosti parkování 31 21 3 7 7 

Přehlednost webových stránek 6 19 15 17 12 



 

 
STE DOM MECH total % 

13) Jste spokojeni s hygienickým a estetickým prostředím stadionu? 

Ano  127 190 45 362 77,7 

Ne 56 24 24 104 22,3 

WC 46 24 19 89 57,1 

Špinavé sedačky 20 22 17 59 37,8 

Kouř 5   3 8 5,1 

14) Co má největší vliv na Vaši návštěvu utkání? 

Atraktivita soupeře 63 49 29 141 30,3 

Cena vstupného 7 7 0 14 3,0 

Den a hodina utkání 28 101 15 144 30,9 

Výsledky 9 26 5 40 8,6 

Výkony a bojovnost 59 29 14 102 21,9 

Známý hraje v týmu 12 2 6 20 4,3 

Náplň volného času 5     5 1,1 

15) Znáte hlavní sponzory klubu? 

Ano 89 96 14 199 42,7 

Ne 94 118 55 267 57,3 
16) Jaké vylepšení byste uvítali, popřípadě co Vám při návštěvě utkání 
chybí? 

Možnost chatu na webových stránkách  41 66 7 114 24,5 

Zavedení odkazu "Ptej se klubu" 44 97 16 157 33,7 

Videorozhovory s hráči a zástupci klubu 63 95 19 177 38,0 

Internetová TV 44 45 15 104 22,3 

Hromadná jízda autobusem pro fanoušky 51 41 6 98 21,0 

Předzápasové či přestávkové soutěže  52 84 18 154 33,0 

Internetové přenosy 15 21 14 50 10,7 

Tipovací soutěž 46 77 13 136 29,2 
Spolupráce družstev / roztlesk. / 
soupisky 4 2 6 12 2,6 

17) Jaké je Vaše pohlaví? 

Muž 137 161 51 349 74,9 

Žena 46 53 18 117 25,1 

18) Jaký je Váš věk? 

18 let a méně 13 20 5 38 8,2 

19 – 33 67 63 25 155 33,3 

34 – 48 55 70 20 145 31,1 

49 – 63 32 46 14 92 19,7 

64 a více 16 15 5 36 7,7 

19) Vaše bydliště? 

Místní 97 102 18 217 46,6 

Do 5 km 31 51 12 94 20,2 

Do 10 km 15 24 14 53 11,4 

Do 20 km 11 16 20 47 10,1 

Více jak 20 km 29 21 5 55 11,8 



 

 
STE DOM MECH total % 

20) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní 29 25 6 60 12,9 

Středoškolské bez maturity 51 74 15 140 30,0 

Středoškolské s maturitou 72 89 27 188 40,3 

Vysokoškolské 31 26 21 78 16,7 

21) V současné době jsem: 

Zaměstnaný / OSVČ 126 137 33 296 63,5 

Nezaměstnaný 17 23 2 42 9,0 

Důchodce 17 21 11 49 10,5 

Student 20 27 22 69 14,8 

Na mateřské 3 6 1 10 2,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6 Scoring list analýza konkurence 
 
Dle přiložených dokumentů či vlastní zkušenosti, prosím, ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 (kde 5 je 

nejlepší a 1 nejhorší) následující faktory. Odpověď označte křížkem.  

SCORING MODEL FK TJ Štěchovice: 

Faktor 1 2 3 4 5 

Webové stránky – celkový dojem      

Přehlednost      

Obsah      

Aktualizace      

Vzhled a design      

Uživatelnost      

Přitažlivost      

Facebook – celkový dojem      

Počet „like“      

Aktualizace příspěvků      

Počet komentářů      

Originalita příspěvků      

Vzhled a design      

Přitažlivost (videa, fotky, …)      

Tištěné materiály – celkový dojem      

Plakáty      

Klubové programy      

Brožury      

Rozhlas      

Masmédia (TV, tisk)      

Merchandising      

Doprovodný program      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7 Hodnocení SWOT analýzy – silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby 

 
HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY – Společné faktory: 

Silné stránky 

Faktory Body Pořadí 

Dlouhodobé partnerství s hlavními sponzory 6 1 

Internetové přenosy na TVCOM 14 2 

Textové online přenosy na Onlajny.com 16 3 

Slabé stránky 

Faktory Body Pořadí 

Nedostatek finančních prostředků 8 1 

Neprofesionalita klubu 10 2 

Nízký rozpočet na marketing 18 3 

Nevyužití potenciálu facebooku 24 4 

Nedostatečné propojení komunikačních kanálů 31 5 

Nízká motivace diváků pro účast v anketách a soutěžích 35 6 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY – Společné faktory: 

Příležitosti 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Zvýšení dotací od města a kraje 28 20 48 1 

Nové technologie a vybavení 18 20 38 4 

Finanční nenáročnost kopané 22 21 43 2 

Vstup nového silného partnera do klubu 26 11 37 5 

Pokutové kopy v případě remízy 19 22 41 3 

Hrozby 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Špatná ekonomická situace 
 

28 27 55 1 

Růst nezaměstnanosti 15 9 24 10 

Mediální obraz kopané 19 26 45 5 

Životní styl (počítače) 18 21 39 6 

Konkurence ostatních sportů a klubů 24 27 51 3 

Rostoucí požadavky diváků 12 21 33 9 

Nová legislativa 18 16 34 8 

Nezájem diváků o fotbal 27 9 36 7 

Komunální volby 28 19 47 4 

Složení diváků (aktivní fotbalisté) 29 24 53 2 

 

 

 

 

 



 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY – FK TJ Štěchovice: 

Silné stránky 

Faktory Body Pořadí 

Osobnost Radka Sňozíka 29 5 

Kvalitní občerstvení 34 6 

Povltavská fotbalová akademie 58 10 

Lidské zdroje – pracovníci klubu 10 2 

Spolupráce s Motorletem Praha 53 9 

Divácká návštěvnost – euforie po postupu 9 1 

Fanklub Štěcho do toho! 69 11 

Loajalita fanoušků 27 4 

Kvalitní klubový program 43 7 

Internetové stránky 47 8 

Maskot 70 12 

Termín domácích utkání 19 3 

Slabé stránky 

Faktory Body Pořadí 

Chybějící hřiště s umělou trávou 6 1 

Závislost na jednom sponzorovi 29 4 

Nedostatečná kapacita parkovacích ploch 17 3 

Chybějící mládežnická mužstva v některých kategoriích 47 8 

Nezastřešená tribuna 41 7 

Rezervní tým hraje pouze Okresní přebor 33 6 

Velký podíl rozpočtu klubu pouze na A-mužstvo 60 10 

Absence permanentek 69 12 

Doprovodný program 65 11 

Chybějící chat pro fanoušky 57 9 

Špinavé WC, neumytá sedadla 31 5 

Nízký rozpočet klubu 13 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY – FK TJ Štěchovice: 

Příležitosti 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Poloha obce 28 27 55 1 

Rozvoj satelitní výstavby v obci 24 23 47 3 

Příliv pražských podnikatelů do okolí 20 11 31 4 

Menší možnost kulturního vyžití v obci 25 25 50 2 

Hrozby 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Povodně 28 28 56 1 

Velikost obce 25 24 49 2 

Tenisový klub 15 11 26 4 

Krize ve stavebnictví 24 17 41 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY – TJ Jiskra Domažlice: 

Silné stránky 

Faktory Body Pořadí 

Práce s mládeží 15 2 

Spolupráce s Viktorií Plzeň 19 3 

Zrekonstruovaný stadion 38 6 

Vyšší rozpočet 9 1 

Lidské zdroje 22 4 

Divácká návštěvnost 27 5 

Fanklub 81 14 

Internetové stránky (chat, videa) 67 11 

Spolupráce s Domažlickým deníkem 79 13 

Jiskra TV 55 9 

Rezervní tým v Krajském přeboru 51 8 

Permanentky 86 15 

Úspěch týmu v Poháru České pošty 40 7 

Dostatečná kapacita parkoviště 61 10 

Doprovodný program pro vybraná utkání 70 12 

Slabé stránky 

Faktory Body Pořadí 

Nekvalitní občerstvení 10 2 

Absence maskota 18 3 

Vzhled a design webových stránek 8 1 

 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY – TJ Jiskra Domažlice: 

Příležitosti 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Velikost města 24 30 54 1 

Poloha města – okresní město 22 23 45 3 

Spolupráce se studenty místních škol 15 26 41 4 

Návrh FAČR na zrušení ČFL – vytvoření 2 

Národních lig 

28 10 38 5 

Nižší konkurence dalších SK v Domažlicích 22 25 47 2 

Hrozby 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Hokejový klub HC Domažlice 15 13 28 2 

Ztráta hlavních partnerů 27 20 47 1 

 

 

 

 

 



 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY – SK Horní 

Měcholupy: 

Silné stránky 

Faktory Body Pořadí 

Práce s mládeží 14 3 

Spolupráce s Viktorií Žižkov a okolními kluby 9 1 

Sportovní areál 10 2 

Turnaje pro partnery 40 7 

Nižší náklady na platy hráčů 23 4 

Ředitel klubu 35 5 

Billboard 37 6 

Slabé stránky 

Faktory Body Pořadí 

Chybí fanklub, maskot a klubové programy, doprovodný program, 

nedostatečný sortiment propagačních předmětů 

38 6 

Malá divácká návštěvnost 11 2 

Nedostatek lidských zdrojů 10 1 

Zastaralá tribuna a zázemí 21 3 

Špatná komunikace vedení směrem k příznivcům 27 5 

Chybí facebookové stránky 39 7 

Špatné internetové stránky 22 4 

 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY – SK Horní 

Měcholupy: 

Příležitosti 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Užší spolupráce s Městskou částí Prahy 15 20 19 39 3 

Dotace města na provoz a údržbu stadionu 27 18 45 1 

Umístění klubu v Praze 21 22 43 2 

Hrozby 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Florbal 22 20 42 4 

Velké množství sportovních a kulturních 

konkurentů 

25 24 49 2 

Neschválení dotace na rekonstrukci zázemí 27 19 46 3 

Ztráta partnerů v případě sestupu z ČFL 29 27 56 1 

 

 

 

 

 



 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY – Marketingové 

aktivity vybraných klubů ČFL: 

Silné stránky 

Faktory Body Pořadí 

Klubové programy, merchandising, vytváření fanklubů 47 4 

Klubové internetové stránky 29 3 

Internetové přenosy na TVCOM, přenosy na Onlajny.com 22 2 

Reklama v areálech a na dresech 62 5 

Bývalí ligoví fotbalisté 20 1 

Slabé stránky 

Faktory Body Pořadí 

Doprovodný program, permanentky, maskot 87 7 

Nedostatek lidských zdrojů 19 2 

Nedostatek financí na marketing 18 1 

Nedostatečné využití potenciálu facebooku 49 4 

Nedostatečné propojení komunikačních kanálů 65 5 

Propojení s TVCOM a s Onlajny.com 68 6 

Často chybí chat, fanshop pro fanoušky 33 3 

Lepší zapojení fanoušků do dění v klubu 93 8 

 

HODNOCENÍ SWOT ANALÝZY – PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY – Marketingové 

aktivity vybraných klubů ČFL: 

Příležitosti 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Využití fotbalových osobností 50 39 89 2 

Nové komunikační technologie 49 47 96 1 

Možnost prosazení v masmédiích 44 19 63 6 

Vytváření speciálních akcí pro jednotlivá utkání 33 34 67 4 

Zapojení studentů místních škol do marketingu 35 31 66 5 

Zlepšení komunikace ČFL prostřednictvím 

FAČR 

38 37 75 3 

Hrozby 

Faktory Závažnost 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

(1-5) 

Celkem Pořadí 

Rostoucí požadavky diváků 31 36 67 5 

Mediální obraz kopané 55 49 104 2 

Složitá ekonomická situace 54 53 107 1 

Nezájem sponzorů o ČFL 49 46 95 3 

Klesající zájem diváků o fotbal 49 34 83 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8 Interview s manažery vybraných klubů 

 
Interview FK TJ Štěchovice 

Záznam z rozhovoru se sekretářem FK TJ Štěchovice Karlem Holeštou (KH) byl pořízen 

v klubové místnosti na stadionu. Přepis zvukového rozhovoru je upraven a zkrácen. 

1) Kdo vlastní fotbalový areál a kdo ho provozuje, z kolika hřišť se areál skládá? Jaké je 

zázemí klubu? 

KH: Fotbalový areál vlastní Tělovýchovná jednota Štěchovice a provozuje ho FK TJ 

Štěchovice. V areálu jsou 2 fotbalové hřiště s travnatým povrchem a 4 kabiny pro družstva a 

kabina pro rozhodčí (všechny se sprchami a WC). Dále je v areálu restaurace pro veřejnost 

a velký sklad pro sekačku a různá pracovní náčiní. 

2) Organizační struktura klubu / jednoty? 

KH: Výkonný výbor FK má v současné době 6 lidí (předseda, místopředseda, manažer FK, 

sekretář a 2 členové), ale v nadcházející valné hromadě bude rozšířen na 9 osob. U A-

mužstva pracují 3 trenéři, vedoucí mužstva, sportovní manažer a masér, u B-týmu trenér a 

vedoucí, stejně tak i u dorostu, st.žáků, ml.žáků, st.přípravky i ml.přípravky. 

3) Jaký je rozpočet klubu? 

KH: Rozpočet klubu je zhruba 1.700 000,- Kč. 

4) Jaké jsou jednotlivé výdajové položky?  

KH: 1 250.000,- Kč je vydáno na odměny hráčů A-mužstva a realizačního týmu, 100.000,- 

údržba areálu, 110.000,- doprava, 80.000,- soustředění, 150.000,- na mládež a zbývající 

položky - režie, propagace, občerstvení, odměny rozhodčím, marketing cca 40 000 Kč. 

5) Jaké jsou jednotlivé příjmové položky?  

KH: Zhruba 1.400 000,- je od sponzorů a reklamy, 40.000,- příspěvky, 200.000,- dotace a 

granty a dotace od města 100 000 Kč. 

6) Má klub nějaké stálé / placené zaměstnance?  

KH: Klub nemá placené zaměstnance. Odměny berou trenéři, hráči A-mužstva a masér. 

7) Které kluby jsou vašimi hlavními konkurenty a naopak spolupracujete s některými 

kluby? 

KH: Dříve na krajské úrovni to byl TJ Slovan Hradištko. V současné době o konkurentovi 

z okolí nevíme. Spolupracujeme na poli dospělých s několika pražskými kluby, hlavně s FK 

Motorlet Praha. U mládeže jsme úzce propojeni se Slovanem Hradištko, Sokolem Slapy a 

od nové sezóny se chystá fúze s Povltavskou fotbalovou akademií z Davle, která postoupí 

do nejvyšší žákovské 1.ligy. 

8) Jaké jsou přednosti a naopak nedostatky vašeho klubu? 

KH: Přednostmi našeho klubu je solidní zázemí a velmi slušná divácká kulisa při zápasech 

A-mužstva v ČFL. Nedostatky je větší spolupráce s dalšími potenciálními sponzory a zatím 

se nedaří udělat tréninkové hřiště s umělým povrchem. 

9) Jaké příležitosti rozvoje či hrozby vidíte pro váš klub do budoucna? 

KH: Rozvoje do budoucna je již zmíněné propojení s Povltavskou FA, a tím pádem 

výchova mládeže na vyšší úrovni. Hrozbou určitě povodně! 

10) Kdo se v klubu věnuje marketingu a marketingové komunikaci?  

KH: Marketingová práce je rozdělena mezi více lidí z vedení. Videa ze zápasů ČFL dělá 

Ladislav Křesina, který spravuje i klubový web. Fotografie ze zápasů dělají Tomáš Bauer u 



 

A-týmu a Martin Šimůnek u ostatních našich družstev. Zprávy a komunikaci s médii má na 

starost sekretář FK Karel Holešta. Klubový facebook spravuje Marián Bringler. 

11) Je tato pozice finančně ohodnocena? 

KH: Tato pozice není finančně ohodnocena. Pouze fotograf Bauer dostává malou finanční 

odměnu. 

12) Kolik peněz z rozpočtu klubu připadá na marketing? 

KH: Na marketing připadá asi 40.000,- Kč.  

13) Jaké jsou hlavní cíle vaší marketingové komunikace? 

KH: Hlavními cíli jsou zviditelnění našeho klubu a tím i zisk nových sponzorů. 

14) Jaké formy propagace využíváte nejčastěji? 

KH: Formou propagace jsou především stále aktualizovaný klubový web, programy na 

každé domácí utkání A-mužstva v ČFL, tištěné plakáty a místní rozhlas městyse 

Štěchovice. 

15) Která média využíváte pro propagaci?  

KH: Týdeník 5+2 pro Prahu-západ a Prahu-východ, Příbramský deník, MF Dnes a Sport i 

internetový portál Fotbalnews. 

16) Jaké tiskoviny nabízíte fanouškům?  

KH: Fanouškům nabízíme velmi slušný 16-ti stránkový barevně tištěný program 

k domácím zápasům A-týmu v ČFL. 

17) Jaké formy marketingové komunikace jsou klubem nejvíce využívány a proč? 

KH: Určitě fenomén dnešní doby - internet. 

18) Jací jsou hlavní partneři klubu?  

KH: Hlavním partnerem klubu je firma Martina Ciencialy Stava s.r.o., poté je zde celá řada 

menších sponzorů včetně městyse Štěchovice. 

19) Máte spíše dlouhodobé partnery nebo se vám často mění?  

KH: Stálým a doufáme, že i jistým partnerem do budoucna, je firma Stava. 

20) Upřednostňujete finanční nebo barterové partnerství? 

KH: Oboje. 

21) Co svým sponzorům nabízíte? 

KH: Jsou to především reklama v areálu stadionu, dále na webu klubu, na dresech a 

tištěném programu. 

22) Máte vytvořeny nějaké balíčky pro hlavní sponzory? 

KH: Je to otázka individuální domluvy. 

23) Jakým způsobem oslovujete nové sponzory?  

KH: Většinou osobně, ale je zde i nabídka samotných sponzorů se zviditelnit v ČFL. 

24) Jaká je dostupnost klubu, jsou parkovací plochy dostačující, je parkoviště hlídané? 

KH: Kolem stadionu je možnost slušně zaparkovat, ale hlídané nemáme. 

25) Jak hodnotíte pracovníky klubu, kde vidíte možné nedostatky nebo naopak klady? 

KH: Pracovníci klubu jsou poměrně aktivní, svoji činnost máme rozdělenu i na úkor 

našeho volného času a většina z nich odvádí velké penzum práce. 

 



 

26) Jaká je průměrná návštěvnost domácích utkání? 

KH: Přes 350 diváků na A-mužstvo. 

27) Jaká je vaše cílová skupina fanoušků, mají Štěchovice nějaký fanklub?  

KH: Hlavní skupinou jsou obyvatele Štěchovic a okolí. Máme svůj fanklub Štěcho do toho. 

28) Jaká je cena vstupného, využíváte také prodeje pernamentek, popřípadě kolik jich 

prodáte, a využíváte nějaké slevy na vstupné? 

KH: 50 a 30 (důchodci) na ČFL,  30 a 20 na B-mužstvo v Okresním přeboru. 

29) Jaké produkty merchandisingu klub fanouškům nabízí a kolik se jich za sezónu prodá, 

neplánujete rozšíření sortimentu? 

KH: Jsou to klubové suvenýry: šály, čepice, kulichy, vlajky, odznaky, dresíky do aut. 

30) Jaké existují soutěže pro fanoušky klubu jak na webu tak přímo na stadionu? 

KH: Los tomboly o přestávce zápasu A-mužstva a na webu různé ankety. 

31) Chystáte nějaké přestávkové programy, doprovodné programy, soutěže pro diváky, 

tipovačky? 

KH: Zatím pouze přestávkový los tomboly. 

32) Nabízíte fanouškům možnost výjezdů na venkovní utkání objednaným autobusem?  

KH: Občas. 

33) Nabízíte fanouškům občerstvení formou stánkového prodeje nebo restaurace? 

KH: Divákům nabízíme občerstvení v restauraci na stadionu a stánkový prodej točeného 

piva a grilované klobásy. Ohlasy jsou na to velmi slušné. 

34) Občerstvení je provozováno klubem nebo soukromou osobou? 

KH: Občerstvení je provozováno soukromou osobou. 

35) Co byste do budoucna zlepšili na vašich internetových stránkách a facebooku?  

KH: Myslím, že náš web je dostatečně kvalitní, s veškerými aktuálními informacemi. 

36) Uvažujete o zavedení odkazu pro online rozhovory s hráči a vedením nebo zavedení 

tipovacích soutěží, rozšíření videí a fotografií, případně i větší přehlednost webu, více 

anket, častější aktualizace? 

KH: V současné době ne. 

37) Uvažujete o rozšíření internetové TV (sestřihy zápasů na kanálu youtube, možné 

videorozhovory s hráči a vedením) či větší podpoře a zviditelnění internetových online 

přenosů? 

KH: Každé utkání ČFL včetně našich je přenášeno přímým přenosem na internetové 

televizi TVCOM. 

38) Uvažujete o úpravě toalet?  

KH: Neustále na tom pracujeme. 

39) Chystáte na jaro nějaké novinky pro své fanoušky? Především co se marketingové 

komunikace týká? 

KH: Momentálně ne. 

40) Jaké jsou vaše cíle a vize aktuální i v horizontu 5 - 10 let?  

KH: Především vybudovat na tréninkovém hřišti umělý trávník. 

 



 

41) Jak probíhá komunikace s městskými a krajskými zastupiteli, jsou nakloněni klubu či 

nikoli? 

KH: Spolupráce se určitě zlepšila, ale ještě není zcela na dostatečné úrovni. 

42) Jaké jsou největší úspěchy klubu? 

KH: Během 5-ti let postup z I.B třídy do 3.ligy a během 10-ti let je to postup až ze III.třídy 

okresní soutěže! 
 

Interview TJ Jiskra Domažlice 

Záznam z rozhovoru s viceprezidentem TJ Jiskra Domažlice Ivanem Rybárem (IR) byl 

pořízen v klubové místnosti na stadionu. Přepis zvukového rozhovoru je upraven a 

zkrácen. 

1) Kdo vlastní fotbalový areál a kdo ho provozuje, z kolika hřišť se areál skládá? Jaké je 

zázemí klubu? 

IR: Areál vlastní město a Jiskra Domažlice má dlouhodobý nájem celého areálu za 

minimální částku. Je to cca 10 000 Kč ročně za pronájem tribuny a jinak příkazní smlouvou 

město každý rok dává cca 590 000 Kč na údržbu stadionu. 

2) Organizační struktura klubu / jednoty? 

IR: V čele jednoty stojí správní rada. Nejvyšším orgánem je konference TJ, která je 

svolávána jednou ročně. Poté je zde ještě pozice vedoucího správy TJ, což je vedoucí 

funkcionář, který má na starosti všechny kluby jednoty, od basketbalu, florbalu, až po 

kopanou. 

3) Jaký je rozpočet klubu?  

IR: Náklady cca 4,8 mil. Kč v roce 2012, pro letošní rok to bude už cca 5,2 mil. Kč. Příjmy 

v loňském roce činily 5,3 mil. Kč.  

4) Jaké jsou jednotlivé výdajové položky?  

IR: Viz dokument klubu. 

5) Jaké jsou jednotlivé příjmové položky?  

IR: Viz dokument klubu. 

6) Má klub nějaké stálé / placené zaměstnance?  

IR: Klub nemá žádné stálé zaměstnance, u všech se jedná o dobrovolnou práci, kterou 

vykonávají ve svém volném čase. Klub pracuje na poloprofesionální úrovni, kdy hráči i 

trenér mají klasické smlouvy.  

7) Které kluby jsou vašimi hlavními konkurenty a naopak spolupracujete s některými 

kluby? 

IR: Nejvíce spolupracujeme s Viktorií Plzeň. Dříve jsme byli dokonce farmou Viktorky, 

ale nyní už tomu tak není.  Teď máme dohodu o tom, že dostaneme každý půlrok 3 hráče 

na hostování. Současnou plzeňskou farmou je divizní klub z Rokycan. 

8) Jaké jsou přednosti a naopak nedostatky vašeho klubu? 

IR: Předností je zcela jistě dobrá práce s mládeží, kde máme cca 150 dětí. Máme i svou 

fotbalovou školku, což je na město velikosti Domažlic také velký úspěch. Nedostatky jsou 

především v tom, že klub nepracuje na profesionální úrovni.  

9) Jaké příležitosti rozvoje či hrozby vidíte pro váš klub do budoucna? 

IR: Hrozbou jsou samozřejmě především finance. Každý rok se musí sehnat opravdu velká 

částka peněz a v Domažlicích je to ohromně těžké. Finance sháníme na základě osobních 

kontaktů. Hodně nám také pomáhá město, kdy téměř 50 % rozpočtu klubu je tvořeno 



 

granty města. Dále získáváme granty z krajských rozpočtů nebo kraje FAČR a část také 

získáváme přímo od FAČR. Zbytek pak tvoří sponzoři. 

10) Kdo se v klubu věnuje marketingu a marketingové komunikaci?  

IR: Tyto aktivity má na starosti pan Pojar. Webem se zabývá pan Kotlan. Sportovním 

ředitelem je pan Wolf, který je zároveň i vedoucím mužstva, takže má na starosti i kontakt 

s hráči, včetně dotažení smluv. Videa dělá pan Černý.  

11) Je tato pozice finančně ohodnocena? 

IR: Pan Černý dostává určitou odměnu za to, že obsluhuje kameru a připravuje videa. 

12) Kolik peněz z rozpočtu klubu připadá na marketing? 

IR: Jedná se maximálně o 70-80 tis. korun. 

13) Jaké jsou hlavní cíle vaší marketingové komunikace? 

IR: Hlavními cíli jsou zviditelnit klub, získávat tímto způsobem nové sponzory a dávat 

prostor sponzorům, aby se jim to alespoň částečně vrátilo. 

14) Jaké formy propagace využíváte nejčastěji? 

IR: Především se jedná o klubové internetové stránky, noviny, Zpravodaj. 

15) Která média využíváte pro propagaci?  

IR: V případě novin se jedná o Domažlický deník, což je asi nejčastější forma mediální 

propagace. Jinak vydáváme také na každé domácí utkání Zpravodaj. Tím, že už se jedná o 

třetiligovou soutěž, tak občas se objeví článek v deníku Sport, například před Vánoci v něm 

vyšel rozhovor s bratry Pirkovými. Dále se jedná o Mladou Frontu apod. Samozřejmě čím 

vyšší úroveň, tím se o nás také média více zajímají. Příkladem bylo pohárové utkání 

s Viktorií Plzeň, které bylo dokonce vysíláno přímým přenosem na stanici ČT sport. 

16) Jaké tiskoviny nabízíte fanouškům?  

IR: Na každý domácí zápas vydáváme Zpravodaj pro fanoušky, ve kterém je vždy shrnuto 

posledních 14 dní včetně představení soupeře, se kterým se daný víkend hraje. Dále jsou to 

i plakáty. Také před zahájením každé sezóny se vkládá plakát s mužstvem do 

Domažlického deníku.  

17) Jací jsou hlavní partneři klubu?  

IR: Důležití partneři klubu jsou OHL ŽS, Strabag, Stavební kancelář Vaněk a SMP cz. 

Bohužel v současné chvíli není jisté, jestli se nám podaří s nimi obnovit spolupráci, protože 

tyto firmy ve městě a okolí prováděly stavební práce, které letos skončily, a de facto 

v souvislosti s tím podporovaly i klub finančně. Hlavními sponzory jsou město Domažlice 

a firma Dotiko pana Ticháčka, jenž je zároveň prezidentem klubu. 

18) Máte spíše dlouhodobé partnery nebo se vám často mění?  

IR: V minulosti se nám podařilo uzavřít tříletý kontrakt se zmiňovanými firmami, nedávno 

jsme začali spolupracovat s Českou Kubicí, která je naší farmou v domažlickém okrese. 

Jinak dalším pravidelným sponzorem je Silnice Horšovský Týn.  

19) Upřednostňujete finanční nebo barterové partnerství? 

IR: Samozřejmě u větších částek dostáváme především finance a menší sponzoři i místní 

firmy zase upřednostňují jakousi formu výměnného obchodu.  

20) Co svým sponzorům nabízíte?  

IR: V tomto asi nevybočujeme z průměru. Svým partnerům nabízíme především reklamu 

na stadionu, na dresech, na webových stránkách a samozřejmě také v tisku, ať už klubovém 

nebo v rámci článků v novinách. 

 



 

21) Máte vytvořeny nějaké balíčky pro hlavní sponzory? 
IR: Balíčky pro sponzory připravené nemáme, vždy se jedná o konkrétní domluvu s každým 

partnerem podle toho, co očekává partner a co jsme schopni a ochotni zajistit. 

22) Jakým způsobem oslovujete nové sponzory?  

IR: Oslovování partnerů je záležitostí osobního jednání při různých příležitostech, ať už 

konaných klubem či v rámci přátelských a obchodních vztahů členů klubu. Samozřejmě 

například na pohárové utkání s Viktorií Plzeň to bylo trochu specifičtější a lehčí, než tomu 

je v případě běžných třetiligových střetnutí. I možnost prezentace při takovýchto 

speciálních utkáních může být jistým bonusem pro naše dlouhodobé partnery.  

23) Jaká je dostupnost klubu, jsou parkovací plochy dostačující, je parkoviště hlídané? 

IR: Parkoviště hlídané není a ani do budoucna s takovouto možností nepočítáme, ale jsme 

přesvědčeni, že pro diváky je parkoviště naprosto vyhovující a dostačující. Obecně 

dostupnost stadionu, ať už hromadnou dopravou nebo autem, je na velmi dobré úrovni. 

24) Jak hodnotíte pracovníky klubu, kde vidíte možné nedostatky nebo naopak klady? 

IR: Pozitivně. Všichni dělají v rámci možností. 

25) Jaká je průměrná návštěvnost domácích utkání? 

IR: Po postupu do ČFL v roce 2012 byli diváci natěšeni na 3. ligu, takže průměrná 

návštěvnost byla cca 1000 diváků, ale momentálně nám to mírně klesá. Vše logicky také 

záleží na atraktivnosti soupeře. Ale v průměru nyní navštíví domácí utkání 500 diváků. 

V případě atraktivních soupeřů, jako je Sparta Praha B a další, je návštěvnost i 

několikanásobně vyšší. Nejvyšší návštěva byla na pohárové utkání s pražskou Spartou a 

Viktorií Plzeň, a to cca 4000 diváků. 

26) Jaká je vaše cílová skupina fanoušků, mají Domažlice nějaký fanklub? 

IR: Největší počet příznivců klubu jsou především bývalí hráči a ti, co mají s klubem co do 

činění. Další skupinu tvoří současní fotbalisté z okolí Domažlic. U této skupiny je to 

samozřejmě ale trochu složitější, protože v době, kdy se hraje utkání Domažlic, tak i tito 

hráči často nastupují v nižších soutěžích, a tak nemohou na utkání dorazit. Nyní se také 

zlepšuje situace s místním fanklubem. V minulosti ho tvořili fanoušci z Meršlova, které 

sjednocoval a organizoval bývalý hráč Jiskry Miroslav Bera. Dnes se jakési jádro 

domažlických fanoušků shromažďuje kolem Davida Hůlky a Oldřicha Tichého, ale fanklub 

čítá cca 20 lidí. 

27) Jaká je cena vstupného, využíváte také prodeje pernamentek, popřípadě kolik jich 

prodáte, a využíváte nějaké slevy na vstupné? 

IR: Permanentky prodáváme a mají určité zvýhodnění oproti běžnému vstupu, tedy cca 45 

Kč na zápas. Prodáme jich ale většinou cca 10, kdy se často jedná o dárky pro bývalé hráče 

od rodinných příslušníků. Cena běžného vstupného se pohybuje na úrovni 50 Kč. 

28) Jaké produkty merchandisingu klub fanouškům nabízí a kolik se jich za sezónu 

prodá? 

IR: Ročně vydělá klub na prodeji merchandisingu částku do 10 tisíc Kč. Nejvíce se 

prodávaly šály, také se prodávaly knihy, které byly připraveny ke stoletému výročí klubu. 

V blízké budoucnosti bychom ale chtěli pro příznivce klubu připravit e-shop, kde by si 

fanoušci mohli po internetu objednat různé produkty s logem klubu od dresíků, šál, čepic, 

vlaječek, triček apod., přičemž hlavní cílovou skupinou, kam bychom to chtěli směřovat, 

by byla naše mládež. 

29) Jaké existují soutěže pro fanoušky klubu jak na webu, tak přímo na stadionu? 

IR: Pro jednotlivá utkání vždy hledáme sponzora, který by věnoval nějakou věcnou 

odměnu, a o přestávce pak následuje losování vstupenek. Před vybranými utkáními děláme 

ve spolupráci s novinami (Domažlický deník) soutěže pro fanoušky klubu. Příkladem bylo 



 

podzimní utkání s Viktorkou, kdy se v novinách objevují otázky a cenou jsou vstupenky na 

dané utkání. Pro fanoušky také připravujeme různá setkání, například před Vánocemi, po 

Novém roce atd. 

30) Chystáte nějaké přestávkové programy, doprovodné programy, soutěže pro diváky, 

tipovačky apod.? 

IR: Po postupu jsme při každém domácím utkání přichystali přestávkový zápas 

mládežnických týmů (přípravek), nyní už ale tyto akce chystáme pouze pro vybraná utkání.  

31) Nabízíte fanouškům možnost výjezdů na venkovní utkání autobusem?  

IR: Fanoušci mají možnost jezdit na venkovní utkání autobusem společně s hráči. 

Takovýchto příznivců je většinou do 20. 

32) Nabízíte fanouškům občerstvení formou stánkového prodeje nebo restaurace?  

IR: Fanouškům nabízíme restauraci i stánkový prodej klobás a piva. 

33) Občerstvení je provozováno klubem nebo soukromou osobou? 

IR: Jelikož náš stadion patří městu, tak občerstvení na stadionu je pronajímáno městem 

soukromým osobám a my to nemůžeme příliš ovlivnit. Část zisku z občerstvení je ale 

formou sponzoringu vracena zpět klubu. Víme, že občerstvení není ideální, a snažíme se na 

něm ve spolupráci s provozovatelem zapracovat. 

34) Co byste do budoucna zlepšili na vašich internetových stránkách a facebooku? 

IR: Jsme si vědomi určitých nedostatků v oblasti internetových stránek, ale samozřejmě je 

to otázka toho, že to drtivá většina lidí dělá dobrovolně zadarmo. Určitě bude nutné 

celkově modernizovat naše webové stránky, které jsou už poměrně zastaralé, jelikož jsou 

neměnné 6-8 let. Určitě by to chtělo celkovou elektronickou prezentaci klubu, ať už na 

oficiálních internetových stránkách klubu nebo na facebooku, zatraktivnit pro mladší 

generaci. 

35) Uvažujete o zavedení odkazu pro online rozhovory s hráči a vedením nebo zavedení 

tipovacích soutěží, rozšíření videí a fotografií či jiné novinky? 

IR: Online rozhovory s hráči jsme již v minulosti fanouškům nabízeli, ale bohužel i díky 

tomu, že nemáme profesionálně vedené webové stránky, tak je samozřejmě nemůžeme 

chránit ani vůči urážkám fanoušků, kteří chtějí klub pouze poškodit.  

36) Uvažujete o rozšíření internetové TV? 

IR: Chtěli jsme, aby Jiskra TV byla i pro mládežnická mužstva, ale samozřejmě je to opět 

otázka času. V tomto bychom právě chtěli využít videokroužek ve spolupráci s místní 

základní školou a určitým způsobem Jiskru TV rozvíjet a posouvat dál. 

37) Uvažujete o úpravě toalet? 

IR: Zatím si myslím, že je to dostatečné, ale samozřejmě i úklid stadionu a toalet je vždy 

problémem na jakýchkoli stadionech. 

38) Chystáte na jaro nějaké novinky pro své fanoušky? Především co se marketingové 

komunikace týká? 

IR: Myslím, že pokud vše půjde jako doposud, tak budeme spokojení, protože na to, že vše 

děláme dobrovolně a de facto laicky, tak je to poměrně na slušné úrovni. 

39) Jaké jsou vaše cíle a vize aktuální i v horizontu 5 - 10 let?  

IR: Mezi hlavní cíle patří výchova mládeže, protože to je podstatné i pro město jako 

takové. Samozřejmě dalším snem je postup A-mužstva do druhé ligy. V plánu je také 

úprava stadionu, kdy bychom chtěli stráně, které jsou okolo hřiště, opatřit čtyřmi řadami 

laviček na sezení a udělat jakýsi uzavřený stadion. Vše je ale otázka financí. 



 

40) Jak probíhá komunikace s městskými a krajskými zastupiteli, jsou nakloněni klubu či 

nikoli? 

IR: Současná situace je taková, že já jsem členem zastupitelstva města Domažlice a 

povedlo se nám dát dohromady sdružení lidí, kteří fandí sportu a kterých je v zastupitelstvu 

dá se říci většina. Tudíž se nám poměrně daří díky grantové politice podporovat sport. 

Město dává v Domažlicích do sportu cca 8 milionů korun.  

41) Jaké jsou největší úspěchy klubu? 

IR: Největším úspěchem je prozatím účinkování ve 3. lize, kde se nám daří držet v horní 

části tabulky. Velkým úspěchem je také účinkování našeho týmu v Poháru České pošty, kde 

se nám v posledních letech pravidelně daří. Před dvěma lety jsme se utkali s A-týmem 

pražské Sparty, loni se nám podařilo postoupit přes České Budějovice a vypadli jsme až 

v osmifinále s Teplicemi a letos jsme vyřadili Bohemians 1905 a opět jsme se probojovali 

do osmifinále, ve kterém jsme se utkali s Viktorií Plzeň. 

 

Interview SK Horní Měcholupy 

Záznam z rozhovoru s ředitelem SK Horní Měcholupy Jiřím Jindrou (JJ) byl pořízen 

v klubové restauraci na stadionu. Přepis zvukového rozhovoru je upraven a zkrácen. 

1) Kdo vlastní fotbalový areál a kdo ho provozuje? Jaké je zázemí klubu? 

JJ: Areál vlastní Městská část Praha 15, provozuje ho fotbalový klub SK Horní Měcholupy, 

o.s. Areál se skládá ze dvou hřišť, tzn. hřiště s umělou trávou a hřiště s přírodní trávou. 

Dále zázemí, tedy šatny, sklady, restaurace atd. Klub má areál v dlouhodobém pronájmu a 

platí pouze služby. K areálu také patří tenisové kurty. 

2) Organizační struktura klubu / jednoty? 

JJ: Struktura odpovídá občanskému sdružení a blíže je popsána ve stanovách klubu. 

3) Jaký je rozpočet klubu? 

JJ: Rozpočet loňského roku byl cca 2,5 mil Kč včetně mládeže. V klubu máme 5 družstev 

přípravky, 2 družstva mladších žáků, družstva mladšího a staršího dorostu. Všechna 

družstva hrají přebor.  

4) Jaké jsou jednotlivé výdajové položky? 

JJ: Platy hráčů jsou v podstatě nula, protože základní platy jsme zrušili, a hráči mají pouze 

určité prémiové bonusy za bodové zisky, což například na podzim bylo řádově cca 250 

tisíc, za celou sezónu to bylo cca 600 000 Kč. Údržba a provoz stadionu, včetně mého 

platu, tvoří většinovou částku celého rozpočtu, tedy cca 2 miliony korun, doprava tvoří cca 

100-200 tisíc (150 tis. Kč). 

5) Jaké jsou jednotlivé příjmové položky?  

JJ: Největší část příjmů tvoří dotace, kdy od města, respektive od magistrátu, to činí cca 

750 tisíc Kč, tedy celkově 1,5 mil. Kč, z klubových příspěvků je to cca 200-250 tisíc Kč a 

zbytek tvoří reklama (945 000 Kč) a 40 000 Kč dary.  

6) Má klub nějaké stálé / placené zaměstnance?  

JJ: Já jsem jediným zaměstnancem na plný úvazek. Souvisí to samozřejmě s tím, že 

v klubu zařizuji prakticky vše a také s tím, že působím i v roli funkcionáře Viktorie Žižkov. 

Další členové klubu jsou spíše konzultační složkou, kteří pracují maximálně na dohodu. 

7) Které kluby jsou vašimi hlavními konkurenty a naopak spolupracujete s některými 

kluby? 

JJ: Největší spolupráce je s Viktorií Žižkov, jejíž jsme farmou. Co se týká dospělého 

fotbalu a dorostenců, hodně také spolupracujeme s týmem Kolovrat. Konkurentem jsou pro 



 

nás všechny pražské fotbalové oddíly i oddíly z pražského okolí v naší soutěži, divizi a 

podobné výkonnostní skupiny. 

8) Jaké jsou přednosti a naopak nedostatky vašeho klubu? 

JJ: Předností je určitě spolupráce s Viktorií Žižkov, kdy jsme byli jedním z prvních klubů, 

který formou farmy spolupracoval s některým z ligových týmů. Nedostatkem je především 

samotné shánění finančních prostředků, tedy financování a sponzorování, což je 

problematické asi ve více klubech.  

9) Jaké příležitosti rozvoje či hrozby vidíte pro váš klub do budoucna? 

JJ: Jednoznačnou hrozbou je pro nás konkurenční sport, konkrétně florbal, který podle 

mého názoru začíná fotbal v mnoha věcech předhánět. Další věcí je životní styl doby, jež je 

dnes diametrálně odlišná, než tomu bylo před deseti, dvaceti lety, kdy nebyly počítače. 

Další hrozbou je také zmiňované financování, kdy pokud se nezmění způsob financování 

sportu obecně, od státu počínaje přes regionální složky, sponzoring i díky mediálnímu 

pohledu na fotbal, který je dnes nastaven velmi nepříznivě, tak to bohužel bude jen horší. 

Příležitostí je také možná užší spolupráce s jinými kluby v rámci regionu, v návaznosti na 

nějaký profesionální klub. 

10) Kdo se v klubu věnuje marketingu a marketingové komunikaci?  

JJ: Obecně se v klubu věnujeme marketingu velmi málo. Snažíme se do budoucna nastavit 

spolupráci s městskou částí, kde by byl zaměstnán jeden člověk, který by marketing a 

prezentaci na webu a podobně obstarával nejen pro fotbal, ale i pro další oddíly v Městské 

části Prahy 15.  

Nyní máme nové webové stránky, které jsou v rámci možností, myslím, dostačující. 

11) Neplánujete zapojit mladé hráče z týmu pro správu webu a marketing? 

JJ: Každý rok se je snažím oslovit, ale bohužel se mi nepodařilo někoho takového najít. 

12) Je tato pozice finančně ohodnocena? 

JJ: Tato pozice je vykonávána bez nároku na finanční honorář. Nedávno jsme také zavedli 

kontaktní e-mailovou adresu a jednotliví trenéři a funkcionáři mají za úkol poslat po 

víkendu článek s komentářem k dění v týmu i aktuální postřehy z posledního utkání. 

13) Kolik peněz z rozpočtu klubu připadá na marketing? 

JJ: Maximálně 10 000 Kč. 

14) Jaké jsou hlavní cíle vaší marketingové komunikace? 

JJ: Momentálním cílem je vytvořit určitou spolupráci s městskou částí a vytvořit oddělení, 

které by se i marketingu a prezentaci klubů obecně zabývalo.  

15) Jaké formy propagace využíváte nejčastěji? 

JJ: Především jsou to webové stránky. Máme zde také velký billboard, který vždy slouží 

k pozvání na utkání, a vždy na konci roku zde vyvěsíme také poděkování sponzorům. 

Dříve jsme také nabízeli fanouškům klubové programy, ale vzhledem k tomu, že nám na to 

momentálně chybí čas i peníze, tak je nyní nemáme.  

16) Která média využíváte pro propagaci? Jaké tiskoviny využíváte? 

JJ: Máme billboard a také využíváme místní časopis Hlasatel městské části Prahy 15, kde 

vždy jednou za čas umístíme také nějaký článek o dění v klubu a úspěšnosti týmů. 

17) Jaké formy marketingové komunikace jsou klubem nejvíce využívány a proč?  

JJ: Nejčastěji využíváme internetové stránky. Facebook jsme také měli, ale byli jsme 

nuceni ho zrušit. 

 



 

18) Jací jsou hlavní partneři klubu? 

JJ: Hlavním partnerem klubu je Městská část Praha 15. Dalším významným sponzorem je 

Auto Esa. 

19) Máte spíše dlouhodobé partnery nebo se vám často mění?  

JJ: Každý rok máme s partnery nová jednání o podmínkách vzájemné spolupráce. Ale oba 

hlavní partneři klubu, jak městská část, tak i Auto Esa s námi spolupracují již delší dobu. 

20) Upřednostňujete finanční nebo barterové partnerství? 

JJ: Já osobně bych byl rád, aby to bylo cca půl na půl, tedy finanční prostředky a nějaké 

materiální vybavení či jiná forma barteru. Bohužel ale díky zájmu, respektive nezájmu o 

kopanou na nižší úrovni, je to se sponzory a firmami, které by mohli podporovat náš klub, 

velmi složité. 

21) Co svým sponzorům nabízíte?  

JJ: Sponzorům nabízíme pronájmy, které můžeme zajistit v rámci našeho areálu, tedy hřišť, 

ale i tenisových kurtů a zázemí. Pro partnery klubu jsme dokonce pořádali tenisové turnaje. 

Partnerům nabízíme především možnost sportovního vyžití a možnost zde pořádání 

různých firemních akcí zde v areálu. 

22) Máte vytvořeny nějaké balíčky pro hlavní sponzory?  

JJ: Nemáme. 

23) Jakým způsobem oslovujete nové sponzory? 

JJ: Jedná se především o osobní oslovení a kontakt především v rámci regionů. 

24) Jaká je dostupnost klubu, jsou parkovací plochy dostačující, je parkoviště hlídané? 

JJ: Nejsme bohužel na hlavní dopravní tepně metra, ale jinak je dostupnost jak autem, tak i 

autobusem, který má zastávku několik stovek metrů od stadionu, poměrně dobrá. 

Parkoviště jsme v loňském roce vybudovali zcela nové. Není hlídané, ale je oploceno, 

takže částečně chráněno je a kapacitně je zcela dostačující i na pražská derby, kde chodí 

fanoušků nejvíce.  

25) Jak hodnotíte pracovníky klubu, kde vidíte možné nedostatky nebo naopak klady? 

JJ: Náš klub je spíše rodinný.  Osobně si myslím, že je to návrat k něčemu, co kdysi 

v klubech na nižších úrovních fungovalo, a návrat k domáckým podmínkám.  

26) Jaká je průměrná návštěvnost domácích utkání? 

JJ: Návštěvnost domácích utkání nám bohužel v poslední době klesla. Bývaly doby, kdy 

k nám chodilo v průměru cca 350-400 diváků, ale dnes je průměrná návštěva cca 150-200 

fanoušků. Samozřejmě na pražská derby je to několikanásobně vyšší návštěva - cca 350 až 

500 diváků.  

27) Jaká je vaše cílová skupina fanoušků, mají Měcholupy nějaký fanklub? 

Cílovou skupinou fanoušků jsou rodiče hráčů a jiní příbuzní i známí, dále jsou to místní či 

lidé z bližšího okolí. 

28) Jaká je cena vstupného, využíváte také prodeje pernamentek, popřípadě kolik jich 

prodáte, a využíváte nějaké slevy na vstupné? 

JJ: Cena vstupného je 40 Kč a 25 Kč je zlevněné vstupné (tedy důchodci a studenti) a děti 

do 10 let mají dokonce vstup zdarma. Permanentky jsme letos nedělali. 

29) Jaké produkty merchandisingu klub fanouškům nabízí a kolik se jich za sezónu 

prodá, neplánujete rozšíření sortimentu? 

JJ: Fanouškům nabízíme dresíky do auta, šály, čepice a kšiltovky. Počet prodaných kusů 

merchandisingu se ročně pohybuje v desítkách kusů. 



 

30) Jaké existují soutěže pro fanoušky klubu jak na webu, tak přímo na stadionu? 

JJ: Bohužel žádné.  

31) Chystáte nějaké přestávkové programy, doprovodné programy, soutěže pro diváky? 

JJ: Momentálně z finančních i personálních důvodů nikoli. 

32) Nabízíte fanouškům možnost výjezdů na venkovní utkání autobusem?  

JJ: Nabízíme. Fanoušci s námi mohou jet autobusem na venkovní utkání zcela zdarma.  

33) Nabízíte fanouškům občerstvení formou stánkového prodeje nebo restaurace?  

JJ: Fanouškům nabízíme jak restauraci, tak stánkový prodej. Máme zde také venkovní gril.  

34) Občerstvení je provozováno klubem nebo soukromou osobou? 

JJ: Restaurace je provozována klubem a spíše funguje jako jakási fotbalová kantýna 

v rámci tréninků a zápasů. 

35) Co byste do budoucna zlepšili na vašich internetových stránkách a facebooku?  

JJ: V současnosti jsem s webem poměrně spokojen, protože se jedná o jednoduché, 

informativní stránky včetně komentářů ze zápasů. 

36) Uvažujete o zavedení odkazu pro online rozhovory s hráči a vedením nebo zavedení 

tipovacích soutěží, rozšíření videí a fotografií, případně i větší přehlednost webu, více 

anket, častější aktualizace apod.? 

JJ: Momentálně bohužel nikoli. 

37) Uvažujete o zavedení internetové TV (sestřihy zápasů na kanálu youtube) či větší 

podpoře a zviditelnění internetových online přenosů? 

JJ: Tím, že ČFL je povinně nahrávaná, tak občas nějaký šot na webové stránky dáme. Jinak 

máme na stránkách odkaz na online přenosy, na kterých vše běží poměrně kvalitně. 

38) Uvažujete o úpravě toalet nebo stadionu?  

JJ: Ne. 

39) Chystáte na jaro nějaké novinky pro své fanoušky? Především co se marketingové 

komunikace týká? 

JJ: Zatím žádné novinky nechystáme.  

40) Jaké jsou vaše cíle a vize aktuální i v horizontu 5 - 10 let?  

JJ: Jeden z mých hlavních cílů je to, aby zde vznikl lepší stánek, než zde prozatím je, to 

znamená, že bychom naproti hlavní tribuně chtěli vybudovat betonové schodiště, aby se 

stadion uzavřel, ale to určitě zatím není na pořadu dne. Také bychom v dohledné době rádi 

zrealizovali rekonstrukci šaten. Co se týká sportovních cílů, tak bych byl hrozně rád, 

abychom doplnili kategorii starších žáků, protože klub, aby dobře fungoval a byl zdravý, 

tak potřebuje mládež. Dále také aby se zlepšila spolupráce s okolními kluby.  

41) Jak probíhá komunikace s městskými a krajskými zastupiteli, jsou nakloněni klubu či 

nikoli? 

JJ: V minulosti to samozřejmě bývalo lepší a jednodušší. Dnes je ale situace značně 

odlišná, protože financí ve sportu ubývá a je jich nedostatek prakticky všude. Ale za celou 

dobu, co v klubu působím, byla spolupráce s Prahou, ale i městskou částí vždy na dobré 

úrovni. 

42) Jaké jsou největší úspěchy klubu? 

JJ: Největším úspěchem je působení ve třetí lize. Dalším historickým okamžikem klubu bylo 

léto 2012, kdy se nám podařilo sjednat zápas s klubem italské série A, AC Parma. 



 

Příloha č. 9 Seznam účastníků ČFL v ročníku 2013/2014 

 
1. Čáslav 

2. Kolín 

3. Jirny 

4. Sparta Praha B 

5. Chrudim 

6. Domažlice 

7. Převýšov  

8. Chomutov 

9. Kunice 

10. Králův Dvůr 

11. Štěchovice   

12. Zápy 

13. Meteor Praha 

14. Admira Praha 

15. Karlovy Vary 

16. Roudnice nad Labem 

17. Horní Měcholupy 

18. Strakonice    

* Týmy jsou seřazeny dle umístění po podzimní části sezóny 2013/2014. Zkoumané týmy jsou 

zvýrazněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10 Organizační struktury vybraných klubů ČFL 
Organizační struktura FK TJ Štěchovice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: FK TJ Štěchovice, vlastní úprava (2014) 
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Organizační struktura TJ Jiskra Domažlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice, vlastní zpracování (2014) 

 

Organizační struktura SK Horní Měcholupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: SK Horní Měcholupy, vlastní zpracování (2014) 
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Příloha č. 11 Náhled na internetové a facebookové stránky vybraných 

klubů 
 

FK TJ Štěchovice – oficiální internetové stránky 

 
 

FK TJ Štěchovice – facebookové stránky klubu 

 
Zdroj: FK TJ Štěchovice (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TJ Jiskra Domažlice – oficiální internetové stránky 

 
 

TJ Jiskra Domažlice – facebookové stránky klubu 

 
 

TJ Jiskra Domažlice – Jiskra TV 

 
Zdroj: TJ Jiskra Domažlice (2014) 

 



 

SK Horní Měcholupy – oficiální internetové stránky 

 
Zdroj: SK Horní Měcholupy (2014) 

 

FC Přední Kopanina – oficiální internetové stránky 

 
Zdroj: FC Přední Kopanina (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 12 Foto 

 
FK TJ Štěchovice – areál 

 
Zdroj: FK TJ Štěchovice (2014) 

 

TJ Jiskra Domažlice – areál 

 
Zdroj: TJ Jiskra Domažlice (2014) 

 

SK Horní Měcholupy – areál 

 
Zdroj: SK Horní Měcholupy (2014) 


