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Abstrakt 

Název:  

Marketing vybraných klubů České fotbalové ligy 

Cíl:  

Zanalyzování a porovnání marketingových aktivit vybraných fotbalových klubů 

působících v ČFL a navržení opatření, která by vedla ke zlepšení marketingové činnosti, 

s důrazem na marketingovou komunikaci klubů. 

Metody:  

PEST analýza 

Porterova analýza konkurenčních sil 

SWOT analýza 

Marketingový výzkum: 

- kvalitativní – hloubkové interview 

- kvantitativní – dotazníkové šetření 

 

Výsledky:  

Výsledky zhodnocení marketingu vybraných klubů ČFL ukázaly značné rozdíly 

v kvalitě marketingových aktivit mezi jednotlivými kluby. V některých oblastech, jako 

jsou internetové stránky a tištěné materiály, odvádějí kluby kvalitní práci, v jiných, jako 

jsou sociální sítě nebo přestávkový program, nikoli. I přes nedostatek finančních a 

personálních zdrojů jsou některé prvky provedeny precizně. Pokusil jsem se také o 

navržení případných opatření, která by vedla ke zlepšení a zefektivnění marketingových 

aktivit klubů a jež by byla realizovatelná i v prostředí třetiligových fotbalových klubů. 

Jedná se především o doporučení v oblasti internetové komunikace, doprovodných 

programů, soutěží a akcí, které by zvýšily zájem diváků a partnerů o kluby.  
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Sportovní marketing, marketingový mix, marketingová komunikace, marketingová 

strategie, situační analýza, fotbal 



 

 

Abstract 

Title:  

Marketing of selected Czech football league clubs 

Objective:  

Analysis and comparison of the marketing activities of selected Czech football league 

clubs and proposition of measures that would lead to the improvement of marketing 

activities, with an emphasis on marketing communications.  

Methods:  

PEST analysis 

SWOT analysis 

Porters five forces analysis 

 Marketing research 

- qualitative method – in-depth interview 

- quantitative method – questionnaires 

Results:  

The results of evaluation of the marketing of selected Czech football league clubs 

showed significant differences in the quality of marketing activities between clubs. In 

some areas, such as websites, printed materials, clubs perform well. In others, such as, 

social networks or programs during breaks, they do not. Despite the lack of financial 

and human resources some elements are made with precision. I also tried to propose 

some measures that might lead to improvement and streamlining of marketing activities 

of clubs and that would be realistic even at third league level. These recommendations 

are mainly in the field of internet communication, accompanying programs, 

competitions and events that may increase the interest of viewers and partners of the 

clubs. 
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Sports marketing, marketing mix, marketing communications, marketing strategy, 

positional analysis, football 
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1 ÚVOD 

V dnešní době se stává sport nejen obrovským fenoménem, ale také velkým 

byznysem. To s sebou přináší i potřebu dostatečně rozvíjet management, marketing a 

personální či odborné nároky v této oblasti. Největší světové sportovní oddíly fungují de 

facto jako vysoce organizované společnosti, jejichž cílem je propojit podstatu své 

podnikatelské činnosti s naplněním svých sportovních cílů a současně poskytovat 

zábavu, napětí a radost sportovním divákům. 

V současnosti je ve světě sportem číslo jedna jednoznačně fotbal. Je to dáno 

nízkou finanční náročností na vybavení, ale i charakteristikou týmové hry, která 

v pozitivním směru rozvíjí mnoho potřebných lidských vlastností. V České republice se 

z hlediska popularity sportovních odvětví může s fotbalem srovnávat pouze lední hokej. 

Téměř v každém městě či malé vesnici existuje fotbalový klub, bez ohledu na to, zda se 

jedná o amatérskou nebo profesionální úroveň. Velká popularita fotbalu u nás nabízí 

mnoho prostoru pro prezentování ostatních podniků, které mají zájem spojit své jméno 

s kopanou či konkrétním fotbalovým klubem. Rostoucí objem financí především 

v profesionální kopané s sebou ale přináší i zvyšující se nároky na profesionalizaci 

managementu sportovních klubů, a to i v oblasti marketingových aktivit. Větší kluby, 

pohybující se ve špičce první ligy, zakládají pro tuto oblast celá oddělení, která se starají 

o marketingové aktivity jako efektivně fungující tým. Samozřejmě vše závisí na 

velikosti klubu, jeho ambicích, ale i finančních možnostech takové oddělení vytvořit. 

Některé kluby, převážně na nižší úrovni, využívají k tvorbě marketingové činnosti jednu 

osobu, většinou spojenou s rolí tiskového mluvčího, sekretáře apod. Často však bohužel 

tuto práci vykonávají také lidé, kteří nemají dostatečnou erudici a přehled o všech 

možnostech propagace klubu a hledání sponzorů, jelikož v očích některých funkcionářů 

je oblast marketingu pouze „nutné zlo“. 

Jedním z hlavních úkolů manažerů klubů je udržení stávajících fanoušků, 

respektive také získání příznivců nových. Nutno poznamenat, že samotné marketingové 

aktivity však na zisk diváků nestačí. Hlavním nástrojem, který přiláká pozornost lidí, je 

především kvalitní produkt, v tomto případě kvalitní tým s odpovídajícím herním 

projevem a výsledky. 

Problematikou marketingových aktivit u profesionálních fotbalových klubů, jako 

jsou v ČR AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň a další prvoligové či 

druholigové fotbalové kluby, se zabývala a zabývá celá řada odborníků, ale i mnoho 
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mých kolegů. Já jsem se proto rozhodl prozkoumat marketing u organizací, které nemají 

statut profesionálních fotbalových klubů. Významnou roli při mém rozhodování o tomto 

tématu také sehrál postup mého mateřského klubu FK TJ Štěchovice do 3. nejvyšší 

fotbalové soutěže v zemi, tedy České fotbalové ligy (ČFL). V ČFL drtivá většina hráčů 

dostává od klubů jen minimální finanční odměny a hráči mají tedy ještě kromě sportu 

své civilní zaměstnání. V soutěži pravidelně nastupuje 18 klubů, což mi na současné 

poměry a finanční náročnost přijde příliš. I proto se nabízí celá řada otázek, které bych 

v rámci své diplomové práce rád zodpověděl či ukázal na konkrétních případech. Jakým 

způsobem zajišťují kluby finanční prostředky pro fungování v soutěži? Na jaké úrovni 

je marketing těchto klubů? Jak získávají své sponzory, popřípadě kolik jich mají? Jak 

vypadá práce klubů s fanoušky a jaké možnosti svým divákům nabízejí? A konečně, 

jaké jsou marketingové politiky různých klubů v soutěži? 

V posledních letech zasáhla sportovní, tedy i fotbalové prostředí, ekonomická 

krize a v součtu s korupčními aférami, které fotbalové prostředí postihly, to v případě 

mnoha klubů vede k šetření především v oblastech marketingu. V této diplomové práci 

bych rád poukázal i na to, že kvalitní marketing nemusí být vždy finančně náročný, ale 

mnohdy stačí dostatek nadšení, umu a kreativity a kýžený efekt se dostaví. 

V práci se zabývám zhodnocením marketingových aktivit a případnými návrhy 

pro jejich vylepšení u vybraných fotbalových klubů. Pro účely této diplomové práce 

jsem si zvolil tyto fotbalové kluby působící v ČFL: FK TJ Štěchovice, TJ Jiskra 

Domažlice a SK Horní Měcholupy. Záměrně jsem zvolil tyto tři kluby, jelikož každý 

z nich je specifický a představuje vždy zástupce určité skupiny klubů, které v ČFL 

můžeme nalézt. FK TJ Štěchovice je menším klubem vesnického typu nedaleko Prahy a 

tuto soutěž hraje prvním rokem. V případě SK Horní Měcholupy se jedná o pražského 

zástupce, který zároveň patří do skupiny týmů, jež jsou „farmou“ prvoligových či 

druholigových mužstev. A konečně TJ Jiskra Domažlice je větším klubem, který se 

netají ambicemi na postup do druhé nejvyšší soutěže. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je zanalyzování a komparace marketingových 

aktivit vybraných fotbalových klubů působících v ČFL a navržení opatření, která by 

vedla ke zlepšení marketingové činnosti, především v souvislosti s používáním nástrojů 

marketingového mixu, s důrazem na marketingovou komunikaci klubů. Tedy navržení 

nové koncepce komunikace, která vychází ze současné marketingové komunikační 

strategie vybraných klubů. Součástí práce jsou hloubkové interview s manažery klubů a 

dotazníkové šetření provedené u příznivců jednotlivých klubů, které jsou hlavními 

podklady pro návrhy na zdokonalení marketingu klubů a odhalení nevyužitého 

potenciálu s přihlédnutím ke  specifikaci jednotlivých oddílů a rozdílným strategiím. 

 

Dílčí úkoly: 

1. Studium domácí i zahraniční literatury z oblasti sportovního marketingu a 

managementu. 

2. Zpracování teoretických a metodologických východisek (literární rešerše). 

3. Získání informací ze sekundárních dat. 

4. Provedení hloubkového interview se zástupci klubů. 

5. Sběr informací pomocí dotazníkového šetření u fanoušků vybraných fotbalových 

klubů – provedení primárního výzkumu. 

6. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí klubů. 

7. Provedení analýzy konkurenčního prostředí Porterovým modelem pěti sil a 

scoring modelem. 

8. Analyzování marketingu vybraných fotbalových klubů. 

9. Odhalení silných a slabých stránek marketingu jednotlivých klubů. 

10. Sestavení SWOT analýzy. 

11. Komparace marketingových aktivit vybraných klubů. 

12. Navržení nové koncepce komunikace vybraných klubů.  
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Výzkumné otázky: 

 Jaká kritéria nejvíce ovlivňují spokojenost fanoušků? 

 Jaká je současná podoba marketingu klubů v ČFL? Kde jsou jeho silné a slabé 

stránky? 

 Jaké mají vybrané kluby postavení a význam v dané lokalitě? 

 Jakým způsobem kluby získávají finance na svou činnost? 

 Jaká je u vybraných klubů spolupráce s obcí, městem, krajem a jinými subjekty 

či kluby? 

 Jaká je vize těchto klubů do budoucna z pohledu marketingového, 

ekonomického i sportovního? 

 Jak by se dal zlepšit marketing vybraných klubů? 

Hypotézy: 

H1 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů není spokojeno s marketingovou 

komunikací svého klubu. 

H2 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů nezná hlavní sponzory svého klubu. 

H3 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů považuje za nejlepší komunikační 

médium internet (internetové stránky klubu, facebookové stránky klubu). 

H4 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů se neúčastní klubových anket. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sportovní marketing 

Diplomová práce bude zkoumat marketing ČFL. Je důležité si nejprve definovat 

pojmy, se kterými se lze v prostředí sportovních, respektive fotbalových klubů setkat. 

Marketing vznikl koncem 19. století, ale největší rozkvět zažil v USA koncem 30. let 

20. století. Až od začátku 70. let 20. století se výrazněji prosazuje sportovní marketing, 

jenž se zaměřuje na specifické potřeby a prostředí sportovního odvětví. Průkopníkem 

v této oblasti byla německá fotbalová Bundesliga, ve které se poprvé objevila reklama 

na dresech klubu Eintracht Braunschweig již v roce 1973. Od té doby zaznamenal 

sportovní marketing ve světě ohromný boom (BEDŘICH, 2007). 

 Pojem sportovní marketing se v posledních letech stále častěji skloňuje i v České 

republice. Sportovní organizace se postupně výrazněji zabývají obchodem ve sportu, a 

to z toho důvodu, že jim přináší podstatné finanční zdroje potřebné pro zajištění chodu 

organizace. 

 Velmi intenzivně se v teoretické rovině tématu sportovního marketingu věnuje 

ve své publikaci Management a marketing sportu ČÁSLAVOVÁ (2009), jež uvádí 

mnoho ucelených definic světových autorů. FREYER (1991) uvádí, že „sportovní 

marketing je řídící koncepce, která u sportovní organizace vychází z trhu nebo se chce 

řídit trhem. Tato koncepce vyžaduje dlouhodobé a koncepční jednání“. Američtí autoři 

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

zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního 

produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů 

firmy“ (in ČÁSLAVOVÁ, 2009, s. 99). 

Význam a realizace marketingu hrají tedy v oblasti sportu stále důležitější roli. 

Kluby, které jsou založeny na ekonomickém principu s cílem generovat zisk, provozují 

marketing jako svou hlavní činnost, oproti tomu sdružení založená bez obchodních 

úmyslů, nejčastěji občanská sdružení, mají marketingové aktivity jako doplňkovou 

činnost (ČÁSLAVOVÁ, 2009). 

Aplikací marketingu na oblast sportu se zabývají i autoři MULLIN, HARDY, 

SUTTON (2007), podle kterých tato podsekce obecného marketingu vyznačuje aktivity 

věnující se podnětům a přáním sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím 
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směny. Autoři dále tvrdí, že v rámci sportovního marketingu se vyvinuly dvě hlavní 

linie: 

1. marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo k zákazníkům 

sportu, 

2. marketing ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb s využitím 

propagace ve sportu. 

U fotbalových klubů se můžeme setkat s uplatněním obou těchto rovin. Kluby 

chtějí svou marketingovou činností dosáhnout svých cílů, jako je zvýšení návštěvnosti 

domácích utkání, ale zároveň umožňují ostatním firmám, aby prostřednictvím sportu 

dosáhly svých cílů, například zvýšení známosti firmy pomocí prezentace loga podniku 

na dresech. 

Každý klub má odlišnou koncepci sportovního marketingu, vše závisí na 

struktuře klubu, sportovním odvětví, ale také na amatérizmu nebo profesionalizmu 

klubu. Sportovní marketing se tedy zabývá produktem, jeho cenou, místem distribuce a 

marketingovou komunikací, jež opět zahrnuje mnoho nástrojů, např. reklamu, 

sponzoring, tiskové konference, různé sportovní akce a mnoho dalších.  

 V odborné studii, jež přináší FRANCE (2006), je sportovní marketing chápán 

jako forma marketingu, ve které jsou tradiční, ale i alternativní sporty a jejich hlavní 

tváře používány značkami k zacílení na jednotlivé skupiny spotřebitelů. Sportovní 

marketing vytváří povědomí o značce, podporuje propagaci prodeje i prodej samotný a 

dosahuje celkové výhody na trhu. Mezi příklady sportovního marketingu zahrnují 

reference o sportovci, event marketing a reklamy na stadionech. 

 Sportovní marketing roste s profesionalizací sportu. Jen málo literatur se zabývá 

rozdílem mezi amatérským a profesionálním sportovním marketingem klubu. Jelikož 

rozdíly jsou v některých případech značné, je nutné o nich informovat. Prozatím 

vznikají odborné studie, které se danou problematikou zabývají. Rozdíly uvádí 

například studie z Nového Zélandu již zmíněného autora FRANCE (2006). 

Výzkumným souborem této studie byly sportovní novozélandské kluby profesionální a 

amatérské. Z řady profesionálních klubů byly vybrány ragby týmy a amatérské 

sportovní kluby byly zastoupeny týmy z hokeje a fotbalu. Na základě položených 

otevřených otázek v rámci polostrukturovaného rozhovoru s manažery klubů byly 

zjištěny rozdíly mezi sportovním marketingem amatérských a profesionálních klubů. 

Zástupci klubů odpovídali na předem stanovené otázky. Po vyhodnocení výsledků bylo 
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zjištěno, že hlavní rozdíly panovaly zejména v příjmech klubů, divácké návštěvnosti, 

kompetencích a úkolech manažerů klubu. Díky vysoké podpoře diváků, jež je vyvolána 

atraktivností sportu, se profesionální sport logicky dostává častěji do médií a tím vytváří 

zájem sponzorů a má větší finanční přínosy. Nedostatečný sportovní marketing 

amatérských klubů je tedy zapříčiněn nedostatečným mediálním pokrytím (FRANCE, 

2006). 

 FULLERTON a MERZ (2008) uvádějí koncepční rámec sportovního 

marketingu. Tento odborný článek se pokouší řešit nedostatky ve sportovním 

marketingu prostřednictvím vývoje nového rámce, který je založen na dvou hlavních 

směrech: typu výrobku a úrovni sportovní integrace. Podle kategorizace zboží a služeb 

na sportovní a nesportovní produkty a rozlišování tradičních strategií a strategií 

založených na sponzorství, se identifikují čtyři marketingové oblasti. Tyto čtyři oblasti 

jsou v překladu definovány jako základní strategie založené na produktu, strategie 

založené na srovnávání a strategie založené na sportu. Do nich vstupují produkty 

související se sportem a tzv. nesportovní produkty. Úroveň integrace je řešena buď 

tradičním použitím, nebo na bázi sponzoringu. 

3.1.1 Specifika sportovního marketingu 

 Marketing sportu ve srovnání s jinými oblastmi hospodářství je ovlivněn 

zejména specifickou tržní situací, které jsou sportovní nabídky vystaveny, jedinečnými 

vlastnostmi sportovních produktů, jejich ojedinělým prodejem a v neposlední řadě také 

propagací. Specifika sportovního marketingu jsou daná také jeho základními 

vlastnostmi. Sport je často nehmotný a subjektivní, zkušenosti a interpretace 

sportovního produktu se liší z pohledu každého jedince. Sportovní kluby jsou 

nekonzistentní a výsledky nepředvídatelné, pracovníci marketingu tak velmi často 

nemohou ovlivnit celou řadu faktorů (zranění hráčů, emoce, počasí atd.), přitom právě 

skutečnost nepředvídatelnosti výsledků je pro diváky lákavá a přitažlivá. Sport s sebou 

přináší silné prožitky a emoce. Pracovníci marketingu ve sportu musí počítat při 

vytváření marketingové strategie se všemi speciálními charakteristikami sportu a 

orientovat je k zákazníkům sportovních klubů a oddílů. Zákazníkem se v tomto smyslu 

nemyslí tradiční pojetí zákazníka, ale všichni zájemci o nabízené pohybové a sportovní 

aktivity. Marketingová koncepce sportovního klubu by pak měla uvádět nabídku 

činností pro zákazníky, analyzovat trh a situaci na trhu, stanovit sportovní, ekonomické 

a sociální cíle sportovního klubu s reálným časovým horizontem (DURDOVÁ, 2005). 
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 Sportovní marketing má na rozdíl od ostatních odvětví i další specifika. 

Principem sportovního marketingu je využít atmosféru utkání nebo turnajů a zejména 

využít emoce fanoušků a diváků. Je zde snaha ztotožnit diváka s úspěchem sportovce, 

díky čemuž pak následně i sponzoři chtějí být součástí takovéto akce (ČÁSLAVOVÁ, 

2000). 

 Jistě velmi podstatné je tedy odpovědět si na otázku, jaký je přínos sportovního 

marketingu? Hlavní výhodou sportu je jeho masová sledovanost širokým spektrem 

cílových skupin. Především méně známé a propagované sporty umožňují velmi přesně 

zacílit marketingové aktivity na vybranou cílovou skupinu bez vysokých nákladů na 

analýzy a průzkum. Mimořádný potenciál představuje obrovská základna amatérských a 

rekreačních sportovců, která může významnou měrou přispět k budování a rozvoji 

značek využívajících sportovního marketingu. Spotřebitelé jsou přesyceni tradičními 

formami reklamy v televizi, tisku a na venkovních plochách, což ve svém důsledku 

vede k tomu, že jsou proti takovýmto reklamám takřka imunní a neustále tak klesá 

efektivita vynaložených peněz vložených do těchto propagací. 

 Medializace sportovních klubů, turnajů, ale i výsledků, především v tisku a 

televizi je přínosem pro partnery a jejich zviditelnění před sportovní, ale také širokou 

veřejností. V neposlední řadě je sportovní událost ideálním místem a příležitostí pro 

setkání obchodních partnerů v neformálním prostředí, čehož kluby v dnešní době hojně 

využívají prostřednictvím tzv. hospitality programu. 

3.1.2 Marketing sportovního klubu 

 Marketing sportovního klubu je proces řízení se zaměřením na ovlivňování a 

uspokojování potřeb a přání klientů sportovního klubu efektivním způsobem 

zajišťujícím zároveň splnění cílů klubu jako organizace, přitom za klienty zde 

považujeme nejen členy klubu, ale i tzv. Stakeholders a ostatní veřejnost (EGER, 2005). 

 Dnes se musí sportovní kluby zabývat obchodní činností více než kdykoli 

předtím. Provozování sportu je často velmi finančně náročné, což kluby nutí hledat 

veškeré možnosti včetně marketingu, jak zaplnit klubovou „kasu.“ Ve sportovních 

klubech přibývá stále více manažerů, kteří se umí orientovat i v oblasti obchodu. 

Sportovní organizace se staly regulérními subjekty na trhu, uvědomují si důležitost 

zákazníka i jeho vliv na pozitivní rozvoj organizace a začínají výrazně využívat 

marketingu a jeho nástrojů. 
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3.1.3 Specifika marketingu fotbalových klubů 

 Marketing fotbalových klubů by měl vycházet z výše zmíněných obecných 

zásad marketingu. 

Vhodnost fotbalu pro marketing 

 Všechny následující charakteristiky umožňují úspěšnou činnost různým 

subjektům ve fotbalovém prostředí, jakými jsou sportovní kluby, výrobci sportovního 

vybavení, vlastníci vysílacích práv, média atd. (ČÁSLAVOVÁ, 2009). 

 popularita fotbalu 

 častá prezentace fotbalu v médiích 

 velký počet aktivních hráčů 

 provázanost soutěží jak v rámci státu, tak v rámci kontinentu 

 velké množství prostoru pro prezentaci obchodních partnerů 

 fotbalové utkání umožňuje klubům zařadit bohatý doprovodný program 

 vysoká koncentrace sportovních hvězd 

Fotbal je také sportem, který nabízí pracovníkům marketingu jedinečné možnosti a 

příležitosti, mezi které dle ČÁSLAVOVÉ (2009) patří: 

 fotbalová hra – fotbal má své speciální rysy, které ho činí specificky 

atraktivním pro některé skupiny zákazníků 

 přitažlivost sportovních hvězd – účast fotbalových hvězd zatraktivňuje 

sportovní událost, eventuálně i sportovní klub, zvyšuje finanční zisky události i 

rizika neúspěchu v případě zranění hvězd nebo jejich absence z jiných důvodů 

 výbava a výstroj – nemá pouze místo v jádru sportovního produktu, kde je samo 

o sobě podmínkou špičkových výkonů, ale má i návaznost na nadstavbové 

prvky – např. prodej merchandisingu apod. 

 novinky a nápady – např. kempy pro fanoušky, sportovní, ale i společenské 

akce, kde je možno setkat se s bývalými i současnými hráči, organizované 

cestovní zájezdy pro fanoušky, akce, kde mají fanoušci možnost se vyfotit 

s vybraným hráčem, navštívit semináře o herních taktikách apod. 

 místo – u kopané je velmi důležitou součástí fotbalového produktu stadion, kde 

se utkání koná. Nejedná se pouze o prostor, kde se sport provádí a jenž určuje 
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vymezení hry, závodu či soutěže, ale také o místo, se kterým fanoušci spojují 

své zážitky 

 personál a proces – zákazníci, respektive diváci často posuzují kvalitu 

fotbalového produktu se zřetelem k chování personálu prodávajícího nebo jinak 

spolupracujícího při jeho realizaci 

 vstupenky a jiné tiskové materiály – vstupenky plní nejen funkci akreditace na 

fotbalové utkání, přivádějí lidi k sedadlům, sdělují termín konání a podmínky 

koupě, ale mají i další, pro marketing důležité využití. Samy o sobě mohou 

vstupenky sloužit jako propagační nástroj pro umístění reklamy nebo i jako 

zdroj jejich losování v hrách o zisk. Mimo jednotlivé vstupenky se dnes využívá 

i prodeje vstupenek na celou sezonu. Mezi tiskové materiály patří v první řadě 

programy fotbalových utkání, dále pak i klubové časopisy a zprávy atd. 

 elektronické produkty – do této kategorie zařazujeme především televizní 

vysílání, které představuje pro fotbalový klub nemalý zdroj finančních 

prostředků za prodej televizních práv, dále pak rozhlas, který tvoří komunikační 

nástroj pro sport jak na národní, tak na regionální a lokální úrovni. Neméně 

důležité jsou v dnešní době webové stránky a sociální sítě, které 

zprostředkovávají komunikace o fotbalových klubech, hráčích, soutěžích či 

virtuální sportovní hry 

 sportovní klub – všechny prvky produktu (hráči, vybavení, místo, suvenýry, 

tiskoviny, webové stránky) přidávají hodnotu jednotlivým fotbalovým týmům, 

klubům, fotbalové lize nebo fotbalové asociaci  

ČÁSLAVOVÁ (2009) dále rozděluje užitky fotbalového utkání pro přímého diváka na 

sportovní výkon, stadion (komfort, lokace, technické parametry, čistota), bezpečnost, 

doprovodný program, doprovodné služby (občerstvení, suvenýry) a VIP služby zejména 

pro partnery. 

3.2 Strategický marketing 

 Termín strategický marketing je pojímán různými autory velmi různorodě. 

„Podle Ekonomického slovníku se jedná o vývojovou fázi marketingu. Strategického 

charakteru nabývá marketing v okamžiku, kdy se při plánování budoucích činností 

soustředí na vymezení potenciálních zákazníků a na specifikaci jejich potřeb. Bere tedy 

v úvahu více než současné okolnosti. Připravuje marketingové manažery na změny, učí 
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je rozpoznávat výrazné příležitosti a rizika pro podnik a reagovat na ně dříve než 

konkurence“ (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 58). Jiná definice tvrdí, že se jedná o „soustavu 

dlouhodobých cílů v oblasti marketingu a způsobů, kterými chceme těchto cílů 

dosáhnout“ (HANZELKOVÁ, 2009, s. 30). 

 Strategický marketing hraje velmi důležitou roli i v prostředí sportu. 

KRIEMADIAS a TERZOUDIS (2007) proto definovali kroky, jež je nutné provést při 

strategickém marketingovém plánování v odvětví sportu, aby sport mohl i do budoucna 

konkurovat i jiným formám zábavního průmyslu. Postupně se musí projít osmi kroky od 

určení poslání společnosti, nastavení firemních cílů sportovní organizace, analýzy 

tržního prostředí, provedení SWOT analýzy, definování marketingových cílů, definice 

marketingové strategie, formulování konkrétního akčního plánu až po kontrolu plánu a 

řízení.  

Marketingové strategie 

 „Marketingová strategie určuje směr postupu organizace v určitém časovém 

horizontu, který povede k dosažení marketingových cílů“ (HORÁKOVÁ, 2003, s. 66). 

Podnik se zaměřuje tedy na ty trhy, na nichž dosáhne největšího uplatnění. 

3.2.1 Marketingová strategie českých klubů 

 Každá sportovní organizace existuje za určitým účelem, má určité poslání. Od 

tohoto poslání se následně odvíjejí marketingové aktivity a jejich cíle, které bývají u 

fotbalových klubů nejčastěji sportovní a ekonomické (ČÁSLAVOVÁ, 2009). Příkladem 

poslání může být maximalizace užitku fotbalových diváků, ekonomickým cílem pak 

získání finančních zdrojů z reklamních činností a cílem sportovním je uváděno vítězství 

v lize apod. 

 Každý klub by měl mít vypracovánu svou marketingovou strategii. JARŮŠEK 

(2010) uvádí soubor kroků, podle nichž mohou české fotbalové kluby řídit svůj 

marketing: 

1. poslání a cíle fotbalového klubu 

2. marketingový výzkum a informační řídící systém ve fotbale 

3. cílová tržní rozhodnutí 

4. rozhodnutí o marketingovém mixu ve fotbalovém klubu 
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3.2.2 Poslání, cíle a vize sportovního marketingu 

 Poslání vyjadřují základní dokumenty ve stanovách, které musí kluby 

prezentovat v dokladech potřebných pro jeho založení. Marketingové aktivity musí být 

navázány právě na poslání klubu a jeho současnou situaci. To dále vede k definování 

základních cílů sportovní organizace. 

 Vize tvoří základní představu o budoucnosti sportovního klubu. Navazuje na 

očekávání a hodnoty lidí zainteresovaných s daným klubem. Vize by měla být snadno 

zapamatovatelná, motivující, ambiciózní a v neposlední řadě také realizovatelná v praxi.  

 Speciálně v kopané jsou tyto aspekty nesmírně důležité a často bývají tím 

prvním, co si lidé pod názvem klubu vybaví. Konkrétně to lze uvést na příkladě jednoho 

z celosvětově nejúspěšnějších klubů - FC Barcelona („Més quo un Club,“ tedy více než 

jen klub). 

 Zatímco poslání bývá obecnějším mottem organizace, v případě cílů už se jedná 

o zcela konkrétní body, kterých chce klub dosáhnout v určitém období (krátkodobé, 

střednědobé, dlouhodobé).  FREYER (1991) rozděluje u sportovních organizací  

3 základní typy cílů: 

a) sportovní – např. zviditelnění sportu a klubu, plánování umístění družstev 

v soutěžích, zvyšování úrovně, doplňování hráčů a udržení, resp. rozvoj vlastní 

členské základny 

b) ekonomické – vytváření finančních zdrojů, zajištění ekonomické stability klubu, 

investice, materiální vybavení 

c) sociální – podpora příslušnosti ke sportovnímu klubu, spokojenosti jeho členů, 

povzbuzování atmosféry porozumění, zohledňování mezilidských vztahů, 

odstraňování egoismu 

3.3 Cílové trhy 

 Sportovní kluby se snaží definovat cílové trhy a samozřejmě i tyto trhy rozdělit 

do skupin. „Cílový trh je segment zákazníků, kteří jsou homogenní, kteří mají kupní sílu 

a ochotu kupovat“ (ČÁSLAVOVÁ, 2009, s. 128). Důležité je rozhodnutí, na jakou 

cílovou skupinu či segment se zaměří, tzv. targeting. Cílové skupiny se také rozdělují 

do jednotlivých kategorií, které jsou v oblasti sportu členěny například na vrcholové, 

výkonnostní, rekreační a kategorie sport pro zdraví. Cílové skupiny se v dnešním 
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dynamicky se rozvíjejícím světě neustále mění a tím je dána i nutnost klubů na tyto 

změny pružně reagovat.  

3.3.1 Segmentace trhu 

 „Segmentace trhu je proces, kterým se zákazníci dělí do homogenních skupin, tj. 

do skupin se stejnými či podobnými potřebami, přáními a srovnatelnými reakcemi na 

marketingové a komunikační aktivity“ (PELSMACKER, 2003, s. 128). Definuje se zde, 

komu klub slouží a také způsob komunikace s cílovými zákazníky. Marketingoví 

výzkumníci používají především následující segmentaci trhů: 

 Geografická segmentace – stát, kraj, region, město, městská část 

Demografická segmentace – věk, pohlaví, vzdělání, příjem, rasa, společenské postavení 

Psychografická segmentace – životní styl, hodnoty, názory, postoje, charakter osobnosti 

Segmentace podle chování – míra spotřeby, spotřební příležitost, loajalita ke značce 

3.3.2 Cílové skupiny komunikace sportovních organizací 

 Organizace musí neustále komunikovat s cílovými a zájmovými skupinami. 

Tyto skupiny však mohou být velmi různorodé a často mají diametrálně odlišné 

požadavky. To ovšem ve výsledku znamená, že organizace nemohou aplikovat stejnou 

komunikační strategii na všechny zájmové skupiny. Adekvátní komunikací organizace 

vytváří pozitivní postoje zájmových skupin a tím podporuje žádoucí image klubu. 

Sportovní organizace by se měly věnovat především následujícím cílovým skupinám a 

měly by řešit především vztahy s fanoušky, vztahy se členy, vztahy se sponzory, vztahy 

s dárci, vztahy s organizačními výbory, vztahy se sportovními organizacemi a vztahy se 

sportovními masmédii (VORÁČEK, 2012). 

 Sportovní organizace a fotbalové kluby obzvlášť by měly neustále komunikovat 

se svými zájmovými a cílovými skupinami. Z hlediska fotbalových klubů se považují za 

nejvýznamnější cílovou skupinu fanoušci, o něž musí klub neustále pečovat. Dále jsou 

důležité vztahy se sponzory poskytujícími finanční prostředky a médii, zajišťujícími 

potřebnou a žádoucí publicitu. U neprofesionálních klubů nelze opominout ani vztahy 

s dárci a vztahy s ostatními sportovními organizacemi a politickými zástupci v daném 

regionu. 

 Především dobré Fan relations jsou zaručeným způsobem, jak si udržet stávající 

fanoušky a získat také příznivce nové. Proto je pro sportovní kluby důležité stále ve 

větší míře aplikovat marketing, který má za cíl zájem diváků o sportovní organizaci 
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zvýšit. Nesmí se také opomenout fakt, že jednotlivé prvky jsou navzájem propojeny, 

protože zvýšení návštěvnosti zvýší klubu příjem nejen ze vstupného, ale i 

z merchandisingu. Zvýšená návštěvnost zároveň přiláká nové partnery, kteří si kupují 

od klubů prostor pro reklamu, mající působit na segment divácké a fanouškovské 

základny. Tito diváci pak následně kupují výrobky od sponzorů. Tento způsob prodeje 

reklamy přináší klubům v dnešní době velký podíl na příjmech. V ČR je tento zdroj 

mnohem významnější, než jsou příjmy z prodeje vstupného (NOVOTNÝ, 2011). 

Financování sportovního klubu a financování běžné firmy tedy skýtá jisté rozdíly. „Na 

rozdíl od firem, kde většinou vše závisí jen na penězích, u sportovních klubů existuje i 

v případě jejich financování efekt fanouškovství“ (NOVOTNÝ, 2011, s. 351).  

 V České republice je oblast Fan relations bohužel poměrně opomíjená, což se 

posléze promítá i na nižší divácké návštěvnosti.  

3.3.2.1 Sportovní fanoušci 

 Sportovní fanouškovství je jevem, jenž se značně podílí na hodnocení daného 

sportu populací a je reflexí celospolečenské struktury daného státu či regionu. Každý 

sportovní klub by měl umět určit, kdo je jeho příznivcem, jak komunikovat s fanoušky a 

jak s nimi popřípadě i spolupracovat a utvářet s nimi dobré vztahy (KOTLÍK, 2009). 

 Sportovní fanoušek je definován jako konzument sportovní akce s cílenou 

náklonností k určitému týmu, se kterým se zosobňuje (SLEPIČKA, 2010). 

3.3.2.2 Sportovní fanoušci a komunikace 

 Sportovní fanoušci dnes mají celou škálu možností, jak sledovat své oblíbené 

týmy. Kromě živého sledování na stadionu jsou to televize, internet a s nimi související 

mobilní zařízení či jiné moderní technologie. Proto také vznikají stále nové 

komunikační kanály. 

 V nedávném šetření bylo zjištěno, že fanoušci jsou ochotni investovat do nových 

moderních zařízení pro kvalitní a pohodlné sledování sportovních zápasů a informací. 

Šetření dále prokázalo, že nejčastější možností konzumace sportovních událostí bylo 

sledování prostřednictvím TV (66 %), osobní sledování preferuje necelá čtvrtina (24 %) 

a další nejfrekventovaněji uváděnou možností bylo sledování přes streamové video 

(ARNOLD, 2010). 

 Další výzkum u norských fotbalových fanoušků ale prokazuje, že rostoucí podíl 

množství fotbalových zápasů vysílaných v televizi může mít negativní dopad na 
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návštěvnost na fotbalových stadionech. Přičemž podíl televizních přenosů je u televize 

neplacené 38 % a placené 62 %. Výzkum prokázal, že čím více utkání je přenášeno na 

neplacené televizi, tím více je ohrožena návštěvnost daného týmu na stadionu. 

(SOLBERG, 2014). 

3.4 Konkurence  

SVATOŠ (2009) definuje tento pojem takto: „Konkurencí se rozumí všechny 

subjekty na straně nabídky, jež mají totožný zájem získat přízeň určité skupiny 

zákazníků, o níž usiluje i naše firma s cílem prodat jim své zboží“ (s. 156). V oblasti 

sportovních klubů však nelze konkurenci chápat zcela jako nepřítele, ba naopak. Ve 

sportovním prostředí musí i největší rivalové spolupracovat, protože si jsou velmi dobře 

vědomi toho, že jeden bez druhého by nemohl existovat. 

3.4.1 Konkurenční strategie 

 Konkurenční strategie umožňuje klubu co nejlépe umístit produkt proti nabídce 

jiných společností. Každý konkrétní sportovní klub se samozřejmě musí rozhodnout, co 

je pro dosažení jeho cílů nejlepší. Konkurence se může například dělit podle hlediska 

postavení klubu na trhu. Společnosti se pak vydělují jako tržní vůdci, tržní 

následovatelé a tržní troškaři. 

3.4.2 Analýza konkurence  

 „Analýza konkurence je důležitou částí plánovacího procesu. Firma identifikuje 

své přímé, ale také nepřímé a potenciální konkurenty“ (BLAŽKOVÁ, 2007, s. 61). 

Analýza konkurence se bude skládat ze tří částí. V první bude tato analýza 

sestavena na základě výsledků z dotazníkového šetření, kdy v rámci 12. otázky 

hodnotili fanoušci 12 faktorů, týkajících se samotné návštěvy utkání a marketingové 

komunikace, tedy od atmosféry utkání až po přehlednost webových stránek klubu. 

Fanoušci měli příležitost vybrat vždy jednu možnost na škále: velmi spokojen – 1, spíše 

spokojen – 2, spíše nespokojen – 3 a velmi nespokojen – 4. Poslední kolonku – neumím 

rozhodnout, do výsledné analýzy nezahrnuji. Z hodnocení příznivců klubu poté 

spočítám průměrnou známku u jednotlivých faktorů i celkově a porovnám s výsledky u 

ostatních klubů.  

V druhé části analýzy konkurence se zaměřím na zhodnocení marketingových 

aktivit vybraných fotbalových klubů pomocí tzv. scoring modelu. Kritéria hodnocení 
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budou sestavena na základě osobních zkušeností a především konzultací s manažery 

vybraných klubů. Jednotlivým kritériím bude přiřazena váha důležitosti. Všechny 

faktory budou následně hodnoceny pracovní skupinou, skládající se vždy ze dvou 

zástupců každého z klubů a šesti zástupců reklamní agentury Kaspen/Jung von Matt pod 

vedením copywritera této společnosti Dušana Koutského. Každý z 12-ti členů skupiny 

bude do tabulky hodnotit dané faktory u jednotlivých klubů na stupnici od 1 do 5, kde 5 

je nejlepší a 1 nejhorší. Získané průměry u jednotlivých faktorů se poté sečtou a klub 

s nejvyšším součtem bodů bude mít vzhledem ke konkurenčním týmům nejvýhodnější 

postavení.  

Třetí část této analýzy se bude věnovat porovnání marketingových aktivit 

vybraných klubů ČFL s menším prvoligovým týmem, jakým je 1. FK Příbram. Součástí 

analýzy konkurence bude identifikace hlavních odchylek a jejich následná hodnocení. 

3.5 Marketingový mix a jeho prvky 

  „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě 

napomáhají k dosažení cílů na cílových trzích“ (KOTLER, 2007, s. 70). Je 

integrovaným marketingovým programem, který se snaží řídit marketingové aktivity 

pomocí marketingových nástrojů, a je taktickou pomůckou organizace.  

Stanovení marketingové koncepce je prvním krokem ve vývoji marketingově 

orientované organizace. Marketingový mix je unikátní kombinací produktu, ceny, 

propagace a distribuce, navržené k uspokojení specifické skupiny zákazníků. Každý 

prvek marketingového mixu může být kontrolován marketingovým manažerem a musí 

být konstruovaný a propojený s ostatními, aby mohl být sestaven optimální 

marketingový mix. Jakýkoli marketingový mix je tedy pouze tak dobrý, jako jeho 

nejslabší prvek (MCDANIEL, 1998). 

Mezi hlavní složky marketingového mixu patří: 

Product (produkt) 

Price (cena) 

Promotion (propagace) 

Place (místo) 

Tyto složky jsou v literatuře často označovány jako tzv. „4P“. To znamená, že 

pokud podnik chce, aby jeho marketingový projekt byl úspěšný, musí docílit toho, aby 
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vyráběl správný výrobek, za správnou cenu, se správnou marketingovou komunikací a 

na správném místě. V dnešní době se k základním nástrojům přidávají i složky: 

People (lidé, personál) 

Process (proces) 

Presentation (prezentace)  

Proto se v současné literatuře také vyskytuje označení „7P“. Fotbalový klub by 

měl využívat mix 7P, protože de facto nabízí služby. Divákům nabízí sledování zápasu 

na stadionu a v televizi, tedy divácké služby. Partnerům pak nabízí služby sponzorské. 

Obr. 1 Marketingový mix 

 

Zdroj: Business Fundas [online]. 2013. [cit. 2014-01-30].  

Dostupné z WWW: <http://www.business-fundas.com>. 

Organizace ale musí nahlížet na marketingový mix z pohledu nikoli 

prodávajícího, ale z pohledu kupujícího. Proto se tzv. „4P“ upravuje na „4C“, nebo-li: 

Z produktu se stane řešení potřeb zákazníka (Customer solution) 

Z ceny se stanou výdaje zákazníka (Customer cost)  

Z distribuce se stane dostupnost řešení, neboli zákaznické pohodlí (Convenience)  

Z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Comunication) 

3.5.1 Produkt 

Produkt je základním stavebním kamenem marketingové politiky podniku. 

Nemusí se vždy jednat o výrobek hmotný, ale samozřejmě také služby, osoby, místa, 

informace, organizace nebo i myšlenky a ideje, kterými se organizace snaží uspokojit 
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cílovou skupinu. Typickým příkladem nehmotného produktu je často právě produkt 

sportovní, kdy například kopaná nabízí jako produkt pro marketing samotné fotbalové 

utkání.  

Sportovní produkt 

Samotný pojem sportovní produkt není chápán jednotně. V jeho pojetí se 

rozdělují tuzemští i zahraniční autoři do mnoha skupin. Podle jedné teorie se sportovní 

produkt rozděluje na jednotlivé složky, jako jsou: základní produkty tělesné výchovy a 

sportu, produkty vázané na osobnosti, myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu, 

produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty, klasické materiální produkty v tělesné 

výchově a sportu (ČÁSLAVOVÁ, 2009). 

  Sportovní produkt lze ale také chápat jako „svazek užitků“, zahrnující jádro 

produktu a jeho další nástavby. Sportovním produktem je tedy prodej členství, nákup 

sportovního zboží i prodej sportovní reklamy.  

Sportovní produkt je komplexní soubor hmotných a nehmotných prvků. 

Zahrnuje nejenom hmatatelné elementy, jako jsou v tomto případě například kopačky, 

dresy, míč apod., ale také prvky nehmatatelné, jako je samotný zážitek ze hry. Sportovní 

produkt je proměnlivý a každý ze spotřebitelů ho může vnímat jinak. Jádro neboli 

samotná hra, je pouze jednou částí celého produktu (MULLIN, HARDY, SUTTON, 

2000). 

3.5.2 Cena 

 Cena zahrnuje vše od tvorby ceníku, slev, vytváření splátkových režimů či 

podmínek úvěrů. Cena je zároveň nejsnadněji přizpůsobitelným prvkem 

marketingového mixu, který reaguje jak na změnu poptávky zákazníků, tak na 

konkurenci. 

 Ceny sportovních produktů mají jistá specifika. „Tvorba ceny u sportovních 

organizací je úzce vázána na druh produktu, který sportovní organizace nabízí. U 

některých se lze velmi výrazně opřít o ekonomické kalkulace (sportovní služby, 

výrobky), u jiných produktů se spíše bere v úvahu úsudek představitelů poptávky (např. 

transfer hráčů). U sportovních produktů se při tvorbě ceny často počítá s uplatněním 

necenových nástrojů marketingu (balení, značka, způsob distribuce, propagace)“ 

(ČÁSLAVOVÁ, 2009, s. 110). 
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Při stanovení ceny je velmi důležitá správná volba strategie. Jednotlivé 

organizace by měly zvážit, jakou cenu potřebují pro pokrytí svých nákladů, jaká cena je 

reálná pro realizaci obchodních transakcí a jaká cena je potřebná pro dosažení 

podnikových, respektive klubových cílů.  

Slevy z cen představují jistou formu variace cen, jejichž cílem je dosáhnout 

zvýšení věrnosti zákazníků, v případě fotbalového klubu jeho fanoušků. Techniky slev a 

speciálních nabídek jsou značně různorodé. Může se jednat o množstevní, časové, 

sortimentní, věrnostní nebo zaváděcí slevy, které jsou poskytovány distribučním 

článkům nebo konečnému spotřebiteli. V kopané se setkáváme například se 

sezónními permanentkami, které umožňují majiteli vstup na domácí utkání týmu za 

nižší cenu, než by byl součet cen vstupů na jednotlivá utkání. Tito věrní příznivci klubu 

mají možnost využít i další cenové zvýhodnění na klubový merchandising, slevy na 

produkty partnerů klubu apod. 

Pro organizace, které působí ve sportovním prostředí, je důležité stanovení ceny 

u dvou produktů: 

1. Produkty významné pro zákazníky – určení ceny vstupu (např. na stadion). 

2. Produkty významné pro sponzory – stanovení cen sportovní reklamy. 

3.5.3 Distribuce 

Distribuce představuje aktivity, které firma vyvíjí, aby umožnila přístup 

zákazníka ke zboží či službě. Zaobírá se tedy distribučními kanály, způsobem dopravy 

(přístupnost – silnice, parkoviště), zásobami, lokalitou a sortimentem.  

 Pro určení distribučních cest je důležité, zda se jedná o produkt hmotný či o 

službu. „Nehmotné produkty nemají fyzický rozměr a zahrnují takové sportovní 

produkty, jako jsou služby, místa a myšlenky. U sportovních služeb si ji zákazník musí 

„prožít“ ve sportovním zařízení, kam klient musí za svým produktem přijít. Vyhledává 

různá průkazná svědectví o službě, závěry dělá na základě místa, kde je služba 

poskytována, kdo ji poskytuje, zařízení firmy a propagačních materiálů“ 

(ČÁSLAVOVÁ, 2009, s. 111).  

U sportovních služeb se v případě distribuce jedná především o umístění daného 

sportovního zařízení, jeho dostupnost v rámci dopravního systému, respektive i kvality 

a kapacity pro parkování, vybavenost zařízení a jeho vnímání zákazníkem. 
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3.5.4 Propagace 

Propagace je přesvědčivá komunikace, prováděná za účelem prodeje produktů 

potenciálním zákazníkům. Ve fotbale se dnes využívají všechny druhy propagace. 

Reklama (sportovních výrobků, sportovní služby, specifická sportovní média), publicita 

(rozhovory se sportovci a trenéry), opatření na podporu prodeje (slosování vstupenek 

sportovních akcí, slevy) a osobní prodej (prodej VIP servisu sponzorů) (ČÁSLAVOVÁ, 

2009). 

 Při marketingové komunikaci se používá ucelený soubor nástrojů, které 

umožňují efektivní a také účelnou komunikaci s obchodním partnerem a také působí na 

nákupní a spotřební chování zákazníků. Marketingová komunikace má za úkol 

především vyvolání zájmu o klub a o jeho produkty, udržení stávajících zákazníků, 

ovlivnění jejich nákupního chování a získání nových zákazníků. Její význam má 

především v posledních desetiletích vzrůstající tendenci, což je jistě dáno také zvyšující 

se konkurencí. Výběr propagační strategie je velmi ovlivněn cíli, výběrem médií, 

množstvím financí na propagaci, ale také cílovou skupinou, na kterou má být propagace 

uzpůsobena. 

Propagace zahrnuje vše od podpory prodeje, reklamy, osobního prodeje, public 

relations po direct marketing. Tyto složky pak dohromady tvoří tzv. komunikační mix, 

který je podrobněji rozebrán v následující kapitole. 

Nesmírně důležitá v komunikaci služeb je především tzv. „ústní reklama“. 

„Výzkumem byla ověřena skutečnost, že pokud je zákazník se službou spokojen, oznámí 

to asi 4 až 5 svým známým, ale v případě nespokojenosti rozšíří tuto informaci mezi 11 

dalších lidí“ (VAŠTÍKOVÁ, 2008, s. 134). 

 Prostřednictvím marketingové komunikace se snaží kluby zvyšovat návštěvnost 

a zlepšovat povědomí veřejnosti o klubu. Kluby se tradičně zaměřují na muže, kteří 

tvoří většinu divácké návštěvy. V poslední době se ale začaly zaměřovat také na ženy a 

rodiny s dětmi (NOVOTNÝ, 2011). 

3.5.5 Další nástroje 

Lidé  

Tato složka marketingového mixu je především u služeb velmi důležitá a může 

hrát obrovskou roli při rozhodování zákazníka, zda navštíví to či ono zařízení. Kluby 

proto musí na své zaměstnance důkladně dohlížet, aby se k zákazníkům chovali vlídně, 

byli zdvořilí, měli určité znalosti a dovednosti a kvalitně reprezentovali.  
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Proces 

Tento nástroj ovlivňuje především dobu a způsob obsluhy zákazníků. Do této 

složky je zahrnuta například doba čekání, rychlost obsluhy, forma obsluhy, ale i 

komunikace s klubem.  

Prezentace  

Prezentace se zaměřuje na provozovnu služby (fotbalový stadion) a na image 

klubu. V podstatě se zde odpovídá na otázku, jak má provozovna působit na zákazníka. 

Jedná se především o čistotu, atmosféru a komfort, což jsou složky u poskytování 

hlavně sportovních služeb životně důležité. Tento nástroj marketingového mixu velmi 

často ovlivňuje první dojem, který zákazník získá při vstupu na místo, kde je služba 

poskytována, a určuje tedy i jeho vnímání podniku v budoucnosti. 

Jednotlivými prvky materiálního prostředí jsou exteriér podniku, interiér, 

osvětlení, značení, barvy, vůně a hudba. Toto vše by mělo vytvořit kompaktní celek, 

jenž bude zákazníkem vnímán pozitivně. 

3.6 Komunikační mix 

 Komunikační mix, často také označován jako propagační mix, různí autoři 

pojímají jinak. FORET (2011) udává, že se komunikační mix skládá pouze ze 4 

základních nástrojů, a to z reklamy, podpory prodeje, public relation a osobního 

prodeje. Tyto nástroje jsou podle autora v poslední době doplňovány o direct marketing 

a další elektronické prostředky včetně internetu. Jiní autoři, jako např. PELSMACKER 

(2003), kromě výše zmiňovaných nástrojů zahrnují do mixu ještě sponzorování, výstavy 

a veletrhy a interaktivní marketing. 

 Pro tuto diplomovou práci a pro fungování fotbalových klubů v českém prostředí 

jsem zvolil následující nástroje, jimž se budu také podrobněji věnovat: reklama, 

podpora prodeje, osobní prodej, public relations, přímý marketing, sponzoring a 

interaktivní marketing. Také zde bude v samostatné podkapitole zmíněn merchandising. 

 Mezi metody propagace sportu, které by měly sportovní kluby využívat, se 

zařazuje reklama, sponzoring, přímý marketing, speciální obchodní jednání, předprodej, 

masmédia, korporátní balíčky, exhibiční hry a soutěže, dny pro setkání hráčů, dny 

starých časů pro bývalé členy klubu, autogramiády, tiskové konference, sportovní plesy, 

zábavy a společenské akce, sportovní akce pro děti a mládež, výchovně zaměřené 
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sportovní akce, sportovní akce pro handicapované sportovce, semináře a školení trenérů 

(DURDOVÁ, 2010). 

3.6.1 Reklama 

Reklama je definována jako placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb 

nebo myšlenek určité firmy prostřednictvím komunikačního média. Reklama má více 

podob, od tištěné, rozhlasové, televizní, až po billboardy, reklamy na dopravních 

prostředcích atd. Je možné rozlišovat tři základní funkce reklamy, a to informační, 

upomínací a přesvědčovací. 

U reklamy je důležité zvolit vhodný prostředek a médium, prostřednictvím 

něhož bude reklamní sdělení šířeno. PŘIKRYLOVÁ (2010), dělí média na elektronická 

(rozhlas, televize, internet, kino) a klasická (noviny, časopisy, indooor a outdoor 

média). 

Sportovní reklama využívá podle ČÁSLAVOVÉ (2009) specifických médií ke 

komunikaci v oblasti sportu a patří sem: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech 

 reklama na startovacích číslech 

 reklama na mantinelu (pásu) 

 reklama na sportovním nářadí a náčiní 

 reklama na výsledkových tabulích 

Výčet dalších reklamních možností: 

Logo na drobných reklamních předmětech; reklama na sportovní ploše; reklama 

na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi sportovců; reklama 

na propagačním materiálu (plakáty, transparenty, bulletiny, ročenky apod.); reklama na 

videozáznamech, fotografiích; reklama na billboardech, video tabulích a jiných 

poutačích; internet; televizní přenos, média; virtuální reklama; jméno partnera v názvu 

klubu nebo stadionu. 

 Fotbalové kluby využívají reklamy k tomu, aby na sebe, resp. na svou činnost a 

své zápasy, upozornily. Klub se v těchto případech snaží prodat sám sebe. Ve sportu (a 

fotbalu obzvláště) se ještě setkáváme se speciální sportovní reklamou, jejímž 

prostřednictvím se zviditelňují sponzoři a partneři sportovních klubů, kteří působí 

v jiných oblastech podnikání. Tyto firmy poskytují klubům nemalé finanční částky 
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výměnou za reklamu, díky níž si plní své komunikační cíle. Reklama v ČR často tvoří 

hlavní zdroj příjmu sportovních klubů. 

 Mezi média, která jsou kluby nejčastěji využívána pro prezentaci partnerů, jsou 

nejčastěji zmiňovány: 

 tištěná média – noviny, časopisy, brožury, plakáty, programy k utkání, kapesní 

kalendáře 

 elektronická média – rádio, televize, internet, elektronická výsledková tabule 

 venkovní reklama – billboardy, reklamy na dopravních prostředcích 

Na fotbalových stadionech bývají nejčastěji využívány reklamní panely a 

transparenty. Reklama ve sportu může jistě plnit všechny funkce, ovšem nejúčinněji 

plní funkci přesvědčovací a upomínací. 

Využití reklamy je rozšířené i v ČFL, samozřejmě ale v omezeném měřítku a 

zdaleka ne všechny prvky reklamy, jak jsou nastíněny výše, jsou využity. 

3.6.2 Podpora prodeje 

 „Podpora prodeje sestává z krátkodobých pobídek, které mají podpořit základní 

přínosy nabízené výrobkem či službou, povzbudit nákup či prodej výrobku či služby“ 

(KOTLER, 2007, s. 880). 

Dosahuje se tak tedy poměrně rychlé reakce, nikoliv však dlouhodobé. Jedná se 

o akce, které mají za úkol podporovat dodatečný prodej u dosavadních zákazníků a na 

základě krátkodobých výhod přilákat i zákazníky nové. 

 U profesionálních fotbalových klubů jsou to autogramiády hráčů, soutěže pro 

diváky o VIP vstupenky, o možnost aktivně se zúčastnit tréninku mužstva apod. 

 Tyto zákaznické podpory lze utřídit do tří základních kategorií - na finanční 

pobídky, které jsou praktikovány formou různých slev, kupónů, snížení cen při větším 

množství nakoupených produktů (např. 2+1 vstupenka, ženy a děti vstupné zdarma), a 

bonusy stálým klientům nebo formou karty a známky, posilujících loajalitu zákazníků 

k firmě nebo značce, případně k fotbalovému klubu. Fotbalové kluby tento nástroj 

využívají velmi často k tomu, aby přesvědčily fanouška k nákupu vstupenky na utkání a 

především permanentek, kdy například za nákup sezónní permanentky obdrží fanoušek 

věcnou cenu či jiné výhody od partnera klubu, definované pod pojmem věrnostní 

programy apod. Hojně využívané jsou také přestávkové soutěže o věcné ceny. 
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3.6.3 Public relations 

 Public relations je nástrojem, který má za cíl podporovat dobré jméno klubu. 

Jedná se o dlouhodobou koncepci cílevědomé práce s veřejností. Řadí se sem například 

dny otevřených dveří, udržování dobrých vztahů s médii, zlepšování firemní občanské 

pozice, pořádání benefičních utkání nebo sbírek na veřejně prospěšné akce atd. 

 Public relations se zaměřuje na různé cílové skupiny, od vlastních zaměstnanců 

přes zákazníky, dodavatele, investory, akcionáře, až po místní obyvatelstvo a média. 

Zabývá se také sponzoringem, lobbingem, ale i vytvářením podnikové identity. 

 Cílem klubu v oblasti PR je především budování a udržení žádoucího image. PR 

má také za cíl podporovat ostatní komunikační nástroje a ovlivňovat a utvářet pozitivní 

vztahy hlavně s fanoušky, ale i sponzory klubu a novináři, kteří zastupují sportovní 

média. 

 Mezi základní aktivity a nástroje PR patří podniková identita, tiskové zprávy, 

eventy (tiskové konference, výroční oslavy, sportovní utkání), písemné a audiovizuální 

materiály (články, brožury a časopisy), veřejná vystoupení a proslovy, media relations, 

public affairs, webové stránky, blogy, sociální sítě a lobbing (VORÁČEK, 2012). 

 V dnešní době je velmi důležitou složkou pracovníků v oblasti PR péče o 

webové stránky, statistiky, fotogalerie, sociální sítě či TV kanál. PR by ovšem nemělo 

pouze zvyšovat povědomí o klubu, ale cílem by mělo být vytváření dobrého goodwill, 

pomocí podpory a výchovy mládeže či charitativních akcí.  

Sportovní PR eventy lze také dělit na Stakeholder event, Athlete event a firemní 

event, kdy nejvyšší efektivitu má Stakeholder event, který se snaží o vytvoření zážitku, 

pomocí aktivního zapojení známých sportovců i zájmových skupin (VORÁČEK, 2013).  

3.6.4 Osobní prodej 

 Osobní prodej je způsob propagace prostřednictvím osob prodejců. Jde tedy o 

dvoustrannou komunikaci tváří v tvář za účelem poskytování informací, předvádění, 

udržování či budování dlouhodobých vztahů nebo přesvědčení určitých osob.  

Tento nástroj používají kluby především při jednání s partnery, jimž nabízejí 

reklamní prostory či další formy protislužeb za finanční podporu. Osobní prodej je také 

využíván u špičkových klubů k prodeji tzv. VIP boxů.   
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3.6.5 Přímý marketing 

 „Charakteristickým rysem současného tržního prostředí je přechod od masového 

marketingu a masové komunikace k cílenějším, propracovanějším metodám a postupům, 

k marketingu cílenému a komunikaci adresné. Direct marketing představuje přímou 

komunikaci s pečlivě vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou 

odezvu a vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky“ (PŘIKRYLOVÁ, 2010, s. 94).  

 Pro komunikaci se svými fanoušky využívají kluby především internet (e-

maily), ale tuto formu zřídka využívají u prvoligových týmů, natož u týmů ČFL. 

3.6.6 Interaktivní marketing 

 V dnešní době se stále častěji lze setkat také s pojmem nový marketing. Většina 

firem využívá ke svému marketingovému řízení tradičního marketingu s podporou 

prvků nového marketingu. Tudíž nový marketing je podpůrný prostředek pro 

marketingové řízení, především ve formě elektronického oslovování zákazníků (PILÍK, 

2008). Tato forma marketingu je charakteristická využitím nových médií, jako je 

internet a často také souvisí s digitálním marketingem. Obrovskou výhodou této formy 

komunikace je především fakt, že nová média mají schopnost nejenom informaci šířit, 

ale také získat od jejího příjemce zpětnou vazbu. Nejvýznamnější formou interaktivního 

marketingu je internetová komunikace (MACHKOVÁ, 2009).  

 Mezi nejvýznamnější nástroje, jež sportovní organizace používají na internetu, 

VORÁČEK (2012) řadí oficiální webové stránky, internetovou televizi, sdílení videa, 

podcasting, vodcasting, sociální sítě (facebook, twitter), blogy, e-mail, diskusní fóra 

wiki a aplikace do mobilních telefonů a komunikátorů. 

 Tato situace představuje pro manažery, nejen v oblasti sportu, obrovské 

možnosti a výzvy, které výše zmíněné nástroje představují. Jiní autoři je ještě doplňují o 

různé bulletiny či obsahové agregáty (WILLIAMS, CHINN, 2010). 

Světové sportovní organizace vynakládají milióny dolarů a mnoho času na 

budování kvalitně fungujících internetových stránek, jež posléze organizaci generují 

další příjmy (YOUNG, 2013). Příkladem pro všechny z hlediska online medií a 

interaktivní komunikace jsou zámořské profesionální soutěže, především pak NFL, 

která v tomto aspektu výrazně převyšuje vzor marketingu v prostředí kopané, tedy 

britskou Premier league (IOKIMIDIS, 2010). 
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3.6.6.1 Webové stránky 

 Internetové stránky klubu tvoří jeden ze základních a nejčastěji využívaných 

komunikačních nástrojů fotbalového klubu. Oficiální webové stránky klubu jsou 

dominantním komunikačním médiem pro budování dobrých dlouhodobých vztahů 

s fanoušky. Obrovskou výhodou internetu je možná segmentace příznivců. Web lze také 

využít pro marketingové výzkumy (KRIEMADIS, 2010). Na webu lze prezentovat své 

partnery či aktuální informace z dění v klubu. 

3.6.6.2 Facebook 

 V ČR je nejrozšířenější a nejoblíbenější sociální sítí facebook. Principem 

facebooku z pohledu fotbalového klubu je získávat fanoušky a sdílet s nimi nejrůznější 

informace. Na facebooku lze komunikovat pomocí zpráv, diskusních fór, sdílet fotky, 

videa a události. Důležité je, aby byl profil pravidelně doplňován o zajímavé informace. 

Pro Facebook je velmi důležitá autentičnost zpráv, jejich originalita a kreativita. 

Zdaleka ne každá zpráva, která je vhodná pro publikaci na oficiálních webových 

stránkách, je vhodná pro zveřejnění na facebooku. Naopak, každý z těchto nástrojů by 

měl být využíván odlišně. Pro všechna komunikační média, facebook nevyjímaje, je 

nutné stanovení jednotné strategie.  

 Výhodami sociálních sítí a jejich použití v marketingu jsou větší znalost 

zákazníků, interakce mezi klubem a fanoušky a jejich zapojení, efektivnější využití 

zdrojů (peněz i času) a rychlejší vyhodnocení strategií (ABEZA, OŔEILLY, REID, 

2013).  

 Využití sociálních sítí pro marketing včetně facebooku se tak stává 

převládajícím prvkem propagačních strategií marketingového mixu u rekreačních a 

sportovních organizací (BAYNE, 2013).  

3.6.6.3 Youtube 

 Tento kanál je největší světovou sítí pro sdílení videí, a proto ho řada firem 

využívá i pro svou propagaci. U fotbalových klubů se nejčastěji můžeme setkat se 

sestřihy zápasů či rozhovorů s hráči a jinými zástupci klubu. U videí se kluby snaží o 

nejvyšší možný počet zhlédnutí a počet odběratelů kanálu. Pokud je však video 

zajímavé, originální a vtipné, může se velmi rychle šířit prostřednictvím sociálních 

médií, a současně tak dochází k virovému marketingu.   
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3.6.6.4 Nové prvky marketingové komunikace 

 Spotřebitel je stále imunnější k tradičním formám komunikace, a proto je nutné 

využívat nové a netradiční marketingové nástroje a techniky, jako je virový, guerillový 

či mobilní marketing. Jak virální, tak i guerillový marketing mají obrovský potenciál, 

jelikož často nejsou finančně nákladné a jsou závislé především na dobrém nápadu, a 

mohly by tak být využity i v nižších soutěžích, jako je ČFL. 

3.6.7 Sponzoring 

Partnerství bývá některými autory označováno jako osmé „P“, tedy jako 

samostatný prvek marketingového mixu (BERLING, 1987). Pro potřeby této práce je 

sponzoring zařazen jako jedna ze složek propagačního mixu.  

Sponzorství je specifická forma partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným. 

Hlavním principem sponzoringu je vztah služba a protislužba, kdy sponzor očekává za 

své peníze či jiné hmotné podpory jistou formu protiplnění. Sponzor se pomocí 

sponzoringu snaží dosáhnout svých marketingových cílů, jako je zvýšení povědomí o 

firmě, zlepšení postojů veřejnosti k firmě, zvýšení poptávky po produktech firmy atd. 

(NOVOTNÝ, 2011). 

K nejčastějším produktům, které fotbalové kluby svým partnerům nabízejí jako 

protislužbu, ČÁSLAVOVÁ (2009) řadí: 

 nabídka sportovních produktů (hráči, utkání, sportovní činnost pro 

zaměstnance) 

 nabídka reklamních produktů (reklama na dresech, na stadionu, webu), 

 Nabídka společenských činností až po cílené programy VIP a programy 

hospitality 

 nabídka image sportu a sportovního klubu 

Fotbalové kluby často vytvářejí individuální nabídky pro jednotlivé partnery na 

základě požadavků sponzora a možností klubu. 

ČÁSLAVOVÁ (2009) dále rozděluje formy sponzorování od titulu generálního 

partnera, oficiálního dodavatele, mediálního partnera až po právo na využití jména 

sponzora v související nebo podřízené akci. 

Evropský fotbalový trh byl odhadován v roce 2004 na 11 miliard euro a 

sponzoring je jeho velmi významnou součástí. U pěti nejvýznamnějších evropských 



39 

 

soutěží se odhaduje jeho podíl na 14 – 31 % (HEWSON, HEFFERNAN, BÜHLER, 

2007). 

3.6.8 Merchandising 

 Merchandising bývá často zařazován jako nástroj podpory prodeje. V České 

republice bývá bohužel stále opomíjen, ač ve světě je jedním z významných zdrojů 

příjmů klubů. Například v Brazílii, kde je fotbal de facto náboženstvím, jsou tržby 

z prodeje zboží s logem týmů tak obrovské, že se na některé výrobky musí dělat 

pořadníky (TREIN, 2007). Merchandising je definován jako „aktivity prováděné 

k ujištění, že výrobek je dostupný svým cílovým zákazníkům a že je nápadně viditelný 

v obchodech, ve kterých je prodáván“ (ZAMAZALOVÁ, 2008, s. 178). Podpora odbytu 

zahrnuje reklamní a upomínkové předměty (od dresů, hrníčků, propisek, prostěradel, 

kšiltovek, až po šály a minidresíky do auta). Produkty merchandisingu obsahují kromě 

znaku klubu či jiných jeho symbolů často také obchodní značku partnera klubu. 

3.6.9 Event marketing 

Event marketing lze dle prvních definic z poloviny devadesátých let minulého 

století definovat jako událost, zážitek, prožitek apod. Ne však každý zážitek lze 

charakterizovat jako event marketing. Pravá podstata totiž spočívá ve vyvolání 

psychických a emocionálních podnětů, které vedou k podpoře image firmy a jejich 

produktů. Nejlépe funguje, pokud má zákazník možnost daný produkt sám vyzkoušet. 

Cílem event marketingu je posílit povědomí o firmě nebo produktu, posílení vnímání 

klíčových asociací spojených se značkou, pobavení klientů či odměnění důležitých 

zaměstnanců. 

 „Event marketing je nejčastěji využíván v oblastech sportu, kultury, volného 

času, vzdělávání, politických akcí“ (HESKOVÁ, 2001, s. 41). 

 Pokud má být event marketing úspěšný, pak musí být začleněn do komunikační 

strategie firmy a nemůže fungovat samostatně, neboť samotné eventy bez napojení na 

komunikaci se většinou míjejí účinkem. Fotbalové kluby se v poslední době alespoň 

snaží vymýšlet různé akce pro fanoušky, které mají znaky event marketingu. 

3.7 Finanční plánování 

Finanční plánování je nezbytným prvkem finančního řízení, který je orientován 

na finanční cíle, jež by měly vyplynout ze strategických záměrů klubu. „Finanční 
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plánování je také komplexním procesem, který zahrnuje sestavení výchozí ekonomické 

analýzy a predikci vývoje tržeb“ (NÝVLTOVÁ, 2010, s. 99). 

 Finanční plán by tedy měl obsahovat analýzu bodu zvratu a prognózu tržeb a 

nákladů neboli rozpočet. Finanční přehled o marketingových aktivitách společnosti je 

většinou velmi diskrétní a citlivou záležitostí, proto není vůbec jednoduché se k těmto 

informacím dostat. V prostředí fotbalu to platí dvojnásob, protože se v oblasti 

financování fotbalových klubů často pohybuje na pomezí šedé ekonomiky. 

Ekonomický význam sportu 

 „Společenský význam sportu spočívá v prvé řadě v dopadech sportu na zdraví 

obyvatelstva, v podpoře zdravé soutěživosti a ve výchovném efektu. Vedle toho je sport 

také ekonomickým fenoménem, při kterém vznikají příjmy a zisky ekonomickým 

subjektům, rozhoduje se o spotřebních a investičních výdajích, jsou placeny daně a 

poskytovány subvence“ (SLUKA, 2007, s. 26). 

Především vrcholový sport je v dnešní době stále více byznys. V neposlední řadě 

se hojně rozvíjí tzv. sportovní turistika, kdy fanoušci vynakládají peněžní prostředky za 

dopravu, ubytování, jídlo, pití atd. Bohužel je velmi těžké tyto výdaje odlišit od běžných 

turistů, proto se celkový ekonomický dopad sportovního odvětví velmi obtížně 

kvantifikuje. 

 Informace o ekonomické situaci českých profesionálních fotbalových klubů, 

které by měly být výkladní skříní celého českého fotbalu, jsou velmi strohé. Velmi 

obtížně se k nim propracovává, občas se objeví kusé informace v novinových článcích 

či jiných médiích. Odhady předpokládají, že více než polovina těchto klubů je velmi 

silně zadlužena, trpí nízkou návštěvností na zápasech a nízkými příjmy z prodeje 

přenosových práv televizi. V roce 2003 byly tyto kluby ve svých příjmech bytostně 

závislé především na příjmech od sponzorů (60% podíl příjmů). Podíl z prodeje hráčů, 

z nichž těží především menší kluby, jež jsou na výchově odchovanců silně závislé, činil 

pouze 20 %, z prodeje práv televizi pouze 10 %, na vstupném získávaly 5 % a zbylých 5 

% činily ostatní příjmy, včetně prodeje merchandisingu (NOVOTNÝ, 2010). 

  Korupční aféry, které se neustále objevují v médiích, postavení kopané v očích 

diváku rovněž příliš nepomáhají, čemuž poté odpovídá i zmiňované ekonomické 

postavení klubů. Vše také ukazuje, že český trh je příliš malý na nepřiměřené platové 

požadavky hráčů a při chronicky nízké návštěvnosti není schopen je plně pokrýt. 
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

4.1 Situační analýza 

Situační analýza je rozborem aktuální marketingové situace. „Obsahuje analýzu 

vnějšího prostředí (makroprostředí a mikroprostředí) a vnitřního prostředí firmy. 

V rámci situační analýzy se vyhodnocují faktory, které ovlivňují pozici firmy“ 

(ZAMAZALOVÁ, 2010, s. 26). 

 Účinná situační analýza musí pokrývat všechny základní marketingové aktivity 

podniku a musí být komplexní. Pokud tomu tak je, tak může pomáhat odhalit příčiny 

budoucích marketingových úspěchů, ale i problémů, a pozitivně tak ovlivňovat 

výkonnost podniku. Situační analýzu může také nahradit marketingový audit nebo 

marketingová diagnostika.  

V práci budu analyzovat marketing vybraných fotbalových klubů, kdy analýza 

bude obsahovat historii klubů, současnou marketingovou situaci klubů, partnery klubů a 

další ekonomické údaje. Dále bude analýza zaměřena na fanouškovskou základnu a 

komunikaci s ní, přičemž budu vycházet z rozhovorů s manažery klubů a dotazníkového 

šetření provedeného mezi fanoušky vybraných klubů. 

4.1.1 PEST analýza 

„PEST analýza je důležitá pro poznání externího okolí, ve kterém podnik působí, 

dále pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na něj 

vliv, a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů reagovat“ 

(BLAŽKOVÁ, 2007, s. 53). 

 Používá se tedy pro hodnocení vývoje vnějšího prostředí. Makroprostředí 

zahrnuje takové okolnosti a vlivy, které nemůže podnik svými aktivitami ovlivnit nebo 

pouze velmi obtížně. 

 PEST je akronymem, vzniklým z počátečních písmen faktorů vnějšího prostředí: 

Political (politických nebo také politicko-právních) 

Economical (ekonomických) 

Social (sociálně kulturních) 

Technological (technických a technologických) 
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 V posledních letech se tato analýza rozšířila na tzv. PESTEL. K již zmíněným 

složkám se přidává faktor ekologický (životní prostředí), do kterého se řadí především 

přírodní zdroje, nezbytné pro jakoukoli výrobu a činnost podniku.  

 Při této analýze se ovšem nesmí opomenout, že je nezbytné zvažovat vývoj 

těchto faktorů v čase. 

Tabulka 1: Příklady faktorů používaných při PEST analýze 

Politicko-právní faktory 

 Politická stabilita, vládní stabilita 

 Členství v politicko-hospodářských 

seskupeních 

 Daňová politika 

 Sociální politika 

 Zákony, ochrana životního prostředí 

Ekonomické faktory 

 Vývoj HDP 

 Fáze ekonomického cyklu 

 Úrokové sazby, měnové kurzy 

 Míra nezaměstnanosti, inflace 

 Koupěschopnost 

 

Sociálně-kulturní faktory 

 Spotřební zvyky a kulturní hodnoty 

 Demografické trendy 

 Míra vzdělanosti obyvatelstva 

 Mobilita obyvatelstva 

 Životní úroveň a životní styl 

 Rozdělování příjmů 

Technologické faktory 

 Trendy výzkumu a vývoje 

 Rychlost technologických změn 

 Výrobní, dopravní, skladovací, 

komunikační, informační technologie 

 Přístup vlády k výzkumu a vývoji 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ (2008), vlastní úprava 

PEST analýza v  práci bude podložena daty především z Českého statistického 

úřadu, ale i z jiných sekundárních dat, získaných především od manažerů jednotlivých 

klubů. Samozřejmě budu vycházet i z informací získaných z provedeného 

dotazníkového šetření. PEST analýza bude využita k zachycení vnějších vlivů, které na 

jednotlivé kluby působí a zároveň je ovlivňují. Analýza pak poslouží také jako podklad 

především pro sestavení příležitostí a hrozeb v analýze SWOT. 

4.1.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Porterova analýza pěti sil se snaží vytipovat faktory, které mají největší vliv na 

pozice klubu. Je to model, sloužící na zmapování konkurenční pozice firmy v odvětví. 

Snaží se řešit otázku, jak konkurenční prostředí ovlivňuje přitažlivost určitého trhu.  
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Strategická konkurenční pozice klubu tedy vychází z působení pěti sil, a to 

z vyjednávací síly zákazníků, vyjednávací síly dodavatelů, hrozby vstupu nových 

konkurentů, hrozby substitutů a rivality firem působících na daném trhu. Tyto 

konkurenční síly podle Portera vytvářejí následující hrozby: 

Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

 Atraktivita trhu je nižší, pokud je na něm větší počet silných nebo agresivních 

konkurentů nebo když dochází k zastavení nebo poklesu tempa růstu prodeje (KOZEL, 

2006). Z tohoto pohledu se jedná především o konkurenční fotbalové kluby. 

Hrozba nově vstupujících firem 

 Vstup nových tržních subjektů záleží na míře ziskovosti. Pokud jsou vstupní a 

výstupní bariéry vysoké, je zisk také vysoký, ale při neúspěchu je zde riziko vysokých 

bariér výstupu. Pokud jsou naopak bariéry nízké, je rentabilita rovněž nízká a firmy 

mohou snadno do odvětví vstoupit, ale i vystoupit. Například vznik či výrazný vzestup 

jednoho klubu v oblasti může pro druhý oddíl znamenat odliv části fanoušků.  

Hrozba substitučních (nahraditelných) produktů 

Substituční produkty jsou alternativní možnosti výrobků a služeb, které 

nahrazují současnou nabídku na trhu. Tyto služby omezují ceny a tím i zisky klubu a 

jejich ceny je tedy nutné stále sledovat. Za substituty jsou z hlediska fotbalových oddílů 

považovány ostatní kluby a sporty, ale i další způsoby trávení volného času. 

Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) dodavatelů 

 Dodavatelé mohou ovlivňovat klub v podobě cen a objemu dodávek. Jejich 

vyjednávací síla je vysoká v případě, že jsou koncentrovaní, organizovaní, neexistují 

substituty, dodávky jsou pro podnik velmi důležité nebo je-li změna dodavatelů náročná 

či nemožná (KOZEL, 2006). Za dodavatele jsou ve sportovním prostředí považováni 

partneři klubů. 

Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) zákazníků 

 Zákazníci vyvolávají boj mezi konkurencí tím, že tlačí na snižování cen nebo na 

kvalitu výrobků. Jejich vyjednávací pozice je opět dána jejich koncentrovaností, 

organizovaností a existencí substitutů. V případě fotbalových klubů jsou za zákazníky 

považování fanoušci. 
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Porterův model pěti sil v upravené podobě bude v práci použit pro analyzování 

konkurenčního prostředí v oblasti působnosti jednotlivých fotbalových klubů, tedy 

Domažlicka, Prahy a jejího jižního okolí, z hlediska klubů SK Horní Měcholupy, 

respektive FK TJ Štěchovice. Pomocí tohoto modelu budu zkoumat síly, které působí na 

zvolené kluby. A pokusím se poukázat na ty, jež mají z hlediska daných klubů největší 

význam. Na základě důležitosti jednotlivých faktorů a hodnocení v rámci zmiňované 

pracovní skupiny pak určím postavení vybraných klubů.  

4.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza zachycuje klíčové silné a slabé stránky společnosti a ukazuje 

příležitosti a hrozby, před kterými klub stojí. „SWOT analýza je velmi jednoduchým 

nástrojem pro stanovení firemní strategické situace vzhledem k vnitřním i vnějším 

firemním podmínkám“ (KOZEL, 2006, s. 39). Název SWOT analýzy je odvozen od 

prvních písmen anglických názvů: 

S – Strengths – silné stránky 

W – Weaknesses – slabé stránky 

O – Opportunities – příležitosti 

T – Threats – hrozby 

Cílem klubu by mělo být omezování slabých stránek a podpora stránek silných, 

využívání naskytnutých příležitostí a minimalizování případné hrozby. K posouzení 

kladných i záporných bodů fungování oddílu je třeba zajistit dostatek kvalitních 

informací jak interních, tak i z okolního prostředí klubu. SWOT analýza je poté 

přehledně zobrazena v diagramu, který obsahuje z hlediska strategie klubu velmi 

důležité informace. 

Obr. 2 SWOT analýza 

 

Zdroj: Střelec (2012) 
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SWOT analýza bude sestavena na základě sekundárních dat, hloubkových 

interview s manažery klubů a dotazníkového šetření provedeným u fanoušků 

jednotlivých týmů. Dále bude SWOT analýza podložena informacemi, získanými 

syntézou předchozích analýz - PEST, Porterovy analýzy konkurenčních sil a analýzy 

konkurence (scoring model), a poslouží i jako podklad pro návrhy na zdokonalení 

marketingových aktivit zkoumaných klubů.  

V práci bude využita celková SWOT analýza obsahující společné faktory a 

specifická SWOT analýza pro každý ze tří zvolených klubů soutěže a poté také SWOT 

analýza shrnující marketingové aktivity vybraných klubů ČFL. SWOT matice pro 

jednotlivé kluby budou sestaveny na základě hodnocení vždy dvou zástupců klubu, tedy 

celkově 6-ti členné skupiny, z nichž každý bude vyplňovat připravenou tabulku pro 

všechny tři zvolené týmy.  

V případě marketingové komunikace budou jednotlivé prvky SWOT matice 

projednány v rámci pracovní skupiny, skládající se vždy ze dvou zástupců každého 

klubu a šesti zástupců reklamní agentury Kaspen/Jung von Matt pod vedením 

copywritera této společnosti Dušana Koutského, jenž má téměř desetileté zkušenosti 

z marketingového prostředí, a to především v oblasti internetu a sociálních sítí. 

Jednotliví členové této 12-ti členné skupiny se budou podílet na sestavení jednotlivých 

prvků SWOT analýzy a následně budou do předem připravené tabulky sestavovat 

pořadí jednotlivých prvků dle jejich důležitosti. U silných a slabých stránek bude každý 

z členů skupiny přiřazovat ke každému faktoru čísla od nejdůležitějšího po nejméně 

důležitý (kde 1 je nejdůležitější). Následně se sečtou hodnocení každého faktoru od 

všech hodnotitelů a sestaví se pořadí jednotlivých silných a slabých stránek od 

nejdůležitějších (nejnižší součet) po nejméně důležité (nejvyšší součet). Příležitosti a 

hrozby budou sestaveny odlišným způsobem. Každý člen skupiny bude u seznamu 

faktorů hodnotit závažnost dopadu hrozby či příležitosti na stupnici od 1 do 5 (kde 5 je 

nejzávažnější). Dále bude u každého faktoru hodnotit předpokládanou pravděpodobnost 

vzniku hrozby či příležitosti opět na stupnici od 1 do 5 (1-20 % - 1, 21-40 % - 2, 41-60 

% - 3, 61-80 % - 4, 81-100 % - 5). Součet hodnocení závažnosti a pravděpodobnosti 

bude znamenat celkový počet bodů pro jednotlivý faktor. Příležitost či hrozba 

s největším součtem bude nejdůležitější a naopak (GRASSEOVÁ, 2010). 
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4.2 Marketingový výzkum 

 KOTLER (2007) definuje marketingový výzkum jako „funkci, 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“ (s. 406).  

U marketingového výzkumu je nejčastějším nástrojem výzkumu především 

dotazník. Samotný proces marketingového výzkumu se rozděluje do sedmi 

následujících kroků: 

1. určení problému a cíle výzkumu 

2. zdroje dat 

3. metody a techniky sběru dat 

4. určení vzorku 

5. sběr dat 

6. zpracování a analýza dat 

7. zpracování a interpretace závěrečné zprávy 

4.2.1 Hloubkové interview 

 Hloubkové interview je jednou z metod kvalitativního výzkumu dat. Rozhovor 

bývá nestrukturovaný a úkolem tazatele je vytvořit takovou atmosféru, která pozitivně 

motivuje respondenta k otevřené, podrobné diskusi o předmětu zájmu výzkumu. Při 

hloubkovém rozhovoru je využíváno vždy zpovídání odborníků nebo pracovníků, kteří 

jsou velmi dobře obeznámeni se zkoumaným problémem. Z tohoto interview je velmi 

často pořízena i zvuková nahrávka. 

 V diplomové práci bude tento způsob získávání informací využit při 

rozhovorech s manažery klubů Karlem Holeštou (FK TJ Štěchovice), Jiřím Jindrou (SK 

Horní Měcholupy) a Ivanem Rybárem (TJ Jiskra Domažlice) a bude použit, spolu 

s dalšími zdroji dat, ke komplexnímu zanalyzování marketingových aktivit klubů. 

Rozhovory budou probíhat vždy po osobní domluvě s konkrétními manažery klubů a 

z každého bude také pomocí diktafonu zhotovena nahrávka, jejíž zkrácený přepis poté 

bude součástí příloh diplomové práce. Využiji tedy jak primárních dat z vlastního 

výzkumu v podobě hloubkových rozhovorů, jež proběhnou v lednu a únoru 2014, tak 
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dotazníkového šetření u fanoušků jednotlivých klubů (listopad 2013) i dat sekundárních, 

které mi budou moci poskytnout manažeři klubů nebo budou dostupné na internetu.  

4.2.2 Dotazník 

 „Dotazník sestává ze souboru otázek, dávaných respondentům. Díky své 

flexibilitě je daleko nejběžnějším nástrojem, který se při sbírání dat používá“ 

(KOTLER, 2001, s. 145). 

Při sestavování dotazníku se musí dodržovat určitý postup. Nejprve se 

doporučuje stanovit seznam informací, které by měl dotazník přinést, poté si určit 

způsob dotazování (osobní, písemné, elektronické atd.). Dále se musí specifikovat a 

vybrat cílová skupina. Pak už následuje konstrukce otázek v souvislosti na požadované 

informace a nakonec sestavení celého dotazníku. 

Každé dotazníkové šetření by mělo zahrnovat také tzv. pilotáž, neboli 

předvýzkum, kdy se pomocí menší skupiny respondentů (obvykle 20 - 40) nebo 

konzultace s odborníkem v dané oblasti ověřuje validita dotazníků. Tedy zda výzkum 

opravdu zkoumá ty věci, které zkoumat má, a zda respondenti dobře porozuměli všem 

otázkám. 

U dotazníků se také ověřuje reliabilita neboli spolehlivost, která se provádí 

následným nebo paralelním výzkumem, a ukazuje, zda při provedení výzkumu za 

stejných podmínek vyjdou stejné výsledky.  

Vzorky 

Výběr vzorku probíhá pravděpodobnostním nebo záměrným výběrem. Přičemž 

do první skupiny se řadí prostý náhodný výběr, losování, generování náhodných čísel, 

zatímco do skupiny druhé jsou vybíráni respondenti na základě určitých kvót, kdy je 

zde snaha o vytvoření zmenšeniny základního souboru. 

Vzorky jsou buď s částečným ovlivněným výběrem (dostupné, záměrné, 

skupinové) nebo s neovlivněným výběrem (systematické, dělené, geografické, prostý 

náhodný výběr). 

Otázky a odpovědi 

Každý dotazník může být složen ze tří základních typů otázek, a to z otevřených, 

kdy má respondent možnost vlastní odpovědi, uzavřených, při kterých je mu nabídnut 

určitý výčet odpovědí, ať už se jedná o dichotomické, multiple choice nebo škálování. 

Posledním typem otázek jsou otázky polouzavřené, které jsou podobné otázkám 
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uzavřeným, ale obsahují také položku jiné nebo další, kde může respondent uvést 

vlastní odpověď. 

Typy odpovědí u dotazování jsou rozdělovány na slovní, číselné a hodnotící 

stupnice. Ukázkou hodnotící stupnice je například Likertova škála, kdy respondent 

uvádí míru souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. 

Strukturovanost dotazníku a jeho konstrukce 

Dotazník může být strukturovaný, obsahuje tedy uzavřené otázky a má přesně 

danou posloupnost jednotlivých otázek. Nestrukturovaný dotazník naopak obsahuje 

otevřené otázky a respondent si může sám určit, v jakém pořadí bude odpovídat. 

Kompromis pak tvoří tzv. polostrukturovaný dotazník, kde má odpovídající opět větší 

možnost volného vyjádření, jelikož se zde používají povětšinou polouzavřené nebo 

otevřené otázky. 

Správně konstruovaný dotazník by měl před první otázkou obsahovat název a 

tzv. průvodní dopis. Jednotlivé otázky musí být pokládány ve správném pořadí. Úvodní 

otázky slouží především k uvedení do problematiky, mají zaujmout a motivovat 

respondenta k odpovědím. Dále následují otázky věcné, které se týkají přímo dané 

problematiky a jsou jádrem dotazníku. Filtrační otázky rozdělují respondenty do 

určitých skupin a zajišťují, aby na konkrétní otázku odpovídali ti respondenti, od 

kterých se informace požadují a naopak, aby nebyly kladeny zbytečné otázky těm, 

kterých se netýkají. Posledním typem jsou otázky identifikační, kde se zjišťuje 

například pohlaví, věk a vzdělání respondenta. Většinou se doporučuje klást tyto otázky 

na závěr celého dotazníku. 

V marketingovém výzkumu mé diplomové práce tedy využiji kvantitativního i 

kvalitativního výzkumu. Cílem marketingového výzkumu pomocí dotazníkového 

šetření bude zjistit současný stav spokojenosti fanoušků s marketingovou aktivitou 

vybraných klubů. Cílovou skupinou budou fanoušci vybraných klubů, muži a ženy 

veškeré věkové kategorie, navštěvující domácí utkání svých klubů. A mohou tak 

ohodnotit nejen marketingovou komunikaci klubů, a jejich marketingové aktivity 

obecně, ale také další faktory související se spoluprací managementu klubů. V rámci 

kvantitativního výzkumu bude využito písemného a ve výjimečných případech i 

osobního dotazování za účelem zjištění názorů fanoušků jednotlivých klubů. Výzkum 

bude probíhat v listopadu 2013 v rámci domácích utkání vybraných klubů (FK TJ 

Štěchovice, TJ Jiskra Domažlice a SK Horní Měcholupy). Respondenty budou fanoušci 

výše zmíněných klubů, náhodně vybraní při návštěvě domácího utkání. Plánovaný 
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celkový vzorek respondentů by měl zahrnovat cca 300 – 500 respondentů v závislosti na 

výši návštěvnosti jednotlivých utkání. Dotazníky budou rozdávány přímo u vchodů do 

stadionů za pokladnami, kde budu mít po domluvě s vedením klubů k dispozici stolek. 

Po dohodě s vedením štěchovického klubu budu mít pro místní fanoušky dokonce 

připravenu motivaci, kdy za každý řádně vyplněný a odevzdaný dotazník dostanou 

diváci poukázku na 1 pivo zdarma v restauraci na stadionu. Při realizaci dotazování mi 

budou nápomocny vždy jedna pokladní a dále také hosteska, které budou asistovat při 

rozdávání, popřípadě následném výběru dotazníků. Samotnému marketingovému 

výzkumu bude předcházet pilotáž, jež bude provedena na vzorku 20 respondentů, kteří 

budou následně zařazeni do vzorku v případě, že se nenaskytne žádný problém. Formát 

dotazníku bude zvolen ve velikostech A5 a A4 z důvodu lepší čitelnosti. Dotazník bude 

složen z 21 otázek a bude obsahovat otázky jak uzavřené, tak polouzavřené. Většinou 

bude mít respondent možnost vybrat si z nabízených položek či položku „jiné“, kde 

bude moci vypsat svůj názor nebo svou odpověď odůvodnit. Na úvodní straně budou 

instrukce k vyplnění a stručný popis, k čemu budou získaná data sloužit. Získané 

informace dále zpracuji pomocí výpočetní techniky (SPSS, Excel). Tato data dále 

využiji pro zhodnocení stávající situace klubů a navržení opatření, která by vedla ke 

zlepšení. Dotazník je uveden v příloze diplomové práce. 

4.2.3 Operacionalizace 

 Tato kapitola je věnována rozčlenění výzkumu marketingových aktivit jako 

celku na jednotlivé dílčí body, jež mi poté slouží ke správné struktuře a sestavení otázek 

pro dotazníkové šetření u příznivců vybraných klubů. Na následující struktuře je 

uvedena operacionalizace, která naznačuje, jakým způsobem byla provedena konstrukce 

celého dotazníku, jemuž budou podrobeni fanoušci jednotlivých vybraných klubů ČFL. 

 Výzkum se skládá ze čtyř hlavních konstruktů, mezi něž patří segmentace 

diváků, loajalita fanoušků, marketingový mix „7P“ a kvalita služeb, především 

v otázkách marketingové komunikace, přičemž některé z nich jsou ještě dále 

rozčleněny, např. nabídka poskytovaných služeb, nabídka doplňkových služeb, 

hygienické a estetické prostředí klubu, přístup personálu k fanouškům a technická 

vybavenost klubu. Dalším velmi důležitým konstruktem je loajalita fanoušků, kde se 

pokusím zjistit pomocí jednotlivých otázek, jak dlouho navštěvuje respondent utkání 

klubu. Tyto indikátory určí věrnost fanoušků zkoumaných klubů bez ohledu na jejich 

aktuální úspěšnost. 
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Spokojenost fanoušků klubu s marketingovými aktivitami vybraných klubů 

1. Segmentace  

 otázka 17 

 otázka 18 

 otázka 19 

 otázka 20 

 otázka 21 

2. Loajalita fanoušků 

 otázka 1 

 otázka 2 

 otázka 8 

3. Marketingový mix 

A) produkt 

 otázka 12 

B) cena 

 otázka 12 

C) distribuce 

 otázka 12 

D) propagace – marketingová komunikace 

 otázka 10 

 otázka 11 

 a) komunikační média 

 otázka 7 

 otázka 9 

  I. internetové stránky 

 otázka 3 

 otázka 4 

II. facebook 

 otázka 5 

 otázka 6 

 b) sponzoring 

 otázka 15 

4. Kvalita 

A) poskytované služby 

 otázka 16 

B) doplňkové služby 

 otázka 12 

C) prostředí stadionu 

 otázka 13 

D) technické vybavení 

 otázka 13 
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5  ANALÝZA SOUČASNÝCH MARKETINGOVÝCH 

AKTIVIT VYBRANÝCH KLUBŮ 

5.1 Česká fotbalová liga 

 Fotbalové soutěže byly v České republice od roku 1993 zastřešeny 

Českomoravským fotbalovým svazem, který byl v červnu 2011 přejmenován na 

Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR). Nejvyšší soutěží u nás je první fotbalová 

liga neboli Gambrinus liga, následuje druhá liga, nyní pod názvem Fotbalová národní 

liga, a za ní figuruje Česká fotbalová liga (ČFL), tedy třetí nejvyšší fotbalová soutěž 

v ČR. ČFL se účastní 18 týmů, kdy každé mužstvo s každým sehraje dvě utkání, vždy 

jedno utkání v domácím prostředí a jedno utkání na hřišti soupeře (celkem 34). Vítěz 

poté postupuje do Fotbalové národní ligy a naopak 2 až 4 nejhorší celky (podle počtu 

sestupujících klubů z Fotbalové národní ligy na území Čech) sestupují do divizí, 

v tomto konkrétním případě do divize A, B nebo C podle geografického umístění klubu. 

Liga je hrána na území Čech. Oblasti moravské a slezské části naší republiky mají 

obdobnou soutěž pod názvem Moravskoslezská fotbalová liga (MSFL). ČFL je řízena 

Řídící komisí pro Čechy. Jedná se o nejvyšší fotbalovou soutěž, která nemá status 

profesionální soutěže. ČFL tedy není profesionální fotbalovou soutěží, a proto se 

nemusí udělovat žádná licence pro start v této soutěži. Klub musí splňovat pouze 

obecné podmínky dané Soutěžním řádem fotbalu. Tato soutěž je ale fakticky na pomezí 

mezi profesionální a amatérskou kopanou, protože i kluby, které se v této soutěži 

pohybují, většinou fungují na poloprofesionální úrovni. To znamená, že hráči i někteří 

pracovníci klubu, pobírají určitou finanční odměnu v řádech tisíců, maximálně 

desetitisíců korun. Většina hráčů má tedy kromě sportu i své civilní zaměstnání. V 

tomto ročníku se do ligy zapojilo 18 týmů, z nichž více než polovina je z oblasti Prahy a 

Středočeského kraje. Seznam týmů je uveden v příloze práce. 

Obr. 3 Logo FAČR 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fotbalová asociace České republiky (2014)   
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 Pro svou práci jsem záměrně zvolil tři naprosto odlišné kluby, z nichž každý 

zastupuje určitou skupinu klubů, které ČFL hrají. Pražské SK Horní Měcholupy, které 

jsou farmou druholigové FK Viktoria Žižkov, „vesnické“ FK TJ Štěchovice, jež 

zastupují menší kluby z menších měst, a TJ Jiskra Domažlice, jako zástupce větších 

klubů s vyšším rozpočtem a ambicemi na postup do druhé ligy. 

5.2 PEST analýza ČFL 

Marketing jednotlivých klubů se však neutváří ve vakuu, ale naopak je ovlivněn 

mnoha činiteli, které působí na chod klubu a mají tak vliv i na komunikační a 

marketingové nástroje a strategie klubů. Tato kapitola bude věnována především 

makroprostředí a externím faktorům, působícím na kluby. PEST analýza byla vytvořena 

na základě sekundárních dat získaných jak z databáze Českého statistického úřadu, tak i 

z hloubkových rozhovorů se zástupci jednotlivých klubů. 

5.2.1 Politické a právní faktory 

 Česká republika je evropským demokratickým státem. Politická situace 

v posledních letech v zemi není příliš stabilní, což souvisí hlavně s nevolí obyvatelstva 

s politickou garniturou. Stát podporuje vytvoření dostatečného právního prostředí pro 

fungování podniků a klubů, například různými daňovými výhodami. Přesto díky 

všudypřítomnému jevu korupce situace zdaleka není ideální. Negativní dopad má jistě i 

nestabilita daní v delším časovém horizontu. 

 Z politického prostředí mají na chod klubů zásadní vliv především legislativní 

nařízení a opatření vlády České republiky a také Fotbalové asociace České republiky. 

Ta je organizací zastřešující celé fotbalové dění a její nařízení mohou mít na kluby razantní 

vliv. V ČFL to je například nařízení, že všechna utkání této soutěže musí být natáčena na 

kameru, což především pro menší kluby znamenalo nemalé náklady spojené s nákupem 

zařízení, vybudováním plošin vhodných pro snímání a placením pracovníka, který samotný 

videozáznam bude pořizovat. 

 Z legislativních nařízení a opatření vlády České republiky, jež mají vliv na chod 

jednotlivých klubů, lze jako příklad uvést novelu loterijního zákona, která znamenala 

změnu zdanění loterijních firem. Peníze, jež dávaly tyto firmy na sport, nyní putují do 

státního rozpočtu, ministerstvu školství a obcím. Naopak pozitivní efekt by mohl mít zákon, 

který by razantně vyřešil opakující se výtržnosti na stadionech, kvůli nimž přichází fotbal o 

řadu fanoušku, partnerů a celkově kazí jméno celému českému fotbalu.    
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 Další legislativní změnou je nový občanský zákoník, jenž vstoupil v platnost od 1. 

1. 2014, kdy například všechna občanská sdružení se podle nového zákonu mění na spolky. 

5.2.2 Ekonomické faktory 

 Tyto faktory jsou dnes v mnoha ohledech primární a hrají stále důležitější 

roli. Česká republika, jako člen EU byla v posledních letech také značně poznamenána 

ekonomickou krizí, která zasáhla takřka celý svět. Shánění finančních prostředků pro 

sportovní kluby, působící v soutěži jakou ČFL je, je v dnešní době velmi náročné.  

Způsob financování sportu obecně, od státu počínaje přes regionální složky a 

sponzoring konče, je dnes velmi nepříznivý, a to i díky mediálnímu pohledu na fotbal, 

který je dnes nastaven velmi negativně. Ze sportovního a fotbalového prostředí 

odcházejí velké firmy, natož ty menší, regionální. To se projevuje i ve vrcholovém 

fotbale, kde například Liberec, účastník poháru UEFA, nemohl sehnat hlavního 

partnera. 

Mezi ekonomické indikátory mající vliv na fotbalové kluby patří například míra 

inflace. Míra inflace ovlivňuje kupní sílu peněz. V případě nevhodného vývoje tohoto 

ekonomického indikátoru by obyvatelé měli k dispozici méně volných prostředků pro 

své volnočasové aktivity, mezi něž i návštěva fotbalového utkání patří. 

Graf 1 Průměrná roční míra inflace v ČR v letech 1994 – 2013 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014) 
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 K dalším ekonomickým údajům, které mohou mít vliv na návštěvnost na 

stadionu a finanční chod klubu, patří také nezaměstnanost a měsíční průměrná hrubá 

mzda.  

Tabulka 2 Vybrané regionální ukazatele (k 10. 2. 2014) 

Vybrané ukazatele Praha Středočeský 

kraj 

Plzeňský kraj 

Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) 32 362 24 588 23 354 

Podíl nezaměstnaných (%) 5,36 7,27 6,93 

Zdroj: Český statistický úřad (2014) 

5.2.3 Sociální faktory 

Také počet obyvatel v daném regionu může mít jistý vliv, proto jsou tyto údaje 

shrnuty v následující tabulce: 

Tabulka 3 Počet obyvatel vybraných regionů (k 31. 12. 2012) 

Vybrané ukazatele Praha Středočeský kraj Plzeňský kraj 

Počet obyvatel 1 244 375 1 300 131 573 206 

0-14 (v %) 13,7 16,2 14,5 

15-64 (v %) 68,7 68 68,2 

65+ (v %) 17,6 15,8 17,3 

Zdroj: Český statistický úřad (2014) 

Z dalších demografických ukazatelů je třeba zmínit ještě věkové složení 

obyvatelstva. Česká populace neustále stárne a potvrzují to údaje ze všech 3 regionů. 

Dalším faktorem, jenž má obrovský vliv, je životní styl doby, která je dnes diametrálně 

odlišná, než tomu bylo před deseti, dvaceti lety, kdy nebyl v každé rodině k dispozici 

počítač. V minulosti děti sportovaly daleko častěji, než tomu je dnes, což prokazují i 

mnohé sociologické průzkumy, potažmo rostoucí výskyt obezity u mládeže. Další 

neblahý vliv na kopanou měly také korupční skandály a jiné negativní aféry, které 

poskvrnily mediální obraz a vnímání fotbalu v ČR jako takového. 

Z hlediska diváků a návštěvnosti stadionů je obrovskou hrozbou rovněž skladba 

diváků, kdy se zpravidla jedná buď o bývalé členy nebo aktivní fotbalisty. U druhé 

skupiny je to samozřejmě komplikovanější, protože v době, kdy se hraje utkání 

vybraných týmů ČFL, tak i tito hráči často nastupují v nižších soutěžích. 
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5.2.4 Technické a technologické faktory 

 Svět fotbalu je poměrně konzervativní a často se výraznějším inovacím vyhýbá, 

přesto ale i v tomto sportu došlo k zásadním technologickým změnám. Velmi 

diskutované je v dnešní době zavedení technologie, jež by byla schopna rozpoznat, zda 

míč překročil brankovou čáru či nikoli. Dalšími technologickými změnami, které už ale 

nejsou ani v českých podmínkách novinkou, jsou vyhřívaný trávník a vyhřívané tribuny. 

Bohužel obě zmíněné technologické inovace jsou ekonomicky zatím příliš nákladné, a 

tak se prozatím týkají pouze nejvyšších soutěží, nikoli samotné ČFL. 

 Jiné inovace už jsou ale využitelné i ve skromnějších podmínkách České 

fotbalové ligy. Příkladem mohou být světelné tabule, nové míče a další novinky ve 

fotbalovém vybavení, včetně aerodynamických dresů apod. 

 Velmi důležitý je také rozvoj informačních a komunikačních technologií, které 

spojují kluby s fanoušky a mohou být důležitým nástrojem především v oblasti 

marketingové komunikace. Internet, sociální sítě a další nová média 

napomáhají dokonalejšímu zacílení na potenciální návštěvníky, zefektivňují proces 

prodeje a zlepšují informativnost fanoušků. To vše jako celek utváří image a zvyšuje 

komfortnost, a tím i oblíbenost fotbalu v očích diváků. 

5.3 FK TJ Štěchovice 

Fotbalový klub FK TJ Štěchovice byl založen v září roku 1926 jako jeden 

z oddílů štěchovické tělovýchovné jednoty pod názvem S.K. Štěchovice. TJ Štěchovice 

kromě kopané dále sdružuje oddíly ASPV, jachtingu, lyžování, turistiky, tenisu, 

squashe, stolního tenisu a kulturistiky. Fotbalový klub se po celé období pohyboval 

v okresních a krajských soutěžích. Na přelomu tisíciletí klub zažívá těžké chvíle. 

 A-mužstvo v sezóně 2000/2001 sestoupilo do okresní III. třídy, tedy druhé 

nejnižší soutěže, a v létě 2002 zasahuje obec Štěchovice dosud největší povodeň, která 

zničila také celý sportovní areál. Zničeno bylo nejen hřiště, ale také sociální zázemí 

včetně šaten a klubovny. V tomto období klubu reálně hrozil zánik. Vše se ale obrátilo 

k lepšímu a po velkém úsilí se podařilo za pomocí obce, místních podnikatelů a členů 

klubu celý sportovní areál do jednoho roku obnovit, především díky investiční účelové 

dotaci. S tím přichází i sportovní úspěch a již v sezóně 2003/2004 postupuje tým 

dospělých do krajské I.B třídy. Od roku 2008 dochází ke zlaté éře štěchovické kopané, 

kdy se A- mužstvu podaří 3 krát za sebou postoupit přes krajskou I. A třídu a 
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středočeský Krajský přebor až do Divize. Ve druhém ročníku působení týmu na divizní 

úrovni skončilo mužstvo na druhém místě a slavilo historický postup do třetí nejvyšší 

republikové soutěže, České fotbalové ligy, kde od této sezóny působí. Zároveň se 

v tomto roce mužstvo probojovalo do 2. kola Poháru České pošty, kde se střetlo 

s prvoligovou Duklou Praha. 

Minulý rok opět zasáhla Štěchovice a celý fotbalový areál další povodeň. 

Naštěstí její následky nebyly zdaleka tak katastrofální a v průběhu léta se vše podařilo 

připravit na nadcházející sezónu. 

 S klubem jsou spjaty také významné fotbalové osobnosti v čele s Josefem 

Pešicem, který byl minulý rok trenérem národního týmu. V klubu také působili bývalí 

ligoví fotbalisté, brankář Ladislav Macho, Luděk Klusáček či slávista Pavel Řehák. 

V současné době je největší hvězdou týmu dlouholetý brankář Bohemians 1905, Radek 

Sňozík. 

Klubové barvy jsou červená a bílá, čemuž odpovídá i klubové logo. 

Obr. 4 Logo FK TJ Štěchovice 

 

Zdroj: FK TJ Štěchovice (2014) 

Fotbalový areál vlastní tělovýchovná jednota Štěchovice a provozuje ho 

fotbalový klub TJ Štěchovice. V areálu jsou 2 fotbalové hřiště s travnatým povrchem (z 

toho 1 tréninkové, kde se do budoucna plánuje vybudování povrchu s umělou trávou), 

hřiště na nohejbal a 4 kabiny pro družstva a kabina pro rozhodčí. Dále je v areálu 

restaurace pro veřejnost a velký sklad pro sekačku a různá pracovní nářadí a také se zde 

nachází prolézačky a menší hřiště pro děti. 

Stadion nabízí návštěvníkům cca 300 míst k sezení, bohužel nezastřešených. 

Stadion je dostupný autem a nedaleko se nachází zastávka hromadné dopravy. 

Parkoviště se nachází přímo u stadionu, ale jeho kapacita je omezena a na ČFL a zdejší 

návštěvy je značně nevyhovující. 
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Na stadionu je pro diváky k dispozici restaurace i stánkový prodej s běžným 

sortimentem. Toto občerstvení je provozováno soukromou osobou, jež platí klubu 

paušální částku za pronájem prostor. 

Pracovníci klubu jsou poměrně aktivní a mají svoji činnost rozdělenu a provádí 

ji často na úkor volného času. Většina z nich odvádí velké penzum práce, která není 

nijak finančně ohodnocena. 

Kromě A-mužstva je v klubu i rezervní B-tým, který působí v okresním přeboru. 

Dále jsou zde také mládežnická družstva – přípravky, mladší žáci, starší žáci a tým 

dorostu. Hlavním konkurentem byl dříve na krajské úrovni TJ Slovan Hradištko. 

V současné době jsou to především týmy působící v ČFL v Praze a Středočeském kraji. 

Klub spolupracuje na poli dospělých s několika pražskými kluby, hlavně s FK Motorlet 

Praha. U mládeže bylo nastaveno propojení se Slovanem Hradištko, Sokolem Slapy a 

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

postoupí do nejvyšší žákovské 1. ligy. 

5.3.1 Organizační struktura klubu FK TJ Štěchovice 

FK TJ Štěchovice je jedním z oddílů štěchovické tělovýchovné jednoty, tomu 

odpovídá i jeho organizační uspořádání. V jejím čele je valná hromada, na které je volen 

výkonný výbor. Výkonný výbor FK měl do února tohoto roku 6 členů (předseda, 

místopředseda, manažer FK, sekretář a 2 členové), ale na únorové valné hromadě byl 

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. 

Marketingová práce je rozdělena mezi více lidí z vedení a mezi externí 

spolupracovníky, kteří práci vykonávají zdarma nebo za minimální částky. Videa ze 

zápasů ČFL připravuje Ladislav Křesina, jenž spravuje i klubový web. Fotografie ze 

zápasů pořizují Tomáš Bauer u A-týmu a Martin Šimůnek u ostatních družstev FK. 

Zprávy a komunikaci s médii má na starost sekretář FK Karel Holešta. Klubový 

facebook spravuje Marián Bringler. Grafické znázornění organizační struktury FK TJ 

Štěchovice je umístěno v příloze práce. 

5.3.2 Finanční politika FK TJ Štěchovice 

Městys Štěchovice leží 30 km jižně od Prahy a je jednou z nejmenších obcí, kde 

se ČFL hraje. Stejně tak i klub FK TJ Štěchovice patří mezi nejmenší kluby celé 
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soutěže. Roční rozpočet klubu je cca 1,75 mil. Kč, což je pravděpodobně nejméně ze 

všech klubů ČFL. Na tomto místě je ale nutno podotknout, že zástupci klubu patrně 

některé položky v rozpočtu mírně podhodnotili, takže reálný rozpočet klubu se dle 

mého názoru pohybuje okolo 2 milionů korun. 

 Největší výdajovou položkou klubu jsou odměny pro hráče a realizační tým  

A- mužstva (trenéři, masér).  Ty tvoří téměř 3/4 veškerých klubových výdajů, což je 

zdaleka největší procento ze zkoumaných klubů. Jak už bylo zmíněno dříve, ČFL je 

poloprofesionální soutěží a hráči a trenéři zde pobírají finanční odměny, které závisí na 

ekonomické síle klubu, ale většina z nich se pohybuje v rozmezí 5 – 15 tis. Kč měsíčně. 

Vysoký procentní podíl financí věnovaných na A-mužstvo také značí orientaci klubu, 

kdy dává přednost prezentaci klubu v podobě A-mužstva jako své výkladní skříně a 

upozaďuje tak mládežnické týmy. Ostatní pracovníci klubu včetně sekretáře a vedení 

však vykonávají tyto funkce téměř bez finančních odměn. Dalších 100 tis. Kč klub 

ročně vydává na provoz a údržbu areálu. V samotném provozu a údržbě stadionu klubu 

do značné míry vypomáhá i obec. Téměř stejná částka byla minulý rok vynaložena na 

dopravu a cestovní náklady opět především hráčům A-mužstva. Ostatní týmy většinou 

cestují na vlastní náklady. A-tým každý rok absolvuje dvě soustředění, která vychází na 

80 tisíc Kč a zbylých 150 tisíc tvoří náklady spojené s mládeží a režie. Díky postupu 

prvního mužstva se také klub začal věnovat marketingu, jenž zaznamenal za poslední 

roky značný pokrok a na který tento rok klub věnoval cca 40 tisíc Kč. Marketingovou 

činnost vykonává několik externích pracovníků, kteří vše vykonávají zdarma nebo za 

minimální odměnu v řádech tisíců korun (např. fotograf).  

Graf 2 Struktura výdajů FK TJ Štěchovice v roce 2013 

 

Zdroj: FK TJ Štěchovice (2014) 
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 Z hlediska příjmů je klub velmi závislý především na sponzorech. Reklama a 

sponzoring minulý rok přinesly klubu přes 1,1 mil. Kč. Většinu z této částky klub získal 

od společnosti STAVA s.r.o., jejíž majitel je také hlavním činovníkem klubu, který má 

na starosti hlavně chod A-týmu. Tato závislost klubu na jednom sponzorovi je pro 

oddíly, hrající vyšší republikové soutěže a velikosti Štěchovic, téměř typická. Více o 

tomto tématu bude zmíněno v kapitole věnované sponzoringu klubu. Bohužel to může 

mít pro klub do budoucna i neblahé následky.  

Druhou nejvýznamnější položkou byly dotace od obce, kraje i krajských 

organizací FAČR, jež v součtu činily přes 300 tis. Kč. Klub dosahuje díky relativně 

vysoké návštěvnosti nejvyššího podílu příjmů ze vstupného na celkových příjmech ze 

zkoumaných týmů (cca 14 %). Dary od fyzických osob přinesly klubu pouhých 25 tis. 

korun a příspěvky vlastních členů klubu cca 40 tis. Kč. Z prodeje merchandisingových 

předmětů do klubové pokladny přibylo pouhých 10 tis. Kč. 

Vzhledem k poloze Štěchovic klub využívá, stejně jako ostatní týmy působící 

v ČFL, hostování mladších hráčů z pražských prvoligových a druholigových klubů 

(např. Slavie Praha), ale i spolupráce s divizním Motorletem Praha. 

Graf 3 Struktura příjmů FK TJ Štěchovice v roce 2013 

 

Zdroj: FK TJ Štěchovice (2014) 

 Cena vstupného ve Štěchovicích na mistrovské utkání České fotbalové ligy je 

stanovena na 50 Kč. Ženy, děti nad 10 let a důchodci mohou využít zlevněné vstupné, 

které činí 30 Kč. Hráči A-týmu a vedení klubu mají na každé utkání 1 volnou vstupenku 

pro své blízké. Na utkání B-mužstva v okresním přeboru je vstupné poloviční. Do 
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budoucna klub zvažuje zavedení permanentek, které by si mohli příznivci zakoupit za 

zvýhodněnou cenu, ale zatím k tomuto kroku vedení nepřistoupilo. 

5.3.3 Analýza fanoušků FK TJ Štěchovice 

 Fotbalový klub FK TJ Štěchovice se jako nováček soutěže pohybuje na vítězné 

vlně a nečekané umístění ve středu tabulky po podzimní části to pouze stvrzuje. To se 

netýká jenom výkonů A-mužstva na hřišti, ale i zájmu o mistrovská utkání týmu. Klub 

si drží, vzhledem k velikosti městysu Štěchovice, velmi vysokou průměrnou 

návštěvnost, která činí cca 350 diváků na utkání. Na zápasy s rezervou pražské Sparty 

nebo na pohárové utkání s Duklou Praha však přišlo až 700 platících diváků. Tým má 

dokonce svůj fanklub pod názvem „Štěcho do toho“, v němž je sdruženo 20-30 

fanoušků, kteří se aktivně starají o atmosféru každého domácího utkání. Cílovou 

skupinou fanoušků jsou především aktivní a bývalí členové klubu. 

 Marketingového průzkumu, který byl proveden na domácím utkání A-mužstva 

v průběhu listopadu, se zúčastnilo 183 respondentů, z nichž bylo 75 % mužů. Celkem 

bylo rozdáno cca 250 dotazníků a jejich návratnost byla tedy mimořádně vysoká, což 

bylo pravděpodobně způsobeno tím, že sám v klubu působím a s většinou fanoušků se 

znám osobně, a tak se mi snažili všichni vyjít vstříc. Otázky byly rozděleny do několika 

sekcí, od loajality fanoušků ke klubu, přes marketingovou komunikaci, sponzoring až 

po identifikační blok otázek, který blíže určil jednotlivé fanoušky. Hlavním cílem 

tohoto výzkumu bylo zjistit spokojenost fanoušků s marketingovými aktivitami klubu. 

Výsledky výzkumu u fanoušků FK TJ Štěchovice jsou uvedeny v příloze práce.   

5.3.4 Analýza komunikačního mixu FK TJ Štěchovice 

 Jednotlivé nástroje komunikačního mixu, jimž se budu věnovat a blíže je popíši, 

je reklama, sponzoring, interaktivní marketing, tištěná média, merchandising a 

doprovodné akce klubu. Hlavním cílem marketingové komunikace klubu je zviditelnění 

štěchovického oddílu, a tím i získání nových sponzorů. 

5.3.4.1 Reklama FK TJ Štěchovice 

FK TJ Štěchovice využívá tento nástroj především k tomu, aby o sobě dal vědět 

veřejnosti, posílil svou známost a image a upozornil na důležité akce konané klubem. 

Klub využívá v této oblasti tištěná i elektronická média a venkovní reklamu. Jednotlivé 

prvky reklamy jsou pak rozebrány podrobněji v následujících kapitolách. Využívanou 
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formou propagace jsou především stále aktualizovaný klubový web, programy na každé 

domácí utkání A-mužstva v ČFL a tištěné plakáty, včetně místního rozhlasu městyse 

Štěchovice. Tištěné plakáty jsou umístěné na nástěnce přímo u vchodu na stadion, ale 

také na dalších vývěsních místech po Štěchovicích a okolí. Stadion je zároveň ozdoben 

barevně provedenými logy klubu a názvem. Pro svou prezentaci využívá klub také své 

partnery. 

5.3.4.2 Sponzoring FK TJ Štěchovice 

Klub nabízí svým partnerům poměrně širokou škálu reklamních ploch. Je to 

především reklama v areálu stadionu, dále na webu klubu, na dresech a tištěném 

programu. 

 Ve sportovním areálu prezentuje partnery klubu na vývěsních štítcích a nástěnce 

na stadionu, dále je možnost prezentace na budově restaurace a reklamních panelech 

umístěných kolem hřiště. Cena za reklamní panel vyjde případného partnera na 5-10 tis. 

Kč dle umístění. Klub nabízí také možnost reklamy na dresech. Roční poplatek u 

takovéto reklamy činí 30 tis. Kč. 

FK TJ Štěchovice nemá pro své partnery připraveny sponzorské balíčky. Vždy 

je to především otázka individuální domluvy. Jednání ohledně případného partnerství 

probíhá většinou osobně, kdy zástupci klubu oslovují známé a vlastníky firem v okolí, 

ale je zde i nabídka samotných sponzorů, kteří se chtějí zviditelnit v ČFL. 

Hlavním partnerem klubu je firma Martina Ciencialy STAVA s.r.o., poté je zde 

celá řada menších sponzorů, včetně Skupiny ČEZ, Generali Pojišťovny a městyse 

Štěchovice. Firma STAVA s.r.o. je partnerem klubu už více než 10 let a klub doufá, že 

tato spolupráce bude i do budoucna pokračovat, protože závislost na tomto sponzorovi 

je obrovská. 

FK TJ Štěchovice využívá vyváženě jak finanční, tak barterové partnerství, které 

je typické především pro menší partnery. Jedná se o klasický výměnný obchod, 

například reklama v areálu za tisk materiálů nebo nákup sportovního vybavení či jiné 

formy protislužby.  

5.3.4.3 Interaktivní marketing – web, facebook FK TJ Štěchovice 

Bez využití internetu není možné v dnešní době obstát a konkurovat ostatním. 

Internet je nejvyužívanějším médiem pro komunikaci s fanoušky i pro FK TJ 

Štěchovice. Klub s veřejností komunikuje prostřednictvím oficiálních internetových 
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stránek www.fotbalstechovice.cz . Název těchto stránek je tedy relativně snadno 

zapamatovatelný. Web klubu je rozdělen do několika sekcí, bohužel zde naprosto chybí 

část věnovaná fanouškům klubu, kde by měli možnost vyjádřit své názory v podobě 

chatu, nebo jiné formy komunikace s vedením klubu. Stránky jsou graficky poměrně 

zdařilé a přehledné. V horní části je přehled odehraných i budoucích utkání mužstva. Na 

levé straně jsou všechny potřebné záložky spojené s klubem, včetně umístění týmu 

v ČFL a tabulky střelců, na pravé se pak prolínají aktuální informace o klubu. Ve spodní 

části je také prostor pro prezentaci hlavních partnerů klubu. Stránky plní především 

informační funkci (pozvánka a informace k zápasům, informace o přestupech, 

rozhovory s hráči a výsledky, průběh zápasů a komentáře k nim). Oficiální stránky 

klubu mají cca 1500 návštěv týdně, tedy v průměru přes 200 návštěv denně. Podrobnější 

hodnocení internetových stránek je obsaženo v kapitole věnované analýze konkurence. 

FK TJ Štěchovice má pro své příznivce také další formu internetové 

komunikace, stránku na sociální síti facebook. Ve srovnání s webovými stránkami se 

jedná o daleko levnější variantu, jež nabízí obrovské možnosti využití, a proto by se na 

ni klub měl více zaměřit. Zatím jsou tyto stránky pouze informativní a většinou pouze 

odkazují na zprávy, které se objevují i na oficiálních internetových stránkách klubu, 

proto i počet komentářů pod jednotlivými příspěvky není velký.“Štěchovický facebook“ 

má 212 fanoušků – k 10. 3. 2014. 

Klub nabízí svým fanouškům také zajímavá videa na „borcistecho“ na kanálu 

youtube. Jedná se především o sestříhané nejdůležitější momenty utkání, občas 

doplněné o rozhovory se zástupci klubu. Tato videa se mezi fanoušky klubu těší velké 

oblibě. 

Internetové komunikaci FK TJ Štěchovice bohužel chybí lepší propojení 

internetových stránek a ostatních kanálů (facebook, youtube), například pomocí odkazů. 

Každé utkání ČFL, včetně zápasů FK TJ Štěchovice, je přenášeno přímým 

přenosem na internetové televizi TVCOM. Dále jsou také všechna utkání této soutěže 

zprostředkovávána pomocí textových online přenosů na stránkách www.onlajny.com. 

Klub je také prezentován na stránkách Fotbalnews.cz. Náhledy oficiálních 

internetových a facebookových stránek jsou uvedeny v příloze. 

5.3.4.4 Komunikace prostřednictvím tištěných médií FK TJ Štěchovice 

Dnešní svět se točí především kolem internetu, ale klub nezapomíná ani na 

tradiční tištěná média. Klub připravuje na každé domácí utkání velmi povedený tištěný 

http://www.onlajny.com/
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16-ti stránkový klubový program ve formátu A5 pod názvem ŠTĚCHO DO TOHO! 

Ten si diváci mohou zakoupit u vstupu za 15 Kč. Program obsahuje informace o 

domácím týmu – novinky, sestava, změny kádru, rozhovory s trenéry a hráči apod., 

totéž o týmu hostů.  Dále je v něm okénko pro bývalého hráče, jsou zde zmíněni 

oslavenci klubu, aktuality z celého klubu a tipy hráčů i vedení na výsledek utkání. Na 

poslední straně jsou také uvedeni partneři klubu. 

Články o klubu se také pravidelně objevují v týdeníku 5+2 pro Prahu-západ a 

Prahu-východ, Příbramském deníku a občas i v celorepublikových MF Dnes a deníku 

Sport. 

5.3.4.5 Komunikace prostřednictvím merchandisingu FK TJ Štěchovice 

  Klub nabízí na ČFL velmi slušnou kolekci klubových suvenýrů. Jsou to klubové 

šály, čepice, kulichy, vlajky, náramky, odznaky a dresíky do aut. Bohužel je ale 

nedokáže příliš propagovat. Až nedávno umístil na své internetové stránky záložku Fan 

shop, kde si příznivci mohou upomínkové předměty prohlédnout i s jejich cenami, ale 

zakoupit je lze pouze přímo na stadionu. Nejvíce se prodávají dresíky do aut, čepice a 

šály, za sezónu však maximálně v řádu desítek kusů. Proto i příjem z této položky je 

minimální. 

5.3.4.6 Komunikace pomocí doprovodných akcí a klubových soutěží FK TJ Štěchovice 

Klub v rámci doprovodného programu nevybočuje ze standardu soutěže. 

Fanouškům nabízí pouze los tomboly o přestávce zápasu A-mužstva a na webu také 

pořádá občasné ankety. Na vybraná utkání se také jeden z příznivců klubu obléká do 

masky Fantomase a v klubových barvách a s šálou plní funkci maskota. Klub rovněž 

hledá komentátora, který by doprovázel domácí utkání. Poločasový program tedy není 

silnou stránkou klubu a je zde velký potenciál pro zlepšení. Bohužel vedení žádné 

novinky v tomto ohledu nechystá. 

5.3.5 PEST analýza FK TJ Štěchovice 

 Tato kapitola je zaměřena na specifika PEST analýzy pro FK TJ Štěchovice. 

Všechny obecné vlivy vnějšího makroprostředí, působící na vybrané fotbalové kluby, 

jsou definovány v kapitole věnované PEST analýze ČFL. 
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Politické a právní faktory 

Spolupráce s obecními zastupiteli se v posledním období zlepšila, jelikož 

štěchovickým místostarostou je bývalý člen vedení FK TJ Štěchovice, stále ale ještě 

není zcela na dostatečné úrovni. Podzimní komunální volby tak mohou opět ovlivnit 

přístup k FK TJ Štěchovice. Také podpora klubu z okresních a krajských organizací 

FAČR se v posledních letech významně zvýšila díky sportovnímu úspěchu Štěchovic. 

Vzhledem k rozvoji satelitní výstavby, především v částech obce Masečín a Třebenice, 

roste i důležitost podpory sportovního vyžití místní mládeže. 

Ekonomické faktory 

 Městys každoročně vyčleňuje na provoz a údržbu sportovního areálu dotace 

z obecního rozpočtu (viz finanční politika). Oblast Prahy-západ je často označována za 

„pražské předměstí“ a vzhledem k současnému trendu se do oblasti stěhuje nebo tu má 

svá víkendová sídla i celá řada movitějších podnikatelů. Toho by klub mohl využít pro 

shánění sponzorů pro klub. 

Sociální faktory 

 Podpora kultury a sportu v městysi Štěchovice se postupně zlepšuje. Pro klub je 

příznivá také jeho poloha v blízkém okolí Prahy, díky čemuž může získávat nadějné 

hráče z pražských klubů. Naopak negativem může být velikost obce, ve které se klub 

nachází. Štěchovice měly dle posledního sčítání obyvatelstva v roce 2011 pouze 1741 

obyvatel, což může do značné míry limitovat i návštěvnost stadionu.  

Technické a technologické faktory 

 Klub využívá moderní technologie hlavně pro komunikaci s fanoušky v podobě 

internetových stránek a facebooku. Bohužel ve Štěchovicích není hřiště s umělou 

trávou, a proto musí týmy v zimních měsících využívat především pražské plochy, za 

jejichž pronájem musí vynakládat nemalé finanční prostředky. 

Přírodní faktory 

 V případě klubu FK TJ Štěchovice je nutné zmínit rovněž přírodní faktory. 

Obrovskou hrozbou, která v novém tisíciletí postihla klub již dvakrát, jsou povodně. 

V roce 2002 měly záplavy takřka katastrofální dopad i na místní klub, jenž byl po 

zničení celého areálu na pokraji zániku. Povodně v loňském roce 2013 naštěstí ve 

Štěchovicích nebyly natolik ničivé a vše bylo opraveno během letní přestávky. 
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5.3.6 SWOT analýza FK TJ Štěchovice 

SWOT analýzy jednotlivých klubů jsou sestaveny na základě hloubkových 

rozhovorů se zástupci klubů. Současně vycházím i z dotazníkového šetření u příznivců 

jednotlivých klubů, z dostupných sekundárních dat a výsledků předešlých analýz. 

Jednotlivé prvky SWOT analýzy byly následně hodnoceny do připravených 

záznamových archů šestičlennou skupinou, skládající se vždy ze dvou zástupců klubu. 

Analýza poukazuje na silné stránky klubu, které jsou nezbytné pro udržení 

stávajících fanoušků a sponzorů a příjmů z nich vyplývajících. Pro kvalitní rozvoj klubu 

je důležité také poukázat na slabé stránky, na nichž je třeba zapracovat a snažit se je 

odstranit. Možné zdokonalení klubu je závislé na schopnosti využívat příležitosti, které 

se klubu naskytají, a naopak eliminovat hrozby, jež by mohly chod klubu negativně 

ovlivnit. Přehled shrnutí této analýzy obsahují následující tabulky. První tabulka 

obsahuje faktory společné pro všechny tři vybrané fotbalové kluby. Druhá SWOT 

matice se zabývá už pouze specifikami štěchovického fotbalového klubu. 

Jednotlivé marketingové strategie, které vyplývají ze SWOT matice, zde 

nebudou podrobněji rozebrány, jelikož je jim věnován dostatečný prostor v kapitole 

zabývající se návrhy na zlepšení marketingových aktivit vybraných klubů ČFL. 

Tabulka 4 SWOT analýza FK TJ Štěchovice, TJ Jiskra Domažlice, SK Horní Měcholupy – společné 

faktory 

SILNÉ STRÁNKY PROČ 

Dlouholeté partnerství s hlavními 

sponzory 

Kluby si dlouhodobě dokáží udržet hlavní partnery 

klubu (STAVA, Dotiko, Auto ESA) 

Internetové přenosy ČFL na TVCOM Možnost zhlédnutí utkání z domova 

Textové online přenosy na onlajny.com Možnost sledovat stav utkání online 

SLABÉ STRÁNKY PROČ 

Nedostatek finančních prostředků Obtížné shánění partnerů pro ČFL 

Neprofesionalita klubů Lidé vykonávají práci ve svém volnu, chybí 

finanční motivace 

Nízký rozpočet na marketing Kluby marketing často upozaďují, souvislost 

s rozpočtem klubu 

Nevyužití potenciálu facebooku Kluby umísťují především odkazy z webu, 

aktualizace 

Nedostatečné propojení komunikačních 

kanálů 

Nepropojení webových stránek, facebooku, 

youtube, chybí odkazy na TVCOM a onlajny.com 
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Nízká motivace diváků pro účast 

v anketách a soutěžích 

Kluby nenabízejí zajímavé ceny a odměny pro 

diváky 

PŘÍLEŽITOSTI PROČ 

Zvýšení dotací od města a kraje Finanční závislost klubů na podpoře měst 

Finanční nenáročnost kopané pro 

sportovce 

V porovnání s jinými sporty nízké náklady pro 

aktivní sportovce 

Pokutové kopy v případě remízy Zatraktivnění soutěže pro diváka (napětí) 

Nové technologie (i komunikační) a 

vybavení 

Využití nových technologií v propagaci 

Vstup nového silného partnera do klubu Nové zdroje financování klubu 

HROZBY PROČ 

Špatná ekonomická situace Nezájem partnerů o finanční podporu sportu 

(kopané) 

Složení diváků Často aktivní fotbalisté, mají v termínu zápasu 

utkání svého klubu 

Konkurence ostatních sportů a klubů Konkurenční sporty a kluby v regionu ubírají 

příznivce a členy fotbalovému klubu 

Komunální volby Noví zastupitelé nemusí být nakloněni sportu 

Mediální obraz kopané Korupční a sázkařské aféry 

Životní styl Počítače – odvrácení mládeže od sportu 

Nezájem diváků o fotbal Růst obliby“nových“ sportů 

Nová legislativa Snížení příjmů klubů z dotací od státu 

Rostoucí požadavky diváků Nutnost neustále vyvíjet a zlepšovat služby 

Růst nezaměstnanosti Lidé nemohou utrácet za volnočasové aktivity 

Zdroj: Čmakal (2014) 

 V této části bude věnována pozornost především těm faktorům, které nejsou 

přímo spojeny s marketingovou komunikací klubů a jsou spíše obecnějšího charakteru. 

V České republice je sport podfinancován a i kluby působící v ČFL si stěžují na 

nedostatek finančních prostředků. Pro partnery není ČFL příliš atraktivní z hlediska 

reklamy a ani kluby samotné nevyvíjejí potřebné aktivity, aby tento nedostatek zlepšily. 

To souvisí i s marketingovou komunikací a originalitou zapojení partnerů. Z toho plyne 

i neprofesionalita klubů, kdy většina funkcionářů a vedení vybraných klubů vykonává 

tuto práci bez nároku na finanční odměnu. Chybějící peněžní motivace se pak může 
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projevovat na kvalitě odvedené práce, proto byť i minimální odměny by se mohly 

projevit pozitivně. 

 Kluby jsou do značné míry závislé na obecních a krajských dotacích, proto je 

vždy dobré, když se činovníci klubu zároveň aktivně zapojují do dění obce-města, popř. 

politiky, aby za finanční podporu sportu v regionu mohli lobbovat. Z tohoto důvodu je 

pro všechny zkoumané kluby nesmírně důležité, jak dopadnou podzimní komunální 

volby a jak bude nové vedení obcí nakloněno sportu. Fotbal má kupříkladu před 

hokejem značnou výhodu v nižší finanční náročnosti pro začínající děti a i tohoto faktu 

by měly do budoucna neustále využívat.  

FAČR se od nové sezóny povedlo prosadit pravidlo, že při nerozhodném 

výsledku budou oba týmy zahrávat pokutové kopy a vítěz získá jeden bonusový bod. 

Tímto krokem chce asociace zatraktivnit zápasy, jelikož penalty znamenají napětí a 

přitažlivost pro diváky.  

Značnou hrozbou a to nejen pro kopanou, je špatná ekonomická situace ve státě, 

protože první položka, na které firmy šetří, je reklama, v tomto případě podpora 

sportovních klubů. Obzvláště to platí v případě kopané, jejíž mediální obraz je po 

mnoha korupčních aférách značně pošramocen. Samotné kluby by tak měly mít zájem 

na čistém fotbalu bez úplatků i jiných nekalostí. 

Sedavý způsob života a rozvoj počítačů s sebou přinesly růst obezity nejen u 

mládeže, fotbal se tak musí snažit prezentovat jako jedna z možností prevence této stále 

rozšířenější civilizační nemoci. 

Kopaná musí v posledních letech také neustále bojovat s novými sporty a s nově 

vznikajícími sportovními kluby. Typickým příkladem je florbal, jenž fotbalu ubírá 

poměrně značnou část mladých lidí. Fanoušci mají také neustále vyšší požadavky na 

komfort, atraktivitu atd., a fotbalové kluby tak musí upravovat prostředí na stadionech, 

ale i komunikaci k divákům (i na úrovni ČFL), pokud o ně nechtějí přijít. 

Dalším velkým tématem současné doby je změna legislativy a s tím spojená 

změna financování sportu, které je ale i do budoucna velkým otazníkem. 

Rovněž termín utkání je nutné volit velmi uvážlivě, jelikož značná část fanoušků 

vybraných klubů jsou sami aktivní fotbalisté. Vhodné je zvolit takový den a začátek 

utkání, aby docházelo s okolními kluby k co nejmenší kolizi. 
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Tabulka 5 SWOT analýza FK TJ Štěchovice 

SILNÉ STRÁNKY PROČ 

Divácká návštěvnost Euforie po postupu 

Lidské zdroje Obětaví pracovníci klubu 

Termín domácích utkání Tradičně nedělní odpoledne – týmy v okolí hrají 

především v sobotu, potencionální diváci se vrací 

z víkendových výletů 

Loajalita fanoušků Většina navštěvuje utkání pravidelně několik let 

Osobnost Radka Sňozíka Možnost postavit na něm kampaň pro diváky 

Kvalitní občerstvení Široká nabídka, venkovní posezení, nízké ceny 

Kvalitní klubový program 16-ti stránkový, s rozhovory a zajímavostmi 

Internetové stránky Přehlednost, videa, vzhled, aktualizace 

Spolupráce s Motorletem Praha Možnost získat hráče na hostování 

Povltavská fotbalová akademie Výchova odchovanců pro A-tým 

Fanklub Štěcho do toho! 20 členů fanklubu vytváří atmosféru na stadionu 

Maskot Zpestření pro fanoušky 

SLABÉ STRÁNKY PROČ 

Chybějící hřiště s umělou trávou V zimě musí mužstva pronajímat hřiště v Praze 

Nízký rozpočet klubu Klub nemůže získat některé hráče, upravit stadion 

Nedostatečná kapacita parkovacích ploch Většina příznivců z okolních obcí dojíždí autem 

Závislost na jednom sponzorovi V případě problému firmy klub nebude moci 

fungovat na úrovni, jakou je ČFL 

Špinavé WC, neumytá sedadla Sedadla nejsou před zápasem otírána 

Rezervní tým hraje pouze Okresní přebor Nelze použít pro rozehrání nevytížených hráčů  

A-mužstva 

Nezastřešená tribuna Nepříjemnost v případě nepříznivého počasí 

Chybějící mládežnická mužstva 

v některých kategoriích 

Nedostatek dětí v okolí, nezájem o kopanou 

Chybějící chat pro fanoušky Chybí interakce fanoušků s klubem 

Velký podíl rozpočtu pouze na A-mužstvo Opomíjení mládeže a rezervního mužstva 

Doprovodný program Pouze slosování vstupenek 

Absence permanentek Klub bohužel nenabízí permanentky fanouškům 

PŘÍLEŽITOSTI PROČ 

Poloha obce Možnost spolupracovat s pražskými kluby  
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Menší možnost kulturního vyžití v obci Jediný klub v blízkém okolí na takovéto úrovni 

Rozvoj satelitní výstavby v obci Rozvoj obce – více potenciálních diváků 

Příliv pražských podnikatelů do okolí Rozvoj spolupráce s potenciálními partnery 

HROZBY PROČ 

Povodně V novém tisíciletí 2x zasáhly povodně Štěchovice i 

celé sportovní centrum 

Velikost obce Malý potenciál pro vysoké návštěvy 

Krize ve stavebnictví Klub je silně ekonomicky závislý na firmě 

STAVA, s.r.o. 

Tenisový klub Především konkurence u mládeže 

Zdroj: Čmakal (2014) 

 Štěchovice se mohou pochlubit velmi slušnou diváckou návštěvností domácích 

utkání. Přesto by se daly hlavně v oblasti marketingu učinit kroky, které by počet 

fanoušků ještě zvýšily. Fanoušci místního klubu navštěvují zápasy většinou více než 5 

let, a proto i na této loajalitě ke klubu by se dalo stavět. Termín utkání, stanovený na 

nedělní odpolední hodiny, je pravděpodobně ideální, jelikož řada fanoušků se vrací ze 

svých víkendových cest a mohou tak utkání navštívit. Klub má velmi obětavé vedení a 

především v osobě K. Holešty má velmi schopného pracovníka, jenž klubem „žije“ a 

odvádí vždy maximum na úkor svého volného a často i pracovního času. V areálu je 

fanouškům nabídnuto velmi kvalitní „fotbalové“ občerstvení, které se těší velké oblibě.

 FK TJ Štěchovice v kategorii dospělých spolupracují s SK Motorletem Praha, 

ale mladé hráče získávají i z dalších pražských klubů, včetně Slavie Praha, Viktorie 

Žižkov či Bohemians 1905. Oddíl také chystá od nové sezóny zapojení týmu Povltavské 

fotbalové akademie do žákovské ligy. Ta by mohla do budoucna vychovávat hráče i pro 

A-tým Štěchovic. 

 Velkým nedostatkem zdejšího oddílu je chybějící hřiště s umělou trávou. 

Výstavba byla již plánována, ale z důvodu povodně byla prozatím pozastavena a bude 

záležet především na vyjádření obce, jež by se na projektu finančně musela podílet. 

 Klub má jeden z nejnižších rozpočtů v ČFL, čemuž také odpovídá relativně 

skromný, zato útulný areál. Zastřešení hlavní tribuny a navýšení kapacity je proto zatím 

nereálným projektem. Stejně tak rozšíření parkovacích ploch, kdy lidé při utkáních s 

atraktivnějšími soupeři musí parkovat své vozy podél ulice Vltavská. Naopak hygiena 

toalet či prach na sedadlech jsou nedostatky, které lze snadno vyřešit. Klub je značně 

závislý na jednom sponzorovi (STAVA,s.r.o.), což může být velmi nebezpečné při 
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jakýchkoli problémech této firmy nebo odvětví, v kterém působí. Štěchovice navíc 

většinu financí vkládají na chod A-mužstva, a tak rezervní tým hraje pouze Okresní 

přebor a není tak vhodný pro nevytížené hráče prvního mužstva. Klub tuto situaci řeší 

hostováním v Motorletu Praha nebo středočeské Dobříši. Finanční prostředky poté 

bohužel chybí i na mládež, proto některé kategorie má klub spojeny s okolními týmy 

Hradištka a Slap. Toto řešení ale podle mne není ideální a v budoucnu může absence 

mládeže způsobit značné problémy. 

 Klub má naopak obrovskou příležitost v umístění, protože se nachází 

v dojezdové vzdálenosti od hlavního města Prahy. Štěchovice tak mohou snadno 

navázat s pražskými kluby spolupráci a získávat nové hráče. Mistrovské utkání  

A-mužstva je v obci vždy velkou událostí, jelikož možnosti sportovního a kulturního 

vyžití jsou zde oproti jiným a větším městům, omezené. Klub by také měl využít 

současnému trendu podnikatelů, kteří se hojně stěhují z Prahy do jejího „předměstí,“ a 

oslovovat nové potenciální partnery. 

Největší hrozbou, které klub v novém tisíciletí již dvakrát čelil, jsou povodně. 

Proti nim jsou ale Štěchovice naprosto bezmocné, jelikož výstavba protipovodňové 

hráze je naprosto nereálná a přesídlení klubu do výše položené části obce také. Klub se 

musí vypořádat s omezeným množstvím občanů, kteří jsou potenciálními fanoušky, kdy 

se nemůže s většími městy, jako jsou Domažlice, rovnat.  

5.4 TJ Jiskra Domažlice 

První fotbalový klub v Domažlicích byl SK Šumava, založený v roce 1908. 

V roce 1912 vznikl další domažlický fotbalový oddíl pod názvem SK Sněhaři, který 

v roce 1930 otevřel také první domažlické fotbalové hřiště, jež stojí v místech dnešní 

domažlické Střelnice. V roce 1939 se oba tyto kluby spojily pod hlavičkou SK 

Domažlice. Novou reorganizací v roce 1953 byl klub přejmenován na Jiskru Domažlice 

a tento název trvá doposud. Mužstvo hrálo střídavě soutěže od okresní, až po krajský 

přebor. V sezóně 2006/2007 mužstvo Jiskry vyhrálo tabulku krajského přeboru 

Plzeňského kraje a po 35 letech postoupilo opět do divize, čtvrté nejvyšší republikové 

soutěže. Po tříletém účinkování v divizi se podařil Jiskře další postup, tentokrát do třetí 

nejvyšší republikové soutěže – České fotbalové ligy, kde působí dodnes.  

Klub byl ještě před několika lety farmou plzeňské Viktorie, toto smluvní 

partnerství bylo ale před loňskou sezónou rozvázáno, přesto spolu kluby i nadále 

spolupracují. A nutno podotknout, že nynější spolupráce je pro Jiskru pravděpodobně 
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výhodnější, protože před každou sezónou získá na hostování z Viktorie Plzeň 3 

talentované hráče, kteří by se do nabitého kádru Viktorie neprosadili.  

V loňské sezóně ČFL tým skončil v horní části tabulky a v té letošní, popřípadě 

příští, by rád bojoval o postup do druhé nejvyšší soutěže. A-mužstvo je již tradičně také 

úspěšné v Poháru České pošty. Před dvěma lety se utkalo s A-týmem pražské Sparty, 

v loňském roce se podařilo klubu postoupit přes České Budějovice a vypadl až 

v osmifinále s Teplicemi. Letošní tažení je neméně úspěšné, tým Jiskry vyřadil 

Bohemians 1905 a opět se probojoval do osmifinále, kde se střetl v dvojutkání 

s mistrovskou Viktorií Plzeň. 

Klub v roce 2008 oslavil stoleté výročí. Klubové barvy Jiskry jsou modrá a bílá. 

Obr. 5 Logo TJ Jiskra Domažlice 

 

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice (2014) 

 Areál vlastní město Domažlice, kdy Jiskra má sportoviště dlouhodobě pronajato 

za minimální částku, ročně platí za pronájem tribuny 10 tis. Kč. Město naopak každý 

rok dává klubu příkazní smlouvou cca 590 000 Kč na údržbu stadionu. Ve sportovním 

areálu se nachází dvě fotbalová hřiště, z nichž jedno je s travnatou plochou a atletickým 

oválem a druhé s umělou trávou, tribuna a také budova s kabinami, sociálním zařízením 

a restaurací. Dále jsou součástí areálu tenisové, volejbalové kurty a kurty na beach 

volejbal.  

Městský stadion Střelnice uvádí kapacitu 3 000 diváků, z toho je maximálně 600 

míst k sezení, která jsou částečně zastřešena. Stadion je snadno dostupný hromadnou 

dopravou, jak autobusem, tak vlakem. Ze tří stran kolem stadionu se nachází i 

parkoviště, z nichž to u hlavního vchodu má samo o sobě dostatečnou kapacitu cca 100 

aut. Maximální obsazenost parkovacích ploch je pouze při výjimečných událostech a 

utkáních, ale přesto je parkoviště dostačující. Bohužel ale není hlídané. 
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Klub fanouškům nabízí restauraci i stánkový prodej klobás a piva. Jelikož 

stadion patří městu, tak i občerstvení na stadionu je pronajímáno městem soukromým 

osobám a klub to nemůže příliš ovlivnit. Část zisku z občerstvení je ale formou 

sponzoringu vrácena zpět klubu.  

Také lidské zdroje patří k silným stránkám klubu, kdy všichni pracovníci dělají 

maximum pro úspěch klubu, často bez nároku na honorář. Na poměry ČFL má Jiskra 

velmi kvalitní pracovníky s mládeží. 

Jiskra má celkem 10 mužstev a klub si zakládá na kvalitní práci s mládeží. Má 

dokonce svou fotbalovou školku, dále jsou to družstva mladší a starší přípravky, 

mladších a starších žáků, dorost-B, dorost-A a mužstva dospělých, mezi něž se řadí tým 

staré gardy, rezervní B-mužstvo, které hraje krajský přebor, a konečně i samotný A-tým. 

Největším regionálním soupeřem klubu je Viktoria Plzeň a z hlediska podobné 

výkonnostní úrovně jsou to především Rokycany. V mužské, ale i v mládežnických 

kategoriích velmi dobře funguje spolupráce s již zmiňovanou Viktorií Plzeň. Tato 

spolupráce ve spojení s třetiligovou soutěží je poměrně značným lákadlem pro rodiče i 

děti nejen z Domažlic ale i z okolí, jichž je v mládežnických týmech přes 150, což je 

obrovskou devizou klubu. 

5.4.1 Organizační struktura TJ Jiskra Domažlice 

Organizační struktura je popsána ve stanovách TJ Jiskra Domažlice. Vrcholným 

orgánem Jiskry je konference TJ, která se schází jedenkrát ročně. Konference volí 

správní radu a revizní orgán, který kontroluje hospodaření správní rady a dodržování 

správního řádu TJ. Správní rada volí nebo jmenuje svého předsedu (prezidenta), jenž 

zastupuje a jedná jménem TJ. Poté je zde ještě pozice vedoucího správy TJ, což je 

vedoucí funkcionář, který má na starosti všechny kluby jednoty od basketbalu, tenisu, 

volejbalu, florbalu až po kopanou.  

Vrcholným orgánem oddílu je valná hromada oddílu kopané, která volí výkonný 

výbor oddílu. V čele klubu stojí prezident, jenž má k dispozici dva viceprezidenty 

oddílu a sekretáře. Sportovní ředitel (Wolf) je zároveň vedoucím A-mužstva a má na 

starosti i kontakt s hráči, včetně dojednávání smluv. U A-mužstva jsou 3 trenéři, 

vedoucí a maséři. U ostatních mužstev jsou vždy 2 trenéři a vedoucí mužstva. Velmi 

důležitou klubovou funkcí je také pozice šéftrenéra mládeže, který dohlíží na chod 

mládeže a určuje koncepci výchovy hráčů v klubu. Další pracovník klubu má na starosti 

správu a údržbu stadionu.  
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Marketing je i v domažlickém klubu rozdělen mezi více osob. Vzhledem k tomu, 

že je ve 3. lize povinnost nahrávat utkání, je v klubu zaměstnán také kameraman, ten 

dostává odměnu v řádech tisíců korun. Z pořízených záběrů poté také sestříhává 

jednotlivá videa na web. Facebookové stránky a youtube kanál spravuje další činovník 

klubu (Kotlan). Zprávy na webové stránky klubu píše jiný člen vedení (Pojar), který 

celkově zajišťuje správu oficiálních internetových stránek a v klubu je veden jako 

pracovník Press&TV.  

Klub pracuje na poloprofesionální úrovni, kdy hráči a trenér mají klasické 

smlouvy. Prezident, sekretář a další činovníci klubu vše dělají zadarmo nebo za 

minimální finanční příspěvky. Grafické znázornění organizační struktury TJ Jiskra 

Domažlice je umístěno v příloze práce. 

5.4.2 Finanční politika TJ Jiskra Domažlice 

TJ Jiskra Domažlice je ekonomicky nejsilnějším klubem z vybrané trojice, tomu 

samozřejmě odpovídají i ambice klubu na umístění v horní části tabulky či na postup do 

Fotbalové národní ligy. Náklady klubu v roce 2013 byly 4,9 mil. Kč, pro letošní rok 

dojde opět k navýšení až na 5,5 mil. Kč. To je dvojnásobek rozpočtu SK Horní 

Měcholupy a téměř trojnásobek štěchovického fotbalového klubu.  

Tradičně nejvyšší výdajovou položkou jsou náklady spojené s odměnami hráčů a 

realizačních týmů (v tomto případě nejen A-mužstva). Ty v loňském ročníku přišly klub 

na necelé 3 miliony korun. Další obrovská suma peněz (1,5 mil. Kč) připadá na dopravu 

a cestovné, což je dáno polohou Domažlic, jež jsou v této oblasti Čech takřka jediným 

zástupcem a pravidelně musí k utkáním dojíždět k Praze a okolí, kde se nachází většina 

klubů působících v ČFL. I hráči se do klubu sjíždějí ze vzdálenějších míst, než tomu je 

u zbylých dvou klubů, a i proto je tato položka takto vysoká. Z toho důvodu je 

v rozpočtu také kolonka „ubytovné a stravné“, jelikož někteří hráči ve výjimečných 

případech využívají možnosti ubytování přímo v Domažlicích, jež jim klub hradí. Tyto 

výdajové položky dohromady tvoří přes 90 % celkových nákladů klubu.  

Velmi nízká částka za provoz a pronájem sportovního areálu je dána především 

vysokou podporou města, které klubu na provoz areálu přispívá každý rok sumou okolo 

600 tisíc Kč.  

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

kterou vykonávají ve svém volném čase za minimální úplatu nebo bez nároku na 

honorář.  
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Domažlice ze zkoumaných klubů také dávají nejvyšší částku na oblast 

marketingu (75 tis. Kč) a je nutné podotknout, že je to na prezentaci klubu znát. 

Nájem tělovýchovných zařízení, členské příspěvky placené jednotě a dohody o 

provedení práce znamenaly pro klub náklady každý cca 50 tis. Kč. 

Vše by nabralo ještě vyšší akceleraci v případě vysněného postupu do 2. ligy. To 

by samozřejmě přivítala i Viktoria Plzeň, protože hráči, kteří se neprosadí v A-týmu, by 

nemuseli dojíždět hrát do Jihlavy, Hradce Králové a podobně. Domažlice by se tak 

mohly stát jakousi zálohou pro první plzeňské mužstvo. S případným postupem by se 

však rozpočet musel až zdvojnásobit na cca 10 mil. Kč. S tím by souvisela i nutnost 

přímé finanční podpory ze strany plzeňské Viktorie. Prozatímní spolupráce mezi Plzní a 

Domažlicemi je nastavena tak, že Viktoria platí smlouvy hráčům, které každý půlrok 

posílá formou hostování do Jiskry. 

Graf 4 Struktura výdajů TJ Jiskra Domažlice v roce 2013 

 

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice (2014) 

V Domažlicích naprosto příkladně funguje spolupráce města a klubu. Je to dáno 

i tím, že fotbal je jediným větším sportem ve městě a samozřejmě to souvisí i s velikostí 

města a jeho možnostmi. Přes 40 % rozpočtu je pokryto granty města Domažlice. Město 

obecně v Domažlicích velmi podporuje sport, a to částkou cca 8 milionů korun ročně. 

Dále Jiskra získává granty z krajských rozpočtů nebo krajských poboček FAČR. 

1,5 miliónu Kč získává klub z reklamy a pronájmu sportovišť a nezvykle vysokou 

částku tvoří také dary od právnických a fyzických osob, zejména od pana Ticháčka, jenž 

Odměny hráčů a realizačního 
týmu (59,8 %) 
Doprava a cestovné (30,1 %) 

Údržba a provoz areálu+nájmy 
(2,4 %) 
Marketing (1,5 %) 

Nájmy TV zařízení a ostatní 
nájmy (1 %) 
Ubytování a stravování (2,2 %) 

Dohody o provedení práce (1 %) 

Členské příspěvky TJ (1,3 %) 

Ostatní služby (0,6 %) 
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je vlastníkem firmy Dotiko s.r.o., která je jedním ze stabilních partnerů Jiskry. Ten 

zároveň působí v klubu ve funkci hlavního představitele, tedy prezidenta. 

Významnou položku příjmů v loňském roce tvořily členské příspěvky (236 tis. 

Kč), ale také tržby ze vstupného, které přinesly přes 7 % celkových příjmů, a tržby 

z prodeje hráčů, kdy se převážně jednalo o talentované mládežnické odchovance klubu 

(125 tis. Kč). Z prodeje propagačních předmětů klub v loňském roce obdržel zhruba 15 

tis. Kč. 

Graf 5 Struktura příjmů TJ Jiskra Domažlice v roce 2013 

 

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice (2014) 

V Domažlicích fanoušci platí stejné vstupné jako ve Štěchovicích, tedy 50 Kč. 

Opět zde funguje běžné cenové zvýhodnění pro vybrané skupiny fanoušků. Klub nabízí 

divákům i sezónní permanentky, ty mají určité zvýhodnění oproti běžnému vstupu, tedy 

cca 45 Kč na zápas. Prodá se jich ale většinou cca 10 ks., kdy se ve většině případů 

jedná o dárky pro bývalé hráče od rodinných příslušníků. 

5.4.3 Analýza fanoušků TJ Jiskra Domažlice 

TJ Jiskra Domažlice má vzhledem k velikosti města a nižší konkurenci oproti 

ostatním zkoumaným týmům značnou výhodu. Po postupu do ČFL v roce 2012 byli 

fanoušci natěšeni na 3. ligu, takže průměrná návštěvnost byla cca 1000 diváků. Původní 

nadšení postupně opadalo, a proto i návštěvnost v domažlickém fotbalovém klubu 

postupně klesá. Zájem fanoušků o utkání také logicky záleží na atraktivnosti soupeře. 

V průměru nyní navštíví domácí utkání 400 - 500 diváků. V případě zajímavých 

soupeřů, jako je Sparta Praha-B a další, je návštěvnost i několikanásobně vyšší. 

Jiné státní příspěvky (6,6 %) 

Dotace od města (40,7 %) 

Členské příspěvky (4,4 %) 

Dary (6,2 %) 

Reklama a pronájem (28,8 %) 

Vstupné ( 7,2 %) 

Merchandising (0,3 %) 

Tržby z prodeje hráčů (2,4 %) 

Ostatní výnosy oddílu (3,5 %) 
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Nejvyšší návštěvnost byla na pohárová utkání s pražskou Spartou a Viktorií Plzeň, a to 

cca 4 000 diváků.  

V posledních letech 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 jádro domažlických fanoušků shromažďuje kolem Davida 

Hůlky a Oldřicha Tichého a fanklub čítá cca 20 lidí. Vedení Jiskry s těmito fanoušky 

komunikuje a podporuje je, například darováním týmových šál apod. 

Největší počet příznivců klubu jsou především bývalí hráči a ti, kteří jsou 

s klubem určitým způsobem svázáni. Další skupinu tvoří současní fotbalisté z okolí 

Domažlic. 

Marketingového výzkumu se zúčastnilo celkem 214 domažlických příznivců, 

z toho bylo opět 75 % mužů. Dohromady bylo rozdáno cca 350 dotazníků a jejich 

návratnost tedy přesahovala 60 %. Dotazník obsahoval stejné otázky jako v případě 

Štěchovic a Měcholup. Výsledky výzkumu spokojenosti fanoušků TJ Jiskra Domažlice 

jsou umístěny v příloze práce. 

5.4.4 Analýza komunikačního mixu TJ Jiskra Domažlice 

TJ Jiskra má ze zkoumané trojice nejpropracovanější a nejkvalitnější 

marketingové aktivity, na které také vyčleňuje z těchto týmů největší množství 

prostředků. Klub má díky velikosti města také dostatek lidských zdrojů pro 

marketingovou práci. 

Hlavním cílem je zviditelnit klub, získávat tímto způsobem nové sponzory a 

dávat jim prostor. Je nutné spolupráci s partnery nastavit tak, aby byli alespoň částečně 

zviditelnění a aby se jim alespoň část vložených prostředků vrátila na zvýšených 

tržbách. 

5.4.4.1 Reklama TJ Jiskra Domažlice 

Klub se snaží prezentovat především na klubových internetových stránkách, 

v místních novinách a klubovém zpravodaji. Oddíl také využívá venkovní reklamy 

v podobě plakátů, jež přinášejí divákům informace o nadcházejícím utkání a které jsou 

rozvěšeny na mnoha vývěsních místech města včetně sportovního areálu. Před každým 

domácím utkáním také probíhá informování místních obyvatel prostřednictvím 

městského rozhlasu. Rovněž nově zrekonstruovaný Městský stadion Střelnice posiluje 
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image klubu navenek (například sedačky jsou v barevném provedení, skládající nápis 

Jiskra).  

5.4.4.2 Sponzoring TJ Jiskra Domažlice 

Jiskra svým partnerům nabízí především reklamu na stadionu i v celém 

sportovním areálu, na dresech, na webových stránkách a samozřejmě také v tisku, ať už 

klubovém nebo v rámci článků v novinách. 

Reklamní panely jsou umístěny za bránami a na protilehlé straně proti hlavní 

tribuně, ale také na oplocení okolo tréninkového hřiště s umělým povrchem. Jejich cena 

je vždy záležitostí osobní domluvy, ale pohybuje se mezi 5 – 20 tis. Kč. Reklama na 

dresech, které momentálně využívá město Domažlice, je vyčíslena na 50 tis. Kč ročně. 

 Partnery i finance na chod klubu shání na základě osobních kontaktů členové vedení 

klubu. 

Nejdůležitější partneři klubu jsou město Domažlice, Dotiko, s.r.o., OHL ŽS, a.s., 

Strabag, a.s., Stavební kancelář Vaněk, s.r.o., SMP CZ a.s. Bohužel v současné chvíli 

není jisté, jestli se klubu podaří se čtyřmi posledně zmiňovanými subjekty obnovit 

spolupráci. Jiskra s nimi měla tříletou smlouvu, jež koncem roku 2013 skončila. Tyto 

firmy ve městě a okolí prováděly stavební práce, které skončily, a de facto v souvislosti 

s tím podporovaly i klub finančně. Hlavními sponzory jsou město Domažlice a firma 

Dotiko, s.r.o. pana Ticháčka, jenž je zároveň prezidentem klubu. 

Nedávno začal domažlický fotbalový oddíl spolupracovat s obcí Česká Kubice, 

jež je farmou místního klubu v domažlickém okrese, protože tam jsou i díky finančním 

prostředkům z kasín, které dostávají přerozdělováním ze státního rozpočtu, velmi dobré 

podmínky pro sport. Dalším pravidelným sponzorem je Silnice Horšovský Týn.  

Klub využívá finančního i barterového plnění. U větších sponzorů dostává 

především finance a u menších partnerů a místních firem zase upřednostňuje formu 

výměnného obchodu. Ti oddílu například zakoupí míče, zaplatí dresy apod.  

Balíčky pro sponzory Jiskra připravené nemá, vždy se jedná o konkrétní 

domluvu s každým partnerem podle toho, co očekává, a co je klub schopen a také 

ochoten zajistit. 

Oslovování partnerů je záležitostí osobního jednání při různých příležitostech, ať 

už konaných klubem či pomocí přátelských a obchodních vztahů členů klubu. 

Specifické je to v případech speciálních utkání, jako například pohárového zápasu 

s Viktorií Plzeň, kdy je shánění sponzorů značně jednodušší, než je tomu v případě 
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běžných třetiligových střetnutí. I možnost prezentace při takovýchto speciálních 

utkáních je jistým bonusem pro dlouhodobé partnery klubu, kdy mohou být vidět i 

v masmédiích v případě přímého televizního přenosu či jiných záznamů z utkání.  

5.4.4.3 Interaktivní marketing – web, facebook TJ Jiskra Domažlice 

I TJ Jiskra Domažlice využívá jako hlavní komunikační kanál pro informování 

fanoušků o dění v klubu internet. Oddíl nabízí fanouškům oficiální internetové stránky 

na adrese www.fotbal.domazlice.cz. Web klubu má velmi jednoduchou strukturu, kdy 

na pravé straně je umístěn kalendář s akcemi oddílu i logy hlavních partnerů Jiskry a na 

levé straně je logo a jednotlivé záložky, od nejnovějších informací, přes kontakty, až po 

fotoalbum.  

Klub si je vědom určitých nedostatků právě v oblasti internetových stránek. 

Značná část příznivců si stěžovala například na nedostatečnou aktualizaci. Celkově by 

informovanost vůči fanouškům mohla být na lepší úrovni, ať už se jedná o informace o 

hráčích, nových posilách atd.  

I manažer oddílu mne ujistil, že klub usilovně pracuje na celkové modernizaci 

oficiálních webových stránek, které jsou už poměrně zastaralé, jelikož jsou neměnné 6-

8 let. Určitě je nutné celkovou elektronickou prezentaci klubu, ať už na oficiálních 

internetových stránkách klubu nebo na facebooku, zatraktivnit pro mladší generaci. 

Pomineme-li vzhled a menší nepřehlednost, uživatel zjistí, že jsou na stránkách 

velmi zajímavé informace. Klub se snaží zapojit fanoušky do interního dění pomocí 

„pozápasového chatu“ nebo záložky „pokec o fotbalu“ a nabízí také sekci věnovanou 

zábavě, která obsahuje křížovky, obrázky a zajímavé zprávy z internetu. Dále mají 

diváci možnost zapojit se do anket, jež klub pravidelně vypisuje. 

Jiskra nabízela fanouškům také možnost online rozhovorů s hráči, ale bohužel 

kvůli nedostatečné ochraně webu před lidmi, kteří chtěli klub pouze poškodit a kteří se 

tam nabourávali a vulgárně uráželi, tak od tohoto kroku klub prozatím ustoupil. 

Oficiální internetové stránky mají 328 575 unikátních návštěv, denně web 

navštíví cca 500 uživatelů (10. 3. 2014). 

TJ Jiskra Domažlice má pro své členy a příznivce také stránky na sociální síti 

facebook, jež jsou pravidelně aktualizované. Jiskra jako jediná ze zkoumaných klubů 

umísťuje na tento kanál odlišné zprávy a videa, než která nalezneme na oficiálním webu 

klubu. Často se jedná o fotografie a zprávy z aktuálního dění uvnitř mužstva nebo ze 

http://www.fotbal.domazlice.cz/
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zákulisí či různé ankety. Facebookové stránky místního fotbalového klubu mají 465 

fanoušků. 

Na stránkách mají fanoušci k dispozici odkaz na online přenosy a také na velmi 

kvalitně provedenou Jiskra TV v rámci kanálu youtube. 

Vzhledem k nutnosti pořizovat videozáznamy z třetiligových utkání se klubům 

nabízí možnost z pořízených záběrů také sestříhat jednotlivá videa na web, čehož Jiskra 

náležitě využívá. Fanouškům nabízí nejen sestřihy z utkání A-mužstva, rezervy a 

výjimečně i mládeže, ale také videorozhovory s hráči, trenéry i vedením místního klubu. 

Dokonce výjimečně nabízí i záběry ze zákulisí, které jsou fanoušky velmi oblíbené.  

Klub se bude snažit do marketingové komunikace také zapojit studenty 

lokálních škol. Na místní škole existuje video kroužek, ve kterém by děti mohly 

připravovat různá videa, od sestřihů zápasů po rozhovory s hráči a zástupci klubu. 

Studenti by pak mohli doplňovat práci člena klubu a byla by zde možnost většího 

množství videí a rozhovorů, například i se zaměřením na mládež. 

Klub nabízí pravděpodobně nejlépe propojenou komunikaci na různých 

kanálech (web, facebook, youtube) ze zkoumané trojice oddílů. Náhledy internetových 

a facebookových stránek klubu jsou k dispozici v příloze. 

5.4.4.4 Komunikace prostřednictvím tištěných médií TJ Jiskra Domažlice 

Jiskra má také poměrně rozsáhlou komunikaci prostřednictvím tištěných médií. 

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

propagace. Klub také na každé domácí utkání vydává zpravodaj pro fanoušky, v němž 

je vždy shrnuto posledních 14 dní včetně představení soupeře, s nímž se daný víkend 

hraje, a který si mohou fanoušci zakoupit na stadionu za 10 Kč.  

Dále klub nabízí příznivcům před zahájením každé sezóny plakát A-mužstva, 

který je možné zakoupit na stadionu a který se vkládá do srpnového čísla Domažlického 

deníku. 

 Vzhledem k tomu, že Jiskra hraje třetiligovou soutěž, tak se občas objeví článek 

v deníku Sport či jiném celostátním médiu. Například před Vánoci v deníku Sport vyšel 

rozhovor s bratry Pirkovými, kteří jsou spjati s domažlickou kopanou. Samozřejmě i 

zde platí, že čím vyšší úroveň, tím větší je také zájem médií o klub. Příkladem bylo 

pohárové utkání s Viktorií Plzeň, jež bylo dokonce vysíláno přímým přenosem na 

stanici ČT sport. 
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5.4.4.5 Komunikace prostřednictvím merchandisingu TJ Jiskra Domažlice 

Fanouškům Jiskra nabízí vlaječky, dresíky do auta, odznaky, knihu o historii 

fotbalu v Domažlicích a šály. V roce 2008 klub oslavil stoleté výročí a k této příležitosti 

nechal vyrobit speciální propagační materiály, včetně knihy 100 let kopané v 

Domažlicích. 

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

tradičně prodávají šály a knihy, které byly připraveny ke stoletému výročí klubu. Čepice 

či dres zatím oddíl fanouškům nenabízí. V blízké budoucnosti by ale vedení klubu 

chtělo pro své příznivce připravit e-shop, kde by si fanoušci mohli po internetu objednat 

různé produkty s logem klubu, od dresíků, šál, čepic, vlaječek až po trička. Vše by 

fungovalo formou výroby na objednávku, přičemž hlavní cílovou skupinou, kterou by 

chtěl klub oslovit, by byla domažlická mládež. 

5.4.4.6 Komunikace pomocí doprovodných akcí a klubových soutěží TJ Jiskra 

Domažlice 

Jiskra se snaží vždy využívat i tuto formu komunikace s fanoušky. Pro jednotlivá 

utkání klub hledá sponzora, jenž by věnoval zajímavou věcnou odměnu do tomboly, a o 

přestávce následuje losování vstupenek. Před vybranými utkáními klub také ve 

spolupráci s novinami (Domažlický deník) připravuje soutěže pro fanoušky klubu. 

Příkladem bylo podzimní utkání s Viktorií Plzeň, kde se v novinách objevily otázky a 

cenou byly vstupenky na dané utkání. Pro toto utkání byl také pro vybrané fanoušky a 

sponzory klubu připraven VIP stan s občerstvením, LCD televizemi a salónkem. Po 

postupu do ČFL klub při každém domácím utkání připravoval přestávkový zápas 

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

Jiskra bohužel nemá svého maskota, naopak jako jediná ze srovnávaných klubů nabízí 

fanouškům klubovou hymnu, kterou prezentuje před každým domácím utkáním. 

Pro fanoušky klub také připravuje různá setkání, například před Vánocemi nebo 

před a po skončení sezóny. 

5.4.5 PEST analýza TJ Jiskra Domažlice 

 V této kapitole jsou shrnuta specifika makroprostředí pro klub TJ Jiskra 

Domažlice. 
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Politické a právní faktory 

Současná situace v Domažlicích je pro klub velmi pozitivní, protože 

viceprezident domažlického fotbalového klubu je zároveň členem zastupitelstva města 

Domažlice. V městském zastupitelstvu se takovýchto osob, které podporují sport, 

vyskytuje většina. Poměrně se tedy daří díky grantové politice podporovat sport, kdy 

město dává v Domažlicích do sportu cca 8 milionů korun. Samozřejmě je i zde velmi 

důležité, jaká situace nastane po volbách, jež proběhnou na podzim tohoto roku. 

Ekonomické faktory 

 Z tohoto pohledu je v klubu specifická situace se sponzory. Hlavními partnery 

klubu jsou stavební firmy, které měly s klubem smlouvu do konce roku 2013. Tyto 

stavební firmy se staly hlavními partnery klubu především proto, že ve městě a okolí 

prováděly rozsáhlé stavební práce. Ty ale v průběhu roku 2013 skončily a je tedy velmi 

pravděpodobné, že prodloužení tohoto finančního partnerství bude nadále nereálné.  

Sociální faktory 

Domažlice jsou okresním městem a s počtem obyvatelstva přesahujícím 10 tisíc 

(10 441) mají velmi dobrou pozici pro vysokou návštěvnost utkání. Ve městě se nachází 

také tenisový a hokejový klub a i další oddíly, které ale zdaleka nedosahují výkonnostní 

úrovně kopané. Proto zde nedochází k rozptýlení fanoušků mezi několik týmů, jako 

tomu může být například v Praze či jiných větších městech. V ČFL je typickým 

příkladem Chomutov, kde je hlavním sportem lední hokej a kopaná je zde na pokraji 

diváckého zájmu. Výhodou pro domažlický klub je také to, že je v okolí jediným 

velkým klubem, hrající soutěž jakou je ČFL, a proto na sebe přitahuje pozornost 

nejenom týkající se zájmu rodičů o umístění svých dětí do mládežnických týmů, ale i 

fanoušků fotbalu obecně. 

Technické a technologické faktory 

 Klub má k dispozici umělý trávník III. generace, díky čemuž má vynikající 

podmínky pro přípravu svých mužstev i v průběhu zimního období, kdy nemusí 

vynakládat finance na pronájem těchto ploch, jako je tomu v jiném zkoumaném týmu 

(FK TJ Štěchovice). 

5.4.6 SWOT analýza TJ Jiskra Domažlice 

 SWOT analýza byla sestavena stejným způsobem jako v případě štěchovického 

klubu a opět obsahuje pouze specifika daná pro TJ Jiskru Domažlice. 
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Tabulka 6 SWOT analýza TJ Jiskra Domažlice 

SILNÉ STRÁNKY PROČ 

Vyšší rozpočet Velikost klubu, s postupovými ambicemi 

Práce s mládeží Fotbalová školka, přes 150 dětí v mládeži 

Spolupráce s Viktorií Plzeň Každý půlrok zapůjčí zdarma 3 hráče na hostování 

Lidské zdroje Početný realizační tým starající se o chod klubu 

Divácká návštěvnost Jedna z nejvyšších v soutěži (500) 

Zrekonstruovaný stadion Před 2 roky rekonstrukce - zázemí, sportovní areál, 

hřiště s umělým povrchem 

Úspěch týmu v Poháru České pošty V posledních 2 sezónách - osmifinále 

Rezervní tým v krajském přeboru Nevytížení hráči mohou nastupovat v B-týmu 

Jiskra TV Kvalitně zpracovaná videa na kanálu youtube 

Dostatečná kapacita parkoviště Obrovské parkoviště přímo před stadionem  

Internetové stránky Zajímavý obsah, chat, videa, klubová hymna 

Doprovodný program pro vybraná utkání Slosování vstupenek, soutěže, utkání mini 

přípravek, VIP stan (pro utkání s  Plzní) 

Spolupráce s Domažlickým deníkem Soutěže o vstupenky, distribuce plakátů 

Fanklub cca 20, podpora fanklubu - nákup týmových šál 

Permanentky Nabídka sezónních permanentek, dárkové využití 

SLABÉ STRÁNKY PROČ 

Vzhled a design webových stránek Stránky jsou zastaralé, nepřitažlivé pro fanoušky 

Nekvalitní občerstvení Nespokojenost fanoušků uváděná v dotazníku  

Absence maskota Napomohl by zapojení diváků do fandění 

PŘÍLEŽITOSTI PROČ 

Velikost města Velký fanouškovský potenciál 

Nižší konkurence dalších sportovních 

klubů v Domažlicích 

Pouze kopaná v Domažlicích na vyšší úrovni 

Poloha města Okresní město, jediný klub v okolí, kde se hraje 

ČFL, přitažlivost pro fanoušky i mládež 

Spolupráce se studenty místní školy Zavedení video kroužku, sestřihy pro Jiskra TV 

Návrh na zrušení ČFL-zavedení dvou 

Národních lig 

Do 2. ligy by postupovalo 6 mužstev ČFL – 

usnadnění postupu 

HROZBY PROČ 

Ztráta hlavních partnerů Dokončení stavebních prací partnerů ve městě  
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Hokejový klub HC Domažlice Možnost odebrání fanoušků místní kopané 

Zdroj: Čmakal (2014) 

TJ Jiskra Domažlice má nejvyšší rozpočet ze zkoumaných klubů, a proto i 

ambice klubu jsou nejvyšší. Klub velmi dobře pracuje s mládeží, kdy má přes 150 dětí 

zapojených ve svých mládežnických mužstvech. Velmi pozitivní je také spolupráce 

s Viktorií Plzeň. Domažlice byly v minulosti dokonce farmou tohoto prvoligového 

celku. Nynější spolupráce je pro klub výhodnější, protože od plzeňských dostává na 

každou půl-sezónu 3 mladé hráče na hostování. Díky velikosti města je v Domažlicích 

nejvyšší divácká návštěvnost z vybraných klubů. Po postupu do ČFL to bylo dokonce 

1000 diváků na jedno utkání, čemuž pomohla i rekonstrukce stadionu a hřiště s umělým 

povrchem, placené z městské pokladny. Rovněž parkoviště má zcela dostatečnou 

kapacitu. Zájem o klub se zvyšuje také díky úspěšnosti A-týmu v domácím poháru, kdy 

se na podzim v osmifinále utkal s účastníkem Champions League Viktorií Plzeň. 

Sportovní úspěchy se ale zdaleka netýkají pouze A-mužstva. Klub má velmi úspěšná i 

mládežnická mužstva včetně rezervy, která hraje Krajský přebor, což je obrovským 

přínosem i pro první tým. 

Fanoušci klubu si naopak velmi stěžují na nekvalitní občerstvení (nedostatečný 

sortiment). Klub to bude aktuálně řešit, bohužel ale místní restauraci provozuje 

soukromník, jemuž prostory pronajímá město, nikoli klub. Proto má Jiskra omezené 

možnosti, jak tuto nevoli příznivců ovlivnit. 

Jiskra má vzhledem k velikosti města obrovský fanouškovský potenciál. To 

umocňuje i fakt, že kluby v ostatních sportech zdaleka nedosahují úspěšnosti 

fotbalového oddílu. Jediným konkurentem může do budoucna být hokejový klub, jenž 

byl založen poměrně nedávno a který teprve postupně skládá mužstvo dospělých. Proto 

je pravděpodobnost většího odlivu fanoušků kopané prozatím nízká. Jiskra se netají 

postupovými ambicemi a naděje na postup do druhé nejvyšší republikové soutěže by 

byla jistě vyšší, pokud by se podařilo prosadit návrh FAČR na zrušení ČFL a zavedení 

dvou národních lig, moravské a české části. Návrh počítá s postupem šesti celků do 

druhé ligy a zbylá mužstva by se zapojila do divizních soutěží, které by se staly třetí 

nejvyšší úrovní. Tento návrh je ale prozatím v počátcích, tedy pravděpodobnost jeho 

realizace od příštího ročníku je patrně nulová. 
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5.5 SK Horní Měcholupy 

 Fotbalový klub v Horních Měcholupech byl založen 1. května 1932. Hřiště 

místního klubu bylo postupně přemísťováno z důvodu výstavby bytových prostor, až 

bylo v 80. letech přestěhováno do míst, kde se sportovní areál nachází v současné době, 

tedy do ulice Hornoměcholupská na Praze 10. 

 Ještě v roce 1995 hrálo mužstvo nejvýše II. třídu, ale následující sezónu muži 

postoupili do pražské I. B třídy, což byl počáteční impulz pro práci v klubu, kde se do té 

doby činovníci věnovali především mládeži a A-mužstvo bylo poněkud upozaďováno. 

V tomto období také započala vynikající spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou a 

MČ Praha 15, díky čemuž se v klubu vytvořily perfektní podmínky. Další zlom 

následoval v roce 2000, kdy klub opustil svou mateřskou TJ a vstoupil na scénu jako 

samostatný fotbalový klub pod názvem SK Horní Měcholupy. Klub se probojoval mezi 

pražskou elitu do krajského přeboru v roce 2004 a od sezóny 2005/2006, s jednou roční 

přestávkou, působil v divizních soutěžích. V roce 2011 se SK Horní Měcholupy stal 

smluvní farmou týmu FK Viktoria Žižkov a od té doby vždy několik žižkovských hráčů 

posílí před každým utkáním A-tým Měcholup. V sezóně 2011/2012 SK Horní 

Měcholupy postoupil do třetí nejvyšší soutěže a ČFL hraje úspěšně již druhým rokem. 

 V dresu Horních Měcholup nastupovala celá řada známých fotbalových tváří, 

z nichž někteří okusili i reprezentační dres. Příklady mohou být Petr Vrabec, Boris 

Kočí, Robert Neumann, Pavel Medynský, Petr Černý nebo Vladimír Bálek. 

Obr. 6 Logo SK Horní Měcholupy 

 

Zdroj: SK Horní Měcholupy (2014) 

Fotbalový klub SK Horní Měcholupy je občanským sdružením. Měcholupský 

areál vlastní Městská část Praha 15 a provozuje ho fotbalový klub SK Horní 

Měcholupy, o.s. Areál se skládá ze 2 hřišť s umělým osvětlením (hřiště s umělou trávou 

a hřiště s přírodní trávou). Dále se v areálu nachází zázemí, tedy 4 šatny se sociálním 
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zařízením, sklady a restaurace. Klub má areál v dlouhodobém pronájmu a platí pouze za 

služby. K  areálu také patří tenisové kurty. 

Měcholupský fotbalový stánek je poměrně skromný. Nabízí cca 150 míst 

k sezení na dřevěných lavičkách. Bohužel se nenachází 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 bylo v loňském roce vybudováno zcela 

nové. Není hlídané, ale je oploceno, takže částečně chráněno je, a kapacitně je zcela 

dostačující i na pražská derby, na která chodí nejvíce fanoušků. 

Klub nabízí příznivcům jak restauraci, tak stánkový prodej s grilovaným 

sortimentem, s nímž jsou fanoušci poměrně spokojeni. Restaurace je provozována 

klubem a spíše funguje jako „fotbalová kantýna“ v rámci tréninků a zápasů.  

Z hlediska lidských zdrojů nemá klub příliš kde čerpat. Oddíl je spíše rodinného 

typu a má pouze několik činovníků, kteří se klubu věnují ve svém volném čase. 

Vzhledem k tomu, že je většina prací dělána dobrovolně, tak ne vždy vše funguje 

takovým způsobem, jak by mělo.  

V oddílu dnes působí přes 130 aktivních hráčů, zapojených do 9 mládežnických 

týmů a jednoho mužstva dospělých. V klubu je tým minipřípravky (Tygříci), 2 mužstva 

ml. přípravky, 2 týmy st. přípravky a také 2 týmy ml. žáků. Jedinou mládežnickou 

kategorii, kterou klub nemá, jsou st. žáci. V té spolupracuje s týmem FC Tempo Praha, 

kde tým hraje pod hlavičkou Tempa žákovskou ligu. Dále má mužstva v kategoriích 

mladšího a staršího dorostu a samozřejmě i zmiňované A-mužstvo. Klub je znám 

zejména pro kvalitní výchovu mladých hráčů. V kooperaci s místní základní školou Nad 

Přehradou se oddíl podílí na chodu sportovních tříd se zaměřením na kopanou, jež byly 

v letech 2005 a 2006 začleněny do struktury fotbalových tříd podporovaných 

fotbalovým svazem. 

Klub kromě Viktorie Žižkov také spolupracuje s týmem Kolovrat. Konkurentem 

jsou pro místní SK všechny pražské fotbalové oddíly i týmy z pražského okolí, působící 

v ČFL, divizi, a podobné výkonnostní skupiny. 

Největším historickým okamžikem klubu bylo léto 2012, kdy se podařilo sjednat 

zápas s klubem italské série A, AC Parma, které zde bylo na soustředění. Utkání se 

odehrálo na žižkovském stadionu večer za umělého osvětlení, takže to byl pro všechny 

v klubu ohromný zážitek. 
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5.5.1 Organizační struktura SK Horní Měcholupy 

Organizační struktura klubu opět odpovídá struktuře občanských sdružení, 

respektive spolků, které nově působí v oblasti sportu. V čele sdružení stojí valná 

hromada, která se koná vždy jedenkrát ročně. Valná hromada volí výkonný výbor 

klubu, jenž zasedá flexibilně podle potřeb klubu. Výbor poté volí ředitele SK, který má 

k dispozici sekretáře. Ředitel FK (J. Jindra) se stará o každodenní chod klubu, jak A-

týmu, tak i mládeže, a podílí se i na údržbě a provozu stadionu, na které je nastavena 

spolupráce s místní městskou částí. Jiří Jindra je zaměstnán v klubu na plný úvazek a 

zároveň působí v roli funkcionáře Viktorie Žižkov. Další členové klubu jsou spíše 

konzultační složkou, kdy pracují maximálně na dohodu. U A-týmu působí vedoucí 

mužstva, trenér, masér a fyzioterapeut. U ostatních družstev jsou vždy erudovaní trenéři 

a vedoucí mužstva. 

 Marketingová činnost je v klubu prozatím poměrně opomíjena, především 

z personálních a časových důvodů. O internetové stránky klubu se stará externí 

spolupracovník zdarma. Klub se snaží do budoucna nastavit spolupráci s městskou částí, 

kdy by byl zaměstnán jeden člověk, který by marketing a prezentaci na webu obstarával 

nejen pro fotbal, ale i pro další oddíly v Městské části Prahy 15. Další externí 

spolupracovník má na starosti video nahrávky z utkání, jež jsou v ČFL povinné. 

Grafické znázornění organizační struktury klubu je přiloženo v příloze práce. 

5.5.2 Finanční politika SK Horní Měcholupy 

SK Horní Měcholupy hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní 

subjektivitou. Rozpočet pro rok 2013 činil cca 2,735 mil. Kč, a to včetně mládeže.  

Výdaje na platy hráčů A-mužstva jsou v tomto klubu nejnižší ze všech zkoumaných. 

Hlavním důvodem je především to, že hráči zde nemají paušální základní plat, ale 

finanční odměny získávají pouze za zisk bodů v mistrovském utkání, případně za 

umístění v tabulce na konci každé sezóny. Zatímco v jarní polovině loňské sezóny se 

klub díky dobrým výsledkům zachránil v soutěži, a tak byly tyto vyplácené bonusy 

vyšší, tak v podzimní části letošní sezóny se klubu příliš nedařilo, a proto na těchto 

výdajích značně ušetřil (cca 250 tis. Kč). Celkově za poslední kalendářní rok vynaložil 

na odměny pro hráče zhruba 600 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami ve výdajovém 

rozpočtu klubu je údržba a provoz areálu, včetně mzdy pro ředitele místního klubu, a to 

necelé 2 miliony korun. Další položkou jsou náklady na dopravu (150 tis. Kč). 
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Soustředění si mládež hradí ze svých rozpočtů a A-tým trénuje v domácích podmínkách 

a využívá vlastních areálů, proto tato položka ve výdajích klubu není uvedena. 

Marketing v oddílu není příliš rozvinut a nikdo se mu v klubu příliš nevěnuje, 

z toho důvodu i výdaje na něj jsou nejnižší (maximálně do 10 tis. Kč). O internetové 

stránky klubu se v minulosti starali dva externisté, kteří pobírali odměny v řádech tisíců 

Kč, ale dnes se i o web stará pouze jeden člověk, a to bez nároku na honorář. 

Graf 6 Struktura výdajů SK Horní Měcholupy v roce 2013 

 

Zdroj: SK Horní Měcholupy (2014) 

Celkové příjmy klubu byly 2,717 mil. Kč. Největší příjmovou položku klubu 

tvoří dotace, jak od Magistrátu hlavního města Prahy, tak od místní Městské části Prahy 

15 (celkem 1,5 mil. Kč). Z darů jsou dnes příjmy SK poměrně nízké a pohybují se 

v řádech desetitisíců korun. Klubové příspěvky se každoročně mění a v loňském roce 

znamenaly pro klub příjem cca 250 tis. Kč. Přes 3 % příjmů tvoří příjmy ze vstupného a 

prodeje klubových suvenýrů. Zbylou část příjmů tvoří reklama a pronájem sportovního 

areálu (fotbalových hřišť, zázemí a tenisových kurtů), a to necelý 1 mil. Kč. 

Ač jsou SK Horní Měcholupy farmou Viktorie Žižkov, tak ta klub nijak finančně 

nepodporuje. Za nepřímou finanční podporu může být bráno to, že Viktoria každý 

víkend vyšle do Měcholup několik svých hráčů, kteří v místním oddílu hrají zadarmo, 

protože mají smlouvu na Žižkově, kde je také platí. Jako protislužbu má možnost 

Viktoria trénovat na umělé trávě v Měcholupech, kterou po dva měsíce přes zimu často 

využívají především její mládežnická družstva. 

 

 

Bonusy pro hráče (22 %) 

Doprava (5,5 %) 

Údržba a provou areálu 
(42,3 %) 

Marketing a ostatní (0,4 %) 

Mzdy ředitelé a trenérů 
(29,5 %) 

Jiné (0,3 %) 
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Graf 7 Struktura příjmů SK Horní Měcholupy v roce 2013 

 

Zdroj: SK Horní Měcholupy (2014) 

Cena vstupného na mistrovské utkání klubu v ČFL je stanovena na 40 Kč a 25 

Kč je zlevněné vstupné, tedy důchodci a studenti. Děti do 10 let mají dokonce vstup 

zdarma. Permanentky klub letos ani nezaváděl, jelikož o ně nebyl v minulosti zájem. 

5.5.3 Analýza fanoušků SK Horní Měcholupy 

V minulé sezóně se tým Měcholup v posledních kolech v ČFL zachránil a ani 

letos se mužstvu výsledkově příliš nedaří, čemuž odpovídá i zájem diváků. Vzhledem 

k vysoké konkurenci v Praze to má SK Horní Měcholupy z uvedených klubů 

pravděpodobně nejtěžší. Návštěvnost domácích utkání A-mužstva bohužel v poslední 

době klesla. Bývaly doby, kdy na zápasy chodilo v průměru cca 350-400 diváků, ale 

dnes je průměrná návštěva cca 150-200 fanoušků. Na pražská derby je návštěva 

několikanásobně vyšší, cca 350-500 diváků. 

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

či lidé z blízkého okolí. 

Vzhledem k nízké návštěvnosti byl i počet respondentů, kteří se zapojili do 

marketingového výzkumu, nejnižší, a to 69. A opět necelé ¾ z nich byli muži. 

Návratnost zde byla nejvyšší (87 %), jelikož jsem díky nižšímu počtu příznivců mohl 

zvolit osobnější přístup. Dotazník byl opět shodný. Výsledky výzkumu u příznivců 

klubu SK Horní Měcholupy jsou umístěny v příloze práce. 

Dotace od magistrátu (27,4 %) 

Dotace od městské části 
Praha 15 (27,4 %) 

Členské příspěvky (9,1 %) 

dary (1,5 %) 

Reklama a pronájem (31,3 %) 

Vstupné (3,1 %) 

Merchandising (0,1 %) 
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5.5.4 Analýza komunikačního mixu SK Horní Měcholupy 

Marketingové aktivity SK Horní Měcholupy jsou velmi ovlivněny nedostatkem 

lidských zdrojů pro tuto oblast a také neochotou věnovat na prezentaci a zviditelnění 

klubu větší finanční obnos. Nedostatky v komunikaci směrem k fanouškům oddílu 

přiznal i manažer klubu J. Jindra. Z hlediska marketingu je na tom klub ze tří 

zkoumaných klubů jednoznačně nejhůře. Momentálním cílem je vytvořit spolupráci 

s městskou částí a vytvořit oddělení, které by se marketingu i prezentaci klubů obecně 

v Městské části Praha 15 zabývalo. 

5.5.4.1 Reklama SK Horní Měcholupy 

SK Horní Měcholupy používá reklamu minimálně, a to především 

k informovanosti o akcích a zápasech konaných klubem. Klub má k dispozici velký 

billboard v ulici Hornoměcholupská, který vždy slouží k pozvání na utkání a na němž 

na konci roku vyvěšuje také poděkování sponzorům. Využívaný je také klubový web či 

plakáty. Také před a po utkání pomocí rozhlasové relace vedení klubu poděkuje 

sponzorům. 

5.5.4.2 Sponzoring SK Horní Měcholupy 

Klub nabízí svým partnerů omezené množství reklamních ploch, jedná se 

především o reklamu ve sportovním areálu, na oficiálních internetových stránkách nebo 

v tištěných médiích. V areálu jsou panelové reklamní plochy, nástěnky a vývěsky. Klub 

ale nenabízí možnost pronájmu panelu za paušální částku, vždy se jedná o individuální 

domluvu mezi sponzorem a vedením klubu. Reklamu na dresech Měcholupy aktuálně 

nenabízejí. Reklamní balíčky pro sponzory klub také nemá předem připraveny. 

Hlavním partnerem klubu je Městská část Praha 15. Dalším významným 

sponzorem je Auto ESA. Každý rok oddíl s partnery vyjednává o podmínkách vzájemné 

spolupráce nanovo a nepovedlo se mu zatím domluvit dlouhodobější kontrakt, ale oba 

hlavní partneři klubu s ním spolupracují již delší dobu. 

Ještě před dvěma lety SK Horní Měcholupy měl také partnerství s firmou 

Umbro, která klubu dodávala vybavení, tj. kopačky, míče, dresy apod., ale bohužel se 

nepodařilo tuto spolupráci dále prodloužit. Manažer klubu neupřednostňuje ani finanční, 

ani barterové plnění a je přesvědčen, že by rozdělení mělo v případě místního klubu být 

rovnoměrné. Bohužel ale kvůli nezájmu o kopanou na nižší úrovni to má pražský klub 

se sponzory a firmami, které by mohly podporovat oddíl, velmi složité. 
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SK Horní Měcholupy se snaží oslovit případné partnery jiným způsobem, než je 

samotné nabízení reklamních ploch. Sponzorům nabízí pronájmy, které může klub 

zajistit v rámci místního areálu, tedy hřišť, ale i tenisových kurtů a zázemí. Pro hlavní 

partnery klubu se dokonce pořádají tenisové turnaje. Při jednání s potenciálními nebo 

stávajícími partnery tak nabízí klub především možnost sportovního vyžití a pořádání 

firemních akcí. 

Klub se snaží oslovovat potenciální sponzory hlavně v rámci regionu a snaží se 

také využít osobních kontaktů členů vedení, ať už s politiky nebo zástupci firem. 

Přestože jsou Měcholupy farmou Viktorie Žižkov, tak mezi kluby smluvní vztah o 

partnerství a finanční či jiné podpoře ze strany sponzorů Viktorie, není. 

5.5.4.3 Interaktivní marketing – web, facebook SK Horní Měcholupy 

Oddíl má relativně nové webové stránky na adrese www.skhornimecholupy.cz, 

které jsou ale velmi skromné a uživatelsky nejsou příliš přátelské. Sám manažer uvedl, 

že se jedná o jednoduché, informativní stránky. Web klubu je rozdělen do několika 

sekcí, včetně části věnované minulému a následujícímu utkání A-mužstva, ale stejně 

jako internetové stránky Štěchovic ani zde není možnost komunikace fanoušků přímo 

s klubem. Dále je zde složka věnovaná odkazům na spřátelené stránky a v horní části je 

oblast věnovaná prezentaci partnerů. Na stránkách bohužel chybí složky, jako jsou 

rozhovory, či videa, jež jsou většinou pro fanoušky nejpřitažlivější. 

Nedávno klub také zavedl kontaktní e-mailovou adresu a jednotliví trenéři a 

funkcionáři mají za úkol posílat vždy po víkendu článek s komentářem k dění v týmu i 

aktuální postřehy z posledního utkání, které jsou následně umístěny na web. Mnoho lidí 

si v dotaznících stěžovalo na špatnou aktualizaci a nepřehlednost oficiálních stránek. 

Vše je ale samozřejmě o možnostech a klub nutně potřebuje osobu, jež by se internetové 

komunikaci věnovala, ale momentálně takový člověk v oddílu není. Návštěvnost 

oficiálních webových stránek klubu je cca 300 uživatelů týdně, tedy v průměru 40-50 

denně (10. 3. 2014). 

Klub také dříve využíval facebook pro komunikaci s příznivci, ale vedení bylo 

nuceno tyto stránky zrušit, protože se na nich začaly objevovat vulgarismy a nemístné 

kritiky. Vzhledem k tomu, že klub má k dispozici pouze webové stránky, tak o 

jakémkoli propojení s jinými kanály nemůže být ani zmínky. Tím, že je ČFL povinně 

nahrávaná, tak je občas nějaký videozáznam umístěn na webové stránky. Dále je na 
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stránkách odkaz na online přenosy. Náhled internetových stránek klubu je uveden 

v příloze. 

5.5.4.4 Komunikace prostřednictvím tištěných médií SK Horní Měcholupy 

Klub dříve více pracoval i s komunikací přes tištěná média, ale z finančních i 

personálních důvodů od toho postupně ustupoval. V minulosti byly pro fanoušky 

připravovány například klubové programy. Klub nyní využívá Hlasatel Městské části 

Prahy 15, kde občas umístí článek o dění v klubu a úspěšnosti týmů. Z tištěných médií 

jsou to pak už jen pražské nebo celorepublikové noviny, kde se objevují většinou ale 

pouze výsledky klubu a jeho umístění. 

5.5.4.5 Komunikace prostřednictvím merchandisingu SK Horní Měcholupy 

Ani klubový merchandising není v měcholupském fotbalovém oddíle příliš 

rozvinut. Fanouškům klub nabízí dresíky do auta, šály, čepice a kšiltovky. Počet 

prodaných kusů klubových produktů se podle manažera ročně pohybuje v jednotkách, 

maximálně v desítkách kusů. 

5.5.4.6 Komunikace pomocí doprovodných akcí a klubových soutěží SK Horní 

Měcholupy 

Klub momentálně žádné doprovodné akce z personálních a finančních důvodů nenabízí 

a ani takovéto akce nechystá v jarní části sezóny, což se rovněž projevilo 

v nespokojenosti fanoušků s tímto faktorem. Jedinou aktivitou jsou v tomto směru 

ankety umístěné na klubovém webu. 

5.5.5 PEST analýza SK Horní Měcholupy 

 V této kapitole jsou opět zmíněny pouze specifika PEST analýzy týkající se 

klubu SK Horní Měcholupy. 

Politické a právní faktory 

V minulosti byla spolupráce s pražským magistrátem i místní Městskou částí 

Prahy 15 lepší a jednodušší. Dnes je situace značně odlišná, protože financí ve sportu 

obecně ubývá a je jich nedostatek prakticky ve všech klubech. Přesto ale ředitel klubu 

označil spolupráci s magistrátem, ale i MČ Prahy 15 za pozitivní. Klub by uvítal 

vytvoření pracovní pozice na Úřadu městské části Praha 15, kdy by tento pracovník měl 

na starosti prezentaci všech sportovních klubů na tomto území.  
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Ekonomické faktory 

 Shánění finančních prostředků je problematické ve více klubech a ani SK Horní 

Měcholupy není výjimkou. Klub má přesto oproti ostatním jistou výhodu, jelikož se 

nachází v nejbohatším regionu České republiky, který je zároveň sídlem mnoha 

úspěšných firem, tedy i potenciálních partnerů klubu. 

Sociální faktory 

Městská část Praha 15 měla dle posledního sčítání 45 641 obyvatel, což je ze 

zkoumaných měst či částí obcí zdaleka nejvíce. Je nutné ale podotknout, že v Praze 

existuje nepřeberné množství možností kulturního a sportovního vyžití a konkurence je 

zde obrovská, a proto i návštěvnost nižších soutěží, tedy i ČFL, je obecně poměrně 

nízká. 

 Stejně jako FK TJ Štěchovice je klub spíše rodinného typu a snaží se o utužení 

vzájemných vztahů mezi klubem a fanouškem například pořádáním společenských a 

sportovních setkávání. 

Technické a technologické faktory 

 Umělá tráva a obě hřiště s umělým osvětlením. 

5.5.6 SWOT analýza SK Horní Měcholupy 

 Analýza u týmu SK Horní Měcholupy proběhla opět obdobným způsobem jako 

u předchozích týmů. V následující tabulce jsou zmíněna pouze specifika pražského 

klubu. 

 

Tabulka 7 SWOT analýza SK Horní Měcholupy 

SILNÉ STRÁNKY PROČ 

Spolupráce s Viktorií Žižkov (farma) a 

okolními kluby 

Možnost půjčování hráčů (z Viktorie vždy 3 na 

zápas) a hostování (Tempo, Kolovraty) 

Sportovní areál Umělá tráva, osvětlené hřiště, pronájem ten. kurtů 

Práce s mládeží Fotbalová třída (ZŠ Nad Přehradou) 

Nižší náklady na platy hráčů Hráči pobírají pouze bonusy za získané body 

Ředitel klubu Věnuje se klubu na plný úvazek 

Billboard Propagace na ulici Hornoměcholupská 

Pořádání turnajů a firemních akcí pro 

partnery 

Protislužba pro partnera (doplnění reklamy) 
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SLABÉ STRÁNKY PROČ 

Nedostatek lidských zdrojů Chybí dobrovolníci, kteří by se věnovali např. 

oblasti marketingu, internetové komunikaci apod. 

Nízká divácká návštěvnost Obrovská konkurence v Praze 

Zastaralá tribuna a zázemí Chybí finance na rekonstrukci  

Špatné internetové stránky Chybí chat pro fanoušky, videa apod. 

Nedostatečná komunikace vedení 

s příznivci klubu 

Zanedbávání komunikace s fanoušky, klub se jí 

příliš nevěnuje 

Špatný marketing Chybí klubové programy, doprovodný program, 

nedostatečný sortiment propagačních předmětů, 

maskot, fanklub, absence zvýhodněných 

permanentek 

Chybí stránky na facebooku Vedení je po incidentech zrušilo 

PŘÍLEŽITOSTI PROČ 

Dotace města na provoz a údržbu stadionu Klub by provoz nebyl schopen hradit zcela ze 

svého rozpočtu 

Umístění klubu v Praze Možnost spolupráce s pražskými týmy, v Praze je 

sídlo mnoha firem, tedy i potenciálních sponzorů 

Užší spolupráce s Městskou částí Prahy 

15 

Vytvoření pracovní pozice v rámci MČ 

komunikace a prezentace klubů (správa 

webových stránek apod.) v MČ Praha 15 

HROZBY PROČ 

Ztráta partnerů Nezájem partnerů v případě sestupu z ČFL 

Poloha klubu Konkurence sport. a kultur. akcí a klubů v Praze 

Neschválení dotace na rekonstrukci 

zázemí 

Nedostatek financí MČ Prahy 15 na tento projekt 

Florbal Ubírá fotbalu mládež 

Zdroj: Čmakal (2014) 

 Klub je smluvní farmou momentálně druholigové Viktorie Žižkov a byl jedním 

z průkopníků této formy spolupráce. To je pravděpodobně také jeho největší devizou, 

jelikož každý víkend získává zdarma několik hráčů a může tak posilovat svůj kádr. 

Bohužel ale nikdy dopředu neví, které hráče jim Viktoria uvolní. Další silnou stránkou 

je celý sportovní areál, který má klub nadstandardní, přesto by určité investice do 

budoucna jistě potřeboval. Klub proto nyní momentálně jedná s místními zastupiteli a 

magistrátem o dotaci, jež by pokryla rekonstrukci zázemí. Měcholupy dávají velký 
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důraz na kvalitní rozvoj a výchovu mládeže, což dokazuje i fotbalová třída, kterou ve 

spolupráci s Tempem provozuje Základní škola Nad Přehradou. 

Díky systému odměn hráčů A-mužstva také Měcholupy, v porovnání s ostatními 

kluby neutrácí obrovské sumy pouze na tuto položku. To může být ale také slabinou, 

protože někteří hráči dají jistě přednost kvalitnější smlouvě v jiném klubu, což se i 

v minulosti mnohokrát stalo. Pozitivem je i to, že ředitel klubu se věnuje kopané na plný 

úvazek a má tedy dostatek času na starosti s klubem spojené. Přesto klub trpí 

nedostatkem lidských zdrojů, což je patrné především v oblasti marketingu. Klub se ve 

spolupráci s Městskou částí Prahy 15 snaží vytvořit pozici, která by tuto oblast zastala 

pro více oddílů v této části Prahy. Nabízí se také možnost spolupráce se studenty, ale i 

s hráči klubu, kteří by se do těchto aktivit více zapojili. Klub má i díky obrovské 

pražské konkurenci velmi slabou diváckou návštěvnost, kterou ale ani opomíjením 

marketingu příliš nepodpoří. 

Poloha klubu v hlavním městě je zároveň obrovskou příležitostí, jelikož může 

velmi intenzivně spolupracovat s ostatními kluby (ať už se jedná o hostování či jinou 

formu spolupráce), ale zároveň velkou hrozbou, protože v Praze je velké množství 

sportovních a kulturních akcí a získat v této konkurenci diváka je velmi obtížné. Velkou 

hrozbou je pro klub také úbytek mládeže kvůli velkému rozvoji florbalu v metropoli, 

kde tento mladý sport neustále rozšiřuje svou základnu. 

5.6 Analýza fanoušků vybraných klubů ČFL 

Tato kapitola navazuje na analýzu fanoušků u jednotlivých týmů a zahrnuje 

hodnocení fanoušků všech zkoumaných klubů dohromady, tedy FK TJ Štěchovice, TJ 

Jiskra Domažlice i SK Horní Měcholupy. 

Výzkum prokázal, že přes 55 % diváků navštěvuje utkání klubu 6 a více let a 

pouze jedna třetina z dotazovaných začala navštěvovat zápasy klubů až po postupu do 

divizní soutěže a poté do ČFL. Nejnižší věrnost byla zaznamenána u měcholupských 

fanoušků, kde pouze 36 % příznivců navštěvuje utkání přes 6 let. To patrně souvisí 

s nedávnou obměnou hráčského kádru a vedení klubu. 

V následující otázce týkající se loajality ke klubu diváci uváděli četnost návštěvy 

stadionu. Téměř 3/4 respondentů uvedlo, že navštěvují pravidelně všechna domácí 

utkání mužstva. 19 % fanoušků pak cestuje i na venkovní utkání, kdy se jedná 

především o členy fanklubů, například u Štěchovic je to až 35 příznivců. 
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Graf 8 Pravidelnost návštěvy utkání klubů 

 

Zdroj: Čmakal (2014) 

 Další otázky už byly zaměřeny na marketingovou komunikaci s fanoušky klubu 

prostřednictvím oficiálních internetových stránek. Přes 72 % oslovených fanoušků 

klubu navštěvuje oficiální webové stránky oddílu, z nichž někteří navštěvují klubový 

web dokonce denně, ale více než polovina z nich uvedla, že webové stránky klubu 

navštěvují pouze několikrát měsíčně. Toto číslo naznačuje důležitost internetových 

stránek v dnešní době a mělo by pro kluby znamenat další impulz pro zlepšení této 

komunikace, poněvadž zájem ze strany fanoušků je patrný. 

 Internetové stránky jsou jedním z hlavních komunikačních kanálů a kluby 

mohou pomocí tohoto média poskytovat neomezené množství informací. Fanoušci 

nejčastěji vyjadřovali přání o větší množství videí a fotografií, jež jsou pro diváky velmi 

přitažlivé. Dále zmiňovali častější aktualizace a podrobnější informace o hráčích, které 

na klubových webech prakticky chybí. Také by chtěli mít větší možnost zapojit se do 

dění v klubu prostřednictvím dotazů, vyjádření názorů apod. Několik fanoušků také 

zmínilo možnost objednání merchandisingových předmětů přes webové stránky klubu. 

Graf 9 Co fanoušci postrádají na internetových stránkách klubů 

 

Zdroj: Čmakal (2014) 
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 Další otázka se týkala návštěvy facebookových stránek klubu. Pouze 37 % 

respondentů uvedlo, že navštěvuje tyto stránky pravidelně nebo alespoň občas (nejvýše 

7 x měsíčně). Z toho téměř 3/4 těchto fanoušků uvedlo, že se jim stránky „líbí.“ 

Facebook je fenomén moderní doby, ale přesto stále zůstává záležitostí mladších 

ročníků a nedosahuje popularity webových stránek. Odpovědi na otázku také naznačují, 

že zdaleka ne každý fanoušek zaregistroval facebookové stránky, proto by bylo dobré je 

více propagovat, například propojením s oficiálními stránkami klubu. Navzdory 

rostoucí oblibě tohoto komunikačního média se ředitel SK Horní Měcholupy rozhodl 

tento kanál zrušit z důvodu vulgarity příspěvků. 

 Oficiální internetové stránky a facebook klubu označilo za nejlepší zdroje 

informací přes 56 % všech respondentů. Oblibě se ale také těší velmi kvalitně 

zpracované tištěné klubové programy (především Štěchovice), denní tisk (v případě 

Domažlic – Domažlický zpravodaj) a plakáty přímo u vchodu stadionu (billboard u 

sportovního areálu v Měcholupech). 12 dotazovaných také uvedlo jako nejlepší zdroj 

informací zástupce klubu či své známé. 

Graf 10 Jaký komunikační kanál nejlépe informují fanoušky o dění v klubech 

 

Zdroj: Čmakal (2014) 
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 Průzkum rovněž prokázal, že diváci vybraných klubů nejsou příliš nároční a 
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přestože v komunikaci klubu fanoušci zmiňovali mnoho nedostatků, tak jsou vesměs 

s množstvím informací, které klub svým příznivcům poskytuje, spokojeni, a to více než 

ze 77 % spokojeni. Největší nedostatky v tomto ohledu shledávají příznivci Měcholup. 

 Spokojenost fanoušků s vybranými faktory se věnovala následující otázka. 

Největším nedostatkem klubů jsou dle diváků doprovodné programy při utkání. 

S komunikací a prezentací svého klubu není spokojeno 30 % respondentů. Přehlednost 

webových stránek hodnotí negativně přes 42 % dotazovaných, a proto by kluby svou 

internetovou prezentaci měly zlepšit. Nejlépe vnímají webové stránky fanoušci 

Štěchovic. Nabízený sortiment propagačních předmětů je naopak pro návštěvníky 

utkání dostačující. Největší nespokojenost s danými faktory vykazují opět 

hornoměcholupští fanoušci a nutno podotknout, že zcela po právu. 

Graf 11 Spokojenost fanoušků vybraných klubů s uvedenými faktory 

 

Zdroj: Čmakal (2014) 
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 Největší vliv na návštěvu stadionu, diváci  uváděli (počet):  

1. Den a hodina utkání (144) 

2. Atraktivita soupeře (141) 

3. Výkony a bojovnost (102) 

 Následující otázka se věnovala sponzoringu, kde bylo účelem zjistit, zda 

fanoušci znají partnery klubu, a tím argumentovat partnerům, že má význam vynaložit 

finance na reklamu v ČFL. Pouze necelá polovina fanoušků (43 %) v průzkumu uvedla, 

že zná hlavní partnery klubu. Nejčastěji byly zmiňovány následující firmy: v případě 

Štěchovic STAVA s.r.o. (71 x), ČEZ (23 x) a Exchange (11 x); u Domažlic to byly 

firmy Dotiko s.r.o. (88 x), 71 x bylo zmíněno město Domažlice a Strabag a.s. (14 x); u 

měcholupského oddílu fanoušci uváděli Městskou část Prahy 15 (13 x), bývalého 

partnera klubu Umbro zmínili dokonce 9 x a Auto ESA (8 x). 

 Poslední otázka dotazníku měla reflektovat přání fanoušků na vylepšení. 

Ukázalo se, že každá skupina respondentů má jiné požadavky, a proto nelze dělat 

jednoznačné závěry. Mladší respondenti by uvítali především vylepšení internetové 

komunikace (rozšíření sekce videí, chat, rozhovory) a tipovací soutěže, starší naopak 

možnost hromadné jízdy autobusem na venkovní utkání a obě skupiny se shodovaly na 

nutnosti vylepšení přestávkových programů. Štěchovičtí fanoušci také 4 x uvedli lepší 

spolupráci s ostatními mužstvy, domažličtí pak 2 x požadovali zavedení představení 

roztleskávaček a měcholupští by uvítali předzápasovou prezentaci soupisek (6 x). 

Graf 12 Jaké vylepšení by fanoušci klubů uvítali, popřípadě co jim při návštěvě utkání chybí 

 

Zdroj: Čmakal (2014) 
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 Z hlediska členění fanoušků do skupin dle věku byla nejpočetnější kategorie 19-

33 let (33 %) a další necelou třetinu tvořila skupina 34-48 let. Výzkum také ukazuje, že 

téměř polovinu fanoušků tvoří místní občané. U Štěchovic a Měcholup značná část 

dotazovaných dojíždí za utkáním více než 20 km, pravděpodobně se jedná o příbuzné 

hráčů, kteří z většiny pochází právě z hlavního města či v případě Měcholup z celého 

Středočeského kraje. Nejvíce respondentů pak uvádí jako nejvyšší dosažené vzdělání 

středoškolské s maturitou (40 %). Největší podíl vysokoškolsky vzdělaných příznivců je 

logicky u pražského klubu. 

Průměrný fanoušek vybraných klubů ČFL 

Z výsledků výzkumu byl sestaven profil průměrného fanouška FK TJ Štěchovice, který 

je znázorněn v následující tabulce. 

Tabulka 8 Průměrný fanoušek vybraných klubů ČFL 

Utkání klubu navštěvuje 6 a více let 

Navštěvuje pouze domácí utkání klubu 

Pohlaví muž 

Věk 19-33 

Bydliště místní 

Nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou 

Pracovní vztah zaměstnaný / OSVČ 

Zdroj: Čmakal (2014) 

5.7 Porterova analýza konkurenčních sil ČFL 

 Pomocí Porterova modelu pěti sil jsem zkoumal vlivy, které v konkurenčním 

prostředí v oblasti Prahy a okolí, respektive Domažlicka, působí na jednotlivé kluby a 

určil jsem ty, jež mají pro kluby a jejich budoucí rozvoj větší nebo menší význam. 

Analyzování konkurenčních sil vybraných klubů probíhalo se zástupci vybraných 

mužstev. Analýzu mikroprostředí pomocí Porterova modelu však nelze aplikovat ve 

standardní podobě, protože je nutné brát v potaz specifika fotbalových klubů. 

5.7.1 Konkurence 

Paradoxně výhodou FK TJ Štěchovice a TJ Jiskra Domažlice je, že se kluby 

nacházejí v menších městech, na jejichž území se nevyskytuje žádný další fotbalový 

klub. Fanoušci zde tak nejsou rozděleni na nesmiřitelné tábory a kdo má zájem 

zhlédnout třetiligové utkání, míří na fotbalové stadiony těchto klubů. Opačná je situace 
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v případě SK Horní Měcholupy, který se nachází v Praze, kde je logicky nejvyšší 

výskyt prvoligových, druholigových i třetiligových fotbalových klubů. To ale 

neznamená, že Štěchovice a Jiskra nemají konkurenty, naopak v okolí Domažlic i 

Štěchovic se nachází celá řada fotbalových klubů, protože i v sebemenší vesnici v ČR se 

zpravidla nalézá fotbalové hřiště a fotbalový oddíl, ale ani jeden z nich nedosahuje takto 

vysoké výkonnostní úrovně.  

V případě kopané, ale i ostatních sportů, se však nejedná o klasickou 

konkurenci, jak ji známe z prostředí běžných firem. Manažeři všech klubů se naopak 

shodují, že se s okolními kluby snaží spíše spolupracovat než si navzájem konkurovat. 

Konkurenci mezi kluby v regionu naopak vítají, protože vzájemná utkání mají o to větší 

náboj a vždy přilákají velké množství diváků. 

5.7.2 Substituty 

 Fotbal není jediným sportovním odvětvím, jehož soutěž se hraje v daných 

regionech. Ve Štěchovicích se kromě fotbalového klubu začíná stále více prosazovat 

tenisový klub. V případě Domažlic je nabídka sportovního vyžití ještě mnohem větší, 

od tenisového oddílu, až po volejbalový či hokejový klub. Všichni zástupci klubů se 

navíc shodují, že obrovskou hrozbou pro fotbalové kluby je florbal, jenž je velmi 

populární u mladých lidí a v některých oblastech začíná přebírat pozici nejmasovějšího 

sportu. 

5.7.3 Potenciální konkurence 

 Z hlediska domažlické kopané je potenciálním konkurentem především místní 

hokejový klub HC Domažlice, který byl založen v roce 2008 a postupně si vybudovává 

pozice v mládežnických kategoriích. V případě postupu tohoto klubu do vyšších soutěží 

v kategorii dospělých by fotbalovému klubu hrozil i odliv části fanoušků. U FK TJ 

Štěchovice je podobná paralela v případě tenisového klubu, jenž ubírá místní kopané 

především mladé hráče. Zástupci FK TJ Štěchovice nezájem mládeže o kopanou 

diskutují již několik let a snaží se najít řešení. U mládeže klub spolupracuje s okolními 

týmy (Slovan Hradištko, Sokol Slapy) a také od následující sezóny s davelskou 

Povltavskou fotbalovou akademií, která postoupí do 1. žákovské ligy. Potenciálními 

konkurenty jsou nicméně všechny sportovní oddíly v regionech, jež by mohly 

dosáhnout stejné nebo vyšší výkonnostní úrovně, a tím přilákat větší množství 

příznivců. 
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5.7.4 Dodavatelé 

 Za dodavatele fotbalových klubů se dají označit především jejich partneři, bez 

nichž by kluby nemohly na takovéto úrovni fungovat. V případě FK TJ Štěhovice je 

obrovskou hrozbou závislost na jednom sponzorovi, konkrétně firmě STAVA s.r.o. 

Pokud by z jakéhokoli důvodu tato firma nemohla či nechtěla dále sponzorovat klub, 

bylo by to pro oddíl takřka likidační. Reálné by bylo jeho fungování na okresní, 

maximálně krajské úrovni. Domažlice tuto hrozbu dokonce musí aktuálně řešit. Tři 

z hlavních partnerů klubu podporovali místní fotbalový oddíl především kvůli 

pracovním aktivitám, které v regionu měli. Ty ovšem koncem roku 2013 pominuly a 

klub je tak před obrovskou výzvou tuto spolupráci obnovit nebo najít partnery nové. 

Klub musí každoročně sehnat částku 4-5 milionů korun, což je na Domažlicku takřka 

nadlidský úkol. Hrozbě ze strany partnerů čelí i SK Horní Měcholupy, který nedávno 

ztratil jednoho z hlavních sponzorů- výrobce sportovního vybavení značky Umbro. 

Každý rok začíná tento „boj“ nanovo, protože smlouvy bývají většinou uzavírány pouze 

s jednoletou platností. Sponzorům se věnuji v předchozích kapitolách, kde je situace 

jednotlivých klubů rozebrána podrobněji. 

5.7.5 Zákazníci 

 Zákazníci, kteří si kupují fotbalové utkání jako primární produkt klubu, jsou 

diváci na tribunách. Právě o ně by kluby měly nejvíce pečovat, protože nebýt fanoušků, 

tak o fotbal není zájem ani ze strany sponzorů a médií a kluby by z důvodu nedostatku 

finančních prostředků prakticky zanikly. Dle manažerů je právě rostoucí síla zákazníků 

jednou z nejvýznamnějších hrozeb. Tím, jak si zákazník, respektive divák, může vybírat 

z velkého a prakticky neomezeného počtu sportů a sportovních či jiných kulturních 

zážitků, jeho kompetence z tohoto hlediska je obrovská a neustále roste. Pozice 

zákazníka je neustále silnější i tím, jak roste poptávka po stále kvalitnějších službách. 

Tím se také vytváří tlak nejen na zlepšování prostředí fotbalových stadionů a atraktivitu 

hry, ale také na nutnost zdokonalování v oblasti marketingu a komunikace s fanoušky i 

v prostředí ČFL. Fanoušci vybraných klubů byli podrobněji zkoumáni v předchozí 

kapitole. 

5.8 Konkurenční prostředí vybraných klubů ČFL 

 Fotbalové kluby musí neustále obměňovat a modernizovat služby pro diváky a 

využívat moderní technologie, protože to současný fanoušek vyžaduje. Jestliže chtějí 
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jednotlivé fotbalové kluby v tomto proměnlivém prostředí, byť i na úrovni ČFL, uspět, 

musí být velice flexibilní a vždy o krok napřed před svou konkurencí. V následujících 

dvou kapitolách jsem se pokusil vybrané fotbalové kluby poměřit vzájemně mezi sebou. 

Ve třetí pak porovnávám marketing vybraných klubů s marketingem podprůměrného 

klubu Gambrinus ligy 1. FK Příbram. 

 Nutné je dodat, že fotbalové kluby si nejen konkurují, ale měly by se pokusit 

spíše spolupracovat. Všichni zpovídaní funkcionáři k tomu také tímto způsobem 

přistupují. 

5.8.1 Analýza konkurence vybraných klubů ČFL – dotazníkové šetření fanoušků 

 První porovnání mezi kluby je výsledkem vyhodnocení 12. otázky 

z dotazníkového šetření, kdy fanoušci hodnotili na stupnici spokojenosti níže uvedené 

faktory, týkající se samotné návštěvy utkání, ale i marketingových aktivit. Příznivci 

klubu vybírali vždy jednu možnost na stupnici: Velmi spokojen (přiřazuji hodnotu 1), 

spíše spokojen (2), spíše nespokojen (3), velmi nespokojen (4). Kolonku „neumím 

rozhodnout“ do výsledného hodnocení nezahrnuji. Pro každý faktor jsem vypočítal 

průměrné hodnocení a výsledná známka je průměrem všech hodnocení daného týmu. 

Tabulka 9 Analýza konkurence vybraných klubů ČFL – dotazníkové šetření 

Faktor Štěchovice Domažlice Měcholupy 

Atmosféra utkání 1,81 1,91 2,57 

Kvalita hráčského kádru A-mužstva 1,67 1,86 2,12 

Atraktivita hry 2,08 1,99 2,60 

Doprovodný program při utkání 2,57 2,78 3,45 

Komunikace a prezentace klubu 2,16 2,17 3,00 

Cena vstupného 1,93 2,02 2,52 

Sortiment propagačních předmětů 2,05 2,15 3,09 

Cena propagačních předmětů 2,03 2,37 2,96 

Kvalita občerstvení na stadionu 1,68 2,91 2,37 

Sortiment občerstvení 1,85 2,66 2,35 

Možnosti parkování 2,21 1,54 1,77 

Přehlednost webových stránek 2,08 2,56 2,75 

Výsledná známka 2,01 2,24 2,63 

Zdroj: Čmakal (2014) 
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Hodnocení na základě výsledku dotazníkového šetření u fanoušků vybraných 

klubů ČFL nejlépe vyznělo pro třetiligového nováčka FK TJ Štěchovice s průměrnou 

známkou 2,01. S výsledným průměrem 2,24 se v těsném závěsu umístil tým TJ Jiskra 

Domažlice. Nejhůře dopadl tým SK Horní Měcholupy - s větším odstupem (2,63). 

Musím podotknout, že hodnocení bylo zcela jistě poznamenáno náročností diváků, která 

je v případě Domažlic vyšší než ve Štěchovicích, kde ještě doznívá pozitivní postupová 

euforie. Tento jev se také značně projevil na prvních třech faktorech, tedy atmosféře 

utkání, kvalitě kádru a atraktivitě hry. Vliv na hodnocení má jistě i návštěvnost 

stadionu, kdy se jak Štěchovice, tak Domažlice těší slušnému zájmu příznivců (300-500 

diváků), zatímco Měcholupy nikoli. Dále hodnocení určitě ovlivňovala úspěšnost a 

umístění klubu vzhledem k očekávání fanoušků. 

Nejnižší průměrné známky byly zpravidla u doprovodného programu, v kterém 

mají všechny kluby značné rezervy, a přestože se v Domažlicích snaží vyvíjet jisté 

aktivity i v tomto směru, divákům to patrně nestačí. Též komunikaci a prezentaci klubu 

nevnímají fanoušci příliš pozitivně. Diváci jsou spíše spokojeni s cenou vstupného, ale 

přesto se vždy najdou tací, kterým 40 – 50 Kč vynaložených na třetiligové utkání 

připadá příliš. U sortimentu merchandisingu to bylo podobné a odpovídá tomu, jaká je 

nabídka upomínkových předmětů klubu, jež je například v Měcholupech na horší 

úrovni. Občerstvení bylo nejlépe fanoušky hodnoceno ve Štěchovicích, což je dáno 

nejen jeho kvalitou, ale i osobou, která má restauraci na hřišti v pronájmu a u místních 

příznivců se těší velké oblibě. Naopak problém s tímto faktorem mají v Jiskře, kde 

manažer přiznal, že nespokojenost fanoušků s občerstvením musí pro jarní část sezóny 

řešit. Plochy parkoviště jsou dle příznivců značným nedostatkem pouze u FK TJ 

Štěchovice. Poslední bod se opět týkal marketingové komunikace, kdy přehlednost 

webu a spokojenost s ním vnímají fanoušci opět rozdílně. Největší spokojenost 

vykazovali štěchovičtí příznivci, naopak jako nedostatečný ho vnímají ti měcholupští. 

5.8.2 Analýza konkurence – scoring model – analýza marketingové komunikace 

vybraných klubů 

Pro ucelenější a realističtější hodnocení a komparaci marketingových aktivit, 

respektive marketingové komunikace směrem k fanouškům vybraných klubů, jsem 

využil hodnocení „pracovní skupiny“, která je blíže specifikována v kapitole „Analýza 

konkurence.“ Skupina posuzuje jednotlivé faktory marketingové komunikace. Na 

základě dotazníkového šetření byly jako nejdůležitější vybrány webové stránky klubu, 
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facebook a tištěná média, a proto mají ve výsledném hodnocení vyšší váhu. Respektive 

se u těchto faktorů sčítá celkový dojem a průměrná známka z podpoložek, které byly na 

základě diskuze ve skupině stanoveny. V případě internetových stránek je součet 

hodnocení podpoložek dělen šesti, stejně tak u facebooku, u tištěných materiálů je dělen 

třemi. Přehled výsledků je shrnut v následující tabulce. 

Tabulka 10 Analýza konkurence – scoring model 

HODNOCENÝ FAKTOR Štěchovice Domažlice Měcholupy 

Webové stránky – celkový dojem 3,50 3,58 2,33 

Přehlednost 0,63 0,58 0,47 

Obsah 0,54 0,72 0,44 

Aktualizace 0,53 0,63 0,47 

Vzhled a design 0,58 0,39 0,43 

Uživatelnost 0,61 0,56 0,51 

Přitažlivost 0,60 0,56 0,39 

Facebook – celkový dojem 2,67 3,00 1,58 

Počet „like“ 0,40 0,64 0,28 

Aktualizace příspěvků 0,33 0,51 0,24 

Počet komentářů 0,36 0,49 0,26 

Originalita příspěvků 0,46 0,51 0,28 

Vzhled a design 0,39 0,42 0,24 

Přitažlivost (videa, fotky…) 0,38 0,54 0,24 

Tištěné materiály – celkový dojem 3,92 3,58 2,17 

Plakáty 1,19 1,39 0,97 

Klubové programy 1,44 1,17 0,44 

Brožury 1,08 1,28 0,61 

Rozhlas 2,83 3,50 2,92 

Masmédia (TV, tisk) 2,67 4,08 3,00 

Merchandising 3,67 3,92 2,50 

Doprovodný program 1,83 3,08 1,25 

SOUČET BODŮ 30,61 35,13 22,03 

Zdroj: Čmakal (2014) 

 Z této analýzy vyplynulo, že nejkvalitnější marketingovou práci, vzhledem 

k podmínkám a okolnostem, odvádí v klubu TJ Jiskra Domažlice (35,13). Relativně 

vysokou úroveň si dle hodnocení drží také činovníci v FK TJ Štěchovice (30,61), 

naopak tým SK Horní Měcholupy (22,03) marketingové aktivity jednoznačně 

zanedbává. Z hlediska webových stránek si stojí Štěchovice a Domažlice velmi 

vyrovnaně. Jiskra má na svých stránkách velmi zajímavý obsah, především Jiskra TV a 
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diskuze jsou hodnoceny pozitivně. Naopak štěchovický web je pro hodnotitele 

přehlednější a i vzhledově přitažlivější. Webové stránky SK Horní Měcholupy 

zaostávají téměř ve všech aspektech. 

 Na facebooku je nejaktivnější opět Jiskra, která počtem fanoušků, jimž se 

stránky líbí, i vzhledem k velikosti města, nemá konkurenci. Rovněž samotná originalita 

příspěvků je hodnocena nejlépe u tohoto týmu. Měcholupské stránky na facebooku byly 

hodnoceny velmi negativně a v průběhu února byly dokonce vedením klubu zrušeny. 

 Za tištěné materiály dostal nejvyšší známku FK TJ Štěchovice, kdy hodnotitelé 

velmi pozitivně vnímali především klubový program, který by směle mohl konkurovat 

těm, jež jsou k dispozici v rámci Gambrinus ligy. Domažličtí funkcionáři se snaží 

fanouškům také vyjít vstříc a především plakáty byly dle skupiny velmi kvalitně 

provedeny. SK Horní Měcholupy i v tomto směru značně zaostával. U rozhlasu se 

projevila výhoda Domažlic, kdy zápasy A-mužstva doprovází komentátor. Z hlediska 

masmédií vyšly z hodnocení opět nejlépe Domažlice, kdy skupina zohlednila především 

prezentaci klubu v přímém televizním přenosu na stanici ČT Sport. Také četnost médií 

v Praze napomohla lepšímu hodnocení SK Horní Měcholupy. Nabídka produktů 

s logem klubu je ve vybraných oddílech odlišná. Pozitivně byla hodnocena možnost 

objednat merchandisingové zboží z domova u domažlického klubu. Z hlediska 

marketingové komunikace vůči fanouškům vybraných klubů, byl stejně jako u 

příznivců, nedostatečně hodnocen doprovodný program. Jediný z týmů, který se snaží 

nabídnout divákům zajímavější doprovodný program, jsou Domažlice. 

Samozřejmě ani toto hodnocení nemusí být zcela objektivní, ale to už bývá 

koloritem každé analýzy, která zkoumá tzv. měkká kritéria, jež se velmi obtížně 

kvantifikují.  

5.8.3 Analýza konkurence – porovnání marketingu klubů ČFL s 1. FK Pŕíbram 

 V této části analýzy porovnám marketingové aktivity zkoumaných klubů 

s účastníkem Gambrinus ligy, klubem 1. FK Příbram. Pro možnost srovnání jsem využil 

některé údaje z bakalářské práce Jakuba Molnára, jenž se ve své práci věnoval 

marketingovému mixu 1. FK Příbram. Samozřejmě kluby působící v České fotbalové 

lize a kluby Gambrinus ligy nelze hodnotit dle stejného měřítka ani po sportovní, ani po 

marketingové stránce. Jako vzor fotbalového marketingu by v českém prostředí mohly 

posloužit AC Sparta Praha či FC Viktoria Plzeň, to je ovšem naprosto jiná dimenze. 

Proto jsem se rozhodl porovnat marketingovou komunikaci s klubem z menšího města 
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(Příbram – cca 34 tis. obyv.) i nižšími finančními možnostmi. Přesto už samotný 

rozpočet klubů o mnohém napovídá. Rozpočet fotbalového oddílu 1. FK Příbram byl 

v loňské sezóně 40 mil. Kč, což je desetinásobek až dvacetinásobek budgetu mnou 

vybraných klubů ČFL. Zatímco Příbram je profesionálním fotbalovým klubem a má i 

v oblasti marketingu odborné pracovníky, tak v případě třetiligových týmů 

marketingovou práci vykonávají většinou dobrovolníci bez patřičného vzdělání a bez 

jakéhokoli honoráře nebo v lepším případě, za minimální finanční ocenění. Peníze jsou 

v těchto případech nahrazovány zapálením a entuziasmem. 

Kvalitu webových a facebookových stránek má jistě příbramský klub vyšší. I 

návštěvnost a počet fanoušků stránek jsou ve zcela jiných hodnotách. Ale například 

zpracování videí (sestřihy z utkání a rozhovory) v podání Jiskry jsou srovnatelné. Ta se 

může Příbrami rovnat i v doprovodném programu, jelikož příbramští nabízejí pouze 

soutěž pro diváky v podobě pokutových kopů. Také celý domažlický sportovní areál je 

v mnohých ohledech srovnatelný, byť ve zmenšeném měřítku. Nabídka suvenýrů 

v podání 1. FK Příbram rovněž není o mnoho rozličnější. A co se tištěné komunikace 

týče, tak si troufám tvrdit, že štěchovický klubový program je v mnoha ohledech 

kvalitnější. 

Spojením štěchovické a domažlické marketingové komunikace by vznikl 

poměrně zajímavý celek, který by se v kvalitě a provedení jistě neztratil ani v první lize. 

Pokud by měly kluby k dispozici více finančních prostředků na marketingovou aktivitu, 

jistě by se průměrným klubům Gambrinus ligy, co se týče marketingové komunikace, 

vyrovnaly. 

Typickou ukázkou, že marketingové aktivity mohou být kvalitní i na nižší 

výkonnostní úrovni, je tým FC Přední Kopanina, který má naprosto precizně 

propracovanou marketingovou komunikaci, především v oblasti internetu. 

Nutné je ale také podotknout, že čteností, množstvím reklamních ploch a 

především zájmem médií, ale i sponzorů a diváků, nemohou tyto kluby těm 

prvoligovým konkurovat. 

5.9 Marketingový výzkum 

 Podstatnou část podkladů pro mou diplomovou práci jsem získal pomocí 

hloubkových rozhovorů se zástupci vybraných klubů, Karlem Holeštou (FK TJ 

Štěchovice), Ivanem Rybárem (TJ Jiskra Domažlice) a Jiřím Jindrou (SK Horní 

Měcholupy). Rozhovory byly pořízeny v průběhu ledna a února 2014 v klubovém 
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zázemí, kdy jsem s každým ze zmiňovaných funkcionářů uskutečnil cca hodinový 

rozhovor, který jsem si zaznamenával na diktafon. Upravený a zkrácený přepis 

rozhovorů je k nahlédnutí v příloze práce.  

Kluby mají v tomto období zimní přestávku, proto si všichni aktéři mohli 

vyčlenit dostatečnou část svého času, za což jim náleží můj velký dík. Přesto 

domlouvání interview nebylo vždy snadné, jelikož už na počátku ledna ve většině klubů 

odstartovala zimní příprava na jarní část sezóny a manažeři museli také řešit tréninkové 

plochy nebo složení týmů, protože je v těchto měsících přestupové období. 

Kluby na úrovni České fotbalové ligy marketingové průzkumy u fanoušků 

neprovádí, proto dva z manažerů dokonce uvítali mou aktivitu a možnost lépe poznat 

názory a přání svých příznivců a snažili se mi ve všech ohledech vyjít vstříc. 

Spokojenost či nespokojenost svých diváků oddíly vnímají především 

prostřednictvím pracovníků, kteří jsou s fanoušky v kontaktu. Kluby tedy nevědomky 

využívají jakýsi „ústní průzkum.“ Zkoumané kluby jsou menší velikosti, a proto 

nespokojenost příznivců řeší jednotliví funkcionáři přímo s danými fanoušky, takže 

určitý feedback od diváků klub má, aniž by musel vytvářet speciální dotazníkové 

šetření. 

5.10 SWOT analýza marketingových aktivit vybraných klubů ČFL 

 Výsledkem zkoumání marketingových aktivit vybraných klubů je sestavení 

SWOT matice, která se věnuje výhradně marketingovým aktivitám klubů ČFL. Popis 

sestavení této analýzy je blíže popsán v metodologické části práce v kapitole věnované 

SWOT analýze. Tato analýza je velmi důležitým podkladem pro sestavení návrhů a 

směřování marketingových komunikací a koncepcí vybraných klubů ČFL. 

Tabulka 11 SWOT analýza marketingových aktivit vybraných klubů ČFL 

SILNÉ STRÁNKY PROČ 

Bývalí ligoví fotbalisté Lákadlo pro fanoušky 

TVCOM, Onlajny.com Video a textové přímé přenosy z utkání ČFL 

Klubové internetové stránky Videa, rozhovory (např. Jiskra TV) 

Klubové programy, merchandising, 

vytváření fanklubů 

Kvalitní doplňkový servis pro příznivce klubů 

Reklama v areálech a na dresech Prezentace partnerů i klubu samotného (loga klubu, 

sponzorů) 
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SLABÉ STRÁNKY PROČ 

Nedostatek financí na marketing Často dobrovolná práce zdarma ve volném čase, 

chybí finanční motivace, postrádání ucelené 

marketingové strategie klubů 

Nedostatek lidských zdrojů Neochota lidí aktivně se zapojit do dění v klubu 

Často chybí chat, fanshop Internetové objednávky, interakce s fanoušky 

Nedostatečné využití potenciálu facebooku Nízká originalita, často pouze odkazy z webu 

Nedostatečné propojení komunikačních 

kanálů 

Web- facebook-youtube, chybí odkazy na webu 

Propojení s TVCOM a Onlajny.com Chybí odkazy na klubovém webu 

Doprovodný program, permanentky, 

maskot 

Kluby divákům nabízejí většinou pouze losování 

vstupenek 

Lepší zapojení fanoušků do dění v klubu Nízká motivace fanoušků pro účast v anketách a 

soutěžích 

PŘÍLEŽITOSTI PROČ 

Nové komunikační technologie Využití potenciálu internetu, facebooku apod. 

Fotbalové osobnosti Využití bývalých ligových hráčů, působících 

v ČFL - založit na nich propagaci pro diváky, 

sponzory 

Komunikace ČFL prostřednictvím FAČR Obdobné projekty jako přenosy na TVCOM, 

prezentace na stránkách FAČR 

Speciální akce pro vybraná utkání Využití speciálních soupeřů (Sparta Praha-B, ligoví 

soupeři) 

Zapojení studentů do marketingu Spolupráce s místními školami – video kroužky  

Prosazení v masmédiích Např. v případě pohárových utkání (Domažlice- 

Plzeň) 

HROZBY PROČ 

Složitá ekonomická situace Nedostatek financí ve sportu, neochota věnovat je 

na marketing 

Mediální obraz fotbalu Korupční a jiné aféry 

Nezájem sponzorů o ČFL Příliš nízká soutěž, málo medializovaná 

Klesající zájem diváků o fotbal Nové záliby, sporty 

Rostoucí požadavky diváků Požadavky na kvalitnější a komfortnější služby 

Zdroj: Čmakal (2014) 
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6  NÁVRH NA ZDOKONALENÍ MARKETINGOVÝCH 

AKTIVIT VYBRANÝCH KLUBŮ ČFL 

 Na základě předešlých analýz byl sestaven návrh na zlepšení v jednotlivých 

oblastech marketingových aktivit pro fotbalové kluby ČFL. Kluby, působící v České 

fotbalové lize, nefungují na profesionální bázi a často trpí nedostatkem pracovníků, 

kteří by se marketingové složce věnovali, a proto celkově postrádají jakýkoli 

marketingový plán. V oblasti marketingu jsou všechny akce spíše nahodilé, než součástí 

důmyslné strategie. Návrh vychází ze SWOT analýzy marketingových aktivit 

vybraných klubů ČFL a je zaměřen na eliminaci jeho slabých stránek a hrozeb a 

posílení kladů nebo využití příležitostí. Současná ekonomická situace klubů 

neumožňuje příliš velké investice, proto by se mělo jednat především o návrhy méně 

finančně náročné, které by bylo možné aplikovat a které by byly realizovatelné. Kluby 

totiž velmi často na oblasti marketingu značně šetří, což se poté projevuje 

v nespokojenosti některých příznivců, protože diváci dnes nepožadují pouze kvalitní 

sportovní výkony a výsledky, ale mají také stále vyšší požadavky na komfortnost 

služeb.  

 Už jen samotná volba termínu domácích utkání se ukázala jako velmi důležitá. 

Otázkou je, do jaké míry mohou samy kluby ovlivnit den a hodinu domácích zápasů. 

Manažeři potvrdili, že je vždy nutné přihlížet k výkopům utkání v okolních obcích a 

městech, jelikož aktivní nebo bývalí fotbalisté jsou jednou z hlavních diváckých skupin. 

Zástupci klubů se shodli, že pro diváka nejlepším termínem je nedělní odpoledne. 

Jedinou nevýhodou v tomto případě je to, že A-mužstvo nastupuje až po rezervním 

týmu, a proto nelze B-tým výrazně posílit z důvodu šetření sil hráčů a střídající hráči 

prvního týmu pak nemají dostatečné herní vytížení. 

 Kluby v ČFL svým příznivcům velmi často nenabízejí možnost zakoupit si 

sezónní permanentku, a pokud ano, velmi špatně to směrem k fanouškům komunikují a 

nenabízejí jim takové benefity, aby je motivovalo si permanentní vstupenku pořídit. 

Jsem přesvědčen, že když budou kluby tuto možnost více propagovat, ať už na webu, 

facebooku nebo v rámci samotných utkání, pak si část příznivců tento produkt zakoupí. 

Jelikož výzkum provedený u fanoušků klubu prokázal, že přes 70 % respondentů 

pravidelně navštěvuje domácí utkání klubu. Vlastnictví permanentky by mohlo být dále 

spojeno se slevou na klubové suvenýry, s účastí v soutěži o věcné ceny či slevami na 

produkty partnerů klubu. 
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 Kluby jsou navštěvovány všemi věkovými kategoriemi, nejpočetnější jsou 

věkové skupiny 19-33 let a 34-48 let. Vzhledem k počtu a rozmanitosti složení 

fanoušků jednotlivých oddílů, si kluby nemohou dovolit zacílit pouze na určitý segment 

příznivců. Přesto je hlavně klasická forma propagace pomocí tištěných médií např. 

v denním tisku určena převážně starším návštěvníkům (i když i ta musí být přitažlivá 

pro mladší fanoušky), naopak internetová komunikace je zaměřena na mladší příznivce. 

6.1 Reklama 

Finanční prostředky, které kluby věnují na marketing, jsou velmi nízké a při 

lepším přísunu peněz na tuto složku by byly kluby jistě více zviditelněné. Přesto, díky 

velmi schopným lidem, kteří vykonávají klubovou práci s nadšením, dokáží často 

s pomocí minimálních nákladů vytěžit zajímavou propagaci. Především z důvodů 

chybějících peněz nezbývá klubům nic jiného, než rezignovat na drahé imageové 

reklamy formou billboardů apod. Přesto jsem přesvědčen, že by vedení klubů mělo 

přemýšlet o postupném zvyšování budgetu na marketing, protože zviditelnění klubů 

může pozastavit trend snižování návštěvnosti na stadionech a zároveň by se jistě 

projevil také v úspěšnosti oslovování potenciálních sponzorů. Myslím si, že pokud jsou 

kluby ochotné vynaložit 15 tis. Kč na měsíční plat jednoho kvalitnějšího hráče, pak by 

měly být schopny alespoň obdobnou částku věnovat měsíčně také na marketingové 

aktivity. 

Kluby využívají v oblasti reklamy tištěná a elektronická média i venkovní 

reklamu. Jejich propojení však není zdaleka ideální, jelikož prezentaci klubů navenek 

chybí jednotný koncept, jednotný vizuál, s kterým by si fanoušek daný klub ihned 

spojil. Příkladem jsou plakáty, které mají fanouška nalákat na utkání. Bohužel ve všech 

případech neobsahovaly klubové logo a často ani nebyly provedeny v barvách klubu.  

Z hlediska propagace klubu navenek by jistě pomohlo spojení prezentace 

s osobností mužstva. Jako ideální by byl odchovanec klubu, který působí v A-mužstvu, 

a také především známé fotbalové osobnosti, jež v minulosti působily v prvoligových 

mužstvech a do klubů ČFL často chodí dohrát svou aktivní fotbalovou kariéru. 

Typickým příkladem je štěchovický brankář Radek Sňozík, jenž byl dlouhá léta oporou 

pražských Bohemians 1905.  Hráč jeho formátu je ideální pro prezentaci klubu a spojení 

s ním, ať už na pozvánkách k utkání, či na klubovém webu a v neposlední řadě také při 

jednáních s potenciálními partnery by klubu jistě pomohlo. FK TJ Štěchovice mají 

v tomto směru ohromný potenciál, protože kapitánem prvního mužstva je místní 
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odchovanec Viktor Műller. Ve spojení se zmiňovaným Sňozíkem a nově příchozím 

bývalým reprezentačním útočníkem Michalem Pospíšilem by mohli vytvořit 

marketingovou kampaň postavenou na těchto třech hráčích, kde by kromě fotek hráčů 

v bojových pózách mohly být nápisy jako „Jdi za svým kapitánem!“, „Pospíchej na 

fotbal!“ nebo „Přijď se podívat na Klokana!“  

6.2 Sponzoring 

Všechny zkoumané kluby využívají dlouhodobě pozitivních vztahů s hlavními 

partnery klubu, proto je nutné tyto vazby neustále posilovat. Oddíly by se měly nadále 

snažit aktivně zapojovat partnery do dění v klubu. Z provedeného průzkumu vyplynulo, 

že přes 57 % fanoušků vybraných klubů nezná hlavní sponzory svého oddílu, což pro 

klub jistě není dobrá vizitka. Odráží to fakt, že spolupráce klubů s partnery není příliš 

dobře nastavena. Většinou se jedná pouze o výměnu financí, které poskytují firmy za 

reklamní plochy, jež nabízejí sportovní oddíly. Ani pro jednu stranu ale není výhodné 

budovat pouze finanční partnerství. Kluby by se tak měly snažit své partnery aktivně 

zapojit do dění v oddílu. Nejlépe zapojit zástupce partnerské firmy do vedení klubu. 

Štěchovice i Domažlice se to takto snaží praktikovat, bohužel však jen u svých hlavních 

partnerů, tedy firmy STAVA s.r.o., respektive Dotiko s.r.o. Ostatní sponzoři jsou pak 

často opomíjeni. Kluby by však mohly aktivovat partnery i jiným způsobem, například 

pořádáním turnajů pro sponzory, ať už fotbalových, tenisových, volejbalových či jiných. 

Také nabídka pronájmu sportovišť může být pro některé firmy při rozhodování o 

případné spolupráci klíčová. Kluby by mohly aktivovat své partnery tím, že by fanoušci 

za nákup u sponzorů klubu nad určitou částku, mohli získat zdarma vstupenku na utkání 

klubu. 

Kluby pro své partnery nemají připravené žádné sponzorské balíčky a jednotlivé 

požadavky se řeší vždy individuálně. Na této úrovni není zavedení takovýchto nabídek 

pro sponzory pravděpodobně reálné. Přesto by měla být nabídka možností pro 

prezentaci partnerů rozličnější a propracovanější. Například tištěné materiály, jako jsou 

plakáty, vstupenky a kalendáře, by měly obsahovat loga hlavních partnerů. Vzhledem 

k tomu, že stadiony většinou patří městu, tak pravděpodobně není možné nebo velmi 

komplikované pojmenovat stadion po některém z partnerů, jako je tomu v případě 

některých ligových týmů. Hlavně u menších sponzorů to funguje na bázi barteru, kdy 

klub výměnou za reklamu požaduje jiné než finanční protiplnění. V případě fotografa to 

může být vytváření fotodokumentace při utkání, u tiskáren zase sleva na vydávání 
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tiskovin apod. Kluby mají prezentaci partnerů velmi podobnou, většinou se jedná o 

propagaci sponzora v areálu stadionu, na cedulích či reklamních panelech, dále na 

dresech, a v neposlední řadě také na oficiálních webových stránkách a výjimečně i 

v rámci tištěných médií. Tyto nabídky jsou prozatím dostačující, nicméně jisté 

vylepšení by kluby bez většího úsilí mohly zajistit. 

V dnešní nelehké ekonomické situaci je velmi obtížné sehnat partnera pro 

prvoligový klub, natož pro mužstva hrající Českou fotbalovou ligu. Proto musí tyto 

kluby maximálně využívat dané příležitosti. Všechna tři mužstva se v Poháru České 

pošty střetla s prvoligovýmy týmy. I tento fakt může být jistým lákadlem pro 

potenciální partnery a měl by být využit v případném jednání s nimi. Tato utkání, nebo 

alespoň sestřihy z nich, mohou být přenášena televizí a věnují se jim také celostátní 

tištěná média, což je pro sponzory možnost objevit se v masmédiu. 

6.3 Interaktivní marketing 

 Internet je v dnešní době jednoznačně nejvyužívanější a nejlepší komunikační 

kanál, z kterého fanoušci týmů získávají informace o svém klubu. To se potvrdilo i 

v provedeném průzkumu, kdy přes 56 % příznivců klubu považuje oficiální internetové 

stránky klubu a jeho facebook za nejdůležitější médium. Domácí utkání vybraných 

týmů v největší míře navštěvují hlavně mladí lidé ve věkové skupině 19-33 let. I proto 

je pro kluby nevyhnutelné stále více se zaměřovat právě na internetovou komunikaci. 

Manažeři si velmi stěžovali na nedostatek lidských zdrojů, především v oblasti 

interaktivního marketingu, kterému se kvůli tomu často věnují pouze okrajově. Proto 

jsem přesvědčen, že by mohli některé body prezentace klubu vytvářet v kooperaci 

lokálních škol a využít tak spolupráce se studenty a studentskými kroužky. Také by se 

měli snažit maximálně zapojit členy A-mužstva, ale i hráče z juniorských týmů, kteří by 

se mohli internetové propagaci za měsíční odměnu v řádech stovek až tisíců korun, 

věnovat. Odměna by byla samozřejmě závislá na kvalitě a náročnosti práce. 

6.3.1 Internetové stránky 

 Oficiální internetové stránky vybraných klubů mají různou úroveň kvality. 

Některé překvapí velmi zajímavým obsahem a nepříliš atraktivním vzhledem a jiné 

naopak. Bohužel se ani u jednoho týmu nepodařilo tyto aspekty skloubit. I tak 

shledávám internetovou komunikaci za poměrně kvalitní. Přesto lze navrhnout mnoho 

vylepšení, která by fanoušci jednotlivých oddílů, i dle dotazníkového šetření, přivítali. 
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 Bohužel u dvou ze zvolených oddílů naprosto chybí možnost přímé komunikace 

mezi klubem a fanouškem. Proto pokládám za vhodné zavést na oficiálních stránkách 

sekci, která by se tomuto nedostatku věnovala – diskusní fórum, kde by se fanoušci 

mohli vyjadřovat k dění v klubu a vzájemně mezi sebou komunikovat, a kluby by tak 

získávaly i velmi cennou zpětnou vazbu. 

 Příznivci by dále uvítali zavedení online rozhovorů, ať už s hráči nebo zástupci 

vedení klubu pod názvem „Ptej se klubu.“ Opět by byly složkou fanouškovské sekce na 

internetových stránkách klubu. Ta by mimo jiné mohla obsahovat i informace o získání 

členství ve fanklubu a jeho výhody, prezentaci klubových suvenýrů a složku 

s klubovými anketami. Rozhovory by byly realizovány tak, že by příznivci vkládali své 

dotazy v průběhu celého týdne do dané sekce a například v pondělí by si zvolený hráč či 

člen realizačního týmu vyčlenil 1 – 2 hodiny na zaslání odpovědí. Vždy s týdenním 

předstihem by zároveň probíhala anketa, ve které by si sami fanoušci mohli pomocí 

hlasování zvolit respondenta na následující rozhovor. Díky tomu by se příznivci 

dozvěděli to, co je opravdu zajímá, a také by to jistě napomohlo jejich aktivnímu 

zapojení do dění v jejich klubech. 

 Rovněž složka věnovaná anketám by měla být obsáhlejší. Například po každém 

domácím utkání by na webu mohla být k dispozici anketa, ve které by fanoušci volili 

nejlepšího hráče utkání, nebo i možnost volby playlistu pro hudební doprovod 

z reproduktorů při domácích utkáních. 

 Další nová sekce, která by se mohla na webových stránkách klubu objevit, je 

složka, jež by se věnovala mimofotbalovým aktivitám. Ta by obsahovala soupis členů 

klubu, kteří v daném měsíci slaví narozeniny, a také by zde byly zveřejňovány 

informace o osobních životech členů, jako jsou svatby, mimo fotbalové úspěchy, 

narození dětí apod. (samozřejmě se souhlasem dotyčného). Dále by zde také mohly být 

uvedeny zprávy o akcích partnerů klubu, včetně pozvánek na ně. 

 V rámci internetových stránek by kluby mohly připravit také tipovací soutěž 

fanoušků. Ti by mohli tipovat výsledky utkání A-mužstva. Za správný tip utkání (výhra, 

remíza, prohra) by soutěžící získal 1 bod a za přesný výsledek by mohl získat ještě 1 

plusový bod, tedy maximálně 2 body v rámci jednoho utkání. Soutěž by byla vždy po 

podzimní a jarní-půl sezóně uzavřena a tři nejlepší soutěžící by získali věcné ceny. 

 Kluby by naopak měly pokračovat v kvalitní práci ve vytváření klubových videí 

se sestřihy zápasů a rozhovory. Jako příklad zde může posloužit především Jiskra TV. 

Mírným nedostatkem je absence tabule, kde by byli zobrazeni hlavní partneři klubu a 



114 

 

která by byla vždy v pozadí rozhovorů. Výroba tabule pro prezentaci sponzorů by 

přitom nebyla nikterak finančně náročná. V případě možného rozvoje by mohl klubový 

kanál na youtube sloužit i pro mládežnická mužstva, například formou rozhovorů 

s talenty z řad juniorských týmů klubu. Dle dotazníkového šetření se tato videa těší 

značné oblibě a fanoušci by uvítali jejich rozšíření. S tím souvisí i nutnost 

spolupracovat se studenty či vlastní mládeží, která by se vytváření videí věnovala. 

Fanoušci by jistě také přivítali originálnější a autentičtější záběry z týmových oslav, 

pokřiků, děkovaček a obecně atmosféry uvnitř kabiny samotných prvních týmů. Díky 

chytrým telefonům s HD rozlišením není problém natočit originální a zajímavá videa. 

 Kluby působící v ČFL mají obrovskou možnost využít textových online přenosů 

z utkání na internetových stránkách Onlajny.com. Dále jsou také všechna utkání této 

soutěže, díky projektu FAČR, živě přenášena na internetové televizi TVCOM. Tento 

nadstandardní servis pro fanoušky však není dostatečně propagován a řada z nich o této 

možnosti ani neví. Proto by měla být v rámci internetových stránek věnována jedna 

záložka právě těmto přenosům. Vždy by zde byl uveden odkaz na probíhající utkání, 

což by především při zápasech na hřištích soupeřů někteří fanoušci jistě ocenili. 

6.3.2 Facebook 

 V prezentaci prostřednictvím facebookových stránek mají zkoumané kluby 

značné rezervy a bohužel prozatím nedokáží využít obrovský potenciál, který toto 

komunikační médium nabízí. To není otázkou pouze klubů České fotbalové ligy, ale 

podobný problém má i většina účastníků Gambrinus ligy. Kluby často využívají 

facebookové účty pouze jako jakési „odkladiště“ odkazů na klubový web. Další chybou, 

kterou kluby často opakují, je, že správu facebookových stránek klubu svěřují 

externistům, kteří logicky nemohou zajistit originalitu a zajímavost zpráv. Proto mým 

dalším návrhem v této oblasti je fakt, aby se na obsahu facebookových stránek podílel 

přímo některý z hráčů A-mužstva nebo člen realizačního týmu. Facebook je specifický 

kanál a vyžaduje sobě vlastní obsah. Prostřednictvím facebookových stránek klubu by 

fanoušek měl dostávat především interní a často i „podpultové“ zprávy, jelikož 

autentičnost diváka v dnešní době velmi láká. To se týká nejen zpráv, ale i fotografií a 

videí, jež by se na facebooku měly objevovat. Na tomto kanálu by se také mohly 

objevovat informace o zdravotním stavu hráčů v rekonvalescenci. Dále by na klubovém 

facebooku mohla probíhat soutěž o volnou vstupenku na utkání A-mužstva. Fanoušci by 

tipovali například počet diváků nadcházejícího domácího utkání, počet branek, žlutých 
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karet atd. Jeden z fanoušků, který správně uhodne nebo bude nejblíže reálnému stavu, 

vyhraje vstup na následující domácí utkání zdarma. 

U vybraných klubů chybí propojení oficiálních internetových stránek, stránek 

oddílu na facebooku a kanálu youtube. To lze vyřešit jednoduchými odkazy, jež by byly 

umístěny buď v horní části úvodní strany, nebo pod sekcemi, které se věnují 

jednotlivým složkám klubu. 

6.4 Komunikace prostřednictvím tištěných médií 

 Přestože hlavní část komunikace mezi fanoušky a klubem by měla být 

směřována především na interaktivní média, jako internetové a facebookové stránky 

klubu, nelze opomíjet ani tradiční tištěná média. Plakáty, tištěné klubové programy a 

denní tisk uvedlo jako prostředníka, skrze něhož se nejčastěji dozvídají o utkání klubu, 

téměř 42 % respondentů. Klubové programy a plakáty mají velmi slušnou kvalitu, 

přesto mají také některé nedostatky. Kluby v nich často opomíjejí prezentovat své 

partnery. Tištěné klubové materiály také postrádají jednotný klubový design. Proto by 

bylo na místě sladit vzhled vstupenek, permanentek, plakátů, kalendářů a klubových 

programů tak, aby byly propojeny jednou linií (klubové barvy, písmo atd.). Stejné 

pravidlo by mělo platit pro prezentaci klubu na webu. 

 Jisté rezervy mají kluby i v poskytování tištěných plakátů a rozpisů, které bývají 

zpravidla pouze vyvěšeny na několika vytipovaných místech obce. Například 

v Domažlicích se osvědčilo předsezónní distribuování plakátů A-mužstva s rozpisem 

utkání prostřednictvím místního deníku a jsem přesvědčen, že by takovouto spolupráci 

s lokálním tiskem mohlo využívat více klubů ČFL. Obecně je spolupráce klubů 

s lokálními médii poměrně upozaďována, což je škoda, protože se jedná o další 

nevyužitý potenciál. Kluby by mohly novinářům poskytovat fotografie, kde je viditelné 

i logo sponzora (např. na dresu) a tím by pak i u samotných partnerů mohly 

argumentovat. Pro vybraná prestižní utkání by se také mohl tematicky obměňovat 

vzhled plakátů. Rovněž umístění plakátů, které slouží jako pozvánka na utkání, bych 

rozšířil do více oblastí, jako jsou zastávky hromadné dopravy nejen v obci či městě, kde 

klub působí, ale také v obcích okolních. 

6.5 Komunikace prostřednictvím merchandisingu 

 Tato oblast komunikace s fanoušky klubu patří mezi zdařilejší, přesto se i v této 

složce dají nalézt prvky, jež by vedly k větší spokojenosti příznivců jednotlivých klubů. 
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Současná nabídka klubových suvenýrů u vybraných týmů je dostačující, jedinými 

produkty, o které bych nabízený sortiment rozšířil, by byly repliky klubových dresů A-

mužstva (890 Kč), mikiny s logem klubu (700 Kč) a dále klubové plakáty a 

jednostranný nástěnný kalendář s A-mužstvem (40 Kč). Vlastníci permanentek a 

členové fanklubů by měli na upomínkové předměty klubu slevu ve výši 15-20 %. Další 

cílovou skupinou pro propagační předměty je mládež, proto by některé produkty měly 

být také k dostání v dětských velikostech (např. dresy, čepice). 

 Větší nedostatek než samotný sortiment propagačních předmětů vidím v jeho 

distribuci směrem k fanouškům klubů. Dva ze zmiňovaných oddílů postupně zavedly 

alespoň odkaz na klubové suvenýry na svých webových stránkách. Chybí zde ale 

bohužel kontaktní formulář, přes který by si každý mohl uvedené produkty objednat 

s tím, že by byla nutnost vyzvednutí produktu například přímo na stadionu či výjimečně 

zaslání poštou. Kompletní nabídka předmětů by měla být také vystavena u vstupu 

fanoušků na stadion. Zkoumané kluby mají tyto produkty uložené ve skladu, což je jistě 

škoda. Přitom by stačil pultík s věšákem, na kterém by bylo vždy při domácím utkání 

umístěno několik produktů od každého výrobku tak, aby je fanoušci měli více „na 

očích,“ a jsem přesvědčen, že by jejich prodejnost ihned vzrostla. Většina dražších 

produktů, jako dresy a mikiny, by však byly vyráběny na objednávku. 

6.6 Komunikace pomocí doprovodných akcí a klubových soutěží 

 Používanými prostředky pro komunikaci s fanoušky v průběhu utkání jsou 

moderátor, informační tabule a výjimečně doprovodné akce. Moderátor seznamuje 

diváky s utkáním, představuje sestavy domácího mužstva a soupeře, popřípadě sděluje 

předešlé výsledky týmů a ostatních družstev domácího klubu. Ani v jednom případě 

však moderátor nevyužil možnost propagace webových stránek klubu, facebooku či 

klubových suvenýrů a partnerů. Komentátor by měl být také celkově více zapojen do 

doprovodného programu.  

V doprovodných programech mají kluby značné rezervy a i jejich fanoušci je 

vnímají negativně. Například Měcholupy na tyto aktivity rezignovaly úplně, jiné se 

snaží nabídnout alespoň slosování vstupenek o klubové suvenýry. Zajímavý je nápad 

zapojení partnerů klubů do soutěží o věcné ceny. Na každé domácí utkání by se vždy 

jeden ze sponzorů stal partnerem zápasu a věnoval by věcné ceny, které by společně 

s propagačními produkty mohli fanoušci získat. Tím by došlo nejen ke zviditelnění 
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daného partnera, jenž by byl v průběhu utkání několikrát zmíněn v rozhlasu, ale také ke 

zvýšení motivace diváků účastnit se klubových anket a soutěží. 

Přestávkový program by mohl být vyplněn utkáním minipřípravek, soutěží hráče 

a fanouška v zahrávání pokutových kopů a nožiček nebo divácké soutěže v přesnosti 

střelby na branku s plachtou, na níž by bylo umístěno logo hlavního partnera. Takovýto 

program by nebyl nikterak finančně náročný a ve spolupráci s komentátorem by 

podpořil kvalitu celkového produktu fotbalového utkání pro přítomného diváka. 

Kluby by dále mohly vytvářet speciální akce na vybraná utkání, která jsou pro 

diváky atraktivnější, jako je utkání s rezervou pražské Sparty či pohárová utkání 

s ligovými týmy. Divákům by mohly nabídnout ve spolupráci s restaurací VIP 

vstupenky, které by zahrnovaly klubový program, pivo s klobásou, klubový suvenýr či 

speciálně vyhrazené místo k sezení. Vždy na konci sezóny by také kluby s restauracemi 

mohly pro fanoušky připravit poukázky na pivo zdarma, které by například prvních 100 

návštěvníků, členové fanklubu a majitelé permanentek obdrželi jako poděkování za 

věrnost klubu.  

Dva ze zkoumaných klubů také nemají svého maskota a klubovou hymnu, které 

by také podpořily identifikaci fanouška s klubem. Oba tyto prvky by bylo možné 

vytvořit ve spolupráci s fanoušky klubu, kde by na internetových stránkách probíhala 

volba maskota a také soutěž o vytvoření klubové hymny a motivací pro zúčastněné by 

mohla být i finanční odměna. 

Pozitivně naopak vnímám snahu klubů vytvořit vlastní fankluby, které by se 

staraly o atmosféru utkání. Takovéto příznivce by však kluby měly daleko více hýčkat a 

nabízet jim slevy na vstupné, suvenýry apod. Finanční situace klubů není taková, aby 

mohly své fankluby finančně podporovat, přesto by se jim mohly odvděčit pozvánkou 

na posezónní či jiné akce mužstev. 

Kluby by také své příznivce měly více zapojit do aktivit spojených s A-

mužstvem. Musí si uvědomit, že každý fanoušek znamená pro oddíl potenciální příjem, 

ať už v podobě daru nebo sponzorování klubu. Proto je důležité, aby se i fanoušci cítili 

jako součást týmu. V tomto ohledu se nabízí pořádání společných akcí příznivců a 

hráčů. Možné posezení s hráči A-mužstva by mělo být před začátkem a po skončení 

každé půl-sezóny samozřejmostí. Společné večeře by kluby pořádaly i v předvánočním 

období. Členové fanklubu a vlastníci permanentek by se také mohli účastnit některých 

„zážitkových“ akcí, jako např. paintballové utkání fanoušků a hráčů, možnost 

zatrénovat si s A-mužstvem či vyzkoušet si předsezónní testy, které musí hráči 
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absolvovat. Vybraný člen z řad fanklubu a sponzorů by se také na 2 dny zapojil do 

programu mužstva v průběhu letního a zimního soustředění. Tyto akce by se však 

netýkaly pouze fanoušků, ale kluby by do nich měly zapojit i zástupce partnerů. 

Kluby by také v průběhu podzimní a jarní části sezóny mohly pořádat dětské 

dny, kde by byla i možnost dětí setkat se a společně si zatrénovat s hráči A-mužstva. 

Tato akce by mohla být spojena s autogramiádou vybraných hráčů. Věnovat se mládeži 

je pro kluby nezbytné, jelikož pozitivní zážitek návštěvy utkání způsobí, že se bude 

jedinec na utkání klubu velmi rád vracet i v dospělém věku a stane se tak fanouškem 

oddílu i potenciálním zdrojem příjmů pro klub. 
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7 DISKUZE 

 V této kapitole se zaměřím na metodiku marketingového výzkumu, který jsem 

ve své diplomové práci využil. Dále se také zmíním o analýze konkurence (scoring 

model) a o faktorech, jež mohly více či méně ovlivnit případnou korektnost a 

nestrannost dosažených výsledků.  

 Pro zhodnocení marketingových aktivit vybraných klubů ČFL jsem si jako 

nejdůležitější zdroje podkladů zvolil kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat, a to 

hloubkové rozhovory se zástupci zvolených klubů a dotazníkové šetření, kterému byli 

podrobeni fanoušci vybraných týmů, tedy FK TJ Štěchovice, TJ Jiskra Domažlice a SK 

Horní Měcholupy.  

Hloubkové rozhovory s manažery klubů mi umožnily prozkoumat nejen 

jednotlivé složky marketingových aktivit, získal jsem tak velmi dobrý základ pro 

pochopení celkového fungování klubů. Samotná interview probíhala v průběhu únoru 

letošního roku v areálech vybraných klubů. Všem aktérům vděčím za velkou vstřícnost 

a otevřenost, přestože odpovídali i na některé méně příjemné otázky, týkající se 

nedostatků klubu. Samotné dojednávání schůzek nebylo vždy snadné a s jedním 

z manažerů jsem uskutečnil rozhovor téměř s měsíčním zpožděním, než jsem původně 

plánoval. I když jsem záměrně zvolil období, kdy neprobíhala mistrovská soutěž, tak 

manažeři měli mnoho sportovních starostí nebo byli vytíženi svým běžným 

zaměstnáním. 

Činitelé, jež zcela jistě alespoň zčásti ovlivnily výsledky daného zkoumání 

pomocí hloubkových rozhovorů, jsou následující. Za prvé je to fakt, že všichni tři 

zpovídaní manažeři jsou hluboce spjati s danými kluby, a přestože se snažili o 

maximální nezaujatost, tak stoprocentně nestranní z tohoto prostého důvodu být 

nemohou. Toto riziko jsem se snažil eliminovat tím, že jsem dotazoval tři funkcionáře 

z tří různých týmů a vždy jsem se od nich snažil zjistit názory nejen na jejich vlastní 

tým, ale i na zbylé dva zkoumané. Z důvodu citlivosti některých získaných informací 

jsem nemohl zveřejnit některé diskrétní pasáže rozhovorů, aby nedošlo k poškození 

zpovídaného nebo dokonce klubů samotných. 

Dále byla pomocí dotazníkového šetření zkoumána spokojenost příznivců 

jednotlivých týmů, nejen s oblastí marketingových aktivit. Marketingový výzkum 

probíhal na domácích utkáních zvolených klubů v listopadu 2013. Při dotazníkovém 

šetření ve třech zvolených klubech jsem získal vzorek 466 respondentů. K účelu této 
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práce byl vybrán vzorek s částečně ovlivněným výběrem, zaměřil jsem se tedy pouze na 

fanoušky daných fotbalových klubů, neboť právě jejich názory vytvářejí hlavní podněty 

pro jednotlivé analýzy. Při realizaci dotazování jsem se osobní účastí podílel na 

eliminování případných nedostatků, jakým je například neporozumění některé otázce. 

Vzhledem k předvýzkumu, který jsem provedl, nebyl tento nedostatek příliš četný a 

dotaz vzneslo minimum respondentů. S distribucí dotazníků mi výrazně pomohli také 

hostesky a někteří pracovníci klubů. Pilotáž mi také potvrdila nutnost mít připraveny 

dotazníky ve dvou verzích. Původně jsem chtěl využít dotazníky ve formátu A5, 

protože na mě působily praktičtěji a méně obsáhle, ale někteří testovaní respondenti si 

stěžovali na špatnou čitelnost a absenci brýlí, proto jsem nakonec zvolil i formát A4, 

který především starší dotazovaní ocenili. Návratnost celého dotazování byla cca 68 %. 

Faktory, které mohly ovlivnit výsledky dotazování, jsou následující. Výzkum 

byl zaměřen pouze na současné fanoušky klubu, vzorek respondentů tedy nezahrnoval 

minulé příznivce, kteří zápasy klubu přestali navštěvovat. Fanoušci klubů jsou si také 

vědomi faktu, že funkcionáři klubů ČFL vykonávají svou práci často zdarma, a tak i 

jejich nároky nebyly tak vysoké. Z těchto důvodů se v hodnocení lze setkat spíše 

s kladnými odpověďmi. Důležitým faktorem v podobných výzkumech je také očekávání 

návštěvníků. Odlišné je například v případě domažlické Jiskry a zcela jiné je ve 

Štěchovicích. Dalším faktorem, jenž zcela jistě ovlivnil výsledky, bylo období, kdy byl 

marketingový výzkum proveden. Listopadový termín nebyl zcela ideální, protože 

nejvyšší (a v některých případech i dvojnásobné) návštěvy jsou zpravidla v srpnu a září. 

Bohužel jsem dotazník sestavil až v průběhu měsíce října. V neposlední řadě ovlivnila 

výsledky také jistá lenost a nedostatek času respondentů, kteří si dotazník snažili co 

nejvíce ulehčit, a tak se často vyhýbali rozšiřujícím otázkám nebo vlastním odpovědím. 

Neochota vyplňovat otevřené otázky mě utvrdila v tom, že bylo dobrým krokem u 

každé otázky respondentům nabídnout seznam možných odpovědí. Dotazník jistě mohl 

obsahovat mnoho dalších zajímavých otázek, to by však fanoušky spíše odrazovalo a 

pravděpodobně by to vedlo k nižší návratnosti dotazníků. 

Závěrem se ještě musím vrátit k analýze konkurence, kde jsem použil tzv. 

scoring model a sestavení analýzy SWOT. Pozice jednotlivých klubů jistě ovlivnilo 

zvolení parametrů a jejich pojetí, přesto jsem se i výběrem hodnotitelů snažil o dosažení 

maximální objektivnosti, přestože často porovnávali měkká kritéria, jejichž hodnocení 

je vždy diskutabilní. 
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Získané výsledky jsou velmi dobře aplikovatelné, nelze však tvrdit, že jsou zcela 

směrodatné. Pro komplexnější analýzu marketingových aktivit klubů ČFL obecně by 

bylo na místě vyzpovídat manažery všech účastníků soutěže a také provést dotazníkové 

šetření u fanoušků všech 18-ti klubů hrajících ČFL.  

7.1 Výsledky hypotéz 

 Vzhledem ke stanovení hypotéz na začátku práce je nutné i jejich vyhodnocení. 

V souvislosti s hypotézami byly do dotazníku zařazeny otázky týkající se spokojenosti 

fanoušků s komunikací managementu klubu, znalosti hlavních sponzorů, důležitosti 

internetu jako komunikačního média a aktivity fanoušků klubu z hlediska zapojení do 

klubových anket. 

H1 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů není spokojeno s marketingovou 

komunikací svého klubu. 

Fanoušci zvolených klubů jsou z velké části (78 %) spokojeni s marketingovou 

komunikací. Tato stanovená hypotéza byla vyvrácena. 

H2 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů nezná hlavní sponzory svého klubu. 

Příznivci vybraných klubů v 57 % případech uvedli, že neznají hlavní partnery svého 

klubu. Proto byla stanovená hypotéza potvrzena. 

H3 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů považuje za nejlepší komunikační médium 

internet (internetové stránky klubu, facebookové stránky klubu). 

56 % fanoušků potvrdilo, že internetové stránky a facebookové stránky klubů jsou 

nejlepším zdrojem informací o klubech. Tato hypotéza byla tedy rovněž potvrzena. 

H4 Více než 50 % fanoušků vybraných klubů se neúčastní klubových anket. 

Poslední hypotéza byla zaměřena na aktivitu fanoušků klubů, která napovídá, jak se 

klubu daří nebo naopak nedaří zapojit své příznivce do dění v klubu. Téměř 64 % 

respondentů uvedlo, že se klubových anket neúčastní. Proto i poslední hypotéza byla 

potvrzena. 
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8  ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat fungování vybraných klubů působících 

v České fotbalové lize a prozkoumat především jejich marketingové aktivity. Pro 

potřeby této práce jsem zvolil tři odlišné kluby, a to FK TJ Štěchovice, TJ Jiskra 

Domažlice a SK Horní Měcholupy. Po zhodnocení jednotlivých klubů jsem navrhl jistá 

doporučení, která by měla vést ke zdokonalení a zefektivnění zejména marketingové 

komunikace klubů. 

 K dosažení zmíněného cíle jsem použil PEST analýzu, díky níž jsem určil 

externí vlivy, jež na kluby působí, dále Porterovu analýzu konkurenčních sil a analýzu 

konkurence pomocí tzv. scoring modelu, kterými jsem udělal rozbor konkurenčního 

prostředí, stanovil postavení jednotlivých klubů v rámci jejich okolí a také jsem oddíly 

porovnal mezi sebou. 

 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí klubů, tedy SWOT, je pak souhrnem 

analýz předchozích a byla sestavena na základě hodnocení pracovní skupiny, jež byla 

k tomuto účelu sestavena. Jako hlavní zdroj informací mi posloužil marketingový 

výzkum kvantitativního charakteru – dotazníkové šetření, jemuž byli podrobeni 

fanoušci jednotlivých klubů a kterým jsem zjišťoval spokojenost příznivců nejen 

s oblastmi marketingové komunikace, a kvalitativní výzkum – hloubkové interview, 

jehož se zúčastnili manažeři tří zvolených oddílů. Každá z uvedených metod přispěla ke 

zhodnocení marketingových aktivit klubů, na jehož základě jsem stanovil podněty, které 

by měly napomoci ke zlepšení chodu klubů. Analýza a z ní vyplývající návrhy by měly 

sloužit jako námět na projednání managementem vybraných klubů a následné 

zkvalitnění práce oddílů v oblasti marketingových aktivit. 

 Fotbalové kluby i na neprofesionální úrovni musí neustále zlepšovat své 

marketingové aktivity a především marketingovou komunikaci s fanoušky i partnery, o 

které bojují nejen s ostatními fotbalovými oddíly, ale také s jinými sporty a dalšími 

oblastmi zábavy a kultury. Kluby musí stále zdokonalovat své komunikační nástroje, 

jako je reklama, sponzoring nebo interaktivní marketing a další, aby lépe vtáhly 

současné fanoušky a partnery do dění v klubu a pokusily se získávat příznivce a 

sponzory nové. 

 Kluby, působící v ČFL, bohužel, mnohdy trpí nedostatkem finančních i 

personálních zdrojů, a proto často vnímají marketing jako nutné zlo, do něhož nechtějí 

investovat ani čas ani peníze. Naštěstí i na této úrovni jsou naopak oddíly, jež si 
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uvědomují důležitost i potenciál marketingových aktivit a dokáží i ve ztížených 

podmínkách poloprofesionálních klubů vytvořit zajímavý servis pro diváka i partnera. I 

když nedostatek financí na oblast marketingu a fakt, že lidé vykonávají tyto činnosti 

často zdarma nebo za minimální finanční odměnu, se samozřejmě projevit musí. 

 Z vnějšího prostředí kluby také ovlivňuje nelichotivý mediální obraz kopané, 

který se posléze odráží v poklesu zájmu sponzorů a diváků o fotbal jako takový. Kluby 

musí umět využívat vztahů se zastupiteli obcí a měst, protože bez této podpory se 

v dnešní složité ekonomické situaci neobejdou. 

Největší hrozbou z hlediska Porterovy analýzy konkurenčních sil je rostoucí 

kompetence zákazníků a substitutů, z nichž manažeři nejčastěji zmiňovali florbal. Právě 

rostoucí tlak diváků na zlepšující se služby nutí manažery vyvíjet marketingové 

činnosti. Z hlediska návštěvnosti hraje důležitou roli také skladba diváků, kdy se velmi 

často jedná o aktivní fotbalisty, u nichž hrozí termínová kolize vlastního utkání se 

zápasem ČFL. Díky vysokému podílu příjmů klubů od partnerů se nesmí opomenout ani 

vyjednávací síla dodavatelů, tedy sponzorů klubů. 

 Marketingová komunikace některých klubů ČFL je překvapivě na solidní 

úrovni, což se potvrdilo spokojeností fanoušků s marketingovou komunikací klubů, 

přesto byly zjištěny i jisté nedostatky, které je třeba napravit. Snažil jsem se poukázat 

především na ty, jejichž náprava není finančně náročná a které jsou realizovatelné i 

v podmínkách třetiligových klubů. 

 Celkově kluby trpí absencí promyšlené marketingové strategie, která by určila, 

jak bude klub v komunikaci postupovat a eliminovala by nahodilost akcí. Oddíly se 

musí zaměřovat na všechny segmenty diváků, protože průzkum prokázal, že složení 

příznivců klubů je značně rozmanité. Přesto vidím budoucnost především v oslovování 

fanoušků pomocí internetové komunikace. Tuto stránku marketingové komunikace 

klubů hodnotím pozitivně, například kanál Domažlic na youtube, Jiskra TV, je 

proveden velmi kvalitně. I zde lze ale najít nedostatky, jako je chybějící chat, diskusní 

fórum, či možnost online rozhovorů fanoušků se zástupci klubu, nevyužitý potenciál 

facebooku a celkově lepší propojení těchto kanálů (web, facebook, youtube, TVCOM a 

Onlajny.com).  

 Prostor ke zkvalitnění mají kluby také v oblasti doprovodného programu a 

pořádání klubových soutěží a akcí. Navrhl jsem proto takové kroky, které by vedly 

k většímu zapojení fanoušků a partnerů do dění v oddílu nejen v rámci utkání 

samotného, ale i k aktivitě na webu nebo společenských akcích. Příkladem je tipovací 
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soutěž fanoušků nebo aktivování partnerů pomocí slev na firemní zboží sponzorů klubu, 

turnajů, přestávkového programu apod. Kluby by v tomto ohledu měly využít, mimo 

jiné, známých fotbalových osobností, jež v ČFL působí. 

 Přes 40 % fanoušků klubů považuje za důležité také tištěné klubové materiály, a 

proto nesmí oddíly opomíjet ani je. Štěchovice nabízí divákům velmi kvalitně 

zpracovaný klubový program, ovšem prezentace partnerů v rámci ostatních tištěných 

médií jisté rezervy má. 

 Věřím, že výsledky, ke kterým jsem analyzováním klubů došel, a změny, jež 

navrhuji, budou napomáhat ke zdokonalování marketingových aktivit vybraných klubů 

ČFL. Zájem manažerů FK TJ Štěchovice a TJ Jiskra Domažlice o poskytnutí výsledků 

mého bádání naznačuje, že kluby samy stojí o zlepšování služeb, které nabízejí svým 

fanouškům a chtějí se posouvat kupředu nejen po stránce sportovní, ale i z hlediska 

marketingového. Některými navrhovanými změnami se chce vedení těchto klubů 

zabývat od příští sezóny. Jiné, jako například fan shop na internetových stránkách 

klubu, byly zavedeny už v průběhu zimní přestávky. 

 Marketing se v České republice výrazněji začíná prosazovat v profesionálním 

sportu a nejenom v něm. I na příkladech klubů ČFL je patrné postupné zlepšování 

marketingové úrovně, protože některé prvky marketingových aktivit těchto klubů jsou 

opravdu kvalitní. Pokud kluby neustoupí z nastoleného trendu a budou neustále 

odstraňovat nedostatky, kterých si jsou vědomy, vylepší tím své postavení v očích 

fanoušků, ale i celé veřejnosti. Pak se mohou dočkat zvýšení diváckého zájmu, a tedy i 

návštěvnosti samotných utkání, což by měl být hlavní cíl, o který by měly fotbalové 

kluby usilovat.   
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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) 


