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Abstrakt 

Název práce: Komunikační mix fotbalového klubu na příkladu FC Baníku Ostrava 

Cíle práce: Zhodnocení komunikačního mixu FC Baníku Ostrava, určení jeho silných a 

slabých stránek a navržení postupů pro možná zlepšení. 

Metoda: Popisná analýza a analýza vnitřního a vnějšího prostředí pomocí metody SWOT 

Výsledky: Upozornění na příležitosti a hrozící rizika v komunikaci a návrh možných řešení za 

užití nástrojů komunikačního mixu. 

Práce si klade za cíl zhodnotit význam komunikace a jejích nástrojů pro fotbalový klub. 

V teoretické části jsou definovány nástroje marketingového mixu, komunikačního mixu a 

specifika jejich užití ve sportovní oblasti. Pomocí SWOT analýzy a popisné analýzy je 

zhodnoceno prostředí, v němž působí FC Baník Ostrava a jeho užití komunikačních nástrojů 

pro dosahování stanovených cílů. Na základě zjištěných faktů je pak možné zhodnotit 

komunikaci klubu, upozornit na silné stránky i slabá místa, prezentovat návrhy na možná 

nová zacílení komunikačních strategii a doporučit vhodné nástroje a kanály komunikace. 

Klíčová slova 

Marketing, cílové skupiny, komunikační mix, PR, podpora prodeje, merchandising 



Summary 

Dissertation title: The Communication Tools ofFootball Team with Example of FC Baník 

Ostrava 

Dissertation aims: Evaluation of communication mix of FC Baník Ostrava, finding strong 

and week characteristics and proposition new solutions and procedures. 

Method: Description analysis and SWOT analysis. 

Results: Caution about opportunities and threats of FC Baník's communication and 

proposing solutions by using communication tools. 

The target of the disertation is evaluate the sense of communication tools for the existence of 

football team. There is defined conception of marketing and communication tools in the 

theoretical part and it is pointed out specifics of iťs using in the sport. By using both 

description and SWOT analyses is reviewed environment ofthe club and iťs communication 

philosophy. Information and knowledge gained from previous parts are adapted as a criticism 

of strong and week characteristics and as presentation suggestions. These suggestions are new 

communication philosophy and communication tools and channels. 

Keywords 

marketing, target groups, communication tools, PR, sales promotions, merchandising 
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1. ÚVOD 

Postmoderní svět je obrovskou globální vesnicí, velikým společným trhem. Potřeba 

ekonomického úspěchu a zisku se nemohla vyhnout ani sportu, který v současné době nabývá 

významu, jakého v historii lidstva nikdy nedosahoval. A to z hlediska společenského i 

ekonomického.' Právě fotbal, nejúspěšnější světový sport, je toho nejnázornějším příkladem. 

V průběhu dvacátého století stal celosvětově ekonomicky i sociálně významným činitelem, 

naplňujícím lidská srdce vášní a pokladny penězi. Mistrovství světa ve fotbale už dokonce ve 

sledovanosti předstihlo i Olympijské hry. Velké pozornosti se krom zápasů a soutěží na 

mezinárodní úrovni těší i ligová utkání, pro vrcholové evropské a jihoamerické týmy není 

problémem pravidelně vyprodávat padesátitisícové stadiony. Fotbal znamená radost i 

zklamání, vášeň a emoce, je prostředkem socializace, vyjádření národnostního či 

náboženského cítění a to vše sebou nese i obrovský finanční potenciál. V České republice 

fotbalové stadiony neplní desetitisícové návštěvy, ale přesto je zde fotbal spolu s hokejem 

nejoblíbenějším sportem a velkou příležitostí pro nejrůznější podnikatelské zájmy. 

Fotbalové kluby jsou v současnosti obchodními společnostmi, nabývajícími 

nejčastěji formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Pohybují se 

v tržním prostředí a jejich existence je podmíněna nejen dosaženými sportovními výsledky, 

ale i naplňováním ekonomických cílů. Při jejich dosahování sehrává nezastupitelnou roli 

komunikace. Její pomocí prezentují kluby své sportovní výsledky, informují o konaných 

akcích, budují dobré jméno ve společnosti a získávají nové příznivce, partnery a spolu s nimi 

i finance. Fotbalové kluby se dnes neobejdou bez komunikace s fanoušky a partnery na nichž 

přímo existenčně závisí, stejně jako s ostatní veřejností a státním sektorem. Dobře 

propracovaný komunikační mix je cestou k vytvoření prosperujícího fotbalového klubu. 

Právě komunikace fotbalového klubu je tématem této práce. Jsou v ní popsány 

možnosti marketingu a komunikace ve sportovním prostředí a následně je zaměřena na 

komunikační mix fotbalového klubu FC Baník Ostrava. 

FC Baník Ostrava byl zvolen, jelikož je jedním z nejvýznamnějších fotbalových 

klubů v České republice a pyšní se úspěšnou historií s mnoha sportovními úspěchy. Má 

velmi silnou fanouškovskou základnu, díky které je poměrně nadstandardně znám i mezi 

fotbalem nezaujatou veřejností, a to v kladném i záporném slova smyslu. Zejména z tohoto 

1 K ekonomickému potenciálu sportu: Např. příjmy Mezinárodního olympijského výboru v cyklu 2001-2004 
byly 4,531 mld. dolarů. Celkový zisk pořadatelů. Mistrovství světa ve fotbale 2006 v Německu byl 56,5mil. eur 
a sledovalo jej 26,3miliard diváků po celém světě. 
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důvodu je komunikace zvoleného klubu s jeho okolím zajímavým a relevantním tématem pro 

tuto práci. Cílem práce je navržení nových komunikačních nástrojů a aktivit pro dosažení 

požadovaných cílů klubu. Cestou je zdůraznění pozitiv v propagační činnosti klubu i slabých 

stránek jeho komunikační strategie a navržení nových nabízejících se možností. 

2. MARKETING A KOMUNIKACE 

O komunikačním mixu fotbalového klubu nelze pojednávat bez vymezení základních pojmů, 

potřebných pro jeho definici a pochopení. Vzhledem k tomu že je součástí ucelené koncepce 

marketingu, je v první řadě zapotřebí přiblížit marketing samotný a jeho význam v činnosti 

podniku či firmy. Poté je nutné tuto firmu situovat do sportovního prostředí, čili přiblížit 

marketing a jeho nástroje podmínkám, které přináší sportovní prostředí. 

2.1. Současný marketing 

"Jak vyrobit a prodat to, co lidé chtějí kupovat" 

Moderní marketing je důležitým prvkem řízení podniku nebo organizace s orientací na trh. 

Účinný marketing přináší prospěch nejen firmě, ale i zákazníkovi, neboť mu pomáhá nalézt 

potřebný produkt ve vhodném časovém okamžiku a v místě pro něj příhodném. Ale co to 

vlastně je, marketing? Jak jej možné jej definovat? Definic či jen pokusů o ně je skutečně 

nepočítaně. Definice přijatá Americkou marketingovou společností v roce 1985 [4] říká, že 

"Marketing je procesem plánování a naplňováni koncepce, oceňování, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující 

potřeby jedinců a organizací." Klasik světového marketingu Philip Kotler [6] jej vymezuje 

jako "společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojuji jednotlivci a 

skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot." K pochopeni této 

definice je podle něj navíc zapotřebí vysvětlení následujících pojmů: potřeby, přání a touhy, 

produkty a služby, hodnota, uspokojeni, kvalita, směna, transakce, vztahy, trhy. Marketing 

lze také chápat jako určitou funkci firmy, která definuje cílové spotřebitele a "hledá nejlepší 

cestu jak uspokojit jejich potřeby a přání při maximální efektivnost i všech operací."[lO] 
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Dnešní marketing, čili manažerský proces používaný firmou nebo jednotlivci pro naplnění 

jejich cílů, je tedy nutné chápat ne pouze ve starém významu jako schopnost prodat, ale 

v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. 

Podle Petera Druckera je cílem marketingu "udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem 

je znát zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala ... a prodávala se 

sama."[6] Marketing tedy není činností, která by měla začít až poté, co je produkt hotov, ale 

již dávno předtím. Nejprve je zapotřebí identifikovat potřeby zákazníka, poté vytvořit 

produkty a nakonec je efektivně je distribuovat a propagovat tak, aby se zboží snadno 

prodávalo. Horáková [4] v této souvislosti hovoří o dvou rozdílných koncepcích- prodejní a 

marketingové. Výchozím bodem prodejní koncepce je podnik či organizace, jejímž cílem je 

zisk plynoucí z kvantity prodeje. Důraz je kladen na produkt a prostředkem pro dosažení cílů 

je propagace a prodej. Oproti tomu v marketingové koncepci je východiskem trh a cílem zisk 

plynoucí ze spokojenosti a potřeb zákazníka. Prostředkem prodejnosti nejsou pouze 

propagace a prodej, ale je jím koordinace veškeré činnosti podniku uplatňováním marketingu 

a jeho nástrojů. "Za marketingem se skrývá síť lidí a činností soupeřících o naši pozornost, 

snažících se porozumět našim potřebám a vyplnit je."[ 6] Základními cíli marketingu jsou: 

a) dosažení výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže 

b) uspokojení potřeb zákazníka. 

Cestou pro jejich dosažení je vytvoření a naplnění vhodné marketingové strategie. Tyto cíle 

si nekladou pouze ekonomické subjekty zaměřené na zisk, proto jsme v současné době 

marketingem obklopeni. Nejedná se jen o všudypřítomné reklamy na veřejných místech a v 

médiích, marketing je integrální součástí politiky, je využíván neziskovými organizacemi, 

státní správou, policií, ba dokonce i církvemi. 

2.2. Marketingová strategie 

Marketingovou strategií se rozumí dlouhodobá koncepce marketingové činnosti podniku, ve 

které je stanoveno, jakým způsobem má být dosaženo požadovaných cílů. Výběr vhodných 

prostředků - marketingových nástrojů - probíhá na základě poznatků o prostředí, v němž se 

firma vyskytuje. Vytváření marketingové strategie probíhá v následujících krocích: 

1) Analýza současné tržní situace (výrobku, zákazníka, konkurence, rozdělení trhu) 

2) Analýza poskytovaného produktu a rozhodnutí o tom, co budu dál nabízet 
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3) Analýza a zhodnocení strategických marketingových zdrojů 

4) Formulace cílů 

5) Určení způsobu, kterým chci cílů dosáhnout 

Jak podotýká Horáková [4] i strategie, která je ve své době úspěšná, musí být korigována 

s ohledem na stále se měnící podmínky trhu. Vytváření konkrétní optimální strategie není 

jednorázovou činností, ale spíše neustálým procesem hledání a nacházení, pokusů a omylů a 

také učení se z chyb konkurence. 

2.3. Cílové skupiny - segmentace trhu 

Při hledání optimální strategie je nezbytné vycházet ze znalosti trhu, zákazníků a jejich 

potřeb. Zřejmě již dávno pryč jsou doby, kdy organizace útočily na trh prostřednictvím 

hromadného marketingu? Úspěšná marketingová strategie současnosti není zaměřena na 

"všechny" části trhu, ale pouze na jednu či několik nejzajímavějších. Těsnější vztahy se 

zákazníky na úžeji definovaných mikrotrzích je umožňují oslovit s daleko větší silou a 

účinností. K tomu přispívá rychlý celosvětový rozvoj technologií a z něj plynoucí urychlení 

komunikace. 

Pro úspěšný kontakt se zákazníkem a poznání jeho potřeb dochází k rozdělení trhu na 

skupiny kupujících s rozdílnými potřebami, charakteristikami a chováním, které mohou 

požadovat odlišné produkty a marketingové mixy, takzvané tržní segmentaci. Při ní jsou 

rozlišovány různé segmenty trhu - tedy skupiny sdružující spotřebitele na základě jejich 

společných charakteristik a potřeb. Podle Kavana [5] jsou při definování spotřebitele a 

následném vytváření tržních segmentů základem demografické, ekonomické, psychologické 

a sociologické charakteristiky. 

Demografická a ekonomická analýza se zabývají převážně kvantitativními 

proměnnými, jimiž jsou například věkové složení obyvatel, jejich prostorové složení, 

výdělky a příjmy, vydávání peněz apod. 

Psychologická analýza zkoumá chování jednotlivých zákazníků a vztahy skupin 

obyvatelstva k práci, ke spotřebě, péči o zdraví, rekreaci, kultuře, vzdělání apod. 

Sociologická analýza řeší vymezení etnických, náboženských, kulturních a sociálních 

skupin, jejich chování jako celků a jejich vliv na individuální chování jednotlivců (tento vliv 

bývá často velmi významný) [5]. 

2 Hromadný marketing- snahou prodávajícího je získat co největší počet zákazníků. Kampaň není zacílena na 
určitý segment, ale na maximum spotřebitelů ze všech možných segmentů trhu. 
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Segmentace podle Kotlera [6] vychází z podobných charakteristik. Jsou jimi: 

1) geografická segmentace- dělí trh na geografické jednotky. 

2) demografická segmentace - rozděluje trh do segmentů podle věku, pohlaví, 

vzdělání, náboženského vyznání, etnika a národnosti. 

3) geodemografie - studuje vztah mezi geografickou lokalitou a demografickými 

charakteristikami. 

4) psychografická segmentace - rozděluje trh na skupiny podle společenské třídy, 

životního stylu nebo povahových rysů. 

5) behaviorální segmentace - dělí spotřebitele podle jejich znalostí, postojů, použití 

produktů nebo odezvy na něj. Behaviorální rozlišení je podle některých marketingových 

odborníků nejlepším výchozím bodem pro tvorbu tržních segmentů. Kupující jsou v něm 

rozlišováni podle: 

- tedy situací, kdy je napadne kupovat, příležitostí 

užitku - neboli přínosu, který od produktu očekávají. Ten může být 

ekonomický, zdravotní, kosmetický, chuťový, atd. 

uživatelského statusu - dělí na bývalé, potenciální, nezkušené a pravidelné 

uživatele a na neuživatele. 

věrnostního statusu - předpokládá se, že zákazníci jsou loajální, částečně loajální, 

nebo nejsou loajální k žádné značce 

frekvence užívání - rozlišuje příležitostné, časté a středně časté uživatele. 

připravenosti k nákupu - Jsou zde uvažovány stadia, kterými zákazníci obvykle 

prochází při své cestě k nákupu. Jedná se o povědomí o produktu, jeho znalost, sympatie k 

němu, jeho oblibu, přesvědčení o nákupu a samotný nákup. 

postoji k produktu - Při tomto rozlišení se s různými segmenty jedná různě, podle 

jejich vztahu k produktu. 

Segmentace je cestou jak rozlišit, rozdělit a poznat své spotřebitele. Je potřebná pro výběr 

správné strategie a výběr všech marketingových nástrojů, obsažených v marketingovém 

mixu. 
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2.4. Marketingový mix 

Provádění strategie firmy se opírá o čtyři základní nástroje marketingu, označované jako 

"čtyři P". Jsou jimi produkt, cena, distribuce a propagace. "Čtyřmi P"jsou nazývány podle 

jejich anglických názvů Produkt, Price, Place a Promotion. V anglické literatuře se pro tyto 

nástroje užívá jak termínu "Marketing mix", tak výrazu "Marketing Tools", v českých 

pramenech je v naprosté většině pro tento soubor taktických marketingových nástrojů užíván 

výraz marketingový mix. Prvky marketingového mixu mají firmě napomoci dosáhnout silné 

pozice na cílových trzích. Často ale při jejich výběru není kladen dostatečný důraz na výraz 

"mix", z něhož plyne, že se nejedná o jakési nahodilé spojení čtyřech prvků, ale o jejich 

optimální kombinaci. Účelem marketingového mixu je tedy dosažení správné míry 

kombinace jeho nástrojů tak, aby co nejlépe nepomohly dosažení vytyčených cílů. 

2.4.1. Produkt (výrobkový mix) 

Prvořadým prvkem marketingového mixu firmy je o produkt, který chce prodat zákazníkovi. 

Pokud není produkt, není samozřejmě co nabízet a obchodovat. Podle Horákové [ 4] je 

produktem "hmotný i nehmotný statek, jež je předmětem zájmu určité skupiny osob či 

organizací". Může jím být nejen výrobek či služba, ale i myšlenka nebo třeba volební 

program. Přesnější definici nabízí Kotler [6]. Produktem je pro něj "cokoli, co je možné 

nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. 

Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky." 

2.4.2. Cena (cenové strategie) 

Cenou je suma peněž požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma hodnot, které zákazníci 

smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby. 

Výše ceny souvisí s odbytem produktu, přičemž nízké ceny přitahují ekonomicky 

uvažující spotřebitele. Příliš nízká cena se ale může stát při rozhodování o koupi 

demotivující, neboť spotřebitel z ní může vyvozovat nízkou kvalitu výrobku. Naopak u 

některých výrobků je jejich (z pohledu běžného spotřebitele) příliš vysoko nastavená cena 

lákadlem a pozitivem. Jedná se zejména o luxusní zboží či speciálních potraviny, u kterých je 
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vysoká cena zárukou kvality a především prostředkem, jak vyjádřit své postavení, svou 

výjimečnost, exkluzivitu. 

2.4.3. Distribuce 

Distribucí jsou nazývány veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu 

dostupné zákazníkům. Úlohou distribučního systému je zprostředkovávat cestu produktu od 

výrobce ke spotřebiteli. Základními institucemi distribuce jsou maloobchod a velkoobchod, 

ovšem může být zprostředkovávána i agenty, obchodními reprezentanty, brokery apod. 

Funkcemi spadajícími do distribuce jsou například přeprava a skladování zboží, jeho prodej, 

servis s ním spojený, poskytování úvěru apod. 

2.4.4. Propagace (komunikační mix) 

Podle Horákové [4] je smyslem propagace "informovat o produktu a přesvědčit zákazníky o 

výhodnosti koupě produktu od inzerující firmy. Jejími nástroji jsou reklama, podpora 

prodeje, publicita a osobní prodej." To se ale zdá být příliš úzkou definicí posledního 

nástroje marketingového mixu. V současné době přibývá odborníků, kteří neváhají užít 

namísto výrazu propagace širších a přesto současně přesnějších označení komunikace nebo 

komunikační mix. Při komunikaci se jedná o "činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či 

služby a jejich přednosti klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu."[6] Přestože 

aktivnějším subjektem při propagaci je spíše firma, organizace, komunikace je vždy 

oboustranným procesem. Cílem firmy je jak podat sdělení zákazníkovi a přesvědčit ho o 

koupi, tak získat informace o jeho reakcích, dalších přáních a názorech, takzvanou zpětnou 

vazbu. 

Čtyři "P" jsou nástroji užívanými pro ovlivněni kupujících, čili z pozice subjektu, 

prodávajícího. Ovšem lze je vnímat také jako čtyři faktory, ovlivňující rozhodování na straně 

zákazníka. Čtyři "P" se tak ve snaze pochopit pohled spotřebitele stávají čtyřmi "C'', 

přiblíženými v následující tabulce č. l. 
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Tabulka č.l: 4P a 4C 

4P 4C 

Produkt Potřeby a přání zákazníka 

Cena Náklady na straně zákazníka 

Distribuce (place) Dostupnost 

Komunikace (promotion) Komunikace ( comunication) 

Zdroj: KOTLER, P., et al. Moderní marketing, str. 71 

Vytváření potřeb a přání zákazníka posuzování zbylých tří "C'' je řízeno motivy spotřebitele. 

Ty mohou být racionální a emocionální. U racionálních, rozumových motivů je uvažováno 

především o užitku dané věci, vše ostatní je doplňkem tohoto hlavního motivu. 

Nejdůležitějším doplňkem užitku je samozřejmě cena produktu či služby, následována 

spolehlivostí dané věci, která je jejím "nutným atributem užitečnosti"[5]. Oblast emocionální 

motivace je mnohem rozmanitější a složitější, neboť lidské city nelze nikdy dokonale 

předvídat. Přesto lze s úspěchem vybrat hlavní emocionální motivy. Jsou jimi vjemové 

uspokojení, strach, pýcha, společenský pud a prestiž. Obvykle se tyto motivy připojují 

k motivům čistě racionálním, velmi často rozhodujícím způsobem, proto jsou pro marketing 

velice významné. Úkolem marketingových odborníků je tedy sledovat, zda jejich výrobky či 

služby splňují krom racionálních požadavků i pokud možno co nejvíce citových motivů 

spotřebitele. Stejně tak by se měli snažit emocionální motivaci jejich zákazníků objevovat již 

dopředu, aby věděli, co lidé od výrobků a služeb, které chtějí nakoupit, očekávají. 

V dnešním marketingu je zapotřebí snažit se pochopit a vnímat potenciální obchod ze 

dvou stran, nejen z pohledu firmy, ale také z pohledu zákazníka, což znamená poznat jeho 

přání a motivy. Vítězi na trhu se stanou ty společnosti, které uspokojí zákazníka nejlepším 

produktem (nabídkou), cenou (ekonomicky), distribucí (dostupně) a s využitím efektivní 

komunikace.[6] Právě efektivní komunikace umožňuje zjistit, jaký je nejvhodnější produkt a 

také jej vhodně propagovat. 
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2.5. Komunikační mix 

"Moderní marketing vyžaduje více než jen přípravu dobrého produktu, určení atraktivní ceny 

a zpřístupnění cílovým zákazníkfim firmy. Firmy musí komunikovat se svými současnými i 

budoucími zákazm'ky a to, co jim sdělí, nelze ponechat náhodě." [6] 

Hromadný marketing již nepostačuje potřebám současného trhu a firmy jsou nuceny 

zaměřovat se na konkrétněji a úžeji vymezené skupiny zákazníkfi. Přechod urychlují 

dostupné a vyvíjející se informační technologie, které umožňují lepší sledování zákazníkfi, 

zisk přesnějších informací o spotřebitelských potřebách a také rychlejší a kvalitnější 

komunikaci. Současný marketing je provozován v novém komunikačním prostředí, 

charakterizovaném fragmentovanými, vysoce cílenými médii a interaktivním marketingem. 

Komunikace se stává samozřejmou součástí činnosti organizace. Vzhledem k tomu, že je 

hlavním tématem této práce, je nutné vymezit, co je pod samotným pojmem "komunikace" 

míněno. 

2.5.1. Komunikační proces 

Nejjednodušší definice komunikace řfká, že se jedná o přenos sdělení od zdroje k příjemci. 

Sociální psychologií ji vnímá o něco složitěji jako vzájemné porozumění mezi dvěma nebo 

více subjekty, přičemž není podstatné, který subjekt informaci vysílá a který ji přijímá. 

Základní schéma tohoto procesu je zobrazeno na obrázku č.l : 

Obrázek č.l: Schéma komunikačního procesu 

Odesilatel Příjemce 

(Zdroj, Zpráva, (publikum, 
Komunikátor) sděle nf cílová skupina) 
' J I I kódování dekódování 

I ODPOVĚĎ 
I dekódování I I kódování I l 

Přfjemce 
I Zpráva I 

I I I r I Odesilatel 

ZPĚTNÁ VAZBA ~~~----------
Zdroj: POSTLER, M Komunikační proces: Média v reklamě. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003. 
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Zdroj sdělení 

Příjemce 

Zpráva 

subjekt vysílající zprávu. 

strana, která zprávu vyslanou zdrojem přijímá. 

soubor symbolů, vysilaných odesílatelem. 

Předmětem komunikace nemusí být pouze zpráva ve smyslu informace, ale v širším pojetí 

jakýkoliv výtvor (verbální, duchovní, hmotný), prezentovaný jednou stranou a vnímaný 

stranou druhou. Obsahem předávaného sdělení by měly být obojí, racionální i emocionální 

apely. Objevit se mohou také apely morální. Podle Foreta [3] je v marketingovém pojetí 

zprávou nabídka. 

Kódování 

Dekódování 

Odpověď 

Zpětná vazba 

proces převedení myšlenky do symbolické formy. 

připisování významu vyslaných symbolům příjemcem. 

soubor reakcí příjemce poté, co byl vystaven zprávě. 

ta část odpovědi příjemce, která se vrací zpět k odesílateli. 

Nepříjemnou, avšak téměř vždy jistou součástí komunikačního procesu jsou šumy, neboli 

neplánované poruchy či zkreslující vlivy v průběhu komunikačního procesu. Podcenit nelze 

ani vliv atmosféry, což je uměle vytvořené prostředí, podporující přání kupujícího získat 

produkt. 

Komunikace je oboustranným procesem předávání informací a jejich zhodnocováním. Jejím 

cílem může být poskytování či sběr informací, řešení existujícího problému, zisk zákazníků 

nebo získání podpory u veřejnosti. Z výše uvedeného plyne, že přestože komunikace často 

bývá nesprávně vnímána jako jednostranný proces vedený ze strany vysílajícího, je 

uskutečňována pouze díky aktivitě na obou stranách. 

Aktivita komunikátora, tedy zprávu vysílajícího subjektu, může spočívat ve 

vlastní motivaci nabízejícího a ve volbě cílových skupin, zprávy, prostředků komunikace, 

propagačního média, formě prezentace (volbě vysílací doby, frekvence, umístění). Ale ani 

přijímající subjekt není při komunikaci pasivní. Jak uvádí Poster [12] jeho aktivita spočívá 

v jeho postojích, potřebách, ve volbě médií, času, frekvenci a formě, v níž se vystavuje jejich 

působení, ve způsobu využití přijaté zprávy v rozhodovacích procesech atd. To vše znamená, 

že jedinec je komunikaci vystaven v podstatě neustále a je aktivní třeba i tím, že informací 

zaznamená, zhodnotí a odmítne se jí dál zabývat. 
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Řízení komunikačního procesu 

Špatná nebo neřízená komunikace může být příčinou krachu jakékoliv 

organizace. Je procesem zahrnujícím mnoho proměnných a aby bylo skutečně využito 

možností, jež nabízí, je zapotřebí vyvinout úsilí. Jako u každé činnosti i v případě 

komunikace je zapotřebí si nejprve ujasnit cíl. Foret [3] uvádí následující doporučení pro 

dosažení maximálních možností komunikace: 

1) Ještě než začneme komunikovat, poznejme co nejlépe adresáta sdělení. Čím lépe ho 

budeme znát, tím větší bude pravděpodobnost toho, že se komunikace zdaří. 

2) Je nutné vědět, do které cílové skupiny veřejnosti náleží. 

3) Musíme poznat jeho komunikační možnosti a schopnosti. 

Na těchto základech jsme pak schopni: 

4) správně zvolit jaké informace mu poslat, 

5) vybrat komunikační kanály, které předají informaci ve správný čas na správném místě 

i v požadované kvalitě, 

6) zakódovat informaci tak, aby jí co nejlépe a co nejrychleji porozuměl. 

7) Přestože se jim pokusíme vyhnout, je nutné počítat s komunikačními šumy a připravit 

se na ně. Z tohoto důvodu je vhodné mít připraveno zpřesňující komunikační sdělení 

a rezervní prostředky, zejména pro krizovou situaci. 

8) Maximální možná pozornost by měla být věnována výsledné efektivitě komunikace. 

Stejně jako na začátku procesu to mohou být výzkumy chování či názorů, které pokud 

možno co nejvěrohodněji zachytí reakce a zpětnou vazbu adresátů. 

Kotler [6] při řízení komunikace vyčleňuje hlavní rozhodnutí, takzvaná "4M". 

Mission - určení cílů propagace. 

Money - rozhodnutí o tom, kolik do ní můžeme investovat. 

Message- zhodnocení zprávy, která by měla být odeslána 

Media - výběr médií, která by měla být použita 

Measurement - výběr způsobu hodnocení výsledků komunikačního procesu. 

Marketingové komunikační aktivity, kterými probíhá komunikační proces lze rozdělit do 

dvou skupin - nadlinkové a podlinkové. Komunikačními aktivitami "nad linkou" jsou 

všechny formy klasické reklamy, zejména reklama v médiích a dopravních prostředcích. 
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Komunikace "pod linkou" zahrnuje přímý marketing a přímý prodej prostřednictvím dealerů, 

public relations, podporu prodeje, sponzoring, packaging, výstavy a veletrhy apod. On-line 

komunikace se nachází na rozmezí těchto dvou způsobů. V současnosti je trh nasycen a 

dochází k přelévání komunikace z nadlinkových aktivit (které zahrnují především mass

mediálni komunikaci) do podlinkových. Navíc již nestačí vzhledem k novému 

komunikačnimu prostředí komunikovat pouze prostřednictvím nadlinkových aktivit. 

Komunikační kanály lze vymezit i jako osobní a neosobní. Osobními JSOU 

komunikace tváří v tvář, proslovy, telefonické rozhovory či poštovní kontakt. Word-of

mouthje pojmenování komunikace tváří v tvář, při které jsou si sdělovány doporučení mezi 

známými (přáteli, v rodině, kolegy apod.) Pozitivni kritiky při word-of-mouth komunikaci 

jsou tou nejlepší propagací, jaké lze dosáhnout. Je vysoce důvěryhodná a proto má veliký 

význam u nákladných produktů a také pro budování dobrého jména firmy a její image. 

Neosobní komunikační kanály přenášejí sděleni bez osobního kontaktu nebo zpětné vazby. 

Jsou jimi média, atmosféra a nejrůznější akce (události inscenované tak, aby k cílovému 

publiku nějak promlouvaly. Jsou jimi například tiskové konference a galavečery). 

Pro řízení komunikačního procesu a pro dosažení pozitivnich výsledků je užíván 

komunikační mix, který je ideální směsí nástrojů komunikace určených k dosažení 

vytyčených cílů. Těmito nástroji jsou osobní prodej, reklama, podpora prodeje a public 

relations. Cílem komunikačního mixu je provést zákazníka fázemi připravenosti k nákupu ke 

kýženému výsledku, tj. samotnému nákupu. Každý z komunikačních nástrojů má své 

jedinečné vlastnosti a odlišují se i cenou, proto je nutné pečlivě kombinovat jednotlivé prvky 

tak, aby výsledný mix byl koordinovaný, vyvážený, "na míru šitý" publiku, jemuž je určen. 

2.6. Prvky komunikačního mixu: 

2.6.1. Osobní prodej 

Osobní prodej je prezentací výrobku či služby při osobní komunikaci s potenciálním 

kupujícím. Jedná se tedy o nástroj přímé komunikace. Zejména na osobním jednání je 

postavený takzvaný B2B marketing, neboli obchodní vztahy mezi podnikatelskými subjekty 

(business to business), nezahrnující konečné spotřebitele v masovém měřítku. Ovšem i při 
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prodeji výrobků či služeb konečným spotřebitelům, v B2C (business to consumer) 

marketingu, má osobní prodej své pevné místo. Jedná se o maloobchodní prodej, ale také o 

nákupy doma, na jejichž pokrytí se soustředí celá řada firem. Za všechny jmenujme 

kosmetické A von, Oriflame nebo Amway. Vytváření rozsáhlých sítí osobního prodeje je sice 

náročnější a nákladnější než ostatní druhy propagace, ale může být daleko efektivnější. 

Prodejci mohou využít psychologie, ovlivnit kupujícího při jeho rozhodování, 

zprostředkovávají informace oběma směry, mohou předvádět zboží, poskytovat servis apod. 

2.6.2. Reklama 

Reklamou je nazývána placená forma neosobní prezentace výrobku, služeb či myšlenek. 

Reklamními nosiči jsou především masové sdělovací prostředky, jimiž jsou média, 

billboardy a plakáty. V současné době vzrůstá význam i podíl reklamy prezentované 

prostřednictvím prostředků hromadné dopravy, zejména městské, i když výjimkou již nejsou 

ani vlaky či dálkové autobusy. Zcela specifických forem nabývají reklamní nosiče v oblasti 

sportu. (Ty jsou jedním z témat následující kapitoly.) Významným reklamním médiem je i 

direct mail, který umožňuje zaměřit se na jednotlivé osoby, může mít ovšem podobu 

nevyžádané pošty. Reklama se rozlišuje podle účelu na: 

informační - především u nově zaváděných produktů, nebo výjimečných akcích, 

přesvědčovací- přesvědčuje například o výhodách produktu a jeho koupě, 

upomínací- její funkcí je, aby spotřebitelé na produkt nezapomněli. 

Při přípravě reklamy je podstatný výběr sdělení, které chceme komunikovat a výběr médií, 

jejichž prostřednictvím se tak stane. Reklama totiž může získat zákazníky pouze tehdy, je 

správně vytvořena a získá jejich zájem. Vzhledem ke stále rostoucímu množství médií a 

podnětů, jež nás obklopují, jsou nápaditost reklamy a volba vhodného média čím dál tím 

významnějšími rozhodnutími. 

Mezi výhody reklamy patří její masové působení, možnost výrazného a řízeného 

sdělení, a relativní levnost (při přepočtu nákladů na jeden kontakt). Nevýhodou je nesnadné 

měření jejího účinu, neosobnost a to, že výrobek nelze přímo předvést ani jinak přímo 

ovlivnit nákup. 

20 



2.6.3. Public relations 

Public relations je nazýváno vytváření vztahů s cílovými skupinami a veškeré komunikační 

aktivity, za které organizace přímo neplatí. Prostřednictvím PR organizace působí na vnější i 

vnitřní prostředí firmy s cílem vytvářet a udržovat pozitivní vztahy a dosáhnout vzájemného 

porozumění a důvěry. Zahrnují také tzv. issues management, neboli řešení sporných otázek. 

PR jsou nazírány jako sociálně-komunikační aktivita i jako společensko-politický nástroj, 

vedoucí k porozumění mezi různými sociálními jednotkami (veřejností, elitami, sociálními 

skupinami, subkulturami, organizacemi, institucemi atd.) Jsou z hlediska nákladů poměrně 

levnou záležitostí (publicita jakožto jedna zjejich součástí je dokonce neplacená), a proto 

nabývají mezi veřejností vysokého stupně důvěryhodnosti. Ale právě vzhledem kjejich 

povaze a tomu, že nejsou spojeny s úplatou, je nelze řídit tak snadno jako ostatní formy 

komunikace. PR činnosti a zejména publicita jsou tedy nejriskantnějším nástrojem 

komunikačního mixu, který sebou nese i možné negativní dopady. PR vychází ze tří 

východisek, jimiž jsou veřejné mínění, image a corporate identity. 

Veřejné mínění postrádá závaznou definici. Bývá vysvětlováno jako jakýsi "hlas lidu", 

názor převažující ve společnosti. Odráží současné nálady a postoje veřejnosti, a proto 

obsahuje vždy prvky přibližnosti a subjektivnosti. Vytváří se k významným podnětům a je 

ovlivnitelné mnoha způsoby. Jeho podobu do utváří především spolupůsobení elit a médii. 

Významným jevem při jeho utváření je to, že lidé jsou v mase schopni připojit se k mínění 

většiny a to při dobrovolném potlačení vlastního úsudku. Soukromé, státní, ziskové i 

neziskové subjekty usilují o přízeň veřejného mínění, kjehož zisku jim má napomoci i 

vytvoření pozitivního obrazu organizace (image) ve společnosti. 

Image spojuje všechny představy jedince, skupiny nebo veřejnosti o určitém předmětu 

mínění (produktu, osobě, organizaci, městu, zemi atd.). Je velmi složitou a proměnlivou 

záležitostí. Skládá se z "objektivních i subjektivních, správných i nesprávných představ, 

postojů, zkušeností jednotlivce nebo skupiny s daným předmětem mínění"[l4]. Je výsledkem 

výměny názorů mezi jedincem a společností a ovlivňuje chování a názory lidí. Proto je 

komplexním a výrazným systémem, který prochází vývojem a jeho vývojové stupně lze 

pozorovat a charakterizovat. 
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Corporate identity je součtem vlastností a způsobů prezentace, které určitou organizaci 

spojují a současně odlišují od jiných. Jedná se o dlouhodobou vizi organizace nebo subjektu. 

Jejím cílem je vytvořit trvalejší jistotu v proměnlivých podmínkách a podchytit a ovlivnit 

faktory formující image organizace. K tomuto poté dochází promýšleným a jednotným 

vystupováním organizace na veřejnosti. Corporate identity je tak smyslem i formou 

organizace. Prostředky vytvářející corporate identity jsou: 

1. Filozofie organizace 

2. Corporate design 

3. Corporate communication 

4. Corporate culture 

5. Corporate image 

6. Produkt organizace 

Jednou z nejpodstatnějších PR činností je publicita. Lze ji popsat jako neosobní stimulaci 

poptávky po produktu (službě, osobě či organizaci) tím, že se v médiích objeví významná 

zpráva o subjektu, přičemž je jasné, že toto sdělení není financováno daným subjektem. 

Podle Lesleyho [7] se jedná o "šíření účelově a plánovitě zveřejňovaných informací 

prostřednictvím vybraných médií.. . , bez zvláštní poplatky za tyto služby médiím." 

Vzhledem k tomu, že se jedná o neplacenou formu PR, sdělení, která se v médiích objevují, 

mohou nabývat i negativních konotací. 

2.6.4. Podpora prodeje 

Podpora prodeje stimuluje nákupní rozhodování jinými činnostmi než je osobní prodej, 

reklama či PR. Jsou jimi například výstavy, předvádění výrobků, kupóny, slevy, zboží 

zdarma a jiné nepravidelné prodejní činnosti. Podpora prodeje přitahuje pozornost 

spotřebitelů a nabízí okamžité a silné stimuly k nákupu. Většinou se kombinuje s reklamou, 

ve snaze zdůraznit, napomoci, doplnit či jinak podpořit cíle komunikačního programu. Její 

účinky jsou ovšem krátkodobé a pro dlouhodobé preference daného subjektu nejsou tak 

efektivní jako jsou reklama nebo osobní prodej. 
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Spektrum nástrojů spadajících pod podporu prodeje je velmi široké. Mohou být zaměřeny na 

koncové spotřebitele, stejně jako na velkoobchody a firemní prodejce. Kotler (6] ji proto 

rozděluje do čtyř podskupin, kterými jsou: 

Spotřebitelská podpora - je určena ke stimulaci spotřebitelských nákupů - slevy, 

bonusy, kupony, soutěže atd. 

Podpora obchodníka -je určena k získání podpory distributorů a povzbuzení jejich 

prodejního úsilí. Zahrnuje slevy, bezplatné zboží, spolupráci při reklamě, kongresy a 

veletrhy. 

Podpora prodejců - tato podpora zahrnuje prémie a soutěže a je určena k motivaci a 

zefektivnění prodejního úsilí prodejců. 

Podpora organizací - je určena k zisku obchodních nabídek, stimulaci prodeje, 

odměňování zákazníků - organizací a také k motivaci prodejců. 

2.6.5. Přímý marketing 

Jedná se o neveřejné sdělení, které je obvykle adresováno konkrétní osobě. Existuje mnoho 

forem přímého marketingu, mezi nejznámější a nejvyužívanější patří direct mail, 

telemarketing, teleshoping, elektronický marketing a on-line marketing. Sdělení lze 

připravovat velmi rychle, je okamžité a lze přizpůsobit tak, aby bylo přitažlivé pro jednotlivé 

zákazníky. Přímý marketing umožňuje dialog mezi komunikátorem a zákazníkem a je tedy 

interaktivní. 
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2. 7. Marketingový mix ve sportu 

V České republice je marketing a jeho nástroje ve sportovním prostředí, po období, kdy 

nebyl téměř brán v úvahu, užíván stále častěji. Marketingová činnost byla využívána 

zejména firmami vyrábějícími sportovní zboží a nabízejícími tělovýchovné služby, ale dnes 

již je nevyhnutelnou součástí činnosti sportovních klubů. Současný špičkový sport je 

odrazem tržních mechanismů v ekonomice. Řízení profesionálního týmu se tudíž podobá 

řízení firmy nebo společnosti se všemi jejími atributy [27]. Kluby jsou zakládány na bázi 

obchodní společnosti a jsou tedy plně ekonomickými subjekty, které se nemohou spoléhat na 

pomoc státu. Jak uvádí Čáslavová[2], praxe si vynucuje užití alespoň dílčích marketingových 

konceptů, tedy marketingu jako sponzorování a nebo marketingu jako sportovní reklamy. 

Uvádí však také důvody pro užití universální koncepce marketingu, z nichž prvním je právě 

tržně-ekonomické prostředí, v němž se kluby pohybují. To si vynucuje racionální využití 

zdrojů a zároveň uvažování o budoucím vývoji sportovního klubu. Marketing sportovní 

organizace umožňuje stejně jako v jakékoliv jiné společnosti lepší určení cílů, vymezení 

cílových skupin a trhů, výběr strategie, promýšlení finanční a komunikační politiky apod. 

Marketingová koncepce sportovní organizace probíhá ve třech základních fázích. První fází 

je analýza trhu a situace, druhou volba cílů a strategie pro jejich dosažení a závěrečnou výběr 

a užití správného marketingového mixu podle dříve zvolené strategie. Užití strategického 

marketingu v oblasti sportu napomáhá mimo jiné [2]: 

1) promyslet si, jakou právní formu by měla mít zakládaná sportovní organizace, 

2) určit krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíl, 

3) definovat cílové skupiny, 

4) najít způsob, jakým lze nejlépe určených cílů dosáhnout: 

Sportovní marketing se od běžně užívaných používaných marketingových strategií odlišuje 

tím, že do popředí neklade pouze zisk, ale je více zaměřen na spotřebitele, tedy zákazníky 

tělovýchovných a sportovních organizací[2]. 

Sportovní prostředí je specifické cíli, které má organizace naplnit, produktem, jež je 

nabízen a cílovými skupinami, kterým je tento produkt určen. Z toho plynou i specifické 

cesty komunikace a distribuce, jimiž je sportovní produkt jeho spotřebitelům komunikován a 

distribuován. 

24 



2.7.1. Cíle sportovního klubu 

Z časového hlediska se cíle sportovní organizace dělí jako cíle kterékoliv jednotky fungující 

v tržním prostředí na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Odlišují se ale svým 

zaměřením. Krom předpokládaných cílů ekonomických se sportovní kluby snaží realizovat i 

cíle sociální a sportovní. Ekonomický úspěch klubu totiž obrovskou měrou závisí právě na 

jeho sportovních úspěších, jelikož ty přináší zisky a prémie z vyšších soutěží a hlavně 

pozornost a finance od médií, fanoušků a partnerů. 

Sociálními cíli je myšleno například zohlednění mezilidských vztahů, identifikace 

zaměstnanců s organizací, budování pocitu příslušnosti k dané značce apod. Tyto cíle by 

měly být samozřejmou součástí strategie každé firmy, usilující o úspěch na trhu. Ovšem 

sportovní kluby by se jimi, s přihlédnutím ke složení jejich zákazníků a jejich funkci ve 

společnosti, měly zaobírat ještě důrazněji. Sportovní klub totiž v současné společnosti 

nevystupuje pouze jako ekonomický aktér, ale současně jako jednotka sociální identifikace 

jedince a jako prostředek pro vytváření kolektivní identity. 

Podle významu lze cíle sportovní organizace rozdělit na operativní, s menším 

strategickým významem, ovšem konkrétnější a početnější a na cíle nadřazené, vágněji 

definované, ovšem s velkým strategickým významem. Jak uvádí Čáslavová [2] nejvyššími 

cíli klubu, nadřazenými všem ostatním, jsou jeho účel a jeho identita. Za nimi se nachází cíle 

operativní, zahrnující stanovy a zásady klubu a nakonec pak cíle z hlediska řízení klubu. Pro 

výběr nejlepší strategie a dosažení všech cílů klubu je nesmírně důležité umět je definovat a 

sladit dlouhodobé se střednědobými a krátkodobými. 

2.7.2. Cílové skupiny sportovních klubů 

,,Nejprve je třeba poznat příjemce a pak může následovat účinná komunikace tak, aby 

jí rozuměl. "[12] 

Cílové skupiny se z pohledu sportovní organizace dělí do několika základních směrů, 

v jejichž rámci probíhá další rozlišování a dělení. Ani jeden z těchto čtyř základních 

segmentů by neměl být při komunikaci klubu s okolím opomenut. Jsou jimi: 

1) příznivci klubu - fanoušci 
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2) sponzoři a partneři 

3) veřejnost a diváci3 

4) státní sféra a vyšší sportovní organizační jednotky 

5) členové klubu (pokud existují) 

Pro klub je nutností budovat dobré vztahy se všemi uvedenými skupinami, ovšem na první 

pohled je pro jeho existenci nejpodstatnější skupina příznivců a následně sponzoři s partnery. 

Veřejnost a státní správa jsou skupinami, které jeho úspěšné přežití a dosahování cílů 

samozřejmě také ovlivňují. Veřejnost je nositelem veřejného mínění, rekrutují se z ní další 

potenciální příznivci či odpůrci klubu a vztahy klubu s veřejností mohou být zásadní pro 

rozhodování jeho partnerů. Státní sféra či nadřazené sportovní organizace ovlivňují existenci 

klubu zejména v ohledech ekonomických a právních. Rozhodují například o bezpečnostních 

podmínkách na stadionu a při zápasech či o pravidlech podmiňujících jeho setrvání 

v soutěži. 

U těchto segmentů probíhá jejich další poznávání, rozlišování a dělení. Fanoušci tak 

mohou být dále segmentováni podle pohlaví na muži a ženy; podle věku na děti, adolescenty 

a dospělé nebo např. do věkových skupin; podle místa bydliště na fanoušky žijící ve městě 

kde sídlí klub, v regionu, jinde na území ČR a na zahraniční fanoušky; podle zaměstnání jako 

dobrovolně nezaměstnaní, nezaměstnaní, zaměstnaní a následně podle oblasti, ve které jsou 

zaměstnáni apod. Členy lze segmentovat podobně jako fanoušky. Státní správa zahrnuje 

instituce územních jednotek, bezpečnostní složky státu, státní instituce zodpovědné za sport a 

ty jdou opět dále poznávat a rozlišovat. Partneři jsou nejčastěji segmentováni geograficky 

podle místa působení, podle velikosti a podle oboru, v němž působí. 

3 Fanoušek se od diváka odlišuje tlm, že mu záleží na dobrých výsledcích jeho týmu, je na nich citově 
zainteresován. Výsledek je pro něj často důležitější než předvedená hra. Divák oproti tomu může být spokojen i 
po utkání, ve kterém domácf tým prohraje, bere zápas spíše jako divadlo a zážitek, který mu zprostředkuje 
předYedená pěkná hra. 
Blíže viz. MAREŠ, SMOLÍK, SUCHÁNEK - Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. Brno: 
Centrum strategických studii, 2004. 
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2. 7 .3. Sportovní produkt 

Za sportovní produkt lze považovat "veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené 

k uspokojování potřeb a přání zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné kultury a 

sportu."[2] 

Sportovní produkty vyznačují specifickými vlastnostmi. Podle Freyera [2] je to v 

první řadě jejich subjektivní oceňování, kdy na stejný produkt mohou různí spotřebitelé 

nahlížet až diametrálně odlišně. Sportovní produkty jsou také často nemateriální a abstraktní, 

například požitek z podívané na fotbalový zápas či odcvičená hodina aerobiku. Tyto 

nemateriální abstraktní produkty nejsou schopny skladování a jsou velmi silně závislé na 

čase a prostoru. Sport je také často složen z mnoha různých komponentů a dotýká se mnoha 

oblastí, které lze jen těžko oddělit. Těmi jsou třeba politika, ekonomika, vzdělání nebo 

kultura (způsob trávení volného času, oblékání, sociální identifikace atd.). Napětí 

nepředvídatelného je další charakteristikou spojenou se sportovními produkty. Souvisí s ním 

i malá možnost jejich kontroly. Uvedené charakteristiky se samozřejmě netýkají materiálních 

produktů typu tenisových raket či plavek, u těch by napětí z nepředvídatelného opravdu 

nebylo chtěnou vlastností, ale "zážitkových" produktů jakými jsou diváctví či závody. 

Sportovní produkt lze také pojímat jako veřejné zboží, ovšem v České republice se v této 

podobě zatím teprve začíná rozšiřovat. Spolu s pronikáním marketingu do všech sfér života 

včetně samosprávy a státní správy se i sport pomalu stává jednou z cest, jak si naklonit 

veřejnost. Jedná se o různé spoluúčasti města či státu na poskytování levnějších, bezplatných 

či přístupnějších možností sportovat. Příkladem může být pořádání městských maratónů, 

sportovních dnů, běhů pro zdraví, příspěvky na plavecký či fotbalový stadion a podobně. 

Specifika sportovního produktu se projevují při snaze o jeho uchopení a rozčlenění do 

skupin. Chelladurai [2] vymezuje šest skupin sportovních produktů. Jsou jimi: 

1. sportovní zboží- jeho výroba a prodej. 

2. služby zákazníkům- např. výživa, rehabilitace, služby orientované na požitky atd. 

3. divácké služby- zábava, závody, podívaná, třetí místo. 

4. sponzorské služby - tržní a sdružovací. 

5. psychický prospěch -z egoistického a altruistického přístupu. 

6. sociální myšlenky - zdatnost, zdraví, aktivní životní styl. 
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V rámci tohoto dělení se daří plně popsat a snad i pochopit mnohostrannost a mnohotvárnost 

sportovního produktu. 

Neopomenutelným produktem, který sportovní kluby nabízí je i možnost získání nové 

identity. V současném sportovním marketingu je tato možnost charakterizována pojmem 

třetí místo. Jedná se o místo, kam se jedinec prostřednictvím sportu přichází přidružit 

ostatním a kde chce nacházet a posilovat nové společenské vztahy a vazby. Sportovní 

prostředí se tak stává spolu s domovem a prací další možností realizace jedince. 

Sportovním "zbožím" může být i hráč, v případě že klub vlastní jeho hráčská nebo 

osobnostní práva. Transfery hráčů jsou ale spíše záležitostí B2B marketingu a komunikace 

mezi kluby, hráčem a jeho agentem. Prodej hráčů je záležitostí jiných než marketingových 

oddělení, jejichž úkolem je v tomto případě především dobře komunikovat hráčskou politiku 

klubu s fanoušky a partnery. 

Na závěr lze konstatovat, že ne u všech sportovních produktů existuje tržní cena. 

Příkladem jsou právě produkty ve formě veřejného zboží nebo ceny sportovců (za přestup, 

za reklamu). 

2.7.4. Cena sportovního produktu 

Cena významným způsobem ovlivňuje rozhodnutí zákazníka o koupi produktu. U sportovní 

organizace je její tvorba vázána na konkrétní druh nabízeného produktu. Při prodeji 

mechandisingového zboží je tak daleko lépe možné opřít se o ekonomické kalkulace, než je 

tomu například u prodeje hráčů, kde je cena především odrazem poptávky po zboží. Při 

stanovování ceny se tak sportovní organizace opírají o náklady na daný produkt, informace o 

cenách konkurence, o znalost poptávky po produktu a také o jeho jedinečnost. Jak 

upozorňuje Čáslavová [2], při tvorbě ceny sportovních produktů se navíc počítá s uplatněním 

necenových nástrojů marketingu, jimiž jsou balení, značka a způsob propagace distribuce. 

Zákazníky ke koupi produktů stejně jako v jiných oblastech trhu stimulují i nejrůznější druhy 

slev a pobídek. Těmi mohou být například slevy pro členy klubu, akce 2+ 1 zdarma, dárek či 

sleva na další zboží při nákupu nad 1000 Kč atd. 
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2. 7 .5. Distribuce 

Distribuce sportovního produktu k cílovým skupinám je opět dána jeho povahou. Jak bylo 

výše uvedeno, sportovní produkty jsou často abstraktní, neskladné a závislé na čase a 

prostoru. Takovými jsou zejména sportovní závody a utkání, které nemohou být uspořádány 

vždy tam, kde by si zákazník přál, ale je pro jejich získání nucen vyvinout úsilí a přesunout 

se na místo konání. (Navíc za předpokladu, že se mu nemusí podařit získat vstupenky.) Tyto 

produkty samozřejmě mohou být zprostředkovány médii, ale tím dojde k ochuzení o některé 

z jejich dalších atributů- třeba o prožitek z atmosféry události nebo o vzrušení z nečekaného, 

o které přijdeme opakovaným záznamem. Snahou organizace přesto musí být produkt 

zákazníkovi maximálně zpřístupnit, například vhodným umístěním obchodů se sportovním 

zbožím, konáním utkání či závodu na dostupném místě a ve vhodný čas, nebo dostatkem 

parkovného místa a vchodů na místo konání akce. Nicméně i při nejlepší snaze firma (klub) 

je a vždy bude v některých ohledech narážet na omezení. Neopomenutelnou stránkou 

distribuce sportovního produktu je dostupnost občerstvení v průběhu utkání nebo závodu, 

vyhovující hygienické podmínky, příjemný personál atd. 

2.8. Propagace - komunikační mix ve sportu 

Komunikace je velmi významnou činností sportovního marketingu. Vychází z toho, že 

specifické produkty jsou propagovány zvláštním cílovým skupinám a v cestě navíc stojí 

omezení a negativa plynoucí z jejich distribuce (neskladnost produktu, vzdálenost, lidská 

lenost). Proto i u komunikačního mixu sportovní organizace nacházíme jisté odchylky 

odlišující jej od klasických marketingových metod. 

2.8.1. Osobní prodej 

Osobní prodej ve sportu probíhá především v rámci komunikace s partnery a sponzory 

prostřednictvím organizací k tomu pověřené osoby. Jedná se tak například o nabídku a 

vyjednávání reklamních služeb či prodej V.I.P. servisů. V soukromých zařízeních typu 

fitness může být osobní prodej provozován například cvičitelkou aerobiku, která propaguje 

sportovní akce pořádané klubem a přihlašuje na ně zájemce. 
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2.8.2. Sportovní reklama 

Reklama je pro sportovní klub samozřejmě cestou, napomáhající propagaci 

a prodeji jeho produktů. Sportovní utkání, konaná akce nebo nové zboží ve Fan Shopu 

mohou být inzerovány prostřednictvím televize, rádia, novin či billboardů. Sportovní reklama 

ale plní především funkci produktu, který klub nabízí potenciálním partnerům a který mu 

přináší zisk. Sportovní klub v tomto případě vystupuje jako neosobní komunikační kanál, 

zprostředkovávající reklamní možnosti. 

Čáslavová [2] dělí sportovní reklamu podle využití specifických komunikačních médií: 

1) Reklama na dresech a oděvech 

2) Reklama na startovacích číslech 

3) Reklama na pásu (mantinelu) 

4) Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

5) Reklama na výsledkových tabulích 

Reklamu na výsledkových tabulích je možné zařadit do skupiny reklama na vybavení 

stadionu, jejímiž dalšími prvky by pak byly reklama na ledové ploše, reklama na rolbě, na 

divácké tribuně apod. Často se objevuje i reklama umístěna z vnější strany stadionu. Dalšími 

možnostmi prezentace prostřednictvím sportu je reklama na webových stránkách klubu nebo 

v pravidelném zápasovém bulletinu. 

Kladem i záporem sportovní reklamy je její prezentace na pozadí sportovního dění, 

které ovlivňuje její vnímání. Emocionální zaujetí sportem, jehož prostřednictvím je reklama 

prezentována může její vnímání posílit. Divák či fanoušek, který jej má v oblibě ji vnímá 

pozitivněji než ostatní veřejnost. Na druhou stranu může být pozornost od ni odváděna právě 

sportovním děním, na které se diváci soustředí především. Význam sportovní reklamy pro 

kluby neustále roste spolu s jejím významem pro financování klubu. 
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2.8.3. Sponzorování ve sportu 

Sponzorování je v současnosti většinou klubů využíváno jako jeden z významných 

finančních zdrojů zabezpečující jeho ekonomické cile. Je nutné podotknout, že sponzoring 

není totéž co mecenášství nebo darování, jedná se o "komunikační a marketingový nástroj, 

který spočívá v jasném vymezení a kompenzaci výkonů sponzora a protivýkonů 

sponzorovaného." [2] 

Sponzorováni mohou být jednotliví sportovci, sportovní týmy, sportovní akce, 

sportovní kluby a dokonce i celé sportovní soutěže. Sponzoři jsou rozlišováni podle jejich 

významu pro klub, tedy finančního objemu poskytnutých prostředků a nabízených 

protivýkonů (plnění). Setkat se tak můžeme s exkluzivními sponzory, oficiálními sponzory, 

hlavními sponzory a kooperačními sponzory. Plnění ze strany klubu bývá potenciálním 

sponzorům nabízeno ve formě tzv. sponzorského balíčku. Jedná se o písemný návrh plnění ze 

strany klubu, v němž jsou uvedeny jednotlivé možnosti protislužeb sponzorovi a jejich cena. 

V současnosti kluby ve snaze získat sponzora nelpí na jeho přesném dodržování, jedná se 

spíše o formu prezentace možných protivýkonů a jejich cenu, které mohou být ale 

individuálně přizpůsobovány potřebám sponzora i klubu. Výjimkou není ani barterové 

plnění, kdy dochází k vzájemnému poskytnutí protislužeb. 

Ve fotbalovém prostředí ČR je sponzorování významným prvkem rozpočtů klubů. 

Hospodářské noviny uvedly v r.2005 anketu, jejímž cílem bylo zjistit důvody, pro které firmy 

spojují své jméno s fotbalem [16]. Mezi dotazovanými společnosti se objevila napři'klad 

Česká podnikatelská pojišťovna, LG, MVV Energie CZ, Skanska CZ, Eurotel nebo výrobce 

piva Zlatopramen. Nejčastěji zmiňovanými pohnutkami pro sponzoring fotbalového týmu 

byly posílení vnímání značky a zvýšení prodeje v určitém regionu. Krom provozovatele 

hypermarketů Carrefour vyjádřily všechny sponzorující firmy s výsledky spokojenost a 

přesvědčení, že se jim sponzorování fotbalového klubu vyplatilo nebo že v něm chtějí 

pokračovat. Sponzoring navíc není záležitostí pouze velkých firem, ale právě naopak, 

umožňuje zviditelnění se zacilením na region i malým firmám. 
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2.8.4. Podpora prodeje ve sportu 

Podporou prodeje mohou být dny otevřených dveří, slosování vstupenek, slevy a akce se 

zvýhodněným vstupným, možnost setkat se s oblíbeným sportovcem apod. U fotbalových 

klubů se jedná zejména o jednorázové akce umožňující zvýhodněný vstup na utkání, drobné 

dárky nebo účast hráčů (spojená sjejich autogramiádami) na společenských a klubových 

akcích. 

2.8.5. Public relations sportovního klubu 

Sportovní prostředí přináší firmám mnoho příležitostí k realizaci jejich PR aktivit. Ty mohou 

nabývat jak podob formální komunikace tak i nejrůznějších aktivit a akcí zacílených na 

konkrétní skupiny veřejnosti. Podle autorů Mullina, Hardyho a Suttona [9] jsou PR ve sportu 

vytvářeny v rámci vztahů a styků s médii (media relations) a vztahů a styků s veřejností 

(community relations). Obě tyto formy PR vytváří publicitu, ale jak již bylo uvedeno, ta 

neznamená vždy jen pozitiva, ale může u veřejnosti vytvářet i špatné povědomí o organizaci 

(v našem případě o fotbalovém klubu). 

Z krátkodobého hlediska je důležitější činností rozvoj vztahů s médii, ovšem 

v dlouhodobém výhledu mají minimálně stejný vliv na prodej, pozitivní vnímání klubu ve 

společnosti a na vybudování pevně ukotveného vztahu se společností vztahy s veřejností. 

Oba tyto komponenty PRve sportu tudíž musí být rozvíjeny. Současně by také mělo být 

neustále kontrolováno, zda je při komunikaci využíván plný potenciál PR a je dosahováno 

nejlepších možných výsledků. 

VZTAHY S MÉDII - MEDIA RELATIONS 

Veřejné mínění je jednou z nemocnějších sil v naší společnosti. A právě pro jeho ovlivnění 

jsou využívány styky a vztahy s médii. Existují tři možné přístupy ve vztahu k médiím. 

32 



Reaktivní oblast media relations (oblast odpovědí na otázky) 

Tato oblast zahrnuje odpovědi klubu na otázky, námitky a žádosti ze strany médií nebo 

jiných zainteresovaných skupin. Ve sportovním prostředí nabývají podob interview s hráči a 

jejich veřejných vystoupení, autogramiád, rozdávání fotek nebo hracích kartiček. Dále jsou 

její součástí reakce zástupců klubu na žádosti o vyjádření stanoviska nebo o jejich vyjádření 

vztahující se k organizačním záležitostem. Většinu úloh, které lze označit jako "reaktivní" 

vykonávají informační orgány klubu, kterými jsou tisková oddělení nebo tiskoví mluvčí. 

Proaktivní oblast media relations 

Iniciátorem komunikace a předávání informací je v tomto případě je spíše organizace než 

vnější objekt. Sportovní klub například informuje média o zajímavých událostech, o konání 

speciální akce nebo může distribuovat balíčky s časopisy, drobnými dárky, vzpomínkovými 

filmy atd. vybranému publiku bez toho, aby o to byl předtím žádán. Přestože vztah s médii 

bude vždy nabývat reaktivní podoby, klub by se měl pokoušet o proaktivní chování. Cílem 

klubu by mělo být převzetí iniciativy v poskytování informací a vytváření publicity jakožto 

marketingové funkce. 

Interaktivní oblast media relations 

Při interaktivní komunikaci s médii dochází k oboustranně výhodnému vztahu a spolupráci 

mezi médii a klubem v nejrůznějších záležitostech. Tato oblast je zaměřena spíše na 

budování dlouhodobých vztahů než na dosažení krátkodobých cílů. Liší se od krátkodobých 

konkrétnější cílů (které jsou samozřejmě součástí marketingového mixu) tím, že jsou součástí 

širší "mise", směřující k usnadnění vztahů a vytvoření základního programu ve vztahu 

s médii. Při interaktivním přístupu obě skupiny, klub i média, mohou iniciovat akci nebo 

aktivitu, neboť si uvědomují, že to je v nejlepším zájmu obou aktérů a že druhá strana bude 

plně spolupracovat. 

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ- COMMUNITY RELATIONS 

Vztahy s veřejností jsou doplňkem vztahd s médii a jsou zacíleny na uznání a pozitivní přijetí 

klubu u veřejnosti. Jejich cílem je dosáhnout vzájemného porozumění a důvěry. Činnosti, 
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jejichž prostřednictvím jsou provozovány, se proto zaměřuji na zvýšeni povědomí o klubu 

mezi jeho zákazníky i mezi širokou veřejnosti, na vytváření goodwillu a na získáni a udrženi 

silné fanouškovské základny. Jsou jimi například sociální a vzdělávací programy nebo 

nejrůznější akce dlouhodobějšího rázu, zaměřené na zisk fanouškovské přízně. Zatímco 

vztahy s médii mají na veřejné mínění okamžité dopady, u vztahů s veřejností jsou dopady 

pozorovatelné lépe v dlouhodobější perspektivě. Samotné aktivity mohou být iniciovány 

hráči, kluby nebo dokonce ligami. Součástí všech typů těchto iniciativ jsou hráči. Právě jejich 

přítomnost přitahuje účastníky akci, diváky, sponzory a přivolává zájem médií, který 

znamená mediální pokrytí akce. 

FUNKCE PRVE SPORTU 

• Informovat a komunikovat s vnějším i vnitřním prostředím klubu 

• Vytvářet a zlepšovat image sportovního klubu 

• Podporovat a zlepšovat vztahy se zaměstnanci 

• Získávat podporu všech skupin veřejnosti (včetně politické podpory) 

• Posilovat a rozvíjet obchodní vztahy klubu 

• Uvádět na trh nové výrobky nebo inovace 

• Získávat zpětnou vazbu a vytvářet pro ni příležitosti 

• Pomáhat při řešení problémů 

Další nástroje sportovní propagace 

Ve sportu jsou krom klasických nástrojů propagačního mixu využívány i další cesty 

komunikace. Podle Pittse [2] jimi jsou média, sponzoring, propagační akce, které jsou v této 

práci zahrnuty do podpory prodeje a PR, merchandising a nakonec dary a podpora. 

2.8.6. Merchandising 

Výraz merchandising v marketingu označuje snahu maximalizovat prodej produktu pomocí 

výběru správného produktu, jeho designu, baleni, určením jeho ceny a jeho umístěním tak, 

aby zákaznici byli stimulováni k dalšímu a většímu nákupu. Činnostmi jsou oceňování 
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produktu, slevy a rozhodování o způsobu prezentace produktu, neboli i o tom, které produkty 

mají být kdy, na jakém místě a v jakém množství prezentovány zákazníkům. Úkolem 

merchandisingu je zajistit zviditelněni výrobků a jejich lepši prodejnost. 

Ve sportovním prostředí je merchandising vztahován k prodeji předmětů spjatých 

s klubem a nabízených jeho prostřednictvím. Bohužel kluby si často neuvědomuji, že 

merchandising je také nástrojem propagace a jak významnou roli sehrává v komunikačním 

mixu. Krom finančních zisků, které přináší majiteli, je merchandising cestou posíleni 

sounáležitosti fanoušků s jejich klubem. Fanoušek již tím, že si zboží kupuje, dává najevo 

své sympatie ke klubu a vůli být mu bliž. Každodenní kontakt s předměty s klubem 

spojenými upevňuje jeho citovou vazbu k němu. Pokud klub ignoruje zájem fanoušků o 

merchandisingové zboží, mohou to brát jako pohrdání jejich potřebami a zájmem o klub. Ten 

by se jim proto měl snažit dát co nejvíc pobídek a příležitostí k nákupu. 

2.8. 7. Dary a podpora 

Dary a podpora ve sportu nabývají následujících podob: 

• Dary a podpora individuálních sportovců 

• Dary a podpora týmů 

• Dary a podpora organizací (nejen sportovních) 

• Dary a podpora určitých sportů. 

2.9. Specifika fotbalového prostředí 

Pro organizace působící ve sportovním prostředí je více než kde jinde podstatná komunikace. 

To platí u fotbalu, nejoblíbenějšího sportu na světě i v České republice. Důvod je 

jednoduchý, profesionální fotbalové kluby a soutěže jsou přímo závislé na podpoře diváků, 

sponzorů a veřejnosti. (U amatérských soutěži je tomu trochu jinak, hráči se scházejí často 

pouze pro svou radost a jsou schopni sami klub nebo tělovýchovnou jednotu existenčně 

zajistit natolik, aby mohli dál pokračovat v činnosti.) Nejdůležitějšimi zákazníky fotbalových 

klubů jsou fotbaloví fanoušci a diváci, neboť krom zisků, které z nich klubům přímo plynou 

(prodej vstupenek, merchandising) je jejich podpora klubu a účast na utkáních klíčem, který 

klubu dokáže zajistit zájem médii, sponzorů a partnerů. 
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Fanoušci jsou jakožto zákazníci nejsou při zájmu o produkt vedeni pouze racionálním 

rozhodnutím, ale v rozhodující míře emocionální potřebou. Pochopení a komunikace s tímto 

segmentem je tudíž pro kluby nejpodstatnějším a zároveň nejtěžším úkolem jeho 

komunikační strategie. 

Fanoušci jsou výhrou i prokletím fotbalu. S žádným jiným sportem není spojeno tolik 

problémů a násilí z jejich strany. V polovině dvacátého století se totiž právě v prostředí 

fotbalových stadionů vyvinula nová subkultura zvaná "hooligans", která je s ním dodnes 

spojena. 

Hooligans, někdy se používá český výraz "chuligáni", jsou na násilí založené 

skupiny, které využívají fotbalové prostředí zejména pro vybíjení agrese a ne pro skutečnou 

podporu týmu. Některé dokonce veřejně proklamují, že je fotbal ani klub, ke kterému se 

oficiálně hlásí, nezajímá.4 Hooligans jsou velmi často příslušníky ultras, tj. skupiny 

nejvěrnějších fanoušků, cestujících s ,jejich" týmem na všechna jeho utkání, stojících při 

něm v dobrém i ve zlém a vytvářejících diváckou kulisu tvorbou chorejí a zpěvem chorálů. 

Ne všichni ultras jsou ale hooligans. Odlišit ty, kteří škodí fotbalu a v průběhu zápasu je 

izolovat je tak většinou těžké, v podstatě téměř nemožné. Proto je řešení problému 

agresivních a problémových fanoušků velmi ožehavou záležitostí. 

4 Důkazem je např. fanzin chuligánů Slovanu Bratislava "Fotbal je len záminka", ve kterém oficiálně 
proklamuji, že je nezajímá fotbal, Slovan, ani fandění, ale násilí a bitky. 
Blíže viz. MAREŠ,M. - SMOLÍK. J. -SUCHÁNEK, M. Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. 
Bmo:Centrum strategických studii, 2004. 
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3. METODOLOGIE 

3.1. Popisná analýza 

Ve výzkumných projektech a odborných pracích bývá velmi často užívána metoda popisné 

analýzy. Ta umožňuje popis a prezentaci získaných primárních a sekundárních dat a to ve 

formě písemné zprávy, projektu, ale také visuální či ústní prezentace. Tato prezentace 

probíhá ve třech základních formách: 

• Standardním textem, členěným do vět a odstavců. Ten umožňuje vysvětlovat 

konkrétní jevy a je vhodný v případě, kdy čtenář projektu není zvyklý na grafy, tabulky apod. 

• Tabulkou. V ní je možné zmínit informace v podobě číselné hodnoty nebo stručného 

popisu. Je vhodná v případě, kdy je nutné uveřejnit mnoho dat. Díky tabulce jsou tyto 

informace přehledněji prezentované, což napomáhá jejich pochopení. 

• Numerickým popisem dat. Ten vychází ze tří základních vyjádření: absolutního 

počtu, procentuálního vyjádření a z průměrů. V tomto případě jsou pro názornost často 

užívány grafy. 

Pro kvalitu a kompaktnost projektu je samozřejmě nejlepší uvedené formy zkombinovat. 

V postupu popisné analýzy by se tak měly objevit následující body: 

• Vytyčení cíle 

• Vytyčeni problému, který je nutné vzhledem k cíli sledovat 

• Určení souboru materiálu 

• Čtení 

• Systematické sledování 

• Tvorba přehledů, tabulek, diagramů či grafů 

• Vyjádření výsledků a názorů 

• Rozbor a hodnocení 
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3.2. SWOT analýza 

Jak již bylo výše uvedeno, jednotlivci a organizace se pohybují v tržním prostředí. Jednotliví 

aktéři tedy při dosahování svých potřeb a cílů neexistují izolovaně, ale střetávají se 

s potenciálními partnery, s konkurencí a s řadou dalších činitelů, které nemohou zcela (nebo 

vůbec) ovlivnit. Tito činitelé se dělí podle prostředí ze kterého na firmu působí na vnitřní a 

vnější. Při vytváření marketingové strategie je nezbytně nutné je poznat a uvědomit si výzvy 

i nebezpečí, která přinášejí. 

Nástrojem poznání prostředí, ve kterém organizace působí, je SWOT analýza. Jejím 

cílem je zhodnotit vnější a vnitřní činitele organizace, kteří mají nebo mohou v budoucnosti 

mít vliv na její vývoj a existenci. Její název je zkratkou anglických výrazů: 

S - strenghts, strong - silné stránky, klady, přednosti 

W - weaknesses, week - slabé stránky, nedostatky, limity 

O - opportunities - příležitosti a šance ovlivněné a podmíněné z vnějšku 

T - threats - rizika, hrozby, potenciální nebezpečí přicházející z vnějšku 

Vnějšími činiteli jsou v marketingu nazývány takové faktory, které působí na firmu z jejího 

vnějšku a "ovlivňují její činnost jen málo kontrolovatelným způsobem".[4] Jsou 

představovány potenciálními příležitostmi (opportunities) i riziky (threats) dalšího vývoje 

organizace. Jejich rozborem se zabývá tzv. 0-T analýza, která pomáhá mapovat příležitosti, 

které jsou trhem nabízeny a zároveň si včas uvědomit existenci nebo hrozbu problémů. 

Vnějšími činitele organizace dělíme na: 

• Ekonomické činitele - těmi jsou například míra nezaměstnanosti, míra inflace, 

nominální a reálné mzdy, životní náklady obyvatel a další činitelé ovlivňující kupní 

sílu obyvatel. Jejich znalost umožňuje předvídat vývoj poptávky po produktu. 

• 

• 

Politické a právní činitele - zahrnují politické prostředí státu včetně občanských 

aktivit a zákony a právní předpisy ovlivňující činnost firmy. 

Demografické činitele- demografické charakteristiky (věková struktura obyvatel, 

vzdělání, náboženství atd.) jsou pomůckou užívanou při odhadování tempa růstu 

trhu, či vývoje spotřeby daného produktu. 
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• Přírodní činitele - vnější prostředí ovlivňující firmu prostřednictví přírodních 

podmínek. Těmi jsou napřfklad nerostné bohatství nebo geologické a klimatické 

podmínky. 

• Technologické činitele - technologické podmínky jsou v první řadě utvářeny 

vyspělostí ekonomiky dané země a regionu a s tím související dostupností a cenou 

technologických zdrojů. 

K výše jmenovaným činitelům se může řadit i ekologie či kulturní vyspělost země, ve které 

organizace působí. Prvky vytvářejícími vnější prostředí (některými autory je nazýváno též 

makroprostředí[5]) jsou i konkurenční organizace a instituce, se kterými firma spolupracuje. 

Při analýze konkurence jsou posuzovány následující faktory: 

• Možnost vstupu nových firem do daného odvětví 

• Rivalita mezi existujícími konkurenty 

• Síla spotřebitele 

• Síla dodavatele 

• Nahraditelnost produktu jeho substituty 

Vnitřními činiteli jsou složky v organizaci, které přímo ovlivňují její schopnost obstát 

v konkurenčním prostředí trhu. Jsou jimi všichni pracovníci firmy, její dodavatelé, agenti a 

lidé pověření prodejem jejich výrobků. Dále jsou jimi finanční, technologické a personální 

činitelé. Roli v jejich utváření (v utváření mikroprostředí) hraje také organizace firmy, tedy 

její stanovy, vnitřní pravidla nebo její právní podoba. Nástrojem pro mapování vnitřních 

činitelů organizace je tzv. S-W analýza, spočívající ve vymezení silných a slabých míst 

firmy. Mezi hodnocené stránky organizace tak patří její pozice a podíl na trhu, unikátní 

projekty, pověst, nevyužitá kapacita, nízké náklady, marketingové dovednosti atd. Výsledky 

S-W analýzy jsou zásadním měřítkem pro další řízení marketingové činnosti a měly by se 

projevit ve stanovování cílů podniku a v jeho každodenní činnosti. 

Díky analýze vzájemné interakce silných a slabých stránek na jedné straně a 

příležitostí a ohrožení na straně druhé je možné poznat nové možnosti strategie organizace a 

uvědomit si největší rizika. Tato interakce je znázorněna v následujícím schématu: 

s w 
Silné stránkv Slabé stránky 

o Strategie využití Strategie hledání 
Přfležito!lti 

T Strategie konfrontace Strategie vyhýbání Ohrožení 
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4. FC BANÍK OS TRA V A 

4.1. Historie FC Baníku Ostrava 

FC Baník je jedním z nejúspěšnějších týmů fotbalové historie České republiky. Byl založen 

v září roku 1922 jako Sportovní klub Slezská Ostrava. Zajímavostí je, že šestnáct z dvaceti 

mužd, kteří podepsali zakládající listinu, byli havíři. Nezávisle na tom začal být o tři 

desetiletí později klub spojován s horníky a je tomu tak dodnes. Dříve než došlo k prvnímu 

zápasu, uspořádalo mužstvo mikulášskou zábavu a karneval. Výtěžek z těchto akcí umožnil 

začít na jaře sportovní činnost v III. třídě Slezské župy bez toho, aby se klub hned zadlužil. 

První dres SK Slezské Ostrava byl černobíle pruhovaný s černými trenýrkami, ale již od 

následujícího roku mužstvo nastupovalo v bílých trikách a modrých trenýrkách. Modrá a 

bílá jsou barvami klubu dodnes. V roce 1937 se SK Slezská Ostrava probojovala do první 

ligy, ze které o tři sezony později sestoupila do divize, aby se po dalších třech sezonách opět 

vrátila zpět. Klub ale čekaly ještě dva sestupy. 

První byl důsledkem celospolečenských změn, které přinesl rok 1948 a které se 

odrazily i v řízení tělesné výchovy a sportu. Nedemokratické státní zřízení a absolutní 

podřízenost komunistické moci se nemohly vyhnout ani fotbalu. V celé zemi probíhalo 

z politických míst nařízené slučování sportovních kolektivů, k němuž mělo dojít i v Ostravě. 

Jednalo se o spojení SK Slezské s druholigovými Vítkovicemi, ke kterému nakonec k mdosti 

fanoušků i funkcionářů obou týmů nedošlo. Slezskou ale opustilo pět hráčů základní sestavy, 

což se podepsalo na jejím sestupu do druhé ligy v následujícím roce. Onu jednu sezonu v ní 

strávil klub pod názvem Sokol Trojice Ostrava. Rok 1948 přinesl totiž spolu se sjednocením 

tělovýchovy i změny názvů většiny klubů. SK Slezská se stala Sokolem, na jaře 1949 

Závodní sokolskou jednotou Trojice Slezská, v r.1951 následovalo přejmenování na OKD 

Ostrava, patronem mužstva se stal celý Ostravsko-karvinský důlní revír. Na přelomu let 1952 

a 1953 byly ustavovány sportovní organizace odborových svazů a hornické a hutnické kluby 

začaly vystupovat pod jednotným názvem Baník. Výjimkou nebyl ani ostravský klub. 

Poslední změnu jména z DSO Baník Ostrava na FC Baník Ostrava přinesl ročník 1961. 

Baník se na začátku padesátých let stal sportovním představitelem privilegovaného 

oboru a užíval výhod, které mu "civilní" týmy mohly jen závidět. V době státního 
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amatérismu se nemusel obávat toho, že by jeho hráči museli odcházet na dvouletou 

vojenskou službu. Právě naopak, pokud se hráči jiného týmu rozhodli odejít do Baníku nebo 

jiného hornického, hutnického nebo armádního týmu, stačilo se upsat dolům (hutím, armádě) 

a zaměstnavatel je musel okamžitě uvolnit. Potěšitelným faktem je, že jádro týmu i v této 

době tvořili ostravští odchovanci. Přes všechny výhody a státní podpory Baník v roce 1966 

do třetice spadl do druhé ligy. Za rok se vrátil a po osmi letech nevyrovnaných výkonů 

(některé sezony ukončil na čtvrtém a pátém místě, ale objevilo se i dvanácté a třinácté 

umístění) získal v sezoně 1975/1976 první ligový titul. Po sedmém a desátém místě 

v následujících dvou sezonách přišlo nejslavnější období klubu. Pod koučem Evženem 

Hadamczikem v pěti letech klub získal dvakrát titul a třikrát se umístil na druhé pozici. 

Navíc v letech 1973-1979 třikrát zvítězil v Českém poháru. V osmdesátých letech skončil 

klub v Československé lize čtyřikrát druhý a až do poloviny 90.let se vždy držel v popředí 

tabulky. 

Největšími úspěchy FC Baníku Ostrava na evropské scéně jsou semifinále Poháru 

vítězů pohárů v sezoně 1978/1979 a čtvrtfinále Poháru Mistrů evropských zemí v sezoně 

1980/1981. 

Do roku 2003 se FC Baník Ostrava stal třikrát mistrem a šestkrát obsadil druhé místo, 

což znamená páté místo v historické tabulce československé ligy. Největšími historickými 

soupeři Bam'ku byly už od jeho postupu do první ligy v třicátých letech pražská "S", Sparta a 

Slavia, spolu s městským konkurentem Vítkovicemi. Ty ale nikdy nedosáhly podobných 

úspěchů jako Baník a podařilo se jim klub výsledkově překonat pouze jako SK Slezskou ještě 

ve čtyřicátých letech. Rivalita je mezi fanoušky a v mnoha případech i mezi hráči těchto 

klubů zakořeněná dodnes. 

Tabulka č. 2: Prvních pět týmů historické tabulky československé ligy 

Pořadí Klub Zápa.41y Vítězství Remízy Prohry Skóre 

1. Sparta Praha 1519 829 296 394 3362:1892 

2. Slavia Praha 1442 693 279 470 2988:2121 

3. Slovan Bratislava 1292 585 302 405 2234:1641 

4. Dukla Praha 1235 577 285 373 2181:1511 

5. Baník Ostrava 1283 540 302 441 2011 :1760 

Zdroj: www.fcb.cz 
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Významnou roli hrál Baník, přesněji jeho hráči, i při vytváření reprezentačních týmů ČSSR, 

ČSFR a ČR. Celkem 42 hráčů nosících baníkovský dres nastoupilo současně i 

v reprezentačním týmu. Za všechny jmenujme Rostislava Vojáčka, Karla Kulu, Luďka 

Mikloška či Wernera Ličku. V reprezentaci se poprvé ještě jako hráč Baníku ukázala i její 

nynější opora Marek Jankulovski nebo Tomáš Galásek s Milanem Barošem, kteří v ní také 

stále mají pevné místo. 

4.2. Sportovní postavení klubu v současnosti 

FC Baník Ostrava je nejen klubem s výraznou a úspěšnou historií, ale slaví úspěchy i 

v samostatné české lize. I přes nevyrovnané výkony a výsledkové výkyvy se mu povedlo 

uhájit páté místo historické tabulky 1. ligy (hrané od r.1993). 

Tabulka č.3: Prvních pět týmů historické tabulky ].fotbalové ligy 

Pořadí Klub Zápasy v R p Skóre Body 
1. AC Sparta Praha 420 264 87 69 804:336 861 

2. SK Slavia Praha 420 235 107 78 718:369 796 

3. FC Slovan Liberec 420 185 126 109 552:418 663 

4. SK Sigma Olomouc 420 168 116 136 526:458 606 

5. FC Baník Ostrava 420 154 133 133 577:498 581 

Zdroj: wwwfcb.cz 

V roce 1995 vznikla akciová společnost FC Baník Ostrava, kterou vytvořily občanské 

sdružení FC Baník Ostrava, OKD, MCHZ (Moravské chemické závody) a Pivovar Radegast. 

Velká jména ale nezabránila ekonomickým problémům, do kterých se klub dostal a které 

vyřešil až příchod nových majitelů. 

Těmi byli Alois Hadamczik, bratr někdejšího trenéra Evžena a Petr Lamich. Ti se 

ovšem nejprve museli srovnávat s ekonomickými i sportovními problémy klubu z poloviny 

90.let a v sezóně 2000/2001 mohli být všichni rádi, že klub nesestoupil do druhé ligy. Po 14. 

místě sezony 2000/2001, nejhorším za posledních třicet let, přišlo opět úspěšné období. 

Ekonomicky klubu významně pomohl prodej Jankulovského a Baroše do ciziny. 
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V lednu 2003 klub opět změnil majitele, když 75 procent akcií koupil sportovní 

byznysmen Tomáš Petera pro nového majoritního vlastníka, bývalého tenistu Daniela Vacka. 

V sezoně 2003/2004 se FC Baník Ostrava stal mistrem ligy, hrál finále poháru ČMFS a navíc 

se prezentoval nejlíbivějším fotbalem v celé lize. To se projevilo i na obrovském diváckém 

zájmu a návštěvnosti domácích utkání, která byla až do závěru sezony vyprodána. Po letním 

oslabení kádru Baník nedokázal postoupit z předkola Ligy mistrů a pak ani do druhého kola 

Poháru UEFA. V následujícím roce se titul obhájit nepodařilo, ale klub pro změnu zvítězil 

v Poháru ČMFS. První kolo Poháru UEFA bylo opět nad jeho síly a největším úspěchem 

následujících sezon 2005/2006 a 2006/2007 se stala pouze účast ve finále Poháru ČMFS na 

jaře 2006. Sportovní výsledky týmu v posledních devíti letech jsou shrnuty v tabulce č.4. 

V letošní sezoně 2007/2008 klub útočil na první pozici v Gambrinus lize, ale šest kol 

před koncem soutěže jsou jeho naděje na titul téměř nulové a tým se snaží udržet třetí místo, 

zaručující účast v evropských pohárech. Tým se opět se prezentuje líbivým fotbalem a 

vstřelil druhý nejvyšší počet branek v lize. Letošní výsledky a předváděná hra se opět odráží 

na diváckém zájmu o jeho zápasy na domácím stadionu i při venkovních utkáních. 

Tabulka č.4. Umístění FC Baníku Ostrava v J.fotbalové lize v letech 1999-2007 

Sezona Umístění v lize 

1998/1999 5. 

1999/2000 ll. 

2000/2001 14. 

2001/2002 6. 

2002/2003 5. 

2003/2004 1. 

2004/2005 7. 

2005/2006 6. 

2006/2007 7. 

Zdroj: www.fcb.cz 
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4.3. Organizační struktura klubu FC Baník Ostrava, a.s. 

• Vlastníci klubu: Daniel Vacek - 75% akcií 

Občanské sdružení FC Baník Ostrava - 25% akcií 

• Dozorčí rada FC Baník Ostrava Předseda: Jakub Kahoun 

Členové: Vojtěch Flégl, JUDr.RudolfŘehánek 

• Představenstvo FC Baník Ostrava Předseda: Tomáš Trucha 

Členové : Werner Lička, Igor Bruzl 

• Vedení společnosti: Tomáš Trucha- výkonný ředitel klubu a generální sekretář 

Werner Lička- generální manažer 

Šárka Mokrá -marketing manažer 

Petr Konderla - provozní manažer 

Igor Bruzl - manažer pro komunikaci a vnější vztahy 

Obr. 2: Organizační struktura klubu FC Baník Ostrava: 

~BJiielé klubu FC Banlk I 
O<Jtrava 

_ _j 
I 

klubu c~~~·a:J 

I 
klubu 

Pfedstavenj 

I 
[ Vedem 

společnosti 

I 

E L:J L_l Marketrngo1ré .... ,-j [""''" , . IC:Y Ú!iek Sekretamrt komumkacr a 
oddělení technrcké !Jpréva 

vněJiil vztahy 

I Fanshop a 
pi'edprodeJ 

Udržba J vstupenek Prédelna Hréčský kádr a 
realrzačnr tým c____ __ 
A MUŽSTVO 

Sportovní i'ec!rtel 

HréČ!ik1' kádr a 
realizačnl tým 

U21 

Hračský kádr ~fl 
~ 

realrzačnl tý 
MLADi:tNIC 

r<rMY 

44 



4.4. SWOT analýza 

Politické a právní činitele 

Česká republika je moderním demokratickým státem s nezávislou soudní mocí. Legislativní 

pravidla jsou schvalovány Parlamentem ČR, voleným ve svobodných volbách. Sport je 

záležitostí jak státního sektoru (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo vnitra atd.) tak i soukromé nezávislé sféry. Největším problémem 

v politicko-právní oblasti sportu je vysoce korupční prostředí, které zasahuje i do fotbalu. Po 

obrovské korupční aféře z r.2004 se vše vrátilo do starých kolejí a jistota objektivních 

zápasů, které by neovlivnili uplacení rozhodčí nebo hráči je minimální[17]. Fanoušci z celé 

republiky volají po změnách ve vedení Českomoravského fotbalového svazu, které jsou ale 

v nedohlednu. 

Ekonomické činitele 

Ekonomika České republiky je dlouhodobě na vzestupu a podle některých prognóz i na 

vrcholu. Ostravsko je jedním z ekonomicky nejzaostalejších regionů v České republice, 

ovšem i v tomto kraji postupně dochází ke zlepšování ekonomické situace. Na začátku dubna 

r.2008 roku poklesla míra nezaměstnanosti na 8,9%, což je nejméně za posledních 9 a půl 

roku. Vzhledem k tomu, že ve stejné době obecná míra nezaměstnanosti v ČR činila 5,9%, se 

ale stále jedná o vysoké číslo. 

Potěšitelným jevem je, že do kraje přicházejí investoři (momentálně převážně 

asijští) a jejich další příliv se očekává spolu s dostavěním dálnice, která spojí Ostravu 

s Brnem a Prahou. V poslední době dochází také ke zvýšení průměrné mzdy v kraji. 

Zaměstnavatelům začínají chybět pracovníci a proto jsou nuceni udržet si ty stávající slušnou 

mzdou, která je nyní čtvrtá nejvyšší v republice[22]. Vyšší průměrná mzda je pouze 

v Hl.m.Praha, Středočeském a Plzeňském kraji. O rostoucí životní úrovni svědčí i růst cen 

nemovitostí a ochota lidí připlatit si za luxusnější bydlení. 

Přírodní činitele 

Ostravsko je dlouhodobě oblastí s velmi špatným ovzduším. Podle Ministerstva životního 

prostředí bylo v roce 2007 Ostravsko místem s nejhorším ovzduším v České republice. 

Oproti jiným regionům má tu nevýhodu, že kromě dopravy a topení v domácnostech je zde 

velká koncentrace těžkého průmyslu, který je dalším významným zdrojem exhalací. 
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V Ostravě Kunčicích se navíc nachází areál největší hutní firmy v České republice, kterou je 

Arcelor Mittal. Problémem jsou i poddolované části města, u kterých existuje riziko propadu 

půdy a nelze je tedy zastavět. 

Technické činitele 

Oblast byla dlouho centrem těžkého průmyslu. Po uzavření všech ostravských dolů a 

privatizaci Vítkovických železáren je snahou přesunout důraz na strojní průmysl a do 

terciárního sektoru. Přesto v kraji i nadále převládá těžký, zejména hutnický průmysl. 

Vzhledem k tomu, že kraj ekonomicky patří k nejslabším v republice, nemůže se do popředí 

řadit ani technologicky. (Technologický pokrok se soustředí v ekonomicky rozvinutých 

oblastech. Ty lákají investory, pracovní sílu, vědu.) Ale postupně s rostoucí životní úrovní a 

příchodem investorů se dá očekávat i technologický pokrok. 

Demografické činitele 

K 31.12.2007 žilo v České republice 10 381 130 obyvatel. Regionem s největším počtem 

obyvatel je Moravskoslezský kraj s 1 249 897občanů.[25] Jak dokumentují následující 

tabulka a grafy, věkové složení obyvatel kraje zhruba odpovídá věkovému složení 

obyvatelstva České republiky. O málo větší procentuální podíl na obyvatelstvu mají na 

Ostravsku skupiny ve věku 0-24 let a naopak, věková kategorie 45 a více let je zde slabší, 

než je tomu v rámci ČR. To v sobě nese příznivý potenciál dalšího vývoje v regionu. 

Tabulka č.5 Věkové složení obyvatelstva v ČR a v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsflkapitolal4003-07-v _roce_ 2006-01 a 
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Graf č.l: Věkové složení obyvatelstva v Moravskoslezském kraji 
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Graf č.2: Ve"kové složení obyvatelstva České republiky: 
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Moravskoslezský kraj byl jediným, jehož přírůstek stěhováním se v roce 2007 pohyboval 

v záporných číslech. Podle informací Českého statistického úřadu činil přírůstek stěhováním 

-98 osob a o rok dříve dokonce -1203 obyvatel. Do záporných čísel se v r.2006 dostal již 

pouze kraj Severovýchod, kde se ale jednalo pouze o 2losob. 

Nepříliš dobré ekonomické ukazatele a velmi špatné životní prostředí navíc vytváří 

podmínky pro vznik sociálních anomálií, růstu agresivity jedinců apod. 

Naopak prospěšně by v ekonomické i demografické sféře měla působit přítomnost 

tří univerzit a tří vysokých škol v regionu (dvě univerzity a dvě vysoké školy přímo 

v Ostravě). Ta přináší potenciál růstu vzdělanosti a spolu s příchodem investorů do kraje i 

přílivu nových pracovních sil. 

Obyvatelé kraje jsou ale přes všechna negativa velmi hrdí na místo, kde žijí. 

Zakládají si zejména na místní kultuře a jazyku a existuje zde velmi silný vztah k městu 

Ostravě. Jedním ze symbolů příslušnosti ke kraji je i fandění fotbalovému Baníku. Ten je pro 

fanoušky nejen možností odreagovat se od běžných starostí, ale také na celostátní úrovni 

demonstrovat jejich příslušnost ke klubu jakožto k reprezentantu kraje. FC Baník Ostrava je 
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tak (spolu s AC Spartou Praha) klubem s dlouhodobě nejvyšší návštěvností domácích utkání. 

O věrnosti fanoušků svědčí i letošní prvenství klubu v domácí a celkové návštěvnosti. 

Tabulka č.6: Průměrná celková návštěvnost domácích utkání prvoligových klubů 

v sezoně 2007/2008 (k 10.04.2008) 

Muždvo Celkem Pn'iměr na zápb 

1. Banik Ostrava 133 946 11162 

2. Sparta Praha 104 069 8672 

3. Bohemians 1905 77774 6481 

4. Slavia Praha 64 868 5 405 

5. Slovan Liberec 64 711 5 392 
--,-

6. Sigma Olomouc 57 811 5 255 

7. Teplice 60 336 5 028 

8. l.FC Brno 60 920 4686 

9. Most 51 043 4253 

lO Plzeň 49 856 4154 

ll Boleslav 48 716 4143 

12 Jablonec 47 320 3 943 

13 Zižkov 45 584 3 798 

14. C.Budějovice 44667 3 722 

15. Zlín 43 052 3 587 

16. Kladno 28426 2368 

ZdroJ: http:/ /fotbal.ldnes.czidb _ fotbal.asp?st_ d1 vac1= 1000220 

Analýza sportovní konkurence FCB v regionu 

Geograficky nejbližším klubem hrajícím 1. Gambrinus ligu je Sigma Olomouc. Ta má již 

ustálenou fanouškovskou základnu a ani v geografickém zacílení na fanoušky a partnery 

nedochází mezi kluby k přímé konkurenci. V Moravskoslezském kraji působí pět 

druholigových fotbalových týmů, z nichž ani jeden se sportovním zázemím, ambicemi ani 

popularitou nemůže vyrovnat FC Baníku Ostrava. Jediným klubem z Moravskoslezského 

kraje, který může reálně pomýšlet na postup do první ligy je SFC Opava, který do ní střídavě 

postupuje a sestupuje od r.1995. Přestože je SFC Opava o patnáct let starším týmem než 
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Baník (rok založení 1907), nikdy se mu nepodařilo dosáhnout podobných sportovních 

úspěchů ani podpory mezi fanoušky. 

Největším regionálním sportovním konkurentem je tak ostravský extraligový 

hokejový klub HC Vítkovice. V poslední sezoně se Vítkovicím sportovně nedařilo, když se 

neprobojovaly ani do play-off, což se projevilo i na malé návštěvnosti jejich utkání. Zároveň 

to podpořilo zájem obyvatel regionu o fotbal a tedy i domácí návštěvnost na stadionu Bazaly. 

Vzrůstajícím konkurentem je florbal, nejrychleji se rozvíjející sport v ČR. Účastm'ky 

Fortuna extraligy (nejvyšší florbalové soutěže v ČR) jsou čtyři týmy z Moravskoslezského 

kraje. Dva z nich z Ostravy, jeden z Třince a jeden z Havířova. V regionu dále působí i 

prvoligové basketbalové, volejbalové a házenkářské kluby. Tyto sporty ale nedosahují ani 

zdaleka podobné popularity jako fotbal a nemohou hegemoniální postavení Baníku nijak 

ohrozit. 

Vzájemná rivalita existuje zejména mezi fanoušky fotbalových týmů. Největšími 

konkurenty jsou z tohoto pohledu místní FC Vítkovice a SFC Opava. 

Analýza sportovní konkurence FCB v ČR 

Vstup do odvětví, v našem případě do první Gambrinus ligy, je podmíněn výbornými 

sportovními výsledky a omezen pravidly soutěže. Ta stanovují, že v každé sezoně postupují 

do první ligy dva nejlepší druholigové týmy a dva nejhorší týmy I .ligy naopak do druhé ligy 

sestoupí. 

Baník má výsadní postavení ve svém regiOnu, nekonkuruje si tedy s ostatními 

prvoligovými týmy v oblasti získávání fanoušků a regionálních partnerů. Existuje zde ale 

obrovská rivalita mezi fanoušky a často i hráči a funkcionáři jednotlivých klubů. Největšími 

konkurenty jsou z tohoto pohledu pražská "S", Sparta a Slávie. 

Nejvýznamnějšími substituty Gambrinus ligy jsou česká hokejová Extraliga a 

zahraniční fotbalové soutěže. Ty jsou velmi kvalitní a jejich utkání přenáší větší množství 

televizních stanic, jsou tedy snadno dostupné a navíc se vším komfortem z domova. 

Zahraniční fotbalové ligy jsou samozřejmě možným substitutem pro diváky, ne pro partnery 

klubů. 
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FC BANÍK OSTRA J·-:4 

Silné stránky-strenght 

- Dobré povědomí o klubu v rámci ČR 

- Dobré jméno v regionu 

- Ligové sportovní úspěchy posledních let 

- Mladý, nadějný tým 

- Malá fotbalová konkurence v regionu 

- Ochota vedeni investovat do klubu 

- Výborný marketing, mnoho marketing. akcí 

- Úzká spolupráce mezi zaměstnanci různých 

odděleni na marketingových projektech 

- Manažerem komunikace je bývalý novinář 

- Možnost otevřít nový fanshop 

- Plánovaná výstavba nového stadionu 

- Již zavedená stabilní spolupráce, 

s některými významnými partnery 

- Podpora ze strany města Ostravy 

- Výborná spolupráce s regionálními médii 

Příležitosti- oportunities 
- Potenciál ekonomického růstu v regionu 

- Rostoucí priiměrná mzda v regionu 

- Silná citová vazba obyvatel ke kraji (i 

těch, kteří odešli třeba za prací) 

- Silná fanouškovská základna (podle 

průzkumů 3. nejoblíbenější klub v ČR) 

- Zájem fanoušků o klub a předměty 

s nim spojené 

- Důvěra fanoušků ve vedeni 

- Oblíbenost trenéra mezi fanoušky klubu 

Zájem médii o klub 

Slabé stránky- week 

-Nepříliš dobrý goodwill v ČR 

- Nevyrovnané sportovní výkony 

- Neúspěchy nebo neúčast v Evropských 

pohárech v posledních letech 

- Přílišné zaměření marketingu na region 

- Marketing téměř opomíjí ženské publikum 

- Nevyhovujíci prostory Fan Shopu 

- Špatná propagace merchandisingového 

zboží na webových stránkách 

-Úzká nabídka zboží ve Fan Shopu 

-Starý stadion a nedostačující zázemí pro 

diváky 

Hrozby- threathness 
Nepříznivá ekonomická situace obyvatel 

v regionu 

Vysoká nezaměstnanost 

Špatné životní prostředí v Ostravě a 

okolí 

Silná skupina problémových fanoušků 

- Vulgární projevy ze strany diváků 

- Hlavním sponzorem ligy je Gambrinus 

(to omezuje spolupráci s Ostravarem) 

- Korupce ve fotbale 

- Nedůvěra k projektu nového stadionu 
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Z toho vvcházejfcf strategie: 

SO: Strategie využití (příležitostí a silných stránek) 

• Zvýšení divácké návštěvnosti 

• Zvýšení merchandisingového prodeje 

• Využití zájmu médií, snaha o maximální možnou publicitu 

• Vybudování nadstandardních vztahů s fanoušky (věří vedení klubu) 

ST: Strategie konfrontace (silné stránky proti rizikům) 

• Vytvoření bezpečnějšího prostředí na stadionu 

• Zlepšení komfortu na stadionu 

• Otevřená komunikace projektu Národního sportovního centra Morava 

• Sblížení s fanoušky, vytvoření důvěry, zlepšení komunikace 

• Pokračování v úspěšné spolupráci s Ostravarem 

WO: Strategie hledání (příležitostí ke změně slabých stránek na silné) 

• Zlepšení image klubu u veřejnosti (pomocí médií, darů a podpor, PR) 

• Zaměření se na fanoušky Baníku žijící v Praze 

• Zaměření marketingu na děti a ženy 

WT: Strategie vyhýbání (slabé stránky a ohrožení) 

• Eliminace dalšího zhoršení goodwillu v souvislosti s fanouškovskou agresivitou a 

vulgaritou 

• Zabránění poklesu divácké návštěvnosti v případě diváckého násilí, sportovních 

neúspěchů nebo špatné komunikace nového stadionu 
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4.5. Marketing FC Baníku Ostrava 

Marketing FC Baniku Ostrava je zajišťován výhradně jeho zaměstnanci, 

klub nespolupracuje s žádnou marketingovou agenturou. Zaměstnanci mezi sebou 

komunikuji připravované kroky a v některých oblastech, především při komunikaci 

s fanoušky klubu, dochází k proHnáni jejich činnosti a vzájemné spolupráci. Podrobnou 

marketingovou strategii klub nesděluje, ale lze říci, že jeho vytyčené cíle se pohybuji 

v oblasti sportovních úspěchů, ekonomické stabilizace, získáni a udrženi vysokého počtu 

fanoušků a zajištění stabilní a dlouhodobé spolupráce s partnery. 

Při naplňování těchto cílů vychází zaměstnanci z vlastní invence a 

neustálého vzdělávání ve svém oboru. Marketingová manažerka se navíc nebojí inspirovat 

také činností jiných úspěšných fotbalových klubů. Nejvýznamnějši roli v tomto případě 

hraje německá Borussia Monchengladbach. Díky přestupu Václava Svěrkoše z Baníku do 

Borussie v r.2005 došlo ke sblížení a vzájemné spolupráci mezi oběma kluby, která 

vyvrcholila týdenní stáží marketingové manažerky FC Baníku Ostrava v Německu. Borussia 

Monchengladbach je FCB podobná její pozicí na německém fotbalovém trhu, kde je silným, 

ale přesto ne dominantním týmem, a to jak v oblasti sportovních výsledků tak i oblíbeností u 

fanoušků. Na druhou stranu je Borrusia ve srovnáni s Baníkem klubem hospodařícím 

s několikanásobně vyšším rozpočtem a průměrnou návštěvou domácích utkání pohybující se 

okolo 45.000 diváků. Z toho plyne několikanásobně větší množství marketingových 

příležitosti i hrozících rizik a tedy i zkušenosti s jejich řešením. Kromě inspirace dalšími 

evropskými kluby nové podněty a nápady přichází i ze strany fanoušků a partnerů, jejichž 

názor má pro klub velikou váhu. Samozřejmosti je povědomí o činnosti konkurence, tj. 

ostatních fotbalových klubů v české lize. 

V marketingovém odděleni Baníku Ostrava je zaměstnáno pět zaměstnanců na plný 

úvazek. Dva z nich se věnují především péči o partnery týmu a přípravě PR akcí a třeti je 

zaměřen na merchandising. Starosti dalších dvou zaměstnanců je reálný prodej ve Fan 

Shopu, vyřizování elektronických objednávek zboží a předprodej vstupenek a permanentek 

na zápasy FCB. Tito dva zaměstnanci také úzce spolupracují s účetní klubu, proto ve 

struktuře organizace mají specifické místo asistentů obou oddělení, marketingového i 

ekonomického. 
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Komunikace s vnějším okolím je záležitostí manažera pro komunikaci a vnější 

vztahy, marketingové manažerky a v neposlední řadě i členů vedeni klubu, v závislosti na 

tom, ke komu je směřována. 

4.5.1.Produkt 

Veškerá nabídka FC Baníku Ostrava se odvíjí od sportovních utkáni jeho A týmu. Možnými 

produkty, se kterými klub vstupuje na trh jsou: 

• Transfer hráčů 

• Divácké služby a psychický prospěch 

• Sociální myšlenky 

• Služby partnerům klubu 

• Akce společenského rázu 

• Merchandisingové zboží 

Divácké služby, tedy zábava, podívaná, třetí místo a s nimi spojený psychický prospěch jsou 

produkty určené především divákům a fanouškům klubu. Materiálním vyjádřením těchto 

produktů jsou vstupenky na zápasy týmu a permanentky. 

Sociální myšlenky směřují ke všem segmentům společnosti. Jejich šíření může 

klubu výrazně napomoci při vytváření veřejného mínění a při budování goodwillu. Jsou 

nemateriální povahy a jakožto produkty nejsou prodejné, neboť jejich smyslem je v naprosté 

většině případů právě pomoc a vzájemná spolupráce bez nároků na odměnu. Příkladem 

sociální myšlenky je finanční či propagační podpora neziskového projektu, klubem pořádaná 

sbírka na pomoc potřebným, držení minuty ticha apod. 

Sponzorské služby, jejichž cílovou skupinou jsou aktuální i potenciální partneři 

klubu, plní dvoji funkci. Sponzorské a reklamní nabídky jsou službami tržm'ho rázu, zatímco 

VIP služby a hospitality programy nabývají sdružovacího charakteru. 

Společenské a propagační akce, jakými jsou například plesy, exhibiční utkání a 

autogramiády, jsou zacíleny na fanoušky a partnery klubu. Stejně tak je především jim 

určena nabídka merchandisingového zboží. 

Toto rozdělení samozřejmě neni definitivní, i sponzor si může užít zápas jako 

fanoušek a merchandisingové předměty si může koupit i divák či fanoušek jiného klubu.5 

5 Toto je u nás stále ještě nezvyklý jev, ale jeho četnost se zvyšuje spolu s návště\ ami fanoušků ze západní 
Evropy. Ti si velmi často pořizují merchandisingové zboží jiných klubů jako památeční předměty. 
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Cílem bylo postihnout základní cílové skupiny, kterým jsou jednotlivé produkty určeny, 

neboť pouze z jejich znalosti vychází oceňování, distribuce a komunikace produktů. 

4.5.2.Cena 

1. Oceňovaným produktem jsou vstupenky na utkání a permanentky 

Vstupné na FC Banik Ostrava, jak ukazuje srovnání v tabulce č.8, odpovídá průměrným 

cenám vstupného na stadiony klubů hrajících Gambrinus ligu. Vzhledem k postavení klubu 

v lize a s přihlédnutím k rostoucím mzdám v regionu by cena vstupného mohla být teoreticky 

vyšší. Klub si je ale vědom toho, že působí v kraji s vysokou nezaměstnaností a proto by 

zvýšení cen mohlo mít negativní dopady na návštěvnost. 

Ceny vstupenek jsou rozděleny podle sektorů na stadionu, na které umožňují vstup. 

Sektor vlajkonošů domácích, tzv. "kotel" se na stadionu Bazaly stejně jako na většině 

stadionů vyskytuje přímo za bránou a vyznačuje se malým komfortem. Vládne v něm ale 

vždy nejlepší atmosféra, někdy bohužel až příliš bouřlivá. Místa na ochozech jsou rozdělena 

podle výhledu, který poskytují na hřiště. Nejdražší vstupné je pak na krytou tribunu, na které 

jsou umístěny VIP sedadla a v níž se nachází VIP prostory. Hosté za vstup do jejich 

vymezeného sektoru zaplatí na Bazalech 80 Kč. 

K nákupu permanentek jsou fanoušci Baníku motivováni slevou 10% na zboží 

v klubovém Fan Shopu a výraznou slevou při zakoupení příští permanentky. V letošní sezoně 

tak držitelé loňských permanentek za novou zaplatili místo 600 Kč pouze 500 Kč apod. 

Tabulka č. 7: Ceny vstupného a permanentek na stadion Baza/y v sezoně 2007/2008 

Sektor Cena vstupného Cena permanentky 

Krytá tribuna 140Kč 1400 Kč 

Sektory S (střed ochozů) 80Kč 800Kč 

Sektory P,L (krajní ochozy) 50 Kč 600Kč 

Vlajkonoši domácích 40Kč 250Kč 
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Tabulka č.8: Ceny vstupného prvoligových týmů na domácí zápasy v sezoně 2007/2008 

Jméno klubu Cena vstupného (v Kě) 
Cena běžné permanentky 

(" Ké) 

Fanou§ci I Ostatní vstupné 

domácich 1 (podle .•ektOin) 

FC Banik Ostrava 40 50-140 600 - 1400 

(250 vlaJkonoši domácí) 

AC Sparta Praha 50 50-230 500-2300 

SK Sigma Olomouc 50 50-100 700-1000 

FKSiadMost 40 40-70 750 

SK Kladno 60 60-100 810-1350 

FK Viktoria Zižkov 60 60-120 350-700 

(vlajkonoši domácích 160) 

SK Slavia Praha 100 80-400 630-1890 

Utkaní s pražskými kluby 

Ostatní utkáni 40 40-150 -
FK Teplice - 80 1000 

FC Slovan Liberec - 80 600-1200 

1. FC Brno 60 80-100 500-1200 

FC Tescoma Zlin 40 60-80 750-990 

FC Viktoria Plzeň 50 50-100 550-1200 

Bohemians 1905 150 150-200 1200-1700 

Utkání s pražskými kluby 

Ostatní utkaní 120 120-150 -
SK Dynamo České Budějovice 60 60-120 149-599 

FK Mladá Boleslav - 80-140 1659-1754 

FKJablonec 30 40-100 320-960 

Zdroj." Webové stránky jednotlzvých týmů 

2. Oceňovaným produktem jsou sponzorské služby 

Pro partnery klubu mají význam ceny produktů sportovní reklamy a ostatních poskytovaných 

služeb. Cena reklamy se odvíjí od jejího umístění a velikosti banneru. V případě FC Baníku 

Ostrava nejsou ceny reklam ani jiného plnění uvedeny v nabídkovém listě, který tvoří spíše 

jakousi "základní kostru" a přesné podmínky vzájemného plnění jsou předmětem 

konkrétních jednání. 
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3.0ceňovaným produktem je merchandisingové zboží 

Ceny merchandisingového zboží jsou stanovovány metodou cenové přirážky. Zároveň je 

vždy zvažována i jedinečnost daného produktu a poptávka po merchandisingovém zboží. 

4.5.3.Distribuce 

l.Stadion Bazaly 

Domácí stadion klubu Bazaly se stejně jako všechna přecházející hřiště týmu nachází ve 

slezské části Ostravy a klub na něm hraje již od roku 1959. Ze dvou stran stadionu jsou 

zastávky městské hromadné dopravy. Jízda z centra Ostravy na stadion trvá přibližně 5 minut 

a je poměrně snadno dostupný i pěšky. Přímo u stadionu je malé parkoviště vyhrazené pro 

zaměstnance a VIP. Při utkání tak auta návštěvníků parkují na cestě podél stadionu nebo na 

parkovišti před nedalekým supermarketem. 

Stadion nepatří k nejmodernějším, což se projevuje v prostředí, které je 

návštěvníkům k dispozici. Zastřešena je pouze jedna tribuna, zahrnující přibližně 20% 

kapacity stadionu. Ve špatném stavu je, především kvůli nedostatečnému počtu toalet 

sociální zázemí. Naopak ke zlepšení prostředí na stadionu došlo zvýšením počtu stánků 

s občerstvením. To je zajišťováno externí firmou. 

Již dnes je jisté, že nejbližších letech se klub přesune na nový stadion "Národni 

sportovní centrum Morava", který má vzniknout v Ostravě-Vítkovicích přestavbou 

současného domovského stánku druholigových Vítkovic. O jeho podobě v současné době 

probíhají jednání mezi kluby FC Baník Ostrava a SK Vítkovice, Českou sportovní a.s., 

městem Ostrava a dalšími partnery. U některých fanoušků vybraná lokalita vzbuzuje nevoli. 

FC Baník je klubem spojeným se slezskou částí Ostravy a SK Vítkovice jsou od jeho 

založení jeho největším regionálním fotbalovým rivalem. Nový stadion má být navíc 

vybudován tak, aby na něm bylo možné pořádat atletické mítinky Zlaté tretry a mezinárodní 

atletické mistrovské závody. To předpokládá přítomnost atletické dráhy, která vzdaluje hřiště 

od diváků, zhoršuje akustiku stadionu a má tak za následek zhoršení atmosféry při zápasech. 

Fanoušci si ale zároveň uvědomují potřebu nového stadionu nejen z hlediska lepšího zázemí 
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a komfortu, ale především proto, že starý již přestává splňovat pravidla a normy Evropské 

fotbalové asociace UEFA. 

Národní sportovní centrum Morava má být domovskou základnou dvou fotbalových 

a jednoho atletického klubu a jeho kapacita bude 22 500 diváků. Je navrhováno s ohledem na 

splnění všech mezinárodních norem a pravidel a jeho součástí má být i 940 VIP míst ve 

skyboxech, 1500 m2 komerčních prostor a 800m2 stravovacích prostor.[18] Vedení klubu 

FC Baník Ostrava si uvědomuje, že pro využití plného potenciálu, který nový stadion 

nabídne je nutné tento projekt citlivě komunikovat s fanoušky, partnery i veřejností. 

2. Merchandisingové zboží 

Merchandisingové zboží je distribuováno prostřednictvím Fan Shopu Baníček přímo na 

stadionu a dále prostřednictvím dalších čtyř sportovních prodejen. Jsou jimi Gigasport 

Ostrava v obchodním centu Futurum a prodejny D-Sport v Ostravě, Karviné a Frýdku 

Místku. Nabídka předmětů v těchto prodejnách ale není zcela kompletní. Merchandisingové 

předměty je také možno objednat a zakoupit prostřednictvím e-shopu na webových stránkách 

klubu. 

4.6. Komunikační mix FC Baníku Ostrava 

Prvořadými cíli komunikačního mixu FC Baníku Ostrava jsou upevnění pocitu důvěry mezi 

klubem a veřejností, udržení vysoké divácké návštěvnosti a vytvoření pevných základů 

dlouhodobé spolupráce s partnery klubu. Z nich vychází dílčí cíle klubu: 

• navázání oboustranné spolupráce a dobrých vztahů s médii 

• vytvoření prostředí, kam se budou fanoušci rádi vracet 

• nalezení oboustranně vyhovující formy spolupráce s partnery 

• vytvoření pozitivní image u veřejnosti. 

• posílení goodwillu firmy 

Při dosahování těchto cílů je snahou zástupců klubu být otevřený a poskytovat informace 

rychleji, než je přinesou jiní. Uvědomují si, že pouze touto cestou se dá zabránit vytváření 

nepravdivých fám a tvrzení, která mohou klub poškodit. Pokud určitou informaci 
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neposkytnou sami, média nebo veřejnost si ji dohledávají jinde, čímž dochází kjejímu 

zkreslení. 

4.6.1.Cílové skupiny, ke kterým komunikace směřuje 

1. Fanou~ci 

Z hlediska komunikace je nutné fanoušky FC Baníku Ostrava rozdělit do dvou skupin a to na 

"běžné" fanoušky a na ultras. Baníkovští ultras jezdí s týmem i na jeho venkovní utkání, 

pozorují zápas vždy ze sektoru vlajkonošů (kotle) a jsou těmi, kdo organizuje chorea, skládá 

chorály a vytváří atmosféru při zápase. Sami sebe označují někdy za "chuligány" jindy za 

"chachary" (viz. oficiální stránky fanoušků FCB "www.chachari.cz"), ale především vždy za 

ty pravé a nejlepší fanoušky Baníku. Organizují družbu s ultras polského fotbalového týmu 

GKS Katowice. Především díky nim jsou baníkovští fanoušci často médii označováni za 

nejlepší v republice. Díky některým z nich jsou ale neméně často označováni za ty 

nejnebezpečnější. 

"Běžní" fanoušci navštěvují většinou pouze domácí zápasy, při fandění a 

sestavování chorejí se přidávají, ale nejsou sami jeho iniciátory. Zastávají konzervativnější 

názory a více se vyhraňují vůči fotbalovému násilí. Komunikace s oběma skupinami probíhá 

prostřednictvím 

• internetu - webových stránek klubu, emailu, zpravodajských serverů 

• médií - novin, rozhlasu, televize, billboardů, časopisů 

• zápasového bulletinu 

• osobního kontaktu - schůzky vedení a zástupců fanoušků 

2. Veřejnost 

Veřejnost je tvůrcem veřejného mínění. Prakticky zahrnuje i fanoušky ostravského klubu, 

neboť i ti se na mínění svým hlasem podílí, ale vzhledem k tomu, že jsou zvláštní cílovou 

skupinou komunikace klubu je pro potřeby této práce veřejnost uvažována bez nich. 

Jedná se o všechny lidi, kteří by se o klub aktivně nijak nezajímali, ale bez vlastní 

vůle jsou s jeho existencí konfrontováni a jsou tak nuceni vytvářet si na něj vlastní názor. Ke 
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konfrontaci může docházet přímo, naph1dad bydlištěm poblíž stadionu či přátelstvím s lidmi, 

kteří jsou s klubem spojeni, ale také nepřímo prostřednictvím médií. Ty je obeznamují 

s děním v klubu reportáží ve zprávách nebo ve sportovním magazínu, novinovými články, 

šoty v rádiu apod. 

3.Partneři 

S partnery klub spolupracuje v oblasti prodeje reklamy nebo vzájemné propagace (sponzoři), 

jsou jimi také dodavatelé a odběratelé jeho produktů a nakonec organizace, se kterými 

spolupracuje na jednorázových nebo výjimečných akcích. Komunikačním médiem je 

většinou direct mail, telefon, osobní kontakt a dále ostatní kanály komunikace s veřejností. 

4. Hráči a zaměstnanci klubu 

Komunikace se zaměstnanci klubu hraje významnou roli, neboť právě vnitřní prostředí má 

přímý vliv na dosahování cílů klubu. (Neshody mezi hráči, trenéry a managementem se 

v České republice velmi často negativně projevují na sportovních výsledcích klubů. 

Neshody v managementu se zase mohou projevit v nespěšném napJňování ekonomických 

cílů, které jsou pro existenci klubů dnes více než kdy jindy důležité.) Snahou komunikace 

směřované "dovnitř" je tedy vytváření otevřeného prostředí, kde se nikdo nebojí říct svůj 

názor a kde jsou všichni co nejvíce motivováni pro dosahování cílů klubu. V FC Baníku 

Ostrava probíhá komunikace díky pravidelným schůzkám vedení a dále především emailem, 

telefonicky a při osobním setkání. 

5. Média 

Média hrají obrovskou roli ve vytváření veřejného mínění a při šíření informací, proto není 

možné podcenit vztahy s nimi. FC Baník s nimi komunikuje prostřednictvím pravidelně 

pořádaných tiskových konferencí a rozesíláním tiskových zpráv. Zástupci klubu jsou také 

připraveni odpovídat na případné otázky prostřednictvím emailu, interview nebo telefonicky. 
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4.6.2. Osobní prodej 

Osobní prodej je využíván především při vyjednáváni marketingového odděleni s partnery. 

Především při jejich oslovování a domlouvání spolupráce. Je také nástrojem komunikace při 

vyjednávání o transferech hráčů. 

4.6.3. Reklama a sponzoring 

Zajišťování reklamy a péče o partnery je záležitostí marketingového odděleni, konkrétně 

marketingové manažerky a jej i asistentky. Jejich další pracovní náplni je organizace PR akcí, 

akci na podporu prodeje a zajišťování merchandisingového zboží. Starost o partnery 

znamená v první řadě jejich získávání, a to takových, kteří na stadion pouze umístí reklamu, 

stejně jako těch, jejichž plnění zahrnuje všestrannou péči. Marketingové oddělení je při jejich 

vyhledávání aktivní, ale není výjimkou, že partneři sami přicházejí a oslovují klub 

s nabídkou spolupráce. Jedním z takových je například Kappa. 

Dalším krokem při oboustranném zájmu o spolupráci je domlouvání podmínek 

spolupráce a uzavírání smluv. Nabídka reklamní spolupráce FC Baníku Ostrava je 

zpracována ve formě nabídkového listu. V něm jsou uvedeny veškeré možnosti prezentace 

partnera bez jejich ocenění. Konkrétní plnění z obou stran se vždy dotváří podle 

individuálních představ partnera. Součástí platby za služby klubu je v naprosté většině 

případů i barter, u některých partnerů je platba provedena barterem zcela. Příkladem 

barterového plnění je např. zapůjčeni aut pro zaměstnance klubu od sponzorského autosalonu 

nebo pravidelné upoutávky na zápasy klubu v regionálním rádiu. Nabídka reklamní 

spolupráce ze strany FC Baníku Ostrava je široká a postihuje všechny možné oblasti 

prezentace partnera a služeb. Zahrnuje: 

• Možnost využiti reklamních ploch 

• Možnost využívání symboliky (loga FC Baníku Ostrava, maskota FC Baníku 

Ostrava a práva užívat titul "partner FC Baníku Ostrava") 

• Produkci merchandisingových předmětů pro partnery klubu 

• Využití hráčů FC Baníku Ostrava pro komunikační aktivity partnera 

• Prezentaci partnera v partnerských médiích FC Baníku Ostrava 
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• Možnost využití areálu a zázemí stadionu Bazaly k pořádání firemních, 

sportovních a kulturních akcí 

• Hospitality program 

o VIP klubová sedadla 

o Zajištění účasti zástupců partnera při zápasech FC Baníku Ostrava 

v zahraničí (pokud by hrál evropské poháry) 

o Účast na vybraných sportovních a společenských podnicích v ČR 

o Pravidelná setkání s nejvyššími představiteli partnerů FC Baníku 

Ostrava 

• Další prezentaci partnem 

o Ve VIP prostorách stadionu, v Press centru, mix zóně a vstupní hale 

stadionu Bazaly 

o Na www stránkách FC Baník Ostmva 

o V bulletinu na každé domácí utkání 

o Na teletextových stránkách 

o Rozhlasovou reklamu před, během a po skončení fotbalového utkání 

Většina partnerů si přeje využít spolupráce nejen pro umístění reklamy, ale především jako 

příležitosti navazovat nové kontakty s přestaviteli ostatních partnerů klubu, popř. jako 

možnosti být propagování pomocí partnerských médií. Marketingové oddělení se proto snaží 

poskytnout co nejširší nabídku těchto možností. Nové a daleko lepší příležitosti pro obchodní 

jednání partnerů a navazování kontaktů by měly poskytnout prostory plánovaného Národního 

sportovního centra Morava. 

Příklady reklamnich ploch poskytovaných FC Baníkem Ostrava 

Obr. č. 3: Prezentace partnerů na stadionu- bannery 1. řada 
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Obr. č.4: Prezentace partnerů na stadionu- bannery sektor hostí 

Obr. č. 5: Umístění reklamy na hlavní tribuně 

JP, 

Obr. č. 6 Prezentace partnerů z vnější strany stadionu 
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Příklady spolupráce s partnery FC Baniku Ostrava: 

Kappa - hlavni partner 

Kappa je jedním partnerů, kteří Baník sami oslovili s nabídkou spolupráce. Při vstupu na 

český trh hledali silného spojence v oblasti fotbalu a rozhodli se pro FC Baník Ostrava. 

Kappa pro klub vyrábí hráčské dresy, jejich repliky a také všechny typy oblečení nabízené 

v rámci merchandisingu. Je prezentována na dresech hráčů, na webových stránkách klubu, 

v Press centru, mix zóně a ve VIP prostorách stadionu Bazaly. 

Denik - mediální partner 

Nejvýznamnějším regionálním mediálním partnerem FC Baníku Ostrava je bezpochyby 

Moravskoslezský Deník. Téměř každý den přináší informace dění "na Bazalech": informuje 

o připravovaných společenských akcích, o slevách a akcích v rámci podpory prodeje, o 

přípravě týmu na zápasy, poskytuje každodenní informace ze soustředění týmu a 

v neposlední řadě uveřejňuje klubovou inzerci (viz. obr.č.7.). Zde nastává situace, kdy klub 

s médiem spolupracují natolik dobře, že se posouvají do roviny interaktivní komunikace. 

Tato spolupráce klubu obrovským způsobem napomáhá vylepšovat jeho irnage ve 

společnosti. Pro fanoušky "starších ročníků" a pro ty, kteří nernají přístup na internet je 

Deník nejlepším možným kanálem komunikace. 

Obrázek č. 7: Inzerce FC Baníku Ostrava v Moravskoslezském Deníku 

Zdroj: Moravskoslezský Deník, 18.3.2008 
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Ostravar - hlavní partner 

Prezentace Pivovaru Ostravar nabývá krom klasické reklamy velmi originálních podob. 

Velké oblibě se mezi fanoušky těší pravidelné akce, kdy dva hráči (naposled dokonce spolu 

s Miss Baník) v některé z ostravských restaurací čepují a roznášejí toto pivo. Ostravar umně 

využívá i svého partnerství s klubem ve svých kampaních na podporu prodeje. Mezi cenami 

jeho spotřebitelské soutěže "Buď in, hoď aut" se tak objevila roční permanentka na stadion 

Bazaly spolu s prohlídkou zákulisí, pozvánky na trénink fotbalistů FC Baník Ostrava, 

originální náramky FC Baník Ostrava a poukázky na vstupenku na stadion Bazaly v ceně 50 

Kč. Ojedinělým způsobem reklamy je i prezentace Ostravaru na trolejbusové zastávce 

"Stadion Bazaly" přímo u stadionu. 

Obrázek č.8: Prezentace pivovaru Ostravar na zastávce Stadion Bazaly 

Zdroj: Vlastní fotografie 

Obrázek č.9: Prezentace pivovaru Ostravar na zastávce Stadion Bazaly ll 

Zdroj: Vlastnífotografie 
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Mediální partneři 

Kromě Moravskoslezského Deníku jsou mediálními partnery klubu Rádio Čas, Český 

rozhlas Ostrava, Polar televize Ostrava a Erika a. s. Propagace klubu prostřednictvím médií je 

tedy výrazně zaměřena na region. Vzájemná spolupráce je pro partnery výhodná kromě 

reklamní propagace na stadionu, na webových stránkách klubu a v zápasovém bulletinu tím, 

že mají jistotu, že budou o událostech v klubu informováni mezi prvními, mají k dispozici 

jeho hráče i funkcionáře pro interview a mohou využívat merchandisingové zboží klubu pro 

vlastní soutěže. Klub jako protiplněnf získává publicitu a propagaci v "horkých" médiích a 

navíc inzerci ve formě upoutávek na zápasy a novinky ve Fan Shopu. 

Futurum - potenciální partner 

Velmi zajímavých podob pro klub nabývá připravovaná spolupráce s nákupním centrem 

Futurum. Spočívá v dlouhodobém v umístění terminálu pro prodej vstupenek na zápasy FCB 

v prostorách Futura. Tento terminál by spravovalo obchodní centrum a patřilo by mu určité 

procento z prodeje lístků. V jeho prostorách by pak byla umístěna obrazovka, na které by 

byly vysílány sestřihy ze zápasů klubu, upoutávky na připravované zápasy a na jiné akce FC 

Baníku Ostrava. Klubu by tato spolupráce přinesla reklamu v jednom ze dvou nákupních 

ostravských center a to daleko účinnější, než je pouhý plakát či billboard. Umístění 

prodejního terminálu v centru Ostravy a navíc v místě, kde denně projdou tisíce lidí, by také 

mělo potenciálně zvednout prodejnost vstupenek na zápasy. 

Nezanedbatelným partnerem FC Baníku je město Ostrava, které v současnosti sehrává 

významnou roli při jednáních o stavbě a finanční podpoře plánovaného Národního 

sportovního centra Morava. 
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4.6.4.PR 

Média 

Tiskový mluvčí klubu (manažer pro vnější vztahy a komunikaci) je bývalý novinář, proto zná 

velmi důvěrně prostředí médií, což napomáhá plynulé komunikaci mezi oběma stranami a 

vzájemnému posilování důvěry a dobrých vztahů. A vzhledem k tomu, jaký vliv mají média 

na veřejné mínění, nelze dobré vztahy s nimi nikdy podcenit. 

Pro novináře jsou pravidelně v každém týdnu před zápasem konány tiskové 

konference. Ty napomáhají vytváření publicity, utužují vztahy s novináři a umožňují 

komunikovat nové či závažné otázky. Tiskové konference jsou tak využívány k oznámení 

změn v organizaci klubu, informování o zdravotním stavu hráčů i pro uveřejnění oficiálních 

stanovisek klubu k různým problémům. Novináři mají také přístup na otevřené tréninky 

klubu. Vztahy s médii podporuje otevřenost klubu a snaha jeho zástupců, včetně předsedy 

Dozorčí rady nebo výkonného ředitel klubu a generální sekretáře, vyjádřit se k diskutovaným 

otázkám a zúčastnit se například i televizních pořadů. 

Partneři 

O dobré vztahy s partnery a příznivou image pečuje marketingové oddělení. Nástroji jsou 

v podstatě všechny formy služeb poskytovaných v rámci spolupráce. Podpisem smlouvy a 

jejím důsledným plněním péče o vztahy s partnery nekončí. Jsou pravidelně informováni o 

sportovních výsledcích klubu a o chystaných i již konaných akcích (prostřednictvím direkt 

mailu) a jsou pro ně chystány pozornosti ze strany klubu, například merchandisingové zboží, 

nebo setkání s hráči, představiteli a osobnostmi klubu ve VIP zóně během soutěžních utkání. 

Fanoušci 

FC Baník Ostrava se snaží získat přízeň fanoušků tím, že se jim snaží naslouchat a vycházet 

vstříc jejich potřebám. Jedním z významných prostředků získávání zpětné vazby je 

fanouškovská diskuse na webových stránkách klubu pravidelné ankety tamtéž. Zjistit názor 

fanoušků se daří také prostřednictvím sledování jejich oficiálních i neoficiálních webových 

stránek zaměřených na Baník. 

Nejúspěšnější PR akcí Baníku směrem k fanouškům bylo poskytnutí možnosti 

vybrat pro jejich tým nové dresy. V sezoně 2006/2007 začal tým hrát ve zcela nových 
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dresech, jejichž základem nebyly klubové barvy modrá a bílá, ale modrá a oranžová a 

nakonec dokonce fialovo-oranžová kombinace. Nové dresy vzbudily mezi fanoušky klubu 

obrovskou nevoli a klub dokázal nakonec zareagovat nejlepším možným způsobem. Po 

domluvě se svým dodavatelem, Kappou, představil šest nových návrhů dresu a nechal 

fanoušky aby sami hlasováním zvolili ten, ve kterém má mužstvo nastupovat. Toto je příklad 

téměř ideální komunikace, kdy klub dokázal původně velký problém nejen vyřešit, ale navíc 

z něj získat i prospěch. Zcela ideální komunikací by pak bylo uspořádat hlasování o nové 

podobě dresů, nebo alespoň průzkum či anketu na webových stránkách klubu předem. 

V České republice ojedinělou PR akcí byla možnost vycestovat s týmem na jeho 

zimní soustředění v lednu 2008. Sedm fanoušků jí využilo a strávilo tak svou zimní 

dovolenou v Turecku. Odměnou jim bylo ubytování, stravování a společné schůzky společně 

s hráči a realizačním týmem a volné vstupy na všechny přípravné zápasy týmu v rámci 

soustředění. 

Na začátku roku byl spuštěn projekt internetové televize TV Baník, která přenáší 

sestřihy z utkání ostravského klubu, pozápasové rozhovory, hlasování o nejpovedenější akci 

apod. Televize, kterou provozuje jeden z partnerů klubu TV Polar, je velmi sledována 

(zejména den po utkání) a setkala se s pozitivními ohlasy ze strany fanoušků. 6 Zajímavé je, 

že přímo z Ostravy se v prvních čtrnácti dnech vysílání připojilo zhruba deset tisíc 

návštěvník a z Prahy pět tisíc. Provozovatelé televize by chtěli v budoucnu umožnit 

fanouškům, aby mohli vkládat svá videa týkající se Baníku a mohli se tak podílet na rozvoji 

portálu. 

Prohlubování vztahů s fanoušky napomáhají časté autogramiády hráčů (které bývají 

navíc většinou spojeny s propagací některého z partnerů), otevřené tréninky týmu a speciální 

společenské akce, jakou byl například letošní Ples FC Baníku Ostrava s volbou Miss Baník. 

Velmi dobře působí také akce, kdy sami hráči přicházejí mezi fanoušky, například již 

zmiňované čepování piva nebo on-line rozhovory s fanoušky zvoleným členem týmu na 

webových stránkách klubu. Vztahy s "běžnými" fanoušky jsou ale aktuálně ohroženy kvůli 

problémům s bezpečím na stadionech a kvůli spolupráci vedení klubu s ultras. 

6 Za prvních čtrnáct dnf provozu televize bylo registrováno více než 30 000 unikátních IP adres, z toho 85% 
návštěvníku se na tyto stránky pravidelně vrací. Zdroj: http:l!wwwfcb.cz/marketing!aktualityltv-banik-sklizi
zatim-uspechy.html 
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Obr.č.9: Moravskoslezský Deník, 30.10.2007 

\T ell{é 'rítězs·M fanoušků: 
Ban.ík je zase modro--bílý 
Fotbalový klub Banllc Ostrava se vracr 
k tradičním barvám. P~!znivcí kJLJbu 
si mohou v intemetovém hlasování 
vybrat sadu dresLI pro pi'išU sezonu. 

Ul tras 

Přibližně před dvěma lety začali tiskový mluvčí klubu spolu s tehdejším předsedou 

představenstva a marketingovou manažerkou organizovat schůzky s představiteli ultras. 

Došlo k několika schůzkám, jejichž cílem bylo vzájemné vyjasnění pozic a názorů a 

především snaha po domluvě. Přestože schůzky již skončily, vzájemná komunikace stále 

probíhá na poměrně vysoké úrovni. Klub dává najevo, že si těchto fanoušků váží, například 
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tím, že jim k vlastní distribuci poskytuje polovinu obdržených vstupenek na venkovní utkání 

týmu či příležitostí měnit si lístky z těchto utkání za vstupenky na přiští domácí zápas. 

V poslední době došlo ke třem významným událostem násili fanoušků na stadionech, 

přičemž se dvěma z nich jsou spojeni ultras Baníku Ostrava. Právě zástupci Baníku jsou 

proto zváni do médií vyjádřit se k této problematice (např. do pořadů České televize Na stopě 

a Otázky Václava Moravce). Klub FC Baník Ostrava již po prvních dvou incidentech 

v oficiálním prohlášení odsoudil řádění chuligánů a v okamžiku, kdy se tato problematika 

začala řešit jako celospolečenský problém, prohlásil, že chce spolupracovat 

s Českomoravským fotbalovým svazem a bezpečnostními složkami státu na řešení problému 

a je ochoten nabídnout své zkušenosti.[24] Zároveň ale razantně odmítl vyzvat vlastní 

fanoušky, aby přestali jezdit na zápasy FC Baníku Ostrava na hřiště soupeřů. Tím fanouškům 

a především ul tras dokázal, že si jich váží a že za nimi bude stát i v budoucnu. 

Problémovým krokem se jeví započetí "pozitivní spolupráce" s polskými GSK 

Katovicemi. Je to vstřícný krok k ultras a hledáni cesty, jak zabránit násilí na stadionech, ale 

zároveň je to krok ke spolupráci s lidmi, se kterými se většina fanoušků klubu zřejmě 

neztotožňuje. Diskuse na stránkách klubu zaplňují vděčné reakce ultras i příspěvky, 

odsuzující spolupráci s polskou stranou. Vzájemná diskuse přerůstá v osočování. Manažera 

pro komunikaci a vnější vztahy a všechny zaměstnance klubu odpovědné za komunikační 

strategii klubu nyní čeká těžké hledání cesty, kterou by se nezhoršily vztahy s tiší, ale 

početnější většinou, ani s hlasitější, ale problémovější menšinou. 

Veřejnost 

Dobrým vztahům a dobrému jménu u veřejnosti pomáhají vyjádření zástupců klubu pro 

média, uspořádání společenských akcí nebo akcí pro děti. Nic ale nepomůže budování 

dobrého jména organizace více, než skutečná pomoc. FC Baník se stal v posledním roce 

účastníkem tří projektů, které napomáhají zlepšování jeho image ve společnosti, ale jejichž 

předností je to, že stejně tak pomáhají společnosti samé. 

FC Baník Ostrava se stal nositelem označení "Klub s lidskou tváří", když se rozhodl 

podporovat projekt občanského sdružení Dar života. Na každé utkání má vstup zdarma 

čtyřicet diváků, kteří se prokáží průkazem dárce krve. FC Baník Ostrava se tímto krokem 

rozhodl podpořit myšlenku dobrovolného dárcovství krve. O informační stránku projektu se 

postaralo občanské sdružení tím, že v osmdesáti transfuzních stanicích po celé České 

republice vyvěsilo plakáty informující dárce o tom ,že tuto výhodu mohou při zápasech na 
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stadionu Bazaly využít. Tato akce je tedy PR akcí s celostátním dopadem a zároveň .,sociální 

myšlenkou" poskytovanou klubem veřejnosti. 

V podzimní části sezony 2007/2008 byla koruna z každého prodaného lístku 

věnována na konto Občanského sdružení svatá Barbora. Jeho smyslem je pomoci dětem, 

kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu v dole. Předání šeku zástupcům 

organizace proběhlo před vyprodaným hledištěm před začátkem podzimního domácího 

utkání se Spartou Praha. 

Nejnovějším projektem se sociálním zaměřením je podpora Hospicu sv. Lukáše. 

Posláním dárcovské sms je možné pomoci dostavět zdravotnické zařízení pro lidi 

v konečném stadiu života. Tato akce je na webových stránkách klubu prezentována heslem: " 

Pomáháme. Pomozte také." 

Vztahům s veřejností prospívá i přímý a jednoznačný postup klubu v otázkách 

bezpečnosti na stadionech. Právě fanoušci FC Baníku Ostravy jsou považováni za jedny 

z nejnebezpečnějších v republice. Proto jsou dobrým krokem k získání přízně veřejnosti 

všechna mediální vyjádření a vystoupení zástupců klubu v médiích. 

4.6.5. Podpora prodeje 

Marketingové oddělení FC Baníku Ostrava přichází se stále novými nápady a akcemi 

podporujícími prodej vstupenek na utkání. Snaží se hledat nové cesty motivace návštěvníků, 

nejčastěji formou slev a vstupů zdarma. S pozitivním ohlasem se setkal i prodej vstupenek na 

zápasy v pobočkách Fortuny, titulámího partnera klubu. Přfklady marketingových akcí FCB 

na podporu prodeje jsou: 

• Lístky za utkání venku. Výměna lístků z utkání na hřištích soupeřů za vstupenku na 

příští domácí zápas. 

• Lístek z venkovního utkání platí i pro domácí zápas. 

• Akce vstupu na zápas zdarma pro ženy. 

• Sedátko zdarma pro děti do 130 cm. 

• 2 za cenu 1. Při zakoupení lístku v předprodeji je možné vyžádat si zdarma vstupenku 

i na příští domácí zápas. 
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4.6.6. Merchandising 

Merchandising je záležitostí zaměstnanců marketingového oddělení. Merchandisingové zboží 

je prodáváno každý všední den od 8.30-17.00 ve Fan Shopu Baníček přímo vobjektu 

stadionu. Obchod se nachází ve velmi malých prostorách a v současné době se jedná o 

vytvoření další, větší pobočky blíže centru města nebo v jednom z obchodních center. 

Obr. č.JO: Fan Shop Baníček 

Zdroj: vlastnífotografie 

Jak bylo výše uvedeno, merchandisingové zboží je k dostání i partnerských prodejnách 

klubu, nabídka tam ale není kompletní. Distribučním kanálem je i internet, konkrétně 

klubový E-Shop. Zde je možné zboží prohlédnout a objednat. I přes poměrně vysokou cenu 

dobírky (90 Kč) je o tento způsob nákupu často využíván. Jak plyne z interních statistik, 

zájem o merchandisingové zboží se zvyšuje úměrně se sportovními úspěchy klubu. 

Akce na podporu merchandisingového zboží nejsou tak časté, jako je tomu v případě 

vstupného na zápasy. V sezoně 2007/2008 se konaly tři. Podzimní "Na Zlín všichni v bílém", 

únorová sleva na zboží, týkající se především replik dresů a jarní "Při zakoupení repliky i 

lístek na Jablonec zdarma". Díky výzvě před prvním zápasem se Zlínem se povedlo téměř 

vyprodat dámská bílá trika, o která do té doby nebyl ve Fan Shopu velký zájem. Ženy totiž 

nejsou častými zákazníky Fan Shopu, daleko větší kupní silou disponují muži. 

Mezi zákazníky oficiálního klubového Fan Shopu nepatří aní ultras, kteří vyrábí a 

prodávají vlastní výrobky. Za prvé si nemohou dovolit výraznou spolupráci s oficiálním 

vedením "už z principu" a za druhé, některé zboží o než stojí by ve Fan Shopu nikdy 

nekoupili. Takovým zbožím jsou například šály a vlajky s vulgárními nápisy. 
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5. VYTVOŘENÍ A PREZENTACE NÁ VRHŮ NA MOŽNÁ ZLEPŠENÍ 

5.1. Reklama a sponzoring 

V oblasti sponzoringu a partnerských vztahů se Baník snaží sledovat nejmodernější trendy a 

vychází partnerům všemožně vstříc. V nabídce reklamní spolupráce se mu daří postihnout 

téměř všechny možné způsoby péče o partnery. Chybí snad už jen seskok padákem a 

dovolená partnerů spolu s týmem na jeho soustředění, tak jak tomu bylo v letošním roce u 

fanoušků. Plánovaný stadion by pak měl přinést nové možnosti VIP a hospitality programů 

(skyboxy, rozlišení VIP služeb, občerstvení atd.) 

5.2. Podpora prodeje 

Podpora prodeje vstupenek je momentálně hojně využívaným komunikačním nástrojem a 

záleží jen na dalších nápadech, se kterými vedení přijde. Martinské vstupné zadarmo pro 

všechny Martiny obojího pohlaví, dáreček pro děti, volný vstup pro ženy nebo akce "2 za 

cenu 1" jsou signály, že marketingové oddělení podporu prodeje už natrvalo zařadilo do 

seznamu svých propagačních nástrojů. 

Je ale třeba si uvědomit, že na výhodné akce typu "2 za 1" a "3 za 2" do jisté míry 

doplácejí majitelé permanentek. Ti byli sice na počátku sezony motivováni nižší cenou 

permanentek, nicméně na klubových diskusí se již objevují jejich první rozzlobené reakce. 

Řešením je poskytovat při zvýhodněném vstupu na stadion malé výhody i držitelům 

permanentek. Může se jednat o obdarovávání držitelů permanentek do určitých sektorů, 

majitelů permanentek končících určitým číslem nebo o pravidelné losování výherce z jejich 

řad při každém zápase. Tímto přístupem by navíc byla při každém utkání zdůrazňována 

výhodnost držení permanentky, což by některé mohlo povzbudit k jejímu zakoupení 

v následující sezoně. 

Vzhledem k tomu, že návštěvnost ostravských fanoušků se odvíjí od předváděné 

hry a výsledků klubu, je zapotřebí připravit i další podněty pro fanoušky. Podpora prodeje by 

se neměla orientovat pouze na racionální uvažování fanoušků, ale i na emocionální motivaci. 

Tu mohou podpořit soutěže během utkání, možnost setkání s oblibenými hráči a vytvoření 
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prostředí, kam se budou lidé rádi vracet. Prostředí "fyzického" ve smyslu pohodlí, komfortu i 

prostředí "psychického", tedy prostředí, ve kterém se jedinec cítí být spokojený ve 

společenství, jehož je součástí. Proto by i podpora prodeje měla vyzdvihovat význam diváků 

pro tým, jejich příslušnost k většímu celku a emoce s návštěvou utkání spojené. Zkrátka 

"útočit na city". 

5.3. PR 

Zvládnutá PR komunikace a pozitivní publicita byly až do nedávných násilných události na 

stadionech silnými stránkami Baníku. Tiskový mluvčí znalý prostředí médii dbal na správnou 

komunikaci a prezentaci jejich směrem. Klubu se podařilo naklonit si fanoušky na svou 

stranu nejrůznějšími marketingovými a PR akcemi a velkou roli při tomto sehrála možnost 

fanoušků zvolit dresy pro svůj tým. Výměna vstupenek z venkovních utkáni pomáhala při 

upevňování vztahů s ultras. Účast v protirasistické kampani a spolupráce s Občanským 

sdružením svatá Barbora pro změnu podpořila budování dobrého jména. Spousta dalších akcí 

mezi něž patřila i Mikulášská pro děti a možnost absolvovat zimní soustředěni s týmem 

nasvědčovala tomu, že FC Baník Ostrava skutečně chce pracovat na vztazích se všemi 

cílovými skupinami. V lednu 2008 se podařilo spustit internetovou TV Baník, další krok 

k aktivnější komunikaci s okolím. 

Násilí při prosincovém zápase se Spartou a rozbíjení olomouckého Androva 

stadionu při jarním výjezdu znovu otevřely téma agresivity některých fanoušků Baníku. 

Navíc rozdělily fanoušky Baníku do dvou skupin. Ultras v kotli se vždy vyčleňovali od 

zbytku fanoušků a najevo to dávali i v některých popěvcích, kdy neváhali obecenstvo nazvat 

mamlasy nebo vandráky. Ale teprve různé postoje k násilí na stadionech a družbě s GKS 

Katovice začínají fanoušky dělit podle rozdílných požadavků na další kroky vedení klubu 

v těchto záležitostech. 
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5.4. Projekt proti násilí 

FC Baník Ostrava jasně proklamoval svůj postoj k problematice fotbalového násilí. Je však 

nutné přikročit i k praktickým krokům. Při pohledu na zahraničí soutěže, kde se 

s podobnými problémy střetávají již delší dobu, je jasné, že zcela násilí na stadionech 

nemůže být stoprocentně odstraněno nikdy. Je ale možné nebezpečí minimalizovat. Nezbytně 

nutná je spolupráce fotbalových klubů, Českomoravského fotbalového svazu a 

zákonodárných složek státu. Prvním krokem je přesvědčit zákonodárce o potřebě nového 

"fotbalového" zákona, který by klubům umožňoval nevpustit na stadion problémové jedince. 

Dokud kluby nebudou tuto pravomoc mít, mohou jen velmi těžko zabránit vypuknutí násilí. 

Dalším krokem je pokračující spolupráce s Policií ČR, neboť pořadatelská služba přítomna 

při utkání má jen velmi málo pravomocí k tomu, aby udržela pořádek. Ve spolupráci ale 

nejde pokračovat způsobem, jakým nyní probíhá. Policisté by stejně jako fanoušci měli 

dodržovat určitá pravidla, jimiž jsou včasnost zákroku, přiměřenost zákroku a omezení 

zákroku na ty jedince, kteří skutečně narušují průběh utkání. 

Z pohledu aktivit Baníku samotného se nabízí "řešení" v podobě realizace velkého 

projektu typu "Baník proti násill". Projekt může být velmi dobře prezentován 

prostřednictvím webových stránek klubu, TV Baník a mediálních partnerů klubu. Velmi 

podstatnou součástí je v tomto případě i prezentace přímo na stadionu. Prostřednictvím všech 

těchto kanálů by měl klub důrazně a delší dobu propagovat svůj postoj. Jednorázová akce 

typu "FC Baník Ostrava proti rasismu", která proběhla na podzim a o které bylo uveřejněno 

jen několik málo zpráv, nemá význam. Klub musí projekt tak důrazně a dlouho prosazovat, 

až se stane samozřejmou součástí uvažování o něm. 

Nápomocny při jeho vytváření by mohly být výsledky průzkumu, který pro sebe 

nechal zpracovat největší a nejúspěšnější tuzemský fotbalový klub AC Sparta Praha.[26] 

V něm mimo jiné návštěvníci fotbalových utkání uvedli, že na stadionu je pro ně rozhodně 

důležité bezpečné prostředí (79%), čisté toalety (70%), čisté prostředí (52%), žádné fronty u 

toalet ( 41% ), dále velkoplošná obrazovka, žádné fronty u pokladen a u občerstvení, 

nekuřácký sektor, program o přestávce a alkoholické nápoje. Podobný průzkum by měl být 

základem rozhodování i u FC Baníku Ostrava a to nejen u projektu bezpečnosti na 

stadionech, ale také při výběru nástrojů podpory prodeje a PR. Šetření nemusí provádět 
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externě najatá agentura, ale lze jej provést i jednoduše formou dotazníků rozdávaných 

brigádníky před začátkem utkání. 

Projekt by mělo provázet, charakterizovat a prezentovat jeho logo. Mezi jeho barvami 

by určitě neměla chybět modrá, jakožto barva klubu a nabízí se černá- výrazná negativní 

barva evokující temné stránky. Logo projektu by se objevovalo na dresech hráčů, nebo by ti 

mohli k utkání nastupovat s plastovými náramky či páskami na rukávu symbolizujícími 

projekt Toto umožní projekt "dostat" na stadion, neboť teprve tam se stane skutečnou 

součástí fotbalu a přestane být planým řečněním. 

Otázka násilí a jeho odmítnutí by měla být součástí rozhovorů se všemi hráči, 

hlavními postavami projektu. Iniciativa by měla vycházet od nich, nebo to tak musí alespoň 

vypadat. Právě hráči jsou těmi hrdiny, které chodí jejich obdivovatelé obdivovat a 

podporovat do moderní arény a vzory pro mladé i starší ročníky (převážně pánského) 

obecenstva. 

Druhým způsobem, jak dosáhnout prezentace projektu na stadionu je spolupráce 

s ul tras. Klub by měl jednoznačně obnovit schťlzky s jejich představiteli. A to i v případě, že 

ke spolupráci na tomto projektu nedojde. To je navíc velmi pravděpodobné, neboť přestože 

všichni ultras nejsou násilníky, s většinou z nich se osobně znají a pojí je společná nenávist 

k policii a rivalita s ultras a hooligans jiných klubů. Proto existuje malá pravděpodobnost, že 

by se klubu podařilo přímo v kotli získat spolupracující jedince, kteří by mohli v případě 

řádění sami zakročit, nebo alespoň dodatečně pomoci najít viníky. 

Cestou, jak projekt dostat nenásilným způsobem na stadion, je choreo. Vzhledem 

k tomu, že chorea jsou vymýšleny a vytvářeny bojovnějšími ultras jsou opět oni kontaktním 

bodem. "Běžní" diváci jistě jakémukoliv podobnému projektu zatleskají, ale spolupracovat 

s touto anonymní masou na jeho vytvoření je nemožné. Klub by se mohl pokusit domluvit se 

s ultras a motivovat je jistým "úplatkem". Tím by byla nabídka, že ultras vytvoří a 

zorganizují choreo a klub jim ho zaplatí a přispěje jim třeba i na další. Samozřejmě, že ultras 

nebudou ochotni být spojováni s oficiálním vedením klubu, navíc při spolupráci na takovém 

projektu. Toto by je zcela zdiskreditovalo mezi jejich rivaly ultras ostatních klubů. Jimi 

prezentované choreo by tedy ve výsledku mohl charakterizovat nápis "Nechceme tu bordel" 

nebo "Všichni sme s Baníčkem aji bez rvaní". Pro klub by to mělo dvojí význam. Za prvé by 

to poukazovalo na to, že choreo je skutečně dílem ultras a fanoušků a ne shora nařízené a za 

druhé by jej tak mohli díky lidovosti a jisté vulgárnosti fandové snadněji přijmout. na Krom 

"úplatku" ve formě příspěvku na choreo by na ultras mohlo platit povolení pyrotechniky na 

stadionech. Nejrůznější formy barevných ohňostrojťl jsou nejoblíbenějším nástrojem při 
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fandění a majije v oblibě i běžní fanoušci. Jsou ovšem zakázány, proto by byla nutná jednání 

na legislativní úrovni. Ultras by se mohli do spolupráce zapojit i díky projektu pozitivní 

spolupráce s GKS Katovice. 

Od "běžných" fanoušků, mezi které patří i mnoho tátů vodících na fotbal své děti, 

se dá očekávat jednoznačná podpora projektu. Vstřícným krokem k nim je jakákoliv aktivita 

ve směru podpory bezpečí, ať jsou jí "vrcholná" jednání na úrovni klubů a státních 

organizaci, snaha zajistit bezpečnost při zápasech nebo prodej merchandisingového zboží 

spojeného s projektem. Všem zájemcům by měla být poskytnuta možnost podilet se na 

projektu. Ať již zmiňovaným nákupem ve Fan Shopu nebo účastí na akci s projektem 

spojené. Klub by mohl odměňovat za účast na projektu, například všechny, kdo přijdou na 

stadion v triku se znakem projektu. Odměnou může být prohlidka stadionu, občerstveni ve 

VIP prostorách stadionu či setkání s některým z fotbalistů. 

Finanční náklady na akci by neměly nijak závratné. K propagaci projektu by byly 

využity vlastni komunikační kanály klubu a spolupráce s partnerskými médii, u kterých by 

propagace akce byla součástí vzájemného plnění barterem. Náklady jsou tak předpokládány 

především v merchandisingu, kde se dá očekávat jistá návratnost a v oblasti podpory prodeje. 

Podporou prodeje jsou míněny slevy a pobídky pro ty, kdo se rozhodnou spolu s klubem 

účastnit kampaně. 

Tabulka č.9: Předpokládaný rozpočet projektu " Baník proti násilí: 

Činnosti spojené s propagací projektu 

Pořízeni 1.000 ks plastových náramků do Fan Shopu a 20Kč 
Pořízeni 300 ks trik s logem "Bam'k proti násilí" a 200 Kč 

Prodej 500 ks plastových náramků a 40 Kč 

Prodej 150 Ks trik s logem "Baník proti násili" a 300 Kč 

Umístění log projektu na dresy 

Příspěvek na chorea ultras 

Prezentace projektu v partnerských médiích 

Dárky a ceny do soutěži (ve formě merchand.zboži a služeb) 

v rámci podpory prodeje 

Náklady 

("\· Kt') 

20 000 

60 000 

2000 

5 000 

o 

o 

Výnosy 

(l' Kč) 

20 000 

45 000 
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5.5. Merchandising 

Nejslabšim článkem komunikace klubu s fanoušky je merchandising. Klub jakým je Baník 

by měl působit tak, že je jeho snahou fanoušky v této oblasti plně uspokojovat, což se ale 

neděje. Nabidka zboží v klubovém Fan Shopu, jeho distribuce a propagace působí na 

fanoušky spíše naopak, tedy jako by jeho poskytování klub spíše obtěžovalo. 

5.5.1.Distribuce 

Oficiální Fan Shop Baniček je umístěn ve velmi stísněných prostorách, které ani zdaleka 

neumožňuji prezentaci zboží. V místnosti přibližně 3 X 3 metry není možné zboží pořádně 

vystavit, natož jej tam prodávat většímu počtu lidí než jsou dva. Otevření nového Fan Shopu 

je momentálně jedním z plánovaných kroků marketingového oddělení. Plánované prostory 

by měly být větší, reprezentativní a v místě, kde budou lépe dostupné i mimoostravským 

fanouškům. O ochotě nakupovat merchandisingové zboží a zároveň o nedostupnosti pro 

některé zákazníky svědčí ochota zájemců objednávat si jej i přes dobírku 90 Kč. 

Ideálním místem pro umístění nového Fan Shopu se zdá být A vion Shopping park, 

nákupní centrum situované poblíž jihovýchodního okraje Ostravy. Toto centrumje díky jeho 

poloze u příjezdové cesty do Ostravy (Rudné ulice) cílem mnoha nakupujících z okolí 

Ostravy. Zároveň je dostupné i tramvajemi a autobusy veřejné dopravy a z Ostravy Zábřehu 

a Poroby je k němu vypravován autobus zdarma. Součástí areálu jsou obchody IKEA, 

Baumax, Datart, Hypemova a samozřejmě řada menších obchůdků zaměřených na módu a 

volný čas, kavárny a restaurace. Jeho návštěvníci proto často ani nejedou dál do centra a po 

návštěvě Shopping parku odjíždí pryč. Jediným konkurenčním centrem je Futurum, o něco 

starší obchodní centrum v blízkosti centra a pak samo centrum Ostravy v blízkosti 

Masarykova náměstí. Futurum se nabízí díky možné spolupráci na umístění terminálu a 

propagace klubu prostřednictvím velké obrazovky. V jeho neprospěch hovoří poloha blízko 

centra, která vyhovuje více lidem z Ostravy než dojíždějícím z regionu a to, že na rozdíl od 

areálu Shopping Parkuje spíše "klasickým" nákupním a zábavním centrem, kam se chodí za 

zábavou. Historické centrum Ostravy bývá o VI'kendu často vylidněné, na rozdil od 

obchodních center, kam se jak je tomu dnes zvykem soustředí místní život. V souvislosti 
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s umístěním Fan Shopu do Avion Shopping parku se nabízí i heslo, které by mohlo jeho 

otevřeni provázet. Mohlo by jim být "Shopík v shoppingu!" 

5.5.2. N abídka zboží 

Nabídka zboží je samozřejmě omezena náklady na jeho výrobu a poptávkou po něm. Klub 

proto musí nejprve být schopen úspěšně prodávat zboží, které je momentálně k dispozici a až 

poté může rozšiřovat nabídku. Vzhledem k rostoucímu zájmu o nákup zboží ze strany 

fanoušků se dá očekávat, že jim současná nabídka bude již brzy úzká a navíc, klub si bude 

moci při dlouhotrvajícím zájmu dovolit malý risk v podobě pořízení nového a 

nevyzkoušeného zboží. Tím může být třeba spodní prádlo, ponožky, pyžama a ručníky, 

praktické termoláhve a placatky, peněženka, rádio nebo dárkové hodinky či šperky. 

Zboží ve Fan Shopu je primárně zaměřeno především na muže, postupně ale dochází i 

k orientaci marketingu na děti a ženy. Nabídka produktů pro ženy je nejméně prodávaným 

merchandisingovým zbožím. Proto by mělo být daleko vice propagováno prostřednictvím E

Shopu, akcemi na podporu prodeje a upoutávkami v médiích. Zájem o určité zboží může být 

zvýšen pouze tím, že o něm budeme cílovou skupinu informovat. Malý zájem žen o zboží 

může vysvětlovat i horši dostupnost Fan Shopu a nepříliš přitažlivé prostředí prodejny. Další 

cestou, jak učinit z žen zákazníky, je nabídnout jim zboží -pro muže. Tím nepředpokládám 

zájem žen spotřebovávat zboží určené mužům, ale příležitost upozornit je na možnost koupit 

to zboží mužům jako dárek. Vzhledem k tomu, že před Vánoci každoročně několikanásobně 

roste prodej ve Fan Shopu, dárek spojený s Baníkem jistě není nepříjemným překvapením. 

Tím, že se budou seznamovat s produkty v nabídce roste možnost toho, že některý zaujme i 

je samé. Obzvlášť, pokud bude výrazně propagován. 

Jako potenciální příležitost pro merchandising se jeví zaměření se na jiné místo, než 

je ostravský region, na Prahu. Jen v roce 2006 se do Prahy přistěhovalo 1278 lidí 

z Moravskoslezského kraje. Navíc zde mnoho lidí pracuje bez toho, aby měnili trvalé 

bydliště a zcela pominout nelze ani skupinu studentů. O zájmu lidí pobývajících v Praze o 

Baník svědčí například oněch víc než pět tisíc připojení na Baník TV v prvních čtrnácti 

dnech provozu. Vybudování nového Fan Shopu v Praze by bylo nákladné a znamenalo by 

velké podnikatelské riziko. Jako nejrozumnější se proto jeví nabídka zboží prostřednictvím 

pražských poboček již zavedeného partnera Gigasportu. Tento "zkušební provoz" by 
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neznamenal velké riziko, ale zároveň by výrazně napomohl poznat zájem fanoušků Baníku o 

nákup zboží v Praze. 

5.5.3. E - Shop 

Pro mnoho lidí je E -Shop jediným zdrojem informací o nabídce merchandisingového zboží 

klubu. Mnoho fanoušků FC Baníku Ostrava odchází z kraje za lepši prací a pro mnoho 

z těch, kteří zůstávají je obtížně dostat se v pracovní dny na Bazaly kvůli práci nebo 

vzdálenějšímu bydlišti. I přesto na svůj klub nezapomínají a prostřednictvím jeho webových 

stránek s ním zůstávají v kontaktu. Právě jim je určena nabídka zboží vE -Shopu, která je 

ale bohužel prezentována takovým způsobem, že od koupě spíše odradí. 

• Grafické zpracování 

E-Shop není příliš přehledný, což je dáno mimo jiné malým kontrastem barev. Stránky jsou 

vytvořeny v podobném duchu jako celý web FCB, ale je třeba pamatovat, že u návštěvníka 

E- Shopu je prvořadým cílem prodat produkt. Proto je zapotřebí zdůraznit nabídku a snažit 

se, aby prezentované zboží bylo tím nejvýraznějším co upoutá návštěvm'kovu pozornost. 

Základní modrou barvu by tedy mohly doplnit: 

• černá -je výrazná, dynamická, přitom neodvádí pozornost. 

• tmavá modrá -je také výrazná, přitom ne tak agresivní jako černá, modrá je navíc 

klubovou barvou. 

• bílá - neodvede pozornost od nabízených produktů a je druhou barvou klubu. 

• oranžová - je kontrastní a je součástí dresů. Momentálně je její použití ale zřejmě 

passé. 

• červená - kontrastní, výrazná, upoutá pozornost. Ač se na ní v poslední době 

"zapomíná", je spolu s modrou a bílou součástí znaku a třetí barvou klubu. Užití jasné 

baníkovské červené nesymbolizuje Spartu, už proto, že ta je spojena s tmavě rudou. 

Ještě v sezoně 2000/2001 nastupovali hráči v dresech s výrazným červeným pruhem. 

Nesmí být samozřejmě užita příliš, ale jako doplňková k modré a bíle je ideální. 

Navíc může přinést nové možnosti při výběru zboží do Fan Shopu. 

Příliš kvalitní nejsou ani fotky, zobrazující nabízené zboží. Liší se velikostí fotky i pozadím a 

to dokonce i u stejných produktů (např. u odznaků). 
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Obr. č.ll: Náhled webových stránek E-shopu FC Baníku Ostrava 
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• N abídka zboží v E-Shopu - přehledně, logicky, lákavě 

Nabídka zboží se nachází v levém panelu, kde se lze pomocí kliknutí na odkaz skupiny 

produktů prohlížet konkrétní nabídku. Zboží je v ní ale seřazeno nelogicky a nepřehledně, 

což ztěžuje orientaci, výběr a může odradit od nákupu. Skupiny produktů spatřuji jako 

nelogické, neboť: 

1) V levém panelu se nachází zbytečně mnoho skupin, vytvořených podle zvláštního 

klíče. Ve skupinách "Odznaky", "Vlajky'' a "Psací potřeby" jsou nabízeny pouze dva nebo 

tři produkty, zatímco pod odkazem "Doplňky" je jich čtrnáct a pod odkazem "Kappa" 

dokonce dvacet. Samostatné odkazy na odznaky, vlajky i psací potřeby považuji za zbytečné, 

neboť je možné je zařadit jako podskupiny nějakého širšího označení (např. "suvenýry'') kde 

mohou být spolu s jiným podobným zbožím. 

2) V jednotlivých skupinách je zboží seřazeno bez jakékoliv návaznosti, což působí 

neuspořádaným dojmem. (Např. Kappa - po sobě následují obrázky: šála, trika dámská, 

minidres, klíčenka, leginy, zimní sety, trika pánská a pak opět dámská .. ) 

3) Odkazy na zboží jsou uvedeny v levém panelu, zatímco ve středu plochy se rovnou 

otevírá nabídka Novinky. Všechny skupiny by ale měly být zobrazeny i na ploše, vždy 

s fotkou představující nabízené zboží. 

4) V pravém panelu se nachází zcela zbytečná odrážka ,,BESTSELLERS". Navrhuji ji 

nahradit odkazem "DOPORUČUJEME" a nabízené produkty seřadit podle ceny. 

5) Z nabídky je vždy úplně staženo zboží, které je momentálně vyprodáno. V naprosté 

většině případů je pak po doplnění na sklad umisťováno zpět, což znamená zbytečnou práci 

pro tímto pověřeného zaměstnance. Navíc dochází ke zpoždění, jak v odebírání zboží 

z nabídky, tak při jeho umisťování zpět. Dochází pak k situacím, kdy jsou v kamenném Fan 

Shopu k dostání věci, o kterých zákazníci sledující nabídku přes internet ani neví, nebo 

naopak, objednávají si emailem zboží, které není na skladě. Proto by bylo výhodnější a 

z hlediska Fan Shopu i estetičtější ke zboží vždy jen dodat upozornění "MOMENTÁLNĚ 

VYPRODÁNO" a po doplnění jej jen odstranit. 

6) Na stránkách E-Shopu zcela chybí odkazy na prodejní místa merchandisingového 

zboží. 

7) Jedním z odkazů je i "Kappa". Měly by se pod ním nacházet produkty, které pro klub 

vyrábí tato společnost. Ta ale kromě minidresů, minišal a klíčenek zajišťuje výrobu 

veškerého Baníkem nabízeného oblečení, dresů a jejich replik. Zcela zbytečný je pak odkaz 

"Textil". Zároveň ej ale praktičtější než Kappa, protože pro návštěvníka stránek je velmi 
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těžké si představit, co pod ním najde. Odstranění odkazu .,Kappa" je problematické vzhledem 

k tomu, že součástí plnění smlouvy s tímto partnerem je odkaz na něj na stránkách E·Shopu. 

Řešením je tento odkaz nahradit jiným, ale u příslušného zboží vždy zdůraznit, že jeho 

výrobcem je tato společnost. 

Při vytváření skupin, do kterých je zboží řazeno, by snahou měla být co největší logika 

rozdělení a jakási jednoduchost, názornost, která umožní zákazníkům snadno se v nabídce 

orientovat a pohodlně vybírat. Při nevelkém množství produktů, které Fan Shop nabízí je 

zbytečné vytvářet mnoho odkazů s malým počtem zboží. Pokud se bude postupem času 

nabídka rozšiřovat, bude jednodušší do existujících široko vymezených skupin přiřazovat 

jednotlivé podskupiny. 

Na následující straně jsou zobrazeny dva návrhy designu webových stránek E· 

Shopu Baníku Ostrava. Při jejich vytváření byly zohledněny popsané návrhy na zlepšení 

stránek, především užití výrazných barev v kontrastu ke světle modré a bílé. Jsou jimi černá 

s červenou a ve druhém návrhu tmavá modrá s červenou. Nabídka, z níž je možné vybírat, 

byla umístěna byla umístěna i na plochu, spolu s popisky přibližujícími zboží v dané sekci a 

většími fotografiemi. V pravém panelu byl zaměněn nápis "Bestsellers" za 

,,DOPORUCUJEME". Cílem návrhu bylo připoutat pozornost návštěvníka stránek 

k nabízeným produktům a zjednodušit jeho orientaci v prostoru virtuálního obchodu. 

V uvedených návrzích jsou zaznamenány i změny v rozdělení nabídky, jehož principy jsou 

vysvětleny v dalším textu. 
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NÁ VRH DESIGNU WEBOVÉ STRÁNKY ESHOPU FCB: 

Obr. č.13 a 14: Návrhy designu webových stránek E-Shopu FC Baníku Ostrava 
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Návrh nového rozdělení produktů: 

l.NOVINKY - tuto sekci nelze vyřadit. Na novinky musí být zvlášť upozorněno 

před jejich zařazením do běžné nabídky 

2. AKCE A SLEVY -akční zboží musí být taktéž prezentováno samostatně 

3. DRESY - jeden ze základních produktů každého fotbalového Fan Shopu. 

Dresů existuje víc typů, kterými jsou originály, repliky, dospělé a 

dětské 

4. OBLEČENí - široká skupina zahrnující mnoho typů produktů 

5. SKLO, HRNKY - vyhledávané a v nabídce většinou široce zastoupené zboží. Proto si 

zaslouží vlastní odkaz 

6. DÁRKY (DROBNOSTI I UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY) - média (knihy, DVD CD), 

kalendáře, ručníky, polštářky atd. 

OSTATNÍ ( JINÉ I DALŠÍ) -pro drobnější zboží, nebo zboží, které se nehodí do dárků 

NAŠE PRODEJNY - nepostradatelný odkaz. E - Shop je první místo, kde zájemce o 

nákup hledá místa a adresy prodejen. 

Obyvatelé severomoravského kraje jsou velmi hrdi na svůj region, kulturu a jazyk a ani 

příznivci Baníku Ostrava nejsou výjimkou. Důkazem je například obrovská oblíbenost 

místního písničkáře Jarka Nohavici, patriota, který ve svých písních i za pomoci místního 

jazyka opěvuje kraj a Ostravu a navíc je věrným fanouškem Baníku. Nářečí a odkazy na 

region se objevují i v popěvcích a chorálech zpívaných během utkání. Této charakteristiky 

jsem využila ve snaze nabídku zboží vE-Shopu zákazníkům ještě více přiblížit a pro názvy 

skupin (odkazů) i pojmenování zboží jsem zvolila ostravštinu, středolašsské nářečí českého 

typu. Místo chladného nadpisu "E-Shop" jsem volila počeštěný, příjemnější a snad i vtipnější 

"FAJN ŠOPÍK FCB" nebo ještě lépe "FAJN ŠOPÍK BANíČKU", jak je klub často fanoušky 

nazýván. Výsledné skupiny pak vypadají následovně: 

l.NOVINKY 

2. AKCE A SLEVY 

3. DRESY - origoše - repliky - pro děcka 

4. HADRY - šaly- čepky - chachaři - robky - děcka 

5.KRYGL Y A TAK - krygly, sklenky, štamprle, hrnky 

6. DARKY - knižky, CD a DVD - prakticke- ozdobne (hodinky, naramky, šperky atd.) 
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7. CYPOVINK.Y - zapiky, plakaty, pivni tacky, voníkka do auta atd. 

8. SEBU NA ZAPAS - termoláhve, placatky, podsedátka, nálepky na obličej, minišály do 

auta atd. Tuto skupinu jsem nakonec vyřadila, neboť produkty, které pod ní spadají 

(termoláhve, placatky) nejsou ještě zdaleka všechny součástí nabídky. Ale myslím, že mezi 

fandy by se tato skupina produktů setkala s velkým ohlasem. 

9. KAJ NAS HLEDAT - odkazy na pobočky 

Na následující straně je zobrazena výsledná podoba nabídky E-shopu FC Baníku Ostrava. 

Na obrázku č.15 je to nabídka na hlavní straně "Fajn šopiku", na obr. č. l6 její podoba po 

rozkliknutí odkazu "HADRY". 
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NÁ VRH ROZLIŠENÍ NABÍDKY MERCHANDISINGOVÉHO ZBOŽÍ V ESHOPU 

FC BANÍKU OSTRAVA 

Obr. č.15 a 16: Návrhy rozlišení nabídky merchandisingového zboží v E-Shopu FC Baníku 

Ostrava 

Co mame pro vas 
pikneho noveho .. 

Na krk a na fanděDH 

Tož aj nko levněji! 

Aby vam nefukalo 
na palu a flici 
věděli, že stl nafi 

Dresyky z Kappy 
pro roby aj cblopy 

Pěkne hadliky 
na pikne cblopiky 
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6. ZAVER 

Fotbal je v současnosti nejoblíbenějším sportem s obrovským ekonomickým potenciálem, 

navíc hrajícím významnou sociální roli ve společnosti, neboť je oblíben jako prostředek 

dobré zábavy i jako jeden ze způsobů realizace jedince a vytváření jeho identity. Fotbalové 

kluby jsou dnes ekonomickými aktéry pohybujícími se v tržním prostředí a sledující naplnění 

jejich ekonomických a sportovních cílů. Alfou a omegou jejich existence jsou jejich 

sportovní úspěchy, image ve společnosti a oblíbenost u fanoušků. Ti totiž kromě příjmů ze 

vstupného a merchandisingu přináší klubftm zájem partnerů a médií a z toho plynoucí zisk ze 

sponzoringu, reklamy a vysílacích práv. Klub, který chce být v současnosti úspěšný na trhu si 

proto nemůže dovolit zanedbat komunikaci s jeho příznivci ani s jinou skupinou veřejnosti, 

státní sférou nebo s médii. 

Špatná komunikace v podobě jejího podcenění nebo nepromyšleného jednání může 

pro fotbalový klub znamenat ztrátu dobrého jména, zpřetrhání vazeb s fanoušky a z toho 

plynoucí ztrátu partnerů. Kluby se tak při interakci s okolím musí zabývat vytvořením 

pevných vztahft a pocitu důvěry mezi nimi a fanoušky, partnery i širokou veřejností. Neméně 

důležité jsou jejich dobré vztahy se státní sférou a s médii. Ta mají obrovský vliv na utváření 

veřejného mínění. 

FC Baník Ostrava patří mezi historicky nejúspěšnější kluby v české fotbalové lize a 

disponuje třetí největší fanouškovskou základnou. V průměrné domácí návštěvnosti utkání 

v posledních letech s ním mftže soupeřit pouze český gigant AC Sparta Praha. Klub je znám 

díky fanouškftm, kteří dokáží vytvořit nejlepší diváckou kulisu v České republice, ale i je i 

nechvalně proslaven kvftli problémovým fanouškům, se kterými je jeho jméno často 

spojováno. Pouze prostřednictvím správné komunikace tak může pozitivně změnit mínění 

veřejnosti a vytvořit si lepší image. Vedení klubu si daná fakta uvědomuje a snaží se podpořit 

příznivý obraz FC Baníku Ostrava ve společnosti téměř ukázkovým zpftsobem, všemi 

dostupnými komunikačními nástroji. V posledních letech došlo k obrovskému posunu 

zejména v oblasti podpory prodeje, PR a v komunikaci s fanoušky, včetně těch 

nejproblémovějších, takzvaných ultras. Marketingové oddělení se pečlivě zabývá podporou 

vztahft s partnery a péčí o ně, manažer pro komunikaci a členové vedení velmi otevřeně 

komunikují s médii a klub se účastnil již několika akcí se sociálním podtextem. 

Nejslabšími stránkami jeho komunikace s okolím jsou tak merchandising a postoj 

klubu k otázce násilí na stadionech. Nedostatkem příležitostí ke koupi merchandisingových 
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předmětů se klub připravuje o příjmy z dané oblasti a stává se terčem kritiky fanoušků. 

Uvedení stránek E-Shopu do přijatelnějšího stavu přitom není finančně náročnou záležitostí, 

stejně jako postupné zkvalitnění nabídky produktů ve Fan Shopu. Otevření nové pobočky 

Fan Shopu je již téměř hotovou věcí, nyní je nutné řádně promyslet jeho umístění tak, aby 

byl zájemcům o nákup produkt maximálně nabízen a zpřístupněn. Jako velká příležitost se 

jeví "expanze" klubu do Prahy, ve které žije a pracuje stále více obyvatel Moravskoslezského 

kraje a tedy i jeho fanoušků. 

Problematicky se jeví postoj klubu k násilí, které otevřeně kritizuje, ale zároveň se 

bojí udělat důrazné kroky pro jeho potlačení. Tím čelí nebezpečí, že nakonec budou 

poškozeny jeho vztahy s konzervativními fanoušky a veřejností stejně jako s agresivnějšími 

ultras. Proto by se měl klub veřejně angažovat v celostátním projektu proti násilí a pokud 

možno vytvořit i svůj vlastní. V této práci jsem jej nazvala "Baník proti násilí" a jeho 

součástí by měla být mediální propagace, vystoupení hráčů a možnost fanoušků jej podpořit. 

Pokud nedojde k nečekaným negativním událostem v této záležitosti, je FC Baník Ostrava 

díky své otevřené komunikační politice na dobré cestě stát se trvale jedním z nejsilnějších, 

sportovně nejúspěšnějších a nejoblíbenějších klubů v České republice. 
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