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Abstrakt 

Název:     Návrh reklamní koncepce haly TJ Sokol Praha Vršovice  

Cíle:  Hlavním cílem bylo získání informací o využívání reklamních ploch 

v halách v nejvyšších házenká�ských sout�žích v �eské republice a sestavení 

reklamní koncepce haly TJ Sokola Praha Vršovice na základ� zjišt�ných dat.  

Metody:  V práci byly použity metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu, 

konkrétn� pozorování, analýza dokument� a rozhovor. 

      

Výsledky: Výsledky opakovaného výzkumu ukázaly posun ve využívání reklamních 

ploch v házenká�ských halách. Získaná data byla porovnána s možnostmi 

vybrané haly. Výstupem byl návrh reklamní koncepce odpovídající 

možnostem haly a finan�ním možnostem oddílu.   

Klí�ová slova: házená, sportovní hala, reklama, sportovní reklama, reklamní koncepce,  



Abstract 

Title:           Proposal of advertising concept for sport hall TJ Sokol Praha Vršovice  

Objectives: The main aim was to colect information about using advertising space in 

sport halls in top leagues in Czech republic and then build an advertising 

concept for sport hall TJ Sokol Praha Vršovice based on collected data. 

Methods:  There were used both methods of analysis qualitative and quantitative – 

observation, document analysis, interview. 

Results:      The results of a repeated analysis showed an advance in use of advertising 

space in handball sport halls. Collected data were compared to advertising 

space options of chosen sport hall. The result was advertising concept 

regarding to options of chosen sport hall and financial opportunities of 

team. 

Keywords: handball, sport hall, advertisement, sport advertisement, advertising concept
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1. ÚVOD 

Házená má z�ejm� své nejslavn�jší období za sebou. V dobách nejv�tší slávy 

tvo�ily její �lenskou základnu desetitisíce registrovaných házenká�� a házenká�ek. 

Kluby z �eskoslovenska konkurovaly nejlepším tým�m z Evropy a sv�ta. �eský, 

respektive �eskoslovenský, národní tým dokázal vyhrát mistrovství sv�ta a dosáhnout 

st�íbrné p�í�ky na olympijských hrách. 

V dnešní dob� je házená považována tém�� za exotický sport. V pr�zkumech 

popularity se umis�uje v druhé desítce a její �lenská základna se každým rokem 

zmenšuje. Tento negativní trend se v posledních letech snaží �eský svaz házené aktivn�

zvrátit. Díky jeho �innosti se házená vrátila na televizní obrazovky, pravideln� se 

vysílají utkání národních tým�, zahrani�ních sout�ží a domácí extraligy. Oživila se také 

propagace házené na všech úrovních. Po�ínaje marketingovou komunikací 

reprezenta�ních tým� a kon�e akcemi na školách k nalákání malých d�tí, budoucích 

házenká��. 

Všechny tyto snahy o vzk�íšení tohoto kdysi tak populárního sportu naráží na 

nejv�tší problém v dnešním sportu a tím jsou finance. Kluby v nejvyšší mužské a 

ženské sout�ži v �eské republice jsou z velké �ásti pouze poloprofesionální. Jen pár 

výjimek mezi kluby si m�že dovolit platit své hrá�e jako profesionály. I tak bývá 

takových hrá�� v klubu jen pár.  

Všechny ostatní sout�že od 1. ligy níže fungují na amatérské bázi. Drtivá v�tšina 

z klub� v t�chto nižších sout�žích je držena p�i život� díky práci dobrovolník�, kte�í 

zastávají funkce trenér�, vedoucích a funkcioná�� bez nárok� na honorá�. 

Svou �innost kluby financují z r�zných zdroj�. Nejv�tšími p�íjmy pro kluby jsou 

�lenské p�ísp�vky a sponzoring. Za vedlejší p�íjmy se dají považovat peníze plynoucí 

z merchandisingu a vstupného. Š�astn�jší kluby mají k dispozici vlastní sportovní 

za�ízení a mohou sv�j rozpo�et navýšit o p�íjmy z pronájm� sportovišt�. Okrajov� se 

mezi p�íjmy klubu m�že objevit výchovné za hrá�e, kte�í p�estoupí do jiného klubu za 

finan�ní kompenzaci a nebo kte�í se dostanou do výb�ru reprezentace. 

Navzdory napjatosti klubových rozpo�t� rozpo�ty se kluby snaží stále více 

pen�z sm��ovat do své vlastní propagace a marketingu. Usnad	uje jim to rychlý rozvoj 
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komunika�ních médií a jejich dostupnost – finan�ní i technická. Pro kluby je d�ležité, 

aby vstoupily do pov�domí ve�ejnosti v míst� svého p�sobení. Osloví tím jak 

potenciální sponzory, tak potenciální nové �leny. 

Házená je sou�ástí mého života již tém�� 20 let. Za tu dobu jsem získal náhled 

do jejího fungování jak z pohledu aktivního hrá�e, tak z pohledu funkcioná�e. Byl jsem 

�lenem výboru jednoho z nejv�tších házenká�ských oddíl� v �eské republice. B�hem 

studia na vysoké škole jsem se dostal možnost pracovat jako technický vedoucí u 

n�kolika reprezenta�ních družstev a u týmu muž� p�sobím dote
. Jako technický 

vedoucí jsem se také ú�astnil mistrovství Evropy v Dánsku a mistrovství sv�ta v Kataru. 

Jako hrá� jsem p�sobil v n�kolika �eských klubech na r�zných výkonnostních úrovních 

a v posledních letech nastupuji za n�mecký klub ASV Cham hrající v 5. bundeslize. 

Mé zkušenosti z házenká�ského prost�edí a láska k tomuto sportu, který m�

provází v�tšinu mého života, byly hlavními d�vody k volb� tématu mé diplomové 

práce. Praktickým výstupem mé práce by pak m�l být návrh reklamní koncepce pro 

halu vybraného oddílu TJ Sokol Praha Vršovice, ve které jsem v�tšinu své házenká�ské 

kariéry p�sobil jako hrá� a v posledních pár letech také jako �len výboru oddílu. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout reklamní koncepci pro halu 

házenká�ského oddílu s ohledem na jeho ekonomické možnosti a na podmínky, ve 

kterých oddíl p�sobí.  

Mezi díl�í cíle pat�í zopakování výzkumu, který byl proveden pro ú�ely 

bakalá�ské práce v roce 2010/2011. Navazujícím cílem je popsání vývoje využívání 

reklamy v házenká�ských halách vycházející z porovnání výsledk� provedených 

výzkum�. Následuje získání informací o finan�ních možnostech daného oddílu a zadání 

zpracování kalkulace reklamní agentu�e.   

Úkoly práce:

1. Studium odborné literatury a �lánk� k dané problematice 

2.      Vypracování teoretických a metodologických východisek 

3.      Zmapovat finan�ní situaci ve vybraném oddíle TJ Sokol Praha Vršovice 

4.      Identifikovat dostupné reklamní plochy v hale oddílu 

5.      Zopakovat výzkum v házenká�ských halách 

6.      Zaznamenat vývoj v užívání reklamních prost�edk� a ploch 

v házenká�ských halách v �R 

7.      Vybrání nejvhodn�jší reklamních ploch pro TJ Sokol Praha Vršovice na 

základ� výsledk� výzkumu a popisu trend� vývoje 

8.      Zadání finan�ní kalkulace reklamní agentu�e 

9.      Srovnání možností klubu s výstupem reklamní agentury 

10.  Záv�re�né zhodnocení a doporu�ení možných zlepšení  

Hypotézy

Oddíl má dostatek finan�ních prost�edk� pro zajišt�ní prezentace partner� ve své 

hale. 

Oddíl p�sobící ve 3. nejvyšší sout�ži má stejné reklamní možnosti ve své hale 

jako týmy p�sobící v nejvyšší sout�ži. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

�ást práce zam��ená na teoretická východiska definuje základní pojmy, které 

jsou d�ležité pro další kapitoly. Definovány budou pojmy jako marketing, 

marketingový mix, komunika�ní mix a jeho jednotlivé nástroje. D�raz bude kladen na 

osv�tlení pojm�, které jsou využívány v praktické �ásti. P�edevším jde o nástroj 

komunika�ního mixu – reklamu. Ta bude ješt� dále rozvedena ve vztahu ke sportu, tedy 

sportovní reklama. 

Zdroji teoretických východisek budou hlavn� díla p�edních autor� z oblasti 

marketingu Philipa Kotlera a Miroslava Foreta. V oblasti sportovního marketingu a 

sportovní reklamy pak publikace od paní docentky Evy �áslavové. 

3.1 Marketing 

„Marketing je všude“, tak shrnul situaci ve svém díle Marketing a Management 

Philip Kotler (2007). S marketingem se setkáváme na každém našem kroku. Dynamický 

rozvoj technologií v dnešní dob� zp�ístup	uje naše životy marketingu �ím dál více. 

Marketingu nejvíce napomáhá rozvoj komunika�ních technologií. D�íve neuv��itelné se 

stalo skute�ností a samoz�ejmostí všedního dne. Náš život je siln� spojený 

s technologiemi, bez kterých si ho již t�žko dovedeme p�edstavit. Internet je skoro v 

každé domácnosti. I na chalup� m�žete chytit televizi v digitálním vysílání �i p�es 

satelit. Písemná komunikace se z v�tší �ásti p�esunula z tradi�ní papírové podoby do 

elektronické. Lidé jsou zkrátka snáze dosažitelní. Pokud z nejr�zn�jších d�vod�

pot�ebujeme být neustále takzvan� „na p�íjmu“ není to problém. Vlastnit chytrý telefon 

je tém�� nutnost. Díky chytrým telefon�m máme své internetové p�ipojení neustále u 

sebe. B�hem vte�iny zkontrolujeme e-mail, sociální sít� �i nejnov�jší zprávy. To 

nahrává marketingu, který je v sou�asnosti p�edevším formou komunikace mezi 

firmami a jejich zákazníky. (30) 

Marketing je hlavním pojmem studia managementu. Auto�i Tomek a Vávrová 

(2008) ho ozna�ují za základní myšlenku sou�asného managementu. 

3.2 Definice Marketingu 

Co to vlastn� marketing je? Každý si však pod tímto pojmem p�edstaví n�co 

jiného. V�tšin� lidí se pod pojmem „marketing“ vybaví pouze zlomek toho, co tento 
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pojem zahrnuje. První, co si lidé p�edstaví je reklama. Marketing p�itom není jen 

reklama. Pojem marketing zahrnuje mnohem více.  

Neexistuje však jedna souhrnná definice marketingu. Marketing zasahuje do tak 

širokého spektra lidských �inností, že je nemožné najít jednu definici, která by ho 

obsáhla celý a platila by pro každou situaci a spole�nost. (Majaro, 1996) Složitost 

marketingu vychází z toho, že je cílený na lidi a lidé jsou dle autorek Jahodové a 

P�ikrylové „sumou pot�eb a p�ání“. (40) S tím do jisté míry koresponduje definice 

marketingu od Jakubíkové (2008), která �íká: 

„Marketing je založen na vztazích se zákazníky. Znamená uv�dom�lé, na trh 

orientované vedení firmy a organizace, kdy zákazník je do jisté míry alfou i omegou 

podnikatelského procesu.“

V�tšina autor� a odborník� na oblast marketingu se ale shoduje v tom, že 

marketing je proces. Nejuznávan�jší odborník na téma marketing, Philip Kotler ho 

definuje takto: Marketing je spole�enský a �ídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají to, co pot�ebují a požadují prost�ednictvím tvorby, nabídky a sm�ny 

hodnotných výrobk� s ostatními. (31) 

Definici marketingu jako procesu uvádí také autorka Horáková, podle které je 

marketing proces plánování a napl	ování koncepce oce	ování, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobk� a služeb, který sm��uje k uskute�n�ní vzájemné vým�ny 

uspokojující pot�eby jedinc� a organizací. (25) 

Jako t�etí uvedeme definici marketingu jako procesu od  Americké marketingové 

asociace: „Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory 

a distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvo�it a sm�	ovat hodnoty a uspokojit cíle 

jedinc� i organizací.“ (47) 

Proces v marketingu vidí také autorky P�ikrylová a Jahodová (2010): 

“Marketing je proces plánování a provád�ní koncepce, tvorby cen, propagace a 

rozši�ování myšlenek, zboží a služeb za ú�elem vyvolání sm�ny, která uspokojí 

požadavky jednotlivc� i organizací.” 

Vedle obsáhlých definic marketingu, které se snaží zahrnout vše, co pod tento 

pojem spadá, najdeme také definice, které jdou opa�ným sm�rem. Snaží se co 
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nejstru�n�ji a nejvýstižn�ji vyjád�it podstatu marketingu. Jako nejstru�n�jší definici 

marketingu uvádí Kotler (2007) „Napl�ovat pot�eby ziskem“.

Marketing lze definovat graficky, jako to nap�íklad proved Kotler. 

Zdroj: Kotler (2007) 

3.3 Marketingový mix  

Kotler o marketingovém mixu píše jako o „Souboru taktických marketingových 

nástroj�, které firma používá k úprav� nabídky podle cílových trh�.“ (31) . 

Marketingový mix je plán �i strategie, která pracuje se �ty�mi základními prvky. 

Tyto prvky popsal jako první Richard Clewett a nazval je product, price, distribution a 

promotion. Jeho následovník a žák E. JeromeMcCarthy nahradil distribution slovem 

place a vytvo�il tak základní 4P marketingu, jak je známe dnes. 

Aby marketingový mix fungoval je nutné 4P využít ve vyváženém pom�ru 

k daným cíl�m, kterých chceme dosáhnout. 

Blann a Armstrong  �íkají, že „marketingový mix je tvo�en �ty�mi elementy jako 

je produkt, cena, místo a propagace, které sportovní manaže�i upravují (modifikují, 

alternují �i m�ní) za ú�elem dosažení marketingových cíl� a zájm�.“(37) 
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V�tšina autor� píše o marketingovém mixu jako o receptu, který je snadný a 

vyplatí se ho následovat. Obsahuje 4P ve vyváženém pom�ru a je p�ipravený odborníky. 

M�žeme ho ale upravovat pro vlastní pot�ebu a m�nit pom�r mezi jednotlivými 

složkami. (1) 

Ozna�ení �ty� „P“ je také ozna�ení pro oblasti politiky podniku, konkrétn�

výrobkovou (produkt), cenovou (price), distribu�ní (place), marketingovou (promotion). 

Pod zmín�nými �ty�mi „P“ se také skrývají skupiny nástroj� nazývané produktový, 

cenový, distribu�ní a komunika�ní mix.   

Krom� základních 4P marketingu existují také další „P“. Jde o nástroje �i prvky, 

které také ovliv	ují chování zákazníka a úsp�šnost marketingu. 

3.3.1 6P marketingu 

6P marketingu získáme p�idáním dalších faktor�, kterými jsou lidé a informace 

– people, proces. 

Lidé také ovliv	ují výsledek marketingového mixu. V tomto p�ípad� jsou to ti, 

kte�í zajiš�ují kontakt se zákazníkem a prodej samotný.  

Informace nám pomáhají lépe porozum�t zákazníkovi a jeho p�áním a také 

dostat se k n�mu blíže. Využívá se rozvoje informa�ních služeb, kdy se k zákazníkovi 

m�žeme dostat blíže, než v minulosti. Nástroji pro získávání informací jsou r�zné 

pr�zkumy a internet. 

3.3.2 9P marketingu 

Ani 6P není kone�ná varianta. Lze p�idat ješt� další 3P, �ímž získáme další 

rozd�lení. Dev�t P marketingu získáme p�i zohledn�ní vlivu obalu, partnerství a 

programování-propojení. Anglicky packing, partnership a programming. 

Obal je sou�ástí produktu. Je d�ležitou sou�ástí vizuální prezentace výrobku. 

První �eho si zákazník všimne je práv� obal. Ten má nejen upoutat zákazníkovu 

pozornost, ale i utvá�í první dojem. 

Spolupráce je další d�ležitá složka marketingového mixu. Spolupráce m�že být 

interní, tím myslíme spolupráci mezi marketingovými pracovníky ve firm�, a nebo 

externí spolupráce. Tou je myšlena spolupráce se zákazníky p�i výzkumech ve�ejného 

mín�ní. 
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Programování – propojení zachycuje vliv cestovního ruchu. P�edevším pokud je 

reklama p�enášena do zahrani�í nebo naopak, pokud zasahuje ze zahrani�í do dané 

zem�. 

Pro ú�ely této práce se budeme držet základního rozd�lení prvk�

marketingového mixu, tedy 4P. Marketingový mix ur�uje jaké bude firma nabízet 

služby �i produkty, kolik za n� zákazníci zaplatí, jaké budou distribu�ní kanály a jaká 

bude pro službu �i produkt reklama a propagace. Všechny tyto složky musí být využity 

vyvážen� a promyšlen�. Totéž platí pro stanovení ceny, která by m�la být stanovena 

tak, aby podpo�ila prodej služby �i produktu. (8) 

3.4 Produkt 

Produktem m�že být cokoliv, co je nabízeno zákazníkovi k uspokojení svých 

pot�eb a požadavk�. (31) 

Chceme-li p�esnou definici produktu, pak Kotler uvádí, že produktem jsou 

„Veškeré výrobky a služby, které spole�nost cílovému trhu nabízí.“ (30).  

Produkt jako hmotný i nehmotný statek definuje Horáková, která �íká, že 

produkt je „hmotný i nehmotný statek, jenž je p�edm�tem zájmu ur�ité skupiny osob �i 

organizací.“ Horáková také uvádí, co vše m�že být produktem „Produktem je tedy 

výrobek, služba, myšlenka, volební program atd.“ (25) 

3.4.1 Sportovní produkt 

Specifickou kategorií produktu je sportovní produkt. Definovat sportovní 

produkt není jednoduché a také definice p�edních odborník� se r�zní.  

Podle �áslavové (2000) m�žeme za sportovní produkt po�ítat všechny hmotné a 

nehmotné statky, které jsou nabízeny k uspokojování p�ání a pot�eb zákazník�, kte�í se 

pohybují v oblasti t�lesné výchovy a sportu.  

Sportovní produkt m�že být podle �áslavové (2004) také rozd�len na jednotlivé složky, 

kterými jsou: 

1) Základní produkty t�lesné výchovy a sportu 

- nabídka t�lesných cvi�ení 

- nabídka sportovních akcí 
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- nabídka turistických akcí 

2) Produkty vázané na osobnost: 

- sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

- výkony trenér�

- reklamní vystoupení sportovc�

3) Myšlenkové produkty t�lesné výchovy a sportu: 

- myšlenky iniciující t�lovýchovnou a sportovní oblast 

- sportovní informace ší�ené médii 

- hodnoty zážitk� v t�lesné výchov� a sportu 

4) Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty: 

- t�lovýchovná a sportovní za�ízení 

- spole�enské akce 

- pojišt�ní cvi�enc� a sportovc�

- doprava na sout�ž 

- vstupenky apod. 

5) Klasické materiální produkty v t�lesné výchov� a sportu 

- t�lovýchovné a sportovní ná�adí 

- t�lovýchovné a sportovní ná�iní 

- sportovní oble�ení 

Jiné d�lení sportovního produktu nabízí auto�i Mullin, Hardy a Sutton (2009), 

kte�í sportovní produkt definují jako „svazek užitk�, které zahrnuje jádro produktu a 

jeho další nadstavbové prvky.“

Prvky sportovního produktu jsou podle výkladu t�chto autor� následovné: 

1. Forma hry  

2. P�itažlivost sportovních hv�zd  

3. Výbava a výstroj  
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4. Vzpomínky  

5. Novinky a nápady  

6. Sportovišt�  

7. Personál a servis  

8. Vstupenky a další tišt�né materiály  

9. Elektronické produkty  

10. Organizace  

3.5 Cena 

Cena je v pen�zích vyjád�ená hodnota výrobku nebo služby. Cena je nejsnadn�ji 

p�izp�sobitelný prvek marketingového mixu a zárove	 jde o prvek, který nejvýrazn�ji 

ovliv	uje chování zákazník�. P�i jejím stanovení musí proto firma postupovat velmi 

opatrn� a její stanovení by m�lo vycházet z firemní strategie marketingového mixu. (15) 

Kotler (2007) definuje cenu jako „Pen�žní �ástku ú�tovanou za výrobek nebo 

službu; p�ípadn� souhrn všech hodnot, které zákazníci vym�ní za užitek z vlastnictví 

nebo užívání výrobku nebo služby.“ (30) 

Firma musí p�i stanovení ceny zohlednit své vlastní náklady, ceny 

konkuren�ních produkt� a cenu pot�ebnou pro dosažení stanovených cíl�. Zohledn�ním 

t�chto faktor� získá firma cenu, se kterou má šanci usp�t na trhu a motivovat zákazníky 

k nákupu. 

Na zákazníka m�že firma zap�sobit také psychologicky skrz r�zné slevy a nebo 

r�znými zp�soby platby. V zákazníkovi lze vyvolat pocit, že je pro n�j produkt �i 

služba dostupn�jší. 

Nap�íklad Kotler (2007) d�lí slevy následovn�: 

� Hotovostní 
� Množstevní 
� Funk�ní 
� Sezónní 
� Srážky 
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3.5.1 Cena sportovního produktu 

Zam��íme-li se na cenu sportovních produkt�, pak musíme po�ítat se specifiky, 

které tyto produkty mají. V p�ípad� sportovních organizací je tvorba ceny t�sn� vázána 

na druh produktu, který sportovní organizace nabízí. Pro tvorbu cen n�kterých produkt�

m�že sport. Organizace vyjít z ekonomické kalkulace (sportovní služby, výrobky). 

Další skupinou jsou produkty, u kterých se bere v potaz úsudek strany poptávky (nap�. 

transfer hrá��). P�i tvorb� ceny sportovních produkt� musíme �ást kalkulovat s aplikací 

nástroj� marketingu, kterými jsou balení, zna�ka, propagace, zp�sob distribuce, tzv. 

necenové nástroje marketingu. (8) 

3.6 Distribuce 

Po stanovení ceny za produkt nebo službu musí firma vy�ešit další d�ležitou 

otázku a tou je, jak dostat zboží nebo službu ke kupujícímu. Jde o aktivity, které musí 

firma vyvinout, aby zp�ístupnila sv�j produkt �i službu zákazníkovi. Musí tedy vy�ešit, 

jak zboží p�epraví, v jakém množství, jakým zp�sobem a kam.  

De Pelsmacker (2003) �íká, že „distribuce zajiš�uje p�edání výrobku 

zákazníkovi, což zahrnuje dopravu, skladování, malo a velkoobchodní prodej, 

distribu�ní místa, pokrytí a skladbu sortimentu „ 

Pro distribuci je rozhodující zda firma nabízí hmotný �i nehmotný produkt. 

V oblasti sportu m�žeme hmotné a nehmotné produkty popsat dle �áslavové (2009) 

následovn�: 

Hmotný sportovní produkt – p�edstavuje ho veškeré sportovní zboží, musí být 

vyrobeno a dopraveno do místa prodeje zákazníkovi 

Nehmotný sportovní produkt (služba) – jde o službu, místo nebo myšlenku, 

zákazník si ji nem�že odnést, musí si ji „prožít“. Zákazník se musí sám vypravit na 

místo prodeje nehmotného produktu a k tomu je stimulován prodávajícím. 

3.7 Propagace 

Posledním a také nejznám�jším P marketingu je propagace.  

De Pelsmacker (2003) �íká, že „ Propagace, jinak také marketingová 

komunikace, zahrnuje všechny nástroje, kterými firma komunikuje s cílovými skupinami, 
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aby podpo�ila výrobky nebo image firmy jako takové. Je nejviditeln�jším nástrojem 

komunika�ního mixu.“  

�áslavová (2009) o propagaci �íká, že je to „p�esv�d�ivá komunikace, 

provád�ná za ú�elem prodeje produkt� potenciálním zákazník�m“. Dále �íká, že 

propagace se skládá ze „�ty� základních �inností: reklamy, publicity, opat�ení na 

podporu prodeje a osobního prodeje.“ 

�innosti spadající pod propagaci dohromady tvo�í komunika�ní mix. 

Kotler (2007) ho definuje jako „Specifický sm�r reklamy, osobního prodeje, 

podpory prodeje a public relations, kterou firma používá pro dosažení svých reklamních 

a marketingových cíl�.“ (30) 

Propagace nebo-li komunika�ní mix bývají také nazývány marketingovou 

komunikací. Pro p�ehlednost lze vyjád�it tento vztah graficky jednoduchou rovnicí 

Propagace  =  komunika�ní mix  =  marketingová komunikace 

(38) 

Marketingovou komunikaci Kotler (2007) ozna�uje jako „prost�edky, jimiž se 

firmy pokoušejí informovat a p�esv�d�ovat spot�ebitele. Snaží se jim p�ipomínat – 

p�ímo nebo nep�ímo – výrobky a zna�ky, které prodávají. „ 

Za základní kroky marketingové komunikace m�žeme dle �áslavové (2000) 

uvést t�chto 5 krok�: 

1) volba cílového publika (segmentu trhu), 

2) stanovení požadované odezvy, jímž m�že být nap�. snaha o upoutání 

pozornosti, 

vzbuzení zájmu, vyvolání touhy anebo podnícení p�íjemc� k akci, 

3) volba typu sd�lení (rozhodnutí o obsahu, struktu�e a form� sd�lení) 

4) volba komunika�ního média (kanálu), 

5) zp�tná vazba, tj. vyhodnocení ú�innosti procesu komunikace. 
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P�i sestavování komunika�ního mixu musí firma p�ihlížet k vlastní specifi�nosti 

sportovního produktu a také k již zmín�ným ostatním nástroj�m marketingového mixu, 

p�edevším k cen� a distribuci. 

 Základem úsp�chu propagace je v první �ad� její um�ní p�esv�d�it druhé. 

Hlavními cíli propagace jsou navýšení odbytu a zvýšení zisku firmy. (15) 

Komunika�ní politika je využívána k napln�ní stanovených cíl� firmy. Jejím 

cílem je informovat spot�ebitele, komunikace se zákazníky a jejich vhodná stimulace 

k u�in�ní o�ekávaných nákupních rozhodnutí. (32) 

3.8 Nástroje komunika�ního mixu 

R�zní auto�i uvád�jí r�zné nástroje, které jsou využívány pro pot�eby 

komunika�ního mixu. V�tšina z nich se ale shoduje v základní �tve�ici nástroj�. Tyto 

nástroje jsou pro komunika�ní mix st�žejní. 

Foret (2011) a Machková (2009) shodn� uvád�jí tyto �ty�i nástroje: 

1. Reklama 
2. Podpora prodeje 
3. Public relations 
4. Osobní prodej 

Stejné nástroje se podle autor� M+H+S využívají v marketingové komunikaci ve 

sportu. 

Jiní p�ední odborníci na téma marketingu dopl	ují základní �tve�ici o další 

nástroje. 

De Pelsmacker (2003) vyjmenovává tyto nástroje komunika�ního mixu 

� Reklama 
� PR 
� Sponzorování 
� Podpora prodeje 
� P�ímý marketing 
� Prodejní místa 
� Výstavy a veletrhy 
� Osobní prodej 
� Interaktivní marketing 
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Také Vysekalová (2007) ve svém díle Psychologie reklamy uvádí více než �ty�i 

nástroje propagace: 

� Reklama 
� Osobní prodej 
� Podpora prodeje 
� Práce s ve�ejností 
� P�ímý marketing 
� Sponzoring 
� Nová média 

Philip Kotler (2007) uvádí ve svém d�lení nástroj� propaga�ního mixu také více 

než základní �ty�i. Podle Kotlera je hlavních nástroj� šest: 

� Reklama 
� Podpora prodeje 
� Události a zážitky 
� Public relations a publicita 
� Direct marketing 
� Osobní prodej 

Kotler také k výše uvedeným nástroj�m komunikace p�id�luje komunika�ní 

prost�edky. 
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Zdroj: Kotler (2007), úprava Pelikán (2011) 

Nástroje komunika�ního mixu budou jednotliv� rozvedeny. Pro ú�ely práce 

bude využito rozd�lení nástroj� komunika�ního mixu dle Kotlera (2007), tedy reklama, 

podpora prodeje, public relations, osobní prodej, direct marketing a události a zážitky. 

(31) 
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3.8.1 Reklama 

Reklama je nejvýrazn�jší nástroj komunika�ního mixu. Práv� reklama se v�tšin�

lidí vybaví ve spojení s marketingovou komunikací. Reklamou m�žeme ozna�it 

jakoukoliv placenou formu neosobní komunikace zprost�edkovávající informace o 

organizaci, produktu, služb� nebo myšlence. 

P�esn�ji Kotler (2007) definuje reklamu jako „jakoukoliv placenou formu 

neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného 

sponzora prost�ednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, �asopisy, televize �i 

rádio.“ (30). 

Velmi podobn� definuje reklamu Foret (2011), který �íká že „reklama jako 

placená, neosobní forma prezentace produkt� ve své podstat� p�edstavuje vždy ú�elové 

a jednosm�rné sd�lení, kterým firma komunikuje se svými stávajícími i potenciálními 

zákazníky, a to obvykle prost�ednictvím r�zných sd�lovacích prost�edk� (médií).“ 

Stru�n�jší definici zmi	uje Americká marketingová asociace, které  o reklam�

píše jako o „každé placené form� neosobní prezentace a nabídce idejí, zboží nebo 

služeb prost�ednictvím identifikovatelného sponzora“ (30). 

V �eské republice je zákonem schválená definice reklamy z roku 1995, která zní 

„reklamou se rozumí p�esv�d�ovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb 

nebo myšlenek prost�ednictvím komunika�ních médií.“ 

Odlišný pohled na to, co to vlastn� znamená reklama, p�ináší autor Sergio 

Zyman ve svém díle Konec reklamy jak jsme ji doposud znali. Podle Zymana je 

„reklama mnohem více než pouhá televizní reklama – zahrnuje �ízení zna�ky, balení 

výrobk�, proslulé lidi, kte�í váš produkt ve�ejn� reprezentují, sponzorské aktivity, 

propagaci a vytvá�ení publicity v tom nejširším, služby zákazník�m, zp�sob, jímž se 

chováte k zam�stnanc�m, a dokonce i to, jak se vaše sekretá�ka p�edstavuje do 

telefonu.“

V�tšina autor� se shoduje v tom, že reklama je vždy placená prezentace, která ke 

sd�lení informace využívá n�které z komunika�ních médií. Takové sd�lení má své 

výhody i nevýhody. Výhodou reklamy je její schopnost oslovit velké množství 

potenciálních zákazník� a to p�edevším pokud je ší�ena p�es massmédia. Zárove	 z toho 
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vychází další vlastnost reklamy a tou je její osobnost a jednosm�rnost, což je 

považováno za nevýhodu, protože nemáme okamžitou možnost získání zp�tné vazby. 

Jak již bylo �e�eno, reklama k p�enosu informace využívá nejr�zn�jší 

komunika�ní prost�edky prost�edky (média). Média mohou být d�lena na elektronická a 

klasická. (40) 

Elektronická média     Klasická média 

� Rozhlas     - noviny 
� Televize     - �asopis 
� Internet     - indoor média 
� Kino     - outdoor média¨ 

Podle Vysekalové (2007) pat�í do skupiny hlavních prost�edk� následující: 

� Inzerce v tisku 
� Televizní spoty 
� Rozhlasové spoty 
� Venkovní reklama 
� Reklama v kinech 
� Audiovizuální snímky 

3.8.2 Funkce reklamy 

Definic reklamy je nep�eberné množství a r�zní se od autora k autorovi. 

V p�ípad� funkcí reklamy se již odborníci ze sv�ta marketingu shodují více. 

Bou�ková (2003) rozd�luje reklamu dle jejího ú�elu a uvádí typy reklamy: 

� Informativní – informuje o novém produktu 
� P�esv�d�ovací – upevn�ní místa a zv�tšení tržního podílu 
� P�ipomínací – p�ipomíná produkt, posiluje p�esv�d�ení 

Souhlasí s ní Clemente (2004), který ve svém díle Slovník marketing taktéž 

uvádí t�i základní funkce reklamy a to informovat, p�esv�d�ovat a p�ipomínat. 

Základní trojici funkcí reklamy ješt� Kotler (2007) dopl	uje o �tvrtou funkci 

potvrzovat.  Ani �ty�i funkce reklamy nemusí být kone�né. Foret (2011) nap�íklad 

zmi	uje ješt� další dv� funkce, které podle n�j reklama m�že plnit: 

� Prestižní – reklama v ur�itém médiu 
� Alibistické – vykázání prost�edk� na marketing 
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3.8.3 Sportovní reklama 

Sportovní reklama vychází ze stejných definic jako b�žná reklama. Její specifika 

jsou v komunika�ních médiích, která jsou využívána pro sd�lení informace. 

Sportovní reklamu lze dle �áslavové (2009) rozd�lit následovn�: 

� Reklama na dresech a sportovních od�vech 
� Reklama na startovacích �íslech 
� Reklama na mantinelu (pásu) 
� Reklama na sportovním ná�iní a ná�adí 
� Reklama na výsledkových tabulích 
� Jiné reklamní možnosti  

Mezi další vhodné prost�edky reklamy �áslavová (2009) �adí reklamní panely a 

reklamní transparenty. 

K ú�el�m této diplomové práce budou rozvedeny ty druhy sportovní reklamy, 

které u kterých se po�ítá s jejich použitím ve výsledném návrhu reklamní koncepce 

sportovní haly. Využijeme k tomu rozd�lení sportovní reklamy podle �áslavové (2009). 

3.8.3.1 Reklama na mantinelu (pásu) 

V dnešní dob� nabízí tento druh ješt� více reklamního prostoru díky 

elektronickým panel�m, které umož	ují st�ídání více reklamních sd�lení. Obvyklá je 

prezentace motivu �i textu na reklamním pásu nebo mantinelu. Výhodou reklamy na 

mantinelu je p�edevším její dosah. P�sobí jak na diváky na sportovišti, tak 

prost�ednictvím televizního p�enosu, na diváky doma u televizor�. Funkce reklamy na 

mantinelech (pásech) je p�edevším informa�ní a p�ipomínací. 

3.8.3.2 Reklama na sportovním ná�iní a ná�adí 

V p�ípad� reklamy na sportovním ná�iní a ná�adí jde již o vyšší stupe	

seznámení zákazníka se zna�kou. Zákazník získává pov�domí o produktech spadajících 

pod zna�ku firmy. V�tšinou jde o prezentaci výrobce ná�iní a ná�adí prost�ednictvím 

malého loga �i názvu firmy na ná�iní a ná�adí. Reklama p�sobí na diváka opakovan�, 

vždy p�i použití ná�iní a ná�adí. I tento druh reklamy p�sobí na diváky na sportovišti a 

zárove	 p�enesen� na diváky u televizních obrazovek. Reklama na ná�adí a ná�iní má 

funkci p�esv�d�ovací a upomínací. 
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3.8.3.3 Reklama na výsledkových tabulích 

Technologie výsledkových tabulí za poslední roky pokro�ila. Od mechanických 

tabulí p�es elektronické po digitální tabule a multimediální kostky. Reklama na 

výsledkových a informa�ních tabulích bývá hlavn� prezentace výrobce daného za�ízení. 

K tomu je p�ipojen prostor pro další prezentaci. Dnešní digitální tabule a multimediální 

kostky nabízí ješt� více možností pro reklamní prezentaci podobn� jako reklamní pásy. 

Stejn� jako ostatní zmín�né druhy reklamy i tento p�sobí jak p�ímo na sportovišti, tak 

prost�ednictvím televizních p�enos�. Zárove	 je tato reklama stále ve st�edu zájmu 

divák� sledujících stav utkání. Funkce je p�esv�d�ovací a upomínací. 

3.8.3.4 Jiné reklamní možnosti 

Pod tuto kategorii spadají nejr�zn�jší druhy reklamy s upomínací funkcí. 

Prezentované logo m�že být na vstupenkách, vlaje�kách, drobných reklamních 

p�edm�tech. Ve sportovním prost�edí m�žeme dnes vid�t nap�íklad umíst�ní reklamy na 

létající vzducholod� nebo laserové promítání.  

3.8.3.5 Funkce sportovní reklamy 

Funkce sportovní reklamy jsou shodné s funkcemi b�žné reklamy. Všechny 

funkce a vlastnosti sportovní reklamy p�ehledn� zachycuje �áslavová (2009) 

v následující tabulce. 
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3.8.4  Osobní prodej 

Kotler (2007) popisuje osobní prodej jako „starodávné um�ní“. Na rozdíl od 

reklamy je osobní prodej oboustrannou formou komunikace, p�i které získáváme 

okamžitou zp�tnou vazbu. Informace je p�edávána p�ímo zákazníkovi, kdy mu prodejce 

poskytuje informace o výrobku a p�edvádí ho. Zárove	 se buduje a udržuje dlouhodobý 

vztah se zákazníkem. P�ímou interakcí se zákazníkem využíváme možnosti ovlivnit 

jeho nákupní rozhodnutí. Berkowitz a kol. (1992) �íkají, že jde o dvousm�rnou 

komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím, v�tšinou v osobní rovin�. Na druhou stranu 

ale dodávají, že k osobnímu prodeji m�že prodejce využít moderních komunika�ních 

prost�edk� jako jsou internet, telefon, videohovory a videokonference. Podle autor�

z�stává i p�es použití prost�edk� komunikace tento zp�sob prodeje „lidskou“ záležitostí. 

Kotler (2007) dopl	uje, že v dnešní dob� se prosazuje trend prom�ny 

obchodník� z pasivních p�ijíma�� objednávek na aktivní vyhledáva�e p�íležitostí.  

V osobním prodeji vidí Foret (2011) p�edevším efektivní nástroj, kterým se 

snažíme zm�nit preference a zvyklosti spot�ebitel�. Op�t zmi	uje bezprost�ední 

p�sobení, které umož	uje prodejci lépe reagovat a ovliv	ovat rozhodování zákazníka. 

Foret také zd�raz	uje, že z marketingového pohledu nejde pouze o to produkt prodat. 

Rozhodnutí zákazníka m�že také ovlivnit informace o správném používání, o zvýšení 

ú�innosti a vhodném zp�sobu spot�eby. Je d�ležité poskytnout zákazníkovi návod na 

správné používání produktu. (15) 

Osobní prodej jako proces m�že být rozd�len na t�i �ásti. První �ástí je 

vyhledání potenciálního zákazníka, kdy posuzujeme jeho potenciál pro úsp�šné 

uzav�ení obchodu. Následuje �ást p�ípravy na jednání. Obchodník se snaží získat 

informace a nákupních praktikách vytipovaných zákazník�. Posledním krokem je 

obchodní jednání, které by m�lo vést k uzav�ení obchodu. (40)  

Jinou variantu d�lení procesu osobního prodeje uvádí Kotler (2007), který uvádí 

šest krok� ú�inného procesu prodeje. Shodují se s ním n�kte�í další auto�i, nap�íklad 

Berkowitz (1992). 

Proces prodeje dle Kotlera (2007) 

- Vyhledání potenciálních zákazník� a jejich kvalifikace  

- P�edb�žné oslovení  
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- Prezentace a demonstrace  

Pravidlo AIDA – attention, interest, desire, action

- P�ekonání námitek  

- Uzav�ení obchodu  

- Následné kroky a udržování 

3.8.5 Podpora prodeje 

Podporou prodeje je soubor nejr�zn�jších motiva�ních a stimula�ních proces�, 

které mají p�sobit na zákazníka a vést ho k rychlejším nebo v�tším nákup�m daného 

zboží.  

P�esnou definici podpory prodeje uvádí nap�íklad Kotler (2007) „Podpora 

prodeje sestává z krátkodobých pobídek, které mají podpo�it základní p�ínosy nabízené 

výrobkem �i službou, povzbudit nákup �i prodej výrobku �i služby“ (31) 

S Kotlerovou definicí souhlasí Foret (2012) se svým tvrzením, že podpora 

prodeje je nástroj ke krátkodobému navýšení prodej.  

Jinou definici nabízí DePelsmacker (2003), který �íká že podpora prodeje je 

kampa	 stimulující prodej.  

DePeslmacker (2003) definuje podporu prodeje jako kampa	 stimulující prodej. 

Ke stimulaci prodeje dochází nap�. snížením cen, poskytováním r�zných kupon�, 

programy pro loajální zákazníky, sout�žemi �i vzorky zdarma apod. 

Cíle podpory prodeje má r�zné operativní cíle. Pat�í mezi n� prodej p�ímo na 

míst� akce, seznámení s novými výrobky, podpora nákupu na zkoušku a zlepšení 

informovanosti o produktu. Tomek a Vávrová (2010). 

3.9 Public Relations 

Public relations m�žeme p�eložit jako ve�ejné vztahy �i vztahy s ve�ejností. Již 

z názvu tedy vyplývá, že jde o oblast, ve které se firma zam��uje na budování vztah�

s ve�ejností a posilování kladného vnímání jména spole�nosti. Dlouhodobou prací si 

firma buduje své jméno, získává d�v�ru a sympatie zákazník�. Na rozdíl od ostatních 
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nástroj� komunika�ního mixu je PR nástroj neplacený. Vzbuzuje tedy u zákazník�

mnohem v�tší d�v�ru. 

P�esn� definovat PR m�žeme obsáhlou definicí Kotlera (2007), ve které �íká, že 

„PR je budování dobrých vztah� s r�znými cílovými skupinami získáváním p�íznivé 

publicity, budováním dobrého image firmy a odvrácením, �i vyvrácením fám, informací 

a událostí, které staví spole�nost do nep�íznivého sv�tla. Mezi hlavní nástroje PR pat�í 

tisková prohlášení, publicita produkt�, firemní sd�lení a lobování.“ (30) 

Jak již bylo zmín�no, d�ležitým faktorem je neplacenost RP, na kterou 

upozor	uje Bou�ková (2003) a zd�raz	uje rozdíl mezi reklamou a PR: 

„Reklama je adresná a nabízí ke koupi konkrétní produkt, zatímco PR 

neformulují nikdy a nikde žádnou nabídku ke koupi.“ (4) 

K vybudování PR m�že firma využívat nejr�zn�jší nástroje. Vorá�ek (2012) 

uvádí následovné 

� podnikovou identitu 
� tiskové zprávy 
� eventy (tiskové konference, výro�ní oslavy, sportovní utkání) 
� audiovizuální materiály (�lánky, brožury a �asopisy) 
� ve�ejná vystoupení a proslovy 
� media relations 
� public affairs 
� webové stránky 
� blogy 
� sociální sít�
� lobbing 

Public relations jako vztahy s ve�ejností bývají rozd�lovány na vztahy k interní 

ve�ejnosti a k externí ve�ejnosti. Externí ve�ejnost tvo�í média a obyvatelé. Mezi interní 

ve�ejnost pak �adíme zam�stnance, zákazníky a dodavatele. 

Neplacenost PR  p�ináší též nevýhody. Hlavní nevýhodou je nemožnost kontroly 

a �ízení. Firma m�že vydat tiskové prohlášení, ale již nemá kontrolu nad tím, jak bude 

prezentováno v médiích, která mají velký vliv na ve�ejnost a utvá�ení PR. 
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3.10  Direct Marketing 

Direct marketing, jak již název sám napovídá, je nástroj p�ímé komunikace se 

zákazníkem umož	ující okamžitou odezvu a navázání pevn�jších a hlubších vztah�. 

Komunikace probíhá p�ímo, tedy bez použití mezi�lánk�. P�i této komunikaci je se 

zákazníkem pracováno jako s jednotlivcem, s osobností. 

Kotler (2007) považuje za direct marketing využívání p�ímých kanál�, 

prost�ednictvím kterých firma oslovuje zákazníky. P�ímých kanál� je také použito pro 

doru�ování zboží a služeb zákazník�m. To vše probíhá, jak již bylo �e�eno, bez 

mezi�lánk� �i prost�edník�. 

P�ikrylová s Jahodovou (2010) za p�ímý marketing ozna�ují všechny tržní 

aktivity, které slouží k p�ímému adresnému, �i neadresnému kontaktu s cílovou 

skupinou. 

Pro zákazníka je d�ležité, že p�i využívání p�ímého marketingu, nemusí sám 

vyrazit na trh, nabídky za ním p�ijdou samy.  

3.11  Události a zážitky 

Svou vlastní zna�ku m�že firma propagovat skrze event marketing (nebo 

eventsponsorship). M�že zvolit cestu organizování svých vlastních firemních akcí a 

nebo sponzorovat událost n�koho jiného. (31) 

P�ikrylová a Jahodová (2010) pod event marketingem chápou zinscenování 

zážitk� v�etn� jejich plánování a organizace v rámci firemní komunikace. Podle autorek 

má event marketing sm��ovat k vyvolání psychických a emocionálních podn�t�, které 

podpo�í image firmy a jejích produkt�, �ímž dlouhodob� udrží vztahy mezi firmou a 

jejími cílovými skupinami. (40) 

Shodují se s definicí, kterou za nejvýstižn�jší uvádí Petr Šindler v díle Event 

Marketing: Jak využít emoce v marketingové komunikaci definici od Svazu n�meckých 

komunika�ních agentur, která zní: 

„Pod Pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitk� stejn� jako jejich 

plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat 

psychické a emocionální podn�ty zprost�edkované uspo�ádáním  nejr�zn�jších akcí, 

které podpo�í image firmy a její produkty.“ (Šindler, 2003)  
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Event marketing má zna�né výhody, mezi kterými Kotler popisuje t�i nejv�tší 

Relevance – d�ležité je dobré zvolení akce nebo zážitku, spot�ebitel je osobn�

zapojen 

Zapojenost – vše probíhá naživo a v reálném �ase, spot�ebitel je zapojen do 

pr�b�hu akcí a zážitk�

Implicitnost – akce jsou nep�ímým „m�kkým prodejem“ (31) 



36 

4. METODOLOGIE 

Ke shromážd�ní dat pro dosažení cíl� této diplomové práce bylo využito metod 

kvalitativního výzkumu. St�žejní metodou bylo pozorování provád�né na 

házenká�ských utkáních. K dopln�ní dat získaných z pozorování byla použita využita 

metoda analýzy videozáznam� házenká�ských utkání, která nebyla navštívena p�ímo. 

Pro zmapování situace ve zkoumaném oddíle bylo využito polostrukturovaného 

rozhovoru s hospodá�em oddílu a analýza interních dokument� házenká�ského oddílu. 

Praktické využití t�chto metod vedlo k sestavení návrhu reklamní koncepce pro halu 

házenká�ského oddílu TJ Sokol Praha Vršovice. 

4.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu diplomové práce bylo získat dostatek dat pro sestavení 

nejvhodn�jšího reklamního konceptu použitelného ve sportovní hale v podmínkách 

�eského házenká�ského prost�edí. Navazujícím cílem bylo, na základ� zjišt�ných 

skute�ností, sestavení kalkulace pro realizaci vytvo�eného návrhu. 

4.2 Zdroje dat 

Pro výzkum diplomové práce byla využita jak primární, tak sekundární data. 

4.2.1 Primární data 

Data nasbíraná p�ímo pro ú�el daného výzkumu jsou nazývány daty primárními 

(30,25). Jejich nejv�tší výhodou je aktuálnost, spolehlivost a p�ímý vztah k �ešenému 

problému. 

Nevýhodou primárních dat je p�edevším jejich finan�ní a �asová náro�nost. Pro 

tuto diplomovou práci byly využity dva zdroje primárních dat a to pozorování a 

rozhovor. 

4.2.1.1 Pozorováni 

První metodou použitou pro nashromážd�ní pot�ebných dat bylo pozorování. 

Je�ábek o pozorování �íká, že jsou jím sledovány jevy, které m�žeme zaznamenat 

smyslovým vnímáním a které nebyly vyvolány p�ímým zásahem výzkumníka. 
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Pozorování ve výzkumu této práce pobíhalo ve vybraných sportovních halách 

b�hem házenká�ských utkání tým� z nejvyšších sout�ží muž� a žen. Šlo o nezú�astn�né 

standardizované zjevné pozorování. Role výzkumníka nebyla skryta a výzkumník byl 

odd�len od situace. (21) Byly stanovené pozorované jevy a jejich výskyt byl 

zaznamenáván do vytvo�eného záznamového archu. (P�íloha �. 1)  

4.2.1.2 Rozhovor 

Jako druhá metoda sb�ru primárních dat byl použit rozhvor. Hendl (2008) uvádí, 

že rozhovoru se ú�astní tazatel, kterým je výzkumník, a informant, který je ú�astníkem 

výzkumu. Informant je poskytovatelem dat a tazatel jejich shromaž
ovatelem. V�tšina 

rozhovor� probíhá tvá�í v tvá�. Dnešní doba již poskytuje možnost provád�t rozhovor na 

dálku, pomocí telefonu a nebo p�es internet. Mezi výhody rozhovoru Hendl (2008) �adí 

možnost získání p�esn�jších informací pomocí dodate�ných otázek. 

Rozhovor byl vybrán jako metoda pro získání informací o vybraném 

házenká�ském oddílu. Se zástupcem oddílu Vítem Kone�ným byl veden 

polostrukturovaný rozhovor. Pro rozhovor byly stanoveny okruhy otázek a provedena 

operacionalizace otázek. 

4.2.1.3 Operacionalizace výzkumných otázek 

1. okruh otázek: sou�asný stav oddílu TJ Sokol Praha Vršovice 
Díl�í výzkumné otázky: 
 Jaké jsou plány a cíle oddílu pro p�íští sezóny a jaké byly pro tu 

uplynulou?  

První okruh otázek má za cíl zjistit a popsat sou�asnou pozici oddílu a 
jeho sou�asnou situaci. Dále také zmapovat cíle oddílu a sm�r, kterým se chce 
do budoucna vydat, zda se chce stále rozr�stat a nebo setrvat na sou�asné úrovni 
a zam��it se na rozvoj sou�asných silných stránek. 

Operacionalizace: úrove	 tým� v oddíle, plány do budoucny, snaha o 
rozší�ení, vývoj a sm��ování oddílu 

Operacionalizované otázky: 
Kdo rozhoduje o sezónních cílech? 

Jaký je sm�r vývoje oddílu? 
Plánuje se oddíl dále rozr�stat? 
Jaká je úrove	 tým� v oddílu? 
Mají týmy snahu postoupit do vyšších sout�ží? 
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Zdroje informací: 
hospodá� oddílu házené TJ Sokol Praha Vršovice 
interní dokumenty oddílu házené TJ Sokol Praha Vršovice 

2. okruh otázek: finan�ní možnosti oddílu 
Díl�í výzkumné otázky: 
 Jaká je finan�ní situace oddílu a je oddíl finan�n� sob�sta�ný? 

Tyto otázky mají zjistit, jaké má oddíl p�íjmy a výdaje a na kolik je 
sob�sta�ný. Další otázky zjiš�ují, jak je pro oddíl t�žké získat nové partnery a 
nové prost�edky pro sv�j provoz a rozvoj. 

Operacionalizace: rozpo�et oddílu, partne�i oddílu, sponzoring, p�íjmy a 
výdaje, marketing oddílu, prodej reklamy, vlastní zdroje oddílu 

Operacionalizované otázky: 
Jaký veliký rozpo�et má oddíl? 
Je rozpo�et oddílu vyrovnaný? 
Jak jsou vysoké �lenské p�ísp�vky a jak se stanovují?  
Jaké je složení p�íjm� v oddílovém rozpo�tu? 
Jaký objem prost�edk� poskytují partne�i? 

Zdroje informací: 
hospodá� oddílu házené TJ Sokol Praha Vršovice 
interní materiály oddílu TJ Sokol Praha Vršovice 

3. okruh otázek: oddíl a marketing 
Díl�í výzkumné otázky: 
 Jak oddíl pracuje s marketingem a jaké má možnosti? 

Poslední okruh otázek zjiš�uje situaci v oddíle ve vztahu k marketingu. 
P�edevším jaké jsou možnosti oddílu pro práci v oblasti marketingu a zda má 
osoby, které jsou za oblast marketingu zodpov�dné. Další otázky v tomto okruhu 
jsou zam��ené na stávající partnery a vyhledávání potenciálních nových 
partner�. 

Operacionalizované otázky: 
Jaký je zájem partner� o spolupráci s oddílem? 
Kdo se v oddíle stará o otázky marketingu? 
Má oddíl vlastní marketingovou koncepci? 
Jaké marketingové nástroje oddíl využívá? 
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Jak probíhá vyhledávání potenciálních partner� pro oddíl? 
Jaké protipln�ní oddíl partner�m nabízí? 
Jaké jsou finan�ní možnosti oddílu v oblasti marketingu? 

Zdroje informací: 
hospodá� oddílu házené TJ Sokol Praha Vršovice 
interní materiály oddílu TJ Sokol Praha Vršovice 

4.2.2  Sekundární data 

Sekundárními daty se ozna�ují data, která jsou k dispozici již p�ed zahájením 

samotného výzkumu. Jde o ve�ejn� p�ístupná data, která již nasbíral n�kdo jiný. 

Sekundární data jsou opakovan� použitelná a umož	ují jednotlivci získat data, která by 

pro n�j byla jinak nep�ístupná (31,25). 

Mezi výhody sekundárních dat pat�í jejich dostupnost, opakovatelnost a finan�ní 

nenáro�nost. 

Nevýhodou t�chto dat je jejich neaktuálnost. Sekundární data nemusí být vždy 

nasbírána p�esn� pro výzkum, který je využívá. Data, která nashromáždil n�kdo jiný, 

mohou být také nespolehlivá – nemáme kontrolu nad samotným sb�rem dat. 

4.2.2.1 Analýza dokument�

Tato metoda m�že být použita jak pro zkoumání písemného, tak vizuálního 

materiálu. Za dokument je tedy považováno vše zapsané nebo zaznamenané. Metoda 

analýzy dokument� je standardní jak v kvalitativním, tak v kvantitativním výzkumu. 

Výhodou této metody je rozmanitost dokument�, které je možné analyzovat. 

K výhodám se také �adí nezkreslenost dat, která m�že vznikat p�i interakci mezi 

výzkumníkem a zkoumanými jedinci. (22) 

Archivní data 

Archivními daty jsou podle Hendla (2008) záznamy nebo množiny záznam�. 

Mohou mít podobu psaných záznam� �i statistických informací. V této práci byly 

využity výsledky p�vodního výzkumu z roku 2010. Do kategorie archivních dat dále 

spadají analyzované interní dokumenty oddílu házené.  

Výstupy masových médií a virtuální data
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Slou�ením t�chto dvou kategorií získáme dokumenty z novin, �asopis�, 

televizních a rozhlasových program� a internetu. (Hendl 2008) V dnešní dob� jsou tyto 

dv� skupiny pom�rn� siln� svázané. Valná v�tšina masových médií má také svou 

elektronickou podobu, ve které je b�žn� dostupná na internetu. 

Velmi d�ležitým dopl	ujícím zdrojem dat pro výzkum byla analýza 

videozáznam� utkání, která se nepovedlo navštívit. Videozáznamy umožnily získat data 

z velkého množství utkání za zlomek �asu, jaký by byl pot�eba pro jejich osobní 

návšt�vu. Utkání byla sledována p�i živých p�enosech sportovních kanál� a nebo bylo 

využito videoarchiv� na internetu. 
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5. ANALYTICKÁ �ÁST 

5.1 Házená 

Házená je brankovou sportovní hrou invazivního typu. Hrají ji dv� družstva 

složená ze šesti hrá�� v poli a branká�e. Cílem hry je dopravit povoleným zp�sobem 

mí� do branky soupe�e. V utkání vít�zí družstvo, které dosáhlo v�tšího po�tu 

vst�elených branek, p�i�emž je možný nerozhodný výsledek. (56)  

5.2 Vývoj házené 

První mí�ová hra p�ipomínající házenou se nazývala episkyros. Tato hra se hrála 

ve staro�eckých gymnásiích. (Táborský 2004) Objevovaly se další hry, ve kterých lze 

vid�t ur�itou podobu s dnešní házenou, nap�íklad Fangballspielen. 

Opravdovým po�átkem házené se ozna�uje konec 19. století, kdy dánský u�itel 

Holger Nielsen p�ichází se sportem haandbold. Od této doby se objevovaly nejr�zn�jší 

formy této hry. Od házené v 11 hrá�ích na h�išti rozm�ry p�ipomínajícími fotbalové 

h�išt�, po hru, kterou známe dnes pod pojmenováním „mezinárodní házená o sedmi 

hrá�ích“. Po p�ijetí pravidel házené mezinárodní federací v roce 1934 následovala první 

mistrovství sv�ta muž� i žen, která se konala od roku 1954. (10) 

Po�átky házené v �eské republice se dají za�adit do za�átku 20. století. Na 

klubové úrovni se u nás poprvé hrála házená v roce 1947 a od roku 1950 se pravideln�

hrají mistrovské sout�že. �ídící institucí je v sou�asnosti �eský svaz házené (dále jen 

�SH).

5.3 Extraliga házené muž�

V mužské sout�ži se b�hem 5ti let vyst�ídalo n�kolik tým�. Posledním 

nová�kem byl zlínský klub HC Zlín (10). M�nil se i po�et klub�, které hrály mužskou 

nejvyšší sout�ž. D�vodem bylo odstoupení týmu z T�ebon� v sezón� 2011/2012. T�ebo	

do této sezóny z finan�ních d�vod� nep�ihlásila sv�j tým. To pro ni znamenalo propad 

do 3. nejvyšší sout�že, do 2. jihozápado�eské ligy. Z d�vodu nezájmu klub� z nižší 

sout�že o postup do Triglav extraligy (dále jenTE), jak se v té dob� liga nazývala, se 

sezóna odehrála v 11 týmech. V následujícím ro�níku 2012/2013 vybojoval postup do 

nejvyšší sout�že HC Zlín a zaplnil místo po chyb�jící T�eboni. V sezón�, 2013/2014 se 
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již op�t hraje TE ve 12 týmech. Tento po�et tým� z�stal zachován i pro následující 

sezóny.  

V �asovém období vymezeném prvním a posledním sb�rem dat zažila mužská 

nejvyšší sout�ž n�kolik zásadních zm�n. Nejen, že se b�hem sledovaného období 

n�kolikrát zm�nil po�et tým�, které byly do nejvyšší sout�že p�ihlášeny, ale došlo také 

ke zm�nám z hlediska využívání reklamy a marketingu. Za dobu uplynulou od sezóny 

2010/11 a aktuální 2015/16 zm�nila extraliga házené muž� n�kolikrát generálního 

partnera. Prvním partnerem, který prop�j�il mužské nejvyšší sout�ži své jméno byl 

pivovar Zubr, který byl partnerem v sezón� 2010/2011. Další partner, jehož jméno nesla 

mužská extraliga byla firma Tipgames, jež byla partnerem nejvyšší sout�že v sezónách 

2011/2012 a 2012/2013. Následoval ro�ník 2013/2014, který zaštítil dlouhodobý partner 

�eského svazu házené pojiš�ovna Triglav. Partnerství Triglavu a �SH trvalo však 

pouze rok a od sezóny 2014/2015 do sou�asnosti nemá extraliga muž� žádného 

partnera. Aktuální ro�ník se hraje pod názvem Extraliga �SH. B�hem šesti sezón 

zm�nila extraliga t�ikrát generálního sponzora a celkem �ty�ikrát své jméno.  

Generální partne�i m�li r�zné nároky na protipln�ní ze strany �SH. 

Nejvýznamn�jší jsou zm�ny v ro�níku 2013/2014, kdy byla partnerem Triglav 

pojiš�ovna. Partnerství s Triglavem bylo pro �SH zcela odlišné od p�edchozích. 

Nejpatrn�jší rozdíly pak byly ve zp�sobu prezentace generálního partnera a v její 

intenzit�. Zárove	 s tím se zm�nily také podmínky pro kluby, které se ú�astnily nejvyšší 

sout�že. I ony musely zm�nit spolupráci p�i povinné prezentaci generálního partnera 

extraligy. Za�ala být aktivn� využívána pravidla a povinnosti popsané ve „Sm�rnici pro 

uplatn�ní vysílacích a reklamních práv“, kterou vydal �SH pro rok 2010 (web �SH). 

By� jsou uvád�né povinnosti pro kluby novinkou, není tomu tak úpln�. Ú�innost 

sm�rnice nabyla již v roce 2010, ale v prvních letech nebyly její �lánky d�sledn�

dodržovány a využívány. Ro�ník 2013/2014 byl prvním, kdy za�ala být tato sm�rnice 

intenzivn�ji využívána. 

�SH v této sm�rnici mimo jiné upravuje vzájemné vztahy klub� a �SH v oblasti 

využívání reklamních ploch a dalších reklamních produkt� p�i utkáních, která spadají 

do p�sobnosti �SH. Sm�rnice uvádí, že �SH má právo na bezplatné umíst�ní 12 m 

reklamních panel� a 2 reklamních polep� na hrací ploše. Zmín�né plochy za�al �SH 

využívat pro prezentaci generálního partnera a dalších smluvních partner�. 
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Pro týmy v mužské nejvyšší sout�ži to znamená, že v rámci závaznosti a 

nutnosti dodržení této sm�rnice, musí nového partnera prezentovat na svých 

propaga�ních materiálech, které se vztahují k utkáním této sout�že. Partner extraligy má 

také vyhrazené místo na dresech všech zú�astn�ných tým�, a to na levém rukávu. 

Nejv�tší novinkou pro všechny týmy bylo, že p�i televizních utkání m�l hlavní partner 

extraligy také umíst�né reklamy na hrací ploše a na LED panelech.  

5.4 Vývoj využívání reklamních ploch v halách 

Sledované období m�žeme vymezit sezónou 2010/2011, ve které probíhal první 

výzkum, a první polovinou sezóny 2015/2016, ve které byla nasbírána poslední data.  

B�hem vymezeného období ud�laly všechny týmy zna�né zm�ny ve zp�sobu 

využívání reklamních ploch ve svých halách. Nejen, že se zlepšilo využívání volných 

ploch, došlo také k posunu úrovn� prezentace partner� na t�chto plochách. P�edpisy 

platné pro využívání reklamních ploch p�i sout�žích �eského svazu házené, se za 

sledované období nijak výrazn� nezm�nily. Dá se tedy �íci, že zaznamenané zm�ny ve 

zp�sobech využívání reklamních ploch jednotlivých tým�, vycházely jednak z jejich 

vlastní iniciativy a jednak z �innosti �SH v oblasti marketingu. Výzkum zaznamenal 

nár�st využití reklamních ploch u všech sledovaných klub�. Zlepšila se komunikace 

klub� sm�rem k ve�ejnosti a také celková prezentace jak klub�, tak jejich partner�.  

5.5 Výsledky výzkum�

Pro další ú�ely této práce budou p�ehledn� srovnány a v souhrnné tabulce 

prezentovány výsledky výzkum� provedených v sezónách 2010/11, 2013/14 a 2015/16. 

Jednotlivé druhy reklamy budou poté ješt� popsány každý zvláš�. 

Již bylo zmín�no, že výsledky obou provedených výzkum� nejsou totožné. 

Jejich srovnání jasn� ukazuje snahu klub� nalákat své nové partnery a t�m stávajícím 

nabídnout nové možnosti prezentace. Za�ínají se využívat i d�íve nevyužívané prostory 

pro reklamu v házenká�ských halách. Stále jsou zde zna�né rezervy oproti zahrani�ním 

klub�m a standard�m. P�etrvává problém, který je typický pro házenou v �eské 

republice.  V�tšina tým� neprovozuje vlastní halu a jsou pouze v pronájmu. Z hrstky 

klub�, které mají vlastní halu je jen pár t�ch, které mají v takové hale opravdu prioritu – 

házená je zde sportem �íslo jedna. Kluby ve vlastních halách v�tšinou bývají sou�ástí 
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v�tších sportovních oddíl� a jednot, což má za následek, že se i tak o užívání haly musí 

d�lit s ostatními sporty. 

  



Zdroj: Vlastní �ešení 

Tabulka 1: P�ehled výsledk� výzkum� v mužské extralize
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mužské extralize



5.5.1 Reklamy extraligy �

5.5.1.1 Reklama na hrací ploše

Plocha, která zaznamenala nejv

vymezený vyhláškou �SH na hrací ploše. Týmy

televizních utkáních, p�i kterých jsou polepy umíst

jsou op�t odstran�ny. D�lo se tak p

generálnímu partneru Triglav Pojiš

velmi jednoduchého zp�sobu umíst

zápasy haly pronajímají. Po zápase musí být reklamy

velké finan�ní náklady a životnost reklamy je jen jeden zápas. 

formu reklamy m�že dovolit. Po odst

Výjimkou stále z�stávají týmy Lovosic a Karviné, které mají na hrací

prezentace svých partner� po celou sezónu.

Karvinský tým dokonce využívá jako jediný v

Reklama je umíst�na v �ásti brankovišt

pouze jeden partner.  

Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.1.2 Reklamní led panely

Reklamní LED panely jsou druhým „povinným“ druhem reklamy, se kt

m�žeme na házené v �eské republice se

reklamní led panely jsou instalovány pouze p
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y �SH

eklama na hrací ploše

Plocha, která zaznamenala nejv�tší nár�st ve využívání k umíst�ní reklamy, je prostor 

�SH na hrací ploše. Týmy tento druh využívají prozatím jen p

�i kterých jsou polepy umíst�ny na hrací plochu a hned po jejich konci 

�lo se tak p�edevším kv�li dodržení smluvních závazk

generálnímu partneru Triglav Pojiš�ovn�. P�ekážkou pro �etn�jší využívání tohoto, jinak 

�sobu umíst�ní reklamy, je práv� fakt, že týmy si pro své domácí 

zápasy haly pronajímají. Po zápase musí být reklamy odstran�ny, což s sebou nese pom

ní náklady a životnost reklamy je jen jeden zápas. Málo který tým si tak tuto 

že dovolit. Po odstran�ní se totiž v�tšinou nedají polepy znovu použít.

stávají týmy Lovosic a Karviné, které mají na hrací

� po celou sezónu.

Karvinský tým dokonce využívá jako jediný v mužské sout�ži reklamu v

�ásti brankovišt� blíže k televizním kamerám a je zde pr

panely jsou druhým „povinným“ druhem reklamy, se kt

�eské republice setkat. Stejn� tak, jako reklama na hrací ploše

reklamní led panely jsou instalovány pouze p�i televizních zápasech. Jsou na nich 

�ní reklamy, je prostor 

tento druh využívají prozatím jen p�i 

rací plochu a hned po jejich konci 

li dodržení smluvních závazk� v��i novému 

�jší využívání tohoto, jinak 

 fakt, že týmy si pro své domácí 

sebou nese pom�rn�

Málo který tým si tak tuto 

tšinou nedají polepy znovu použít.

stávají týmy Lovosic a Karviné, které mají na hrací ploše umíst�né 

�ži reklamu v brankovišti. 

televizním kamerám a je zde prezentován 

panely jsou druhým „povinným“ druhem reklamy, se kterým se 

jako reklama na hrací ploše, i 

i televizních zápasech. Jsou na nich 



prezentovaní partne�i �eského svazu házené. Svaz si také sám zaj

panel� do hal p�i televizních utkáních

Nov� jsou reklamní panely využívány také p

v mezinárodních pohárech, kdy se utkávají se zahrani

zpravidla také p�enášena v televizi. Reklamní panely jsou v

nejedná o televizní utkání. 

Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.1.3 Reklama za brankou a v

Další dnes již pln� využívanou formou reklamy je reklama za brankou. O

tohoto druhu reklamy vychází z

kterém padá velké množství branek. Týmy v

již p�i dobývání té soupe�ovy, a nebo p

jejich okolí ve st�edu zájmu divák

Umíst�ní reklamy za brankou není jednotné. N

sít�, které jsou p�i házené samoz

brankovou �arou. Rozhodujícím faktor

samotné.  

Reklama v okolí branky je upravena ve sm

využívat vnit�ní plochu branky a prostor za brankovou 

využívány v zahrani�í a b�hem oficiálních utkání reprezenta

jiný druh reklamy na hrací ploše
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� �eského svazu házené. Svaz si také sám zajiš�uje instalaci t

i televizních utkáních. Panely jsou umíst�ny vždy proti televizním kamerám.

 jsou reklamní panely využívány také p�i zápasech 

mezinárodních pohárech, kdy se utkávají se zahrani�ními soupe�i. Takováto utkání bývají 

televizi. Reklamní panely jsou v halách umíst�ny i v

Reklama za brankou a v jejím okolí 

� využívanou formou reklamy je reklama za brankou. O

tohoto druhu reklamy vychází z charakteru házené jako takové. Jde o dynamický sport, ve 

erém padá velké množství branek. Týmy v prostorách p�ed brankou stráví v

�ovy, a nebo p�i obran� své vlastní. V�tšinu �asu 

edu zájmu divák�, p�ípadn� televizních kamer.

ní reklamy za brankou není jednotné. N�které týmy k n�mu využívají záchytné 

i házené samoz�ejmostí.Možné je také umíst�ní reklamních panel

arou. Rozhodujícím faktorem v tomto p�ípad� je charakter

okolí branky je upravena ve sm�rnici �SH, která �íká, že týmy mohou 

ní plochu branky a prostor za brankovou �arou. Jmenované prostory j

� �hem oficiálních utkání reprezenta�ních družstev. De facto jde o 

jiný druh reklamy na hrací ploše. (Foto Heinevetter) 

�uje instalaci t�chto 

ny vždy proti televizním kamerám.

i zápasech �eských tým�

�i. Takováto utkání bývají 

halách umíst�ny i v p�ípad�, že se 

 využívanou formou reklamy je reklama za brankou. Oblíbenost 

Jde o dynamický sport, ve 

ed brankou stráví v�tšinu �asu, a�

�asu jsou tedy branky a 

�mu využívají záchytné 

�ní reklamních panel� za 

 je charakter a dispozice haly 

�íká, že týmy mohou také 

arou. Jmenované prostory jsou �asto 

ních družstev. De facto jde o 



Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.1.4 Reklama v hledišti, na ochozech

Haly, ve kterých se hraje extraliga 

hraje v moderních multifunk�

v m�stských halách a nebo také ve školních t

proto r�zní dle typu haly a jejích parametr

obou delších stranách hrišt�, jinde je hledišt

se m�žeme setkat, je hledišt� umíst

zna�nou rozmanitost je tento druh reklamy také již

umíst�na za nejvyšší �adou seda�

Královo pole bylo jediným týmem, který v

umíst�ní reklamy v hledišti. Hlavní p

která stoupá od hrací plochy až po nejvyšší 

pr�chozích uli�ek se zábradlím, kt

1. �adu seda�ek, kde není volné

Brn�nský tým vy�ešil sv�j problém umíst

Tento prostor sice není v záb�ru televizních kamer, ale je viditelný z

48 

hledišti, na ochozech

Haly, ve kterých se hraje extraliga �SH, nejsou stejné. Nejvyšší mužská sout

moderních multifunk�ních halách, v halách p�izp�sobených pro více sport

stských halách a nebo také ve školních t�locvi�nách. Umíst�ní hledišt

zní dle typu haly a jejích parametr�. V n�kterých halách se setkáme s

�, jinde je hledišt� pouze na jedné stran�. Další variantou, se kterou 

žeme setkat, je hledišt� umíst�né v pat�e nad st�ída�kami nebo naproti nim. I p

nto druh reklamy také již tém�� pln� využíván

�adou seda�ek nebo na zábradlích pr�chozích uli�ek. 

Královo pole bylo jediným týmem, který v dob� prvních dvou výzkum

Hlavní p�ekážkou pro brn�nský tým bylo �ešení jejich tribuny, 

která stoupá od hrací plochy až po nejvyšší �adu sedadel zcela rovnom

ek se zábradlím, která jsou b�žná v jiných halách. Reklamu nelze umístit p

volné místo, a ani za poslední �adu, kde by nebyla v

�j problém umíst�ním reklamy na ochoz nad prostorem st

záb�ru televizních kamer, ale je viditelný z celého hledišt

Nejvyšší mužská sout�ž se 

sobených pro více sport�, 

�ní hledišt� pro diváky se 

terých halách se setkáme s tribunami na 

�. Další variantou, se kterou 

kami nebo naproti nim. I p�es tuto 

� využíván. Reklama bývá 

 prvních dvou výzkum�, nevyužíval 

�ešení jejich tribuny, 

adu sedadel zcela rovnom�rn�, tedy bez 

jiných halách. Reklamu nelze umístit p�ed 

adu, kde by nebyla v�bec vid�t.  

ním reklamy na ochoz nad prostorem st�ída�ek. 

celého hledišt�.



Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.1.5 Reklama za st�ída�kami

Poslední druh reklamy, kter

st�ída�kami. Od roku 2010 p�ibyly 

Po�et tým�, které umístily loga svých partner

z Brna a P�erova nemohou prezentovat své partnery v

to neumož	uje rozvržení jejich haly.

Karvinský tým jako v�

2010/2011 využíval umíst�ní reklamy za st

klub nepoužil. D�vodem m�že být p

plochu do brankovišt�. Karvinsk

plochy. P�ímo za st�ída�kami se nachází první 

lavi�ku týmu je tak zakryta st�ídajícími hrá

Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.1.6 Nevyužívané druhy reklamy

I p�es zaznamenaný podstatný krok vp

v házenká�ských halách jsou zde stále formy umíst
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� �kami

reklamy, který byl ve výzkumech zaznamenaný,

�ibyly další týmy, které umístily loga svých partner

, které umístily loga svých partner� za prostory st�ída�ek, vzrostl ze 6 na 

erova nemohou prezentovat své partnery v prostorách za st�ída�

uje rozvržení jejich haly.

Karvinský tým jako v�bec jediný p�estal tento druh reklamy používat.  V

�ní reklamy za st�ída�kami a v ro�níku 2012/2013 již toto umíst

�že být p�esunutí reklamy na lépe viditelné místo, nap

�. Karvinská hala má hledišt� umíst�né po obou delších stranách hrací 

� �kami se nachází první �ada divácké tribuny a reklama umíst

ku týmu je tak zakryta st�ídajícími hrá�i.

Nevyužívané druhy reklamy

es zaznamenaný podstatný krok vp�ed v používání reklamních ploch 

ských halách jsou zde stále formy umíst�ní reklamy, které jsou nevyužívané. Jsou 

ý byl ve výzkumech zaznamenaný, je reklama za 

další týmy, které umístily loga svých partner� za st�ída�ky. 

�ek, vzrostl ze 6 na 8. Týmy 

�ída�kami, protože jim 

stal tento druh reklamy používat.  V sezón�

níku 2012/2013 již toto umíst�ní 

esunutí reklamy na lépe viditelné místo, nap�. na hrací 

né po obou delších stranách hrací 

ada divácké tribuny a reklama umíst�ná za 

používání reklamních ploch 

ní reklamy, které jsou nevyužívané. Jsou 
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to reklamy ve st�edovém kruhu a na �asomí�e nebo elektronické tabuli. V obou t�chto 

p�ípadech jde p�edevším o komplikace s vlastnictvím haly. Týmy, které jsou v halách 

v nájmu, by musely po skon�ení utkání tyto reklamy odstra	ovat. Op�t jde p�edevším o 

finan�ní problém. 

By� se m�že zdát, že ve využívání reklamy v házenká�ských halách se od sezóny 

2010/2011 tém�� nic nezm�nilo opak je pravdou. Po�et využívaných prost�edk� reklamy 

z�stal stejný. Tento stav je zp�soben omezeními, které p�etrvávají. Jsou jimi haly samotné, 

respektive ú�ely ke kterým jsou využívány. D�ležitou roli také hraje fakt, zda jsou kluby 

v halách v nájmu nebo jde o jejich vlastní haly. 



5.5.2 Reklamy WHIL 

Ženskou nejvyšší sout�

ve sledovaných ro�nících, reprezentovaly 

Nejúsp�šn�jší v mezinárodní konfrontaci byl DHK Baník Most. Zárove

nejúsp�šn�jší v zavád�ní nových model

Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.2.1 Reklama na hrací ploše

Ženské týmy v �eské republice hrají spole

WHIL nemá žádného generálního partnera a 

Sm�rnice. I p�esto najdeme i mezi týmy WHIL zástupce, kte

ploše. Nov� mají hrací plochu polepenou 4 týmy z

hrací plochu jen pro utkání v

jako v�bec jediný tým mezi všemi zkoumanými, umístil rekla

brankovišt�. D�vodem, pro� ostatní týmy neum
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Ženskou nejvyšší sout�ž poznamenaly jiné vlivy, než tu mužskou. Týmy, kte

�nících, reprezentovaly �eskou republiku v mezinárodních turnajích. 

mezinárodní konfrontaci byl DHK Baník Most. Zárove	 byl mostecký tým 

�ní nových model� propagace a podpory prodeje.  

ama na hrací ploše

�eské republice hrají spole�nou �esko-Slovenskou ligu házené. Sout

WHIL nemá žádného generálního partnera a �SH neuplat	uje žádný z

esto najdeme i mezi týmy WHIL zástupce, kte�í využívají r

 mají hrací plochu polepenou 4 týmy z 8. DHK Baník Most umis

pohárové Evrop�. Tým z Veselí nad Moravou zase netradi

bec jediný tým mezi všemi zkoumanými, umístil reklamu na hrací ploše do prostoru 

� ostatní týmy neumis�ují reklamu na hrací plochu 

ž poznamenaly jiné vlivy, než tu mužskou. Týmy, které usp�ly

mezinárodních turnajích. 

mezinárodní konfrontaci byl DHK Baník Most. Zárove	 byl mostecký tým 

Slovenskou ligu házené. Sout�ž 

bod� �lánku IV ze 

í využívají reklamy na hrací 

8. DHK Baník Most umis�uje reklamu na 

Veselí nad Moravou zase netradi�n�, 

hrací ploše do prostoru 

ují reklamu na hrací plochu je, že jsou ve 



svých domovských halách v nájmu. Reklamy by musely být nalepeny a odstran

jednotlivý zápas týmu. 

Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.2.2 Reklamní led panely

Zde je využití led panel�

využívány na základ� �lánku IV Sm

pouze pro televizní utkání.  

Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.2.3 Reklama za brankou a 

Kategorie reklamy za brankou a v

beze zm�ny. Stále ji využívá 7 z

utkáních Sokola Poruba. Tým z

DHL. Práv� logo DHL je na opon

bývá b�hem zápas� vym�n�na, ale 

reklamy.  

52 

nájmu. Reklamy by musely být nalepeny a odstran

Zde je využití led panel� naprosto shodné v ženské i mužské sout�

� �lánku IV Sm�rnice a jejich využití �ídí �SH. Do hal jsou instalovány 

Reklama za brankou a v jejím okolí 

Kategorie reklamy za brankou a v jejím okolí je mezi �eskými zástupci 

ny. Stále ji využívá 7 z 8 tým�. S reklamou za brankou se není možné setkat p

Tým z Ostravy sídlí v hale Sareza, jejímž generáln

 logo DHL je na opon� zakrývající celý prostor za brankou. (sareza.cz) O

� �na, ale ani tak nejsou do prostoru za branky umis

nájmu. Reklamy by musely být nalepeny a odstran�ny pro každý 

ženské i mužské sout�ži. Panely jsou 

SH. Do hal jsou instalovány 

eskými zástupci tým� WHIL 

reklamou za brankou se není možné setkat p�i 

hale Sareza, jejímž generálním partnerem je 

 zakrývající celý prostor za brankou. (sareza.cz) Opona 

branky umis�ovány žádné 



Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.2.4 Reklama v hledišti, na ochozech

Zm�na využívání prostor hledišt

�eských zástupc� WHIL. Z p�

hned 7, což znamená, že jediným týmem, který ji dop

V jejím p�ípad� je možné umístit reklamu jen na 

prostorách bývají b�hem televizních utkání, kdy je reklama nejžádan

Zdroj: vlastní �ešení 

5.5.2.5 Reklama za st�ída�kami

Nebyla zaznamenána žádná výrazná zm

k umíst�ní reklamy. Od roku 2010 mají loga svých partner

všechny �eské týmy WHIL krom Jind

zápasy v m�stské sportovní hale, jejíž vnit

st�ída�ky. Nejbližší volná plocha vhodná k

m�že být umíst�n maximáln� jeden reklamní plakát
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hledišti, na ochozech

na využívání prostor hledišt� k umíst�ní reklamy byla nejv�tší zaznamenaná u 

p�vodních dvou tým� ho za�alo do sezóny 2012/2013 využívat 

hned 7, což znamená, že jediným týmem, který ji doposud nevyužívá, je pražská Slavia. 

 je možné umístit reklamu jen na �elo tribuny k hrací ploše a v

hem televizních utkání, kdy je reklama nejžádan�jší, reklamní led panely. 

� �kami

Nebyla zaznamenána žádná výrazná zm�na ve využívání prostor za st

ní reklamy. Od roku 2010 mají loga svých partner� umíst�na za st�

eské týmy WHIL krom Jind�ichova Hradce. Tým z jihu �ech odehrává své domácí 

stské sportovní hale, jejíž vnit�ní uspo�ádání neumož	uje umíst

ky. Nejbližší volná plocha vhodná k umíst�ní reklamy je za stolkem 

� jeden reklamní plakát.  

ní reklamy byla nejv�tší zaznamenaná u 

alo do sezóny 2012/2013 využívat 

osud nevyužívá, je pražská Slavia. 

hrací ploše a v t�chto 

�jší, reklamní led panely. 

na ve využívání prostor za st�ída�kami 

�na za st�ída�kou shodn�

�ech odehrává své domácí 

	uje umíst�ní reklam za 

ní reklamy je za stolkem �asomíry. Zde 



Zdroj: vlastní �ešení 

5.6 Mistrovství Evropy a sv

5.6.1 Mistrovství Evropy 

Dánsko je jedna ze zemí, ve kterých je házená 

sportem �íslo jedna. V lednu 2014 se zde konalo mistrovství Evropy v

Šampionát byl ukázkou toho, jak lze využít co nejví

druh� reklamy a podpory prodeje b

�eský národní tým se také šampionátu zú

skupiny, byl �eský tým ubytovaný v

se nacházíala Jyske Bank Boxen

domácího Dánska byla hala zapln

os/lokationer/jyske-bank-boxen

Celý šampionát se odehrával celkem ve 4 halách, jej

6500 a 15 000 divák�. (13)Pro srovnání nejv

kapacitu 2200 divák�v mužské sout

Dánští po�adatelé využívali mnoh

využívali mnohem více reklamní tiskoviny jako jsou 

billboardy a také audiovizuální materiály.

p�ímo v hale a nebo v jejím zázemí.

Markantní rozdíl byl také v

šampionátu doprovázely sout�

která byla p�istavena p�ímo k

možnost prezentace partne�i šampio

54 

Mistrovství Evropy a sv�ta

vropy -  Dánsko 2014 

Dánsko je jedna ze zemí, ve kterých je házená na pomyslném žeb�

lednu 2014 se zde konalo mistrovství Evropy v

Šampionát byl ukázkou toho, jak lze využít co nejvíce a co nejefektivn�ji co nejv

 reklamy a podpory prodeje b�hem házenká�ského utkání.

eský národní tým se také šampionátu zú�astnil. Spolu s ostatními tým

eský tým ubytovaný v Herningu. Na okraji tém�� padesáti tisícového Herningu 

ske Bank BoxenArena, která má kapacitu 15000 divák

domácího Dánska byla hala zapln�na do posledního místa. (http://www.mch.dk/om

boxen) 

Celý šampionát se odehrával celkem ve 4 halách, jejichž kapacity byly 4950, 5001

)Pro srovnání nejv�tší haly, ve kterých hrají týmy v

mužské sout�ži a 2500 divák� v ženské sout�ži. (38

adatelé využívali mnoho druh� reklamy. V porovnání s

využívali mnohem více reklamní tiskoviny jako jsou bulletiny, letáky, plakáty, magazíny, 

billboardy a také audiovizuální materiály. Všechny reklamní materiály byly vhodn

zázemí.

Markantní rozdíl byl také v práci s nástroji podpory prodeje. Všechny z

nátu doprovázely sout�že a prezentace partner�. V�tšina z nich probíhala ve fanzón

�ímo k hale Jyske Bank Boxen. Fanzóna byla také místem,

�i šampionátu a dánského národního týmu. 

na pomyslném žeb�í�ku popularity, 

lednu 2014 se zde konalo mistrovství Evropy v házené muž�. 

�ji co nejv�tší množství 

ostatními týmy ze své 

 padesáti tisícového Herningu 

má kapacitu 15000 divák�. P�i utkáních 

http://www.mch.dk/om-

ichž kapacity byly 4950, 5001, 

tší haly, ve kterých hrají týmy v �R mají 

8) 

�eským prost�edím 

bulletiny, letáky, plakáty, magazíny, 

Všechny reklamní materiály byly vhodn� umíst�né 

nástroji podpory prodeje. Všechny zápasy 

nich probíhala ve fanzón�, 

hale Jyske Bank Boxen. Fanzóna byla také místem, kde m�li 
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(13) 

5.6.2 Mistrovství sv�ta -  Katar 2015 

Krom evropských šampionát� se v házené konají také mistrovství sv�ta. Stejn� jako 

mistrovství Evropy (EC) i mistrovství sv�ta se konají 1x za 2 roky. Ú�ast na sv�tovém 

šampionátu byla sama o sob� velkým úsp�chem. Tým muž� se na n�j probojoval delší pauze. 

Poslední ú�ast na mistrovství sv�ta si �esi p�ipsali v roce 2007 v N�mecku. Už jen fakt, že se 

MS odehrává v zemi jako je Katar byl odm�nou. 

V porovnání s mistrovstvím Evropy v Dánsku bylo mistrovství sv�ta v Kataru 

naprosto odlišné a p�itom velmi podobné. Stejn� tak jako v roce 2014 šlo o vrcholnou akci 

dvouletého snažení národních tým�. Vše bylo dokonale p�ichystané a vylad�né do posledního 

detailu. Budeme-li si myslet, že ME v Dánsku bylo ukázkou, jak má takový šampionát 

vypadat, pak mistrovstvím v Kataru bylo ješt� o úrove	 výše. 

Mistrovství sv�ta se odehrávalo ve t�ech halách, z nichž jedna byla nov� postavena 

pouze pro ú�ely MS. Kapacity hal byly 5500, 7500 a 15300 divák�. (14) 

Díky tak�ka neomezeným finan�ním zdroj�m bylo v halách použito všech dostupných 

technologií umož	ujících prezentaci partner� b�hem zmín�ného šampionátu. V halách bylo 

využito všech možností umíst�ní reklamy, které zaznamenal výzkum této diplomové práce. 

LED pásy byly použity nejen u hrací plochy, ale také v �ele ochoz� jednotlivých tribun. 

Reklama na hrací ploše byla využita do posledního místa. Objevila se také reklama na 

st�edovém kruhu a u nás neznámá reklama na stojanu pro házenká�ský vosk. Samoz�ejmostí 

byla také multimediální kostka, která sloužila zárove	 jako výsledková tabule. 



56 

5.7 TJ Sokol Praha Vršovice 

První pokus o založení sokolské jednoty ve Vršovicích prob�hl 13. zá�í 1869 

v hostinci „Na Špenliká�ce“. Na první ve�ejnou zakládající sch�zi se sešlo 40 p�ihlášených 

zájemc�, mezi kterými nechyb�l ani zakladatel Sokola a sou�asn� ná�elník Sokola Pražského 

doktor Miroslav Tyrš. B�hem této sch�ze p�ítomní schválili návrh stanov a oficiální název 

spolku, který zn�l „�tená�sko-t�locvi�ná jednota vršovicko-vinohradská Sokol“. 

Stanovy schválené na zakládající sch�zi však nebyly c. k. místodržitelstvím schváleny 

a musely být p�epracovány. 

„Blahorodému 

Vincenci V á v r o v i 

P�edsedovi komitétu pro za�azení spolku t�locvi�ného "Sokol" ve Vršovicích. 

Veleslavné c. k. místodržitelství nepovolilo za�azení t�locvi�ného spolku "Sokol" ve 

Vršovicích z té p�í�iny, pon�vadž dle �l. 34 p�edložených stanov spolek tento p�i ve�ejném 

svém vystoupení loveckým r�žk� užívati míní, kteráko užívání se t�locvi�ným spolk�m v�bec 

nepovoluje, dále též proto, pon�vadž z nad zmín�ného �l. 34 beze vší pochybnosti vysvítá, že 

zakladatelové spolku z�ízení banderie obmýšlejí a z�izování banderier, který se dosaváde 

všech ústav� a vlád� nep�átelských demonstrancíchzú�astnily se pro nezákonité jejich 

tendence zakazuje. 

Dle výnosu místodržitelského ze dne 31. ledna 1870 �ís. 1997 vrací se �tyry exempláry 

stanov s tím dodatkem zp�t, že spolku stojí svobodno se proti tomuto výnosu ve lh�t� 60 dn�

na vysoké c. k. ministerium vnitra odvolati. 

V Praze dne 2. února 1870 

Po jejich p�epracování na ch�zi 23.3.1870 byly stanovy schváleny 8.5.1870 a 

následovala ustavující valná hromada. (58) 

5.8 Oddíl házené TJ Sokol Praha Vršovice 

5.8.1 Charakteristika 

Házenká�ský oddíl Sokola Praha Vršovice je jedním z nejv�tších házenká�ských 

oddíl� v �eské republice. Sdružuje pod sebou družstva ve všech v�kových kategoriích a to jak 
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v mužské, tak v ženské složce. Výjimkou jsou jen starší dorostenci. V této v�kové kategorii 

p�echází hrá�i TJ Sokol Praha Vršovice do partnerského oddílu TJ JM Praha Chodov, kde 

hrají vyšší sout�ž. Pod spolupráci t�chto dvou oddíl� spadá také kategorie mladších 

dorostenc�, kte�í naopak hrají sout�ž v barvách TJ JM Praha Chodov. 

Vršovický klub sídlí v areálu bývalé ubytovny Vzlet. Celý areál je ve správ� oddílu, 

který zajiš�uje jeho provoz. Pro své aktivity má oddíl k dispozici ješt� prostory Vršovické 

sokolovny, která se nachází nad fotbalovým stadionem TJ Bohemians Praha. O prostory 

sokolovny se ale musí házenká�ský oddíl d�lit s ostatními oddíly sdruženými pod Sokolem 

Praha Vršovice.   

5.8.2  Historie oddílu házené 

Po�átky házenká�ského oddílu ve Vršovicích sahají až do roku 1921, kdy si mládež 

v sokolské jednot� založila kroužek házené. Házená se stala rychle populární a tak brzy 

nez�stalo jen u mládeže. B�hem pár let byl v Sokole založený také mužský a ženský tým. 

Konkrétn� se tak stalo v letech 1925, respektive 1926. Pod hlavi�kou Sokola Vršovice se však 

nehrála házená v podob�, jakou známe dnes. Po�átky házené ve Vršovicích jsou spjaté 

s národní házenou, která se byla d�íve rozší�en�jší varianta házené, než mezinárodní házená 

v sedmi hrá�ích, kterou známe dnes. 

Oddíl se rozr�stal a postupem �asu vznikala další družstva v dosud neobsazených 

kategoriích. S rozvojem oddílu se za�aly dostavovat první úsp�chy. Významným rokem pro 

vršovickou házenou je rok 1950, kdy se ve Vršovicích za�íná hrát házená podle 

mezinárodních pravidel – již zmín�ná mezinárodní házená v sedmi hrá�ích - což zárove	

znamená konec �eské neboli národní házené ve Vršovicích. 

V padesátých a šedesátých letech zaznamenává vršovická házená nejv�tší úsp�chy. 

Družstva muž� a žen p�sobí v celostátních sout�žích a po úprav� sout�žního �ádu ve II. 

Ligách. Házenká�ský oddíl zaznamenává úsp�chy také na reprezenta�ní úrovni, kdy b�hem 

zmín�ného období p�sobí ve Vršovicích i n�kolik reprezentant�.Pozice v nejvyšších sout�žích 

se ale nepoda�í udržet. Tým muž� v následujících letech pendluje mezi nejvyšší sout�ží a 

druhou ligou, tým žen padá dokonce až do pražské divize. 

Obdobné úsp�chy mají Vršovice také v mládežnických kategoriích. Jejich 

dorostenecká družstva se pravideln� ú�astní celostátních sout�ží a startují v I. lize. (66d) 
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5.8.3 Sou�asnost 

Dnes oddíl házené, p�sobící pod TJ Sokol Praha Vršovice, st�ádá úsp�chy p�edevším 

v seniorských kategoriích. Tým muž� vybojoval v sezón� 2009/2010 postup do II. ligy, ve 

které p�sobí dodnes a v posledních sezónách se umis�uje na p�edních pozicích. Tým žen 

dosáhl ješt� výše a v kv�tnu 2012 si zajistil postup o I. ligy žen, aktuáln� druhé nejvyšší 

sout�že v �eské republice. Na úsp�chy o prvních tým� navázaly také druhé týmy, takzvané 

„rezervy“ nebo chcete-li „B-týmy“. Nejprve tým žen a následn� i tým muž� vybojoval postup 

z pražské divize do vyšší sout�že. B-tým muž� aktuáln� hraje ve Spole�né regionální lize (4. 

nejvyšší sout�ž) a B-tým žen p�sobí ve 2. lize Západ (3. nejvyšší sout�ž). 

V aktuální sezón� 2015/2016 reprezentují oddíl družstva v následujících sout�žích:  

Mladší žáci a žákyn� – P�ebor Prahy 

Starší žáci a žákyn� – P�ebor Prahy 

Mladší dorostenky – I. Liga 

Mladší dorostenci – II. Liga �echy 

Starší dorostenky – I. Liga 

Muži „B“ – Spole�ná regionální liga 

Ženy „B“ – 2. liga Západ 

Muži „A“ – II. Liga Jihozápadní �echy 

Ženy „A“ – I. Liga �echy (66a) 

5.8.4 Vedení oddílu 

Házenká�ský oddíl Sokola Vršovice fungoval jako ob�anské sdružení. Od roku 2014, 

kdy došlo ke zm�n� ob�anského zákoníku, zm�nil oddíl svou právní formu na spolek. 

Sdružují se v n�m všichni hrá�i, trené�i a funkcioná�i oddílu. 

�ízení oddílu má na starosti volený výbor, který je volen valnou hromadou oddílu. Ta 

se koná pravideln� jedenkrát ro�n� a jsou na ni pozváni všichni �lenové oddílu starší 18ti let, 

p�ípadn� zástupci �len� mladších 18ti let. 
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�lenem výboru oddílu se m�že stát kterýkoliv registrovaný �len starší 18ti let. Volí se 

do funkcí p�edsedy, hospodá�e, organiza�ního pracovníka a �lena výboru. Po�et �len� výboru 

není p�esn� daný. Stanovuje se na valná hromad� dle aktuálních pot�eb. 

Sou�asné vedení oddílu tvo�í následující �lenové:

P�edseda oddílu  

Mirosla Šajner 

Hospodá�  

Vít Kone�ný 

Organiza�ní pracovník  

Jan K�íženecký 

�lenové výboru: 

Jana Kone�ná 

Jan Frzal 

Jan Routa 

Matyáš Rezek 

Marcela Ferusová 

(66a) 

5.8.5 Zázemí a možnosti 

Domovem házenká�� ve Vršovickém Sokole je areál bývalé ubytovny Vzlet u 

Heroldových sad�. D�íve škvárové h�išt� zm�nilo v pr�b�hu let n�kolikrát svou tvá�. 

Nevyhovující a zastaralou škváru vyst�ídal asfaltový povrch. Jeho využití nahrávalo spíše 

ostatním sport�m provozovaným na h�išti. Pro házenou nebyl nejlepší volbou a tak byl 

postupem �asu nahrazen um�lým tartanem. Ani ten však nebyl pro házenou nejvhodn�jším 

povrchem. Využíván byl však i po zast�ešení h�išt� montovanou halou v roce 2011. Zvyšující 

se nároky na vybavení haly zp�sobené postupy tým� do vyšších sout�ží vyústili v položení 

moderního um�lého povrchu IPSAL. 

Od roku 2011 stojí v Heroldových sadech sportovní hala, kterou nechal vystav�t oddíl 

házené na své vlastní náklady, respektive na náklady �len� výboru. Hala TJ Sokola Praha 



Vršovice je prefabrikovaná hala,

typ haly bývá používán jako jízdárna, sklad, výrobn

letadla �i vrtulníky. Vystav�ní haly pro sportovní ú

nebyla jednoduchá vzhledem k

Hlavní výhodou takové haly 

Prefabrikovaná hala se také dá postavit tém

zp�sobu, jakým je stav�na. I když se to ne první pohled nemusí zdát, je uvnit

aby byly dodrženy regule pro minimální rozm

m.Sou�asný stav haly umož	

plánované postavení menších tribun, které znásobí s

D�ležitou sou�ástí je také zázemí haly, které poskytuje budova bý

V ní oddíl házené využívá 8 šaten se s

výboru oddílu a sociální za�ízení.

Obr. 3 Vnit�ní foto haly

Zdroj: Jan Frzal (2013)

60 
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5.8.6 Reklamní možnosti v hale Vršovic 

Hala svým charakterem umož	uje využít v�tšinu v �eské republice využívaných 

forem reklamy a podpory prodeje. Lze v ní využít umíst�ní reklamních panel� za st�ída�ky a 

za divácké seda�ky. Halu nechal postavit oddíl házené a to znamená, že házená má v p�ípad�

pronájm� p�ednost p�ed vším ostatním. Díky tomu, je možné umístit reklamy i na hrací 

plochu bez nutnosti jejich odstra	ování po každém zápase. Po�ítá se s jejich dlouhodobým 

umíst�ním, to znamená, že reklamy na hrací ploše budou umíst�ny minimáln� jednu sezónu. 

Hala disponuje také moderní elektronickou výsledkovou tabulí, což dovoluje využít pro 

reklamu i prostor kolem ní. Umístit reklamu kolem výsledkové tabule, p�ípadn� na ni, 

vyžaduje pronájem plošiny, což zvyšuje náklady. Proto se p�edpokládá, že i tento typ reklamy 

zde bude umíst�n dlouhodob�ji, v �ádech sezón. Reklamní panely za brankou jsou v házené 

tém�� samoz�ejmostí a ani ve Vršovcické hale tomu není jinak. Výhodou vlastní haly je fakt, 

že je zde možné umístit reklamu ve st�edovém kruhu, protože hala je, jak již bylo zmín�no, 

ur�ena p�edevším pro házenou a ve vlastnictví oddílu.. 

Krom� t�chto b�žných prostor se zde skrývají také možnosti, které v prost�edí házené 

v �eské republice nejsou prakticky v�bec využívány. Hala je s budovou zázemí propojena 

tunelem, kterým musí projít všichni hrá�i a prochází jím také �ást návšt�vník� utkání. Tento 

tunel m�že být prost�edkem pro prezentaci partner� oddílu.  

Druhou specialitou této haly je její �elní strana, ze které je vstup do prostor pro 

diváky. Na �elní stran� haly je umíst�no logo oddílu o velikosti 5x2 m. Celá �elní strana je 

také potenciálním prostorem pro umíst�ní log partner�. Toto umíst�ní je navíc velmi 

lukrativní z hlediska po�tu zhlédnutí a dosahu reklamy. Nejen, že kolem haly projdou denn�

stovky lidí, kte�í se pohybují v Heroldových sadech, ale reklamu mine také každý, kdo se 

chce podívat na sportování v hale a to nejen na házenou. Ú�inek reklamy zvyšuje i zahrádka 

p�ilehlé hospody s možností posezení a ob�erstvení, která se nachází p�ímo p�ed ní.�elo haly 

je nejviditeln�jší �ástí a má tedy nejv�tší potenciál pro prodej reklamní plochy. Nevýhodou 

op�t je nutnost pronájmu techniky k umíst�ní reklamních panel�, �ímž se op�t zvyšují vstupní 

náklady tohoto umíst�ní reklamy. 
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5.8.7 Finan�ní možnosti oddílu 

5.8.7.1 P�íjmy oddílu 

Rajdl (2010) ve své bakalá�ské práci uvádí, že p�íjmy oddílu házené TJ Sokola Praha 

Vršovice jsou sestaveny následovn�: 

- P�ísp�vky �OS   320.000,-- K�
- P�ísp�vky �len� oddílu  300.000,-- K�
- Dotace a granty     50.000,-- K�
- Dary, sponzoring   400.000,-- K�

Celkem             1.070.000,-- K�

Rajdl (2010) dále ve své práci upozor	oval na fakt, že oddíl p�i sestavování odhadu 

p�íjm� na další sezónu, automaticky po�ítá s položkou dar� a sponzoringu. Tato �ástka ale ne 

vždy bývá zcela napl	ována a oddíl se poté musí potýkat s problémem, kde zajistit pot�ebné 

finan�ní prost�edky. 

Z rozhovoru s hospodá�em Vítem Kone�ným a z analýzy interních dokument�

vyplynulo, že aktuální složení p�íjm� se dnes rozší�ilo o p�íjmy z pronájmu sportovní haly. 

D�ležité je zde p�ipomenout, že hala je ve vlastnictví oddílu, takže v p�ípad� pronájm� tvo�í 

v�tšinu rezervací tréninkové hodiny vlastních tým�. Pro zájemce o pronájem z �ad ve�ejnosti 

tak zbývá pom�rn� málo volných hodin a navíc v�tšinou v mén� atraktivních �asech. I tak 

pronájmy haly napomáhají oddílu snižovat podíl nejisté �ásti p�íjm� – dar�.  

Zm�na je i v rozložení jednotlivých p�íjm�. Nejv�tším p�íjmem oddílu házené TJ 

Sokol Praha Vršovice jsou v sou�asnosti �lenské p�ísp�vky. Výše �lenský p�ísp�vk� se b�hem 

sledovaných let 2010-2016 zm�nila, p�ísp�vky vzrosly. Došlo k navýšení z 3200,-- K� na 

dnešních 5500,-- K�. Zárove	 byly p�ísp�vky rozd�leny dle v�kových kategorií a p�ípadn� i 

vykonávaných funkcí v oddíle. Dalšími d�ležitými p�íjmy oddílu jsou granty a p�ísp�vky od 

Magistrátu hlavního m�sta Prahy. P�ísp�vky oddíl také dostává od M�stské �ásti Praha 10 a 

samoz�ejm� od Sokolské obce. 

Ro�ní rozpo�et oddílu se pohybuje kolem 1,2 milionu korun. Od roku 2011 je 

rozpo�et navíc zatížený náklady spojenými se stavbou a provozem nov� postavené haly. 

Ro�n� tyto náklady vycházejí cca na 200 tisíc korun. Vlivem t�chto nových náklad� musel 

oddíl p�ijmout ur�itá opat�ení. Ta m�la v první �ad� zaru�it schopnost vedení oddílu splácet 
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p�j�ky, které si na stavbu vzali jednotliví �lenové vedení oddílu. Po prvním zkušebním roce 

se provoz haly za�al pomysln� pomalu stav�t na vlastní nohy. 

V návrhu rozpo�tu pro rok 2013 po�ítá oddíl s p�íjmy: 

Dotace �OS    300.000,-- K�

Dotace PSH    10.000,-- K�

Dotace župa    10.000,-- K�

Sponzoring   100.000,-- K�

P�ísp�vky oddílové  390.000,-- K�

P�íjmy celkem   810.000,-- K�  (66b)) 

By� se jedná pouze o návrh rozpo�tu, který musel projít schvalováním na valné 

hromad�, je zde již vid�t jasný p�erod p�íjm� oddílu. Došlo k navýšení p�íjm� z p�ísp�vk�

�len� oddílu a relativnímu zachování p�íjm� z dotací a grant�. Kombinace t�chto dvou vliv�

umožnila oddílu snížit o�ekávané nutné p�íjmy z dar� a sponzoringu. V návrhu nejsou 

zapo�ítány p�íjmy z pronájmu sportovní haly. 

5.8.7.2 Partne�i oddílu 

Oddíl má p�t hlavních partner�. P�íjmy od partner� tvo�í nezanedbatelnou �ást ro�ního 

rozpo�tu oddílu. Stálými partnery oddílu jsou firmy Fotolab a Vexta, d�íve Vekra stavební a 

Pražský deník. Díky spolupráci s Pražským deníkem má oddíl možnost prezentovat se 

v lokálním tisku skrze výsledky seniorských družstev. Firmy Fotolab a Vexta poskytují 

každoro�n� oddílu finan�ní dary. Magistrát hlavního m�sta Prahy podporuje �innost oddílu 

dotacemi, p�edevším do odv�tví sportu mládeže. Handballeshop.eu je partnerem TJ Sokol 

Praha Vršovice nejkratší dobu. Jako jediný neposkytuje finan�ní podporu, ale zajiš�uje pro 

oddíl materiál a zprost�edkovává nákupy vybavení za zvýhodn�né ceny od svých vlastních 

partner�. �lenové oddílu mají výrazné slevy, nakupují-li sportovní vybavení práv� od 

Handballeshop.eu. 

Náklady 

Oddíl je zatížen splátkami úv�r�, kterými byla zajišt�na samotná stavba 

prefabrikované haly. Existence haly, která byla postavena na p�vodním venkovním h�išti, 
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s sebou p�ináší pro oddíl nové finan�ní náklady spojené p�edevším s jejím provozem a 

údržbou. Nejvyšší položkou pak jsou náklady na osv�tlení a topení, i když je lze ozna�it za 

náklady sezónní. 

 S t�mito náklady se oddíl setkával p�i provozu venkovního h�išt�, ale pouze �áste�n�

ve form� venkovního osv�tlení, kterým bylo p�vodní h�išt� vybaveno. Osv�tlení bylo 

využíváno jen pár m�síc� v roce, na což m�la vliv hlavn� délka házenká�ské sezóny a ro�ní 

doba, ve které se hrála. V dob�, kdy oddíl využíval své venkovní h�išt�, hrála jednotlivá 

družstva vesm�s nižší ligy, ve kterých bylo rozlosování uzp�sobeno podmínkám venkovních 

h�iš� – sezóny i zápasy za�ínaly d�íve v podzimní �ásti a jarní �ást za�ínala naopak pozd�ji. 

P�es zimu oddíl nemohl vlastní h�išt� využívat a musel se uchylovat do pronájm� a využívat 

služeb hal v p�ilehlém okolí. Postavením vlastní haly odpadly náklady na pronájem jiných 

sportoviš�. 

Na valné hromad� v roce 2013 byl návrh náklad� pro následující sezónu: 

Cestovné   220.000,-- K�

Náklady na rozhod�í   90.000,-- K�

Startovné �SH   80.000,-- K�

Registrace    20.000,-- K�

Startovné PSH   15.000,-- K�

Rozhod�í PSH   25.000,-- K�

Startovné na turnajích   60.000,-- K�

R�zné     30.000,-- K�

Nájem sokolovny   30.000,-- K�

Sportovní materiál   40.000,-- K�

Individuál. Startovné   60.000,-- K�

Energie + odm�ny  200.000,-- K�

Celkem   890.000,-- K�

(66e) 
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5.8.7.3 Marketing oddílu 

Na návrhu rozpo�tu je zdokumentována skute�nost, že za posledních 5 let rozpo�et 

oddílu nikdy nepo�ítal s výdaji na reklamu a marketing. P�ípadné výdaje v této oblasti �ešil 

oddíl operativn� a nahodile dle aktuálního stavu klubové pokladny. 

K prezentaci sebe a svých partner� oddíl využívá p�edevším svých webových stránek, 

newsletteru a plakát�. V hale oddíl vyv�sil bannery partner� a k dispozici jsou také nást�nky 

na stran� divák� a p�ed vstupem do areálu haly. Oddíl se tedy vydal cestou nejnižších 

náklad�. 

Oddíl také nárazov� využívá merchandisingu. P�edevším se zam��uje na oddílový 

textil, který je použitelný p�ímo p�i sportu. Hlavními produkty merchandisingu jsou tedy 

tri�ka, ponožky, potítka a další dopl	ky, které mohou �lenové oddílu použít p�i své 

házenká�ské praxi. Ku p�íležitosti výro�í 90. založení oddílu házené ve Vršovicích byl 

merchandising rozší�en o klubové víno, klí�enky a vlajky.  

K umíst�ní log stávajících partner� využívá v hale oddíl výhradn� prostor� za 

st�ída�kami. Na toto umíst�ní je nejlepší výhled z divácké �ásti, která na prot�jší stran� haly. 

Výjimka je partner Handballeshop.eu, který má své logo umíst�né na zdi tém�� pod stropem 

za brankou vzdálen�jší od vchodu. 

B�hem domácích utkání oddíl nevyužívá žádné prost�edky podpory prodeje. 

5.8.7.4 Návrh reklamních ploch v hale Sokola Vršovice 

Pro sestavení návrhu reklamního mixu haly Sokola Vršovice lze použít všechny 

umíst�ní reklamy, které byly zachyceny b�hem výzkum� v halách v nejvyšších ligách. 

S p�ihlédnutím k možnostem oddílu nebudou využívána reklamy na LED panelech. Naopak je 

možné nabídnout reklamu ve st�edovém kruhu hrací plochy a v �ele haly. 

5.8.8 ESKAP 

Reklamní studio ESKAP bylo založeno roku 2000 se sídlem v �elákovicích. Jeho 

jednatelem je Roman Karbula.  Studio je reklamní, grafické a produk�ní zárove	, díky �emuž 

poskytuje komplexní služby v oblasti reklamy.  

Do své p�sobnosti firma zahrnuje: 

� velkoplošnou reklamu 
� grafické studio 



66 

� webdesign 
� reklamní textil 
� reklamní dárky 
� podporu prodej 

V oblasti velkoplošné reklamy se mimo jiné ESKAP zam��uje speciáln� na reklamu 

na sportovištích. S tímto druhem reklamy má firma bohaté zkušenosti. ESKAP již n�kolik let 

spolupracuje s �eským svazem házené, pro který vy�izuje reklamní potisky textilu a dres�

házenká�ské reprezentace. Spolupracují také p�i výrob� reklamních banner� a samolepek. 

Z reklamy na sportovišti firma uvádí ve své nabídce následující: 

� reklamní panely a bannery 
� podlahové samolepky 
� oto�né reklamní systémy 
� LED reklamní pásy 
� vlajky 
� dresy sportovc� aj. (43) 

5.9   Návrh a zadání reklamy 

Pro sestavení návrhu využití možností reklamy ve sportovní hale pro TJ Sokol Praha 

Vršovice vycházíme z parametr� uvedených v �lánku IV Sm�rnice v kombinaci s výsledky 

šet�ení, které probíhalo v halách tým� hrajících nejvyšší sout�ž. P�ihlédnuto bude také 

k post�eh�m z pozorování b�hem reprezenta�ních utkání a ke zkušenostem z mistrovství 

Evropy v házené 2014. 

Reklama bude realizována v rozsahu, který uvádí �lánek IV s ohledem na finan�ní 

možnosti oddílu. Nebudou-li dosta�ovat finan�ní prost�edky, které m�že oddíl uvolnit, budou 

primárn� vybrány ty formy reklamy, které byly zaznamenány b�hem výzkumu. 

Na z�etel bude brána skute�nost, že hala, ve které p�sobí oddíl házené TJ Sokol Praha 

Vršovice, je vlastn�na oddílem, což navíc umož	uje umíst�ní reklamy do prostor, které vyšly 

ve výzkumu opakovan� jako nevyužívané. Reklama m�že být umíst�na do st�edového kruhu 

haly a v p�ípad� dostatku finan�ních prost�edk� na výsledkovou tabuli. 

Pro ú�ely návrhu bude po�ítáno se stávajícím po�tem 5 partner� oddílu. Rozd�lení 

reklamních ploch mezi partnery není pro ú�ely práce d�ležité. 
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Reklamnímu studiu ESKAP bylo zadáno následující:

reklama na hrací ploše 

1 ks reklamy ve st�edu hrací plochy, polom�r 2,5 m 

4 ks reklamy na každé polovin� mezi �árou poloviny a volného hodu, 2 x 3 m 

reklama za brankami 

5 ks reklamních banner� o rozm�ru 2x3 m na každé stran�

reklama v hledišti 

5 ks reklamních banner� o rozm�ru 2x5 m za lavicemi pro diváky 

reklama za st�ída�kami 

5 ks reklamních banner� o rozm�ru 2 x 5 m za st�ída�kami domácích a hostí 

interview wall pro rozhovory 

1 ks panelu 1,5 x 2 m 

5.9.1   Kalkulace firmy ESKAP 

Zpracování kalkulace provedla firma ESKAP dle zadaných parametr� dle 

standardního ceníku pro zpracování sportovní reklamy. Po domluv� s jednatelem spole�nosti 

panem Romanem Karbulou, který má bohaté zkušenosti se sportovní reklamou a již n�kolik 

let spolupracuje s �eskou házenká�skou reprezentací, byly zvoleny parametry pro up�esn�ní 

zadání zakázky. 

Aby byl výsledný výstup co nejuniverzáln�jší a jeho aplikace pro pot�eby oddílu co 

nejjednodušší, byly zvoleny materiály a zpracování jednotlivých položek, které jsou shodn�

využívány pro zakázky, které firm� ESKAP zadává �eský svaz házené. 

Kone�ná kalkulace, zahrnující všechny výše zmín�né body zadání, byla spo�ítána na 

 95.530,-- K� bez DPH.  

Po p�ipo�tení DPH a zaokrouhlení na celé koruny dostáváme �ástku 115.591,-- K�. 

(P�íloha �.2)  
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5.9.2   Možnosti oddílu 

Na základ� informací, které pro ú�ely této práce poskytl hospodá� oddílu Vít Kone�ný 

(rozhovor), m�že oddíl jako celek uvolnit p�ibližn� 100.000,-- ze svého ro�ního rozpo�tu na 

reklamu a marketing. Pro ú�ely této práce je po�ítáno s celou �ástkou na zajišt�ní a výrobu 

reklamních banner� a polep� do prostor haly.  

Náklady kalkulace jsou o 15 % vyšší, než jaké jsou možnosti oddílu. Významnou roli 

proto sehraje dohoda p�i uzavírání smluv s partnery, ve kterých se rozhodne o tom, kdo 

ponese tíhu náklad� na zhotovení reklamy. �ástka 115.591,-- K� po�ítá s nejhorší variantou, 

kdy všechny náklady na výrobu reklamních banner� a polep� jdou za oddílem házené TJ 

Sokol Praha Vršovice. 

5.9.3   Atraktivita reklamy 

Pr�m�rná návšt�va zápas� seniorských družstev oddílu TJ Sokol Praha Vršovice je 60 

divák�. V pr�m�ru každý 4. domácí zápas je „vyprodaný“ a p�ijde se na n�j podívat 100 

divák�. V�tší návšt�vu sou�asné možnosti sportovní haly ani nedovolují.  Do budoucna 

plánuje oddíl zv�tšení kapacity sedadel v diváckém sektoru a o�ekává se nár�st návšt�vnosti 

domácích zápas�. 

Po�et zhlédnutí reklamy v hale je generován p�edevším p�i domácích utkáních 

družstev oddílu. Víkendové domácí zápasy hrají družstva vždy ve stejný den a v navazujících 

�asech. Vedle domácích utkání rozší�í po�ty zhlédnutí reklamy v hale také pronájmy. 

V sou�asné dob� jsou pravidelné pronájmy ve všední dny futsal, házenou, badminton a 

basketbal. V dopoledních hodinách pak halu užívá místní základní škola pro své hodiny 

t�lesné výchovy. 

 Nárazov� �i nepravideln� je hala také pronajímána pro velké mezinárodní turnaje 

v r�zných sportech. V házené je to nejv�tší mládežnický turnaj v Evrop� Prague Handball 

Cup. Florbal se zde hraje p�i p�íležitosti turnaje Prague Open, který je také jedním 

z nejv�tších turnaj� v Evrop�. Konají se zde turnaje veterán� ve futsale, ale i házené. Všechny 

tyto akce mají shodn� �eskou i zahrani�ní ú�ast a ú�astní se jich sportovci r�zného v�ku, 

pohlaví a výkonnosti. 
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5.9.4   Prodej reklamy 

Interními p�edpisy má oddíl nastavené ceny pro prodej reklamní plochy. Pro ú�ely 

jednání s partnery si oddíl stanovil cenu 1m2 reklamní plochy v hale TJ Sokol Praha Vršovice 

na 3500,-- K� bez DPH.  

Cena banneru je na 1 sezónu, konkrétn� od 1.7. do 30.6. Rozmezí je stanoveno tak, 

aby nový partne�i mohli být prezentováni již b�hem m�síc� letní p�ípravy a v pohárových 

utkáních na konci léta, p�ed za�átkem oficiální hrací sezóny. 

Standardizované ceny pro bannery jsou: 

3x2m   21.000,-- K� bez DPH 

5x2m   35.000,-- K� bez DPH 

Panel  10.500,-- K� bez DPH 

St�ed. Kruh 70.000,-- K� bez DPH 

Celkový možný p�íjem za prodej reklamní plochy p�i navrhovaném po�tu a standardní 

cen� je 

556.500,-- K� bez DPH. Po ode�tení náklad� p�edstavuje zisk oddílu �ástku 460.970,-

- K� bez DPH. 

Zjednodušenou kalkulací získáme p�edstavu, že p�i vynaložení náklad� o výši 1/10 

ro�ního rozpo�tu má oddíl potenciál získat finan�ní prost�edky ve výši až ½ ro�ního rozpo�tu. 

Je d�ležité zd�raznit, že je po�ítáno s ideálním prodejem. 

�ástka výnosu z prodeje reklamy m�že být ješt� vyšší, vyjedná-li vedení oddílu 

p�echod nákladu na výrobu reklamy na partnery. Na druhou stranu m�že oddíl nabízet nižší 

cenu banneru p�i zasmluvn�ní reklamní plochy na více než 1 sezónu. 
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6. DISKUSE 

Tato diplomová práce navazuje na bakalá�skou práci, proto i základní výzkumné 

metody této diplomové práce vycházejí z výzkumných metod použitých v bakalá�ské práci. 

Shodn� byly použity n�které výzkumné metody kvalitativního charakteru, které jsou hlavními 

zdroji informací práce. 

V samotném výzkumu byly p�esn� zopakovány postupy z p�vodního výzkumu 

provedeném v sezón� 2010/2011. Celkem byl výzkum zopakovaný dvakrát a to v sezónách 

2013/2014 a 2015/2016. Srovnání výsledk� obou výzkum� poskytlo dostatek informací pro 

zaznamenání a možnost zhodnocení sm�ru vývoje využívání prost�edk� reklamy v halách 

oddíl� házené. 

Pozorování bylo první metodou znovu použitou pro zopakování p�vodního výzkumu. 

Probíhalo za stejných podmínek jako v sezón� 2010/2011. Výsledky pozorování ukazují, že 

házenká�ské oddíly v �eské republice postupn� za�ínají využívat více a více prostoru, který 

mají k dispozici pro umíst�ní prezentací svých partner�. 

Paraleln� s výzkumem provád�ným v halách házenká�ských tým�, hrajících nejvyšší 

sout�že v �R, byla provád�na analýza dokument�. St�žejní byla analýza videozáznam�

utkání, které se nepoda�ilo navštívit osobn�. Pro analýzu byly využívány videozáznamy, které 

jsou dostupné na webových stránkách �eské televize (web) a TVCom.cz (web). V uplynulých 

letech se �eský svaz házené snažil získat pro házenou více vysílacího �asu a s tím spojených 

p�ímých p�enos�. Díky této snaze je na webu �eské televize dostupné v�tší množství 

záznam� utkání mužské extraligy a �áste�n� i ženské WHIL. Záznamy zápas� ženské WHIL 

jsou však stále dostupné i na jiných webech, p�edevším na webu TVCom.cz. 

 Dalšími d�ležitými dokumenty, které byly analyzovány, byl p�edpis �eského svazu 

házené, který se týká reklamy a marketingu (sm�rnice). U dokument� zkoumaných pro 

bakalá�skou práci, byla analýza zam��ena na zm�ny a úpravy, které se mohly b�hem let 

vyskytnout. 

Pro �ást práce, která se zabývá analyzováním sou�asné situace oddílu TJ Sokol Praha 

Vršovice, byly použity interní dokumenty získané na zasedáních výboru oddílu a b�hem mé 

vlastní �innosti ve funkci �lena výboru oddílu. 



71 

Posledním zdrojem dat pro diplomovou práci byl rozhovor vedený se zástupcem 

oddílu TJ Sokol Praha Vršovice. Šlo o polostrukturovaný rozhovor s Vítem Kone�ným, 

hospodá�em oddílu házené TJ Sokol Praha Vršovice. 

Shrnutím a analyzováním všech získaných informací byly potvrzeny ob� vyslovené 

hypotézy. Vybraný oddíl má dostatek finan�ních prost�edk� pro zajišt�ní využití reklamních 

ploch, které jeho sportovní hala nabízí. Hala má sou�asn� také stejné možnosti umíst�ní 

reklamy jako haly v nejvyšších sout�žích. Oddíl, jehož tým p�sobí ve 3. Nejvyšší lize m�že 

své partnery prezentovat ve své hale stejn� kvalitn� jako týmy hrající nejvyšší sout�že. 
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7. ZÁV�R 

Jako hlavní cíl této diplomové práce bylo vyty�eno vypracování reklamní koncepce 

pro vybranou sportovní halu, kterou je hala oddílu házené TJ Sokol Praha Vršovice. Jde o 

halu o víceú�elovou prefabrikovanou halu, která byla postavena na míst� bývalého 

venkovního h�išt�. Hala spl	uje všechny p�edpisy, požadavky a náležitosti, které vymezují 

dokumenty �eského svazu házené. Díky tomu m�že být hala využívána pro zápasy sout�ží, 

které spadají pod �SH a krajské svazy v n�m sdružené. 

Po srovnání výsledk� obou výzkum� a zaznamenání trendu vývoje využívání prostor 

pro prezentaci partner� ve sportovních halách se ukázalo, že sportovní hala TJ Sokol Praha 

Vršovice spl	uje všechny p�edpoklady pro využívání všech výzkumem zaznamenaných 

zp�sob� prezentace používaných v nejvyšších sout�žích v �R. 

7.1 Trend využívání reklamních ploch v házenká�ských halách 

Po provedení opakovaného výzkumu a srovnání výsledk� byl zachycen ur�itý vývoj 

ve využívání reklamních ploch v halách. P�edpisy týkající se reklamy a reklamních ploch v 

halách, které musí týmy nejvyšších sout�ží dodržovat a které vydává �SH, z�staly bez 

významných zm�n. I p�esto bylo zaznamenáno, že se týmy snaží více využívat potenciál 

svých hal. 

Porovnáním výsledk� výzkumu v nejvyšších ligách a zjišt�ných možností  oddílu 

házené bylo zjišt�no, že hala oddílu TJ Sokol Praha Vršovice má shodné možnosti prezentace 

partner� a nabídky reklamních ploch jako haly tým� v nejvyšších sout�žích. Dále bylo 

zjišt�no, že oddíl využívá jen zlomek potenciálu své haly. D�vodem m�že být jednak absence 

náklad� na marketing a práce s ním a jednak také malý zájem potenciálních partner� a 

sponzor�. 

7.2 Rozpo�et oddílu 

Výslednou kalkulací bylo zjišt�no, že prodejem reklamních ploch v hale m�že oddíl 

stabilizovat sv�j rozpo�et, který v minulých sezónách spoléhal z pom�rn� velká �ásti na 

p�íjmy od sponzor� a dary. Položka sponzoringu a dar� byla v rozpo�tu oddílu vždy nejistá a 

stanovovala se odhadem. To zp�sobovalo zna�né problémy v situacích, kdy se ji nepoda�ilo 

b�hem stanoveného období naplnit.  
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Od postavení vlastní haly p�ibyl oddílu ješt� jeden zdroj p�íjm�, který tuto nejistou 

položku za�al postupn� nahrazovat. Pro úplnou samostatnost pot�ebuje oddíl získat alespo	

�áste�n� finan�ní prost�edky z potenciálního prodeje reklamy. Zárove	 by si zajistil dostatek 

financí pro sv�j další rozvoj a bezproblémové fungování. V prodeji reklamy má tedy oddíl 

velké finan�ní rezervy, které je t�eba za�ít �erpat s ohledem na rostoucí náklady spojené 

s fungováním oddílu. 

7.3 Doporu�ení pro oddíl 

Intenzivn�jší prací s marketingem a jeho nástroji m�že klub velmi snadno získat nový 

zdroj p�íjm� pro svou �innost. Sou�asná �innost je nulová a je zde tedy obrovský prostor pro 

zahájení jakékoliv aktivity v tomto sm�ru. 

Prvními kroky by m�lo být zvolení �lena výboru, který by m�l na starosti oddílový 

marketing. Otázky marketingu doposud oddíl �eší svépomocí a postupují p�ípad od p�ípadu. 

Vypomáhají p�itom jednotliví �lenové oddílu a nikdo z nich nemá jasn� stanovenou funkci.  

Dalším krokem je sestavení ucelené marketingové koncepce oddílu. Krom� zjišt�ných 

interních cen schválených pro prodej reklamních ploch, nemá oddíl žádné další p�edpisy 

upravující oblast marketingu. Oddíl využívá jednotného loga a klubových barev, kterými se 

prezentuje ve svých materiálech a na oddílovém webu. V�tšina t�chto nedostatk� oddílu 

spadá spíše do oblasti �ízení zna�ky a klubové identity. 

V oblasti prodeje reklamních ploch by m�l být hlavní zm�nou p�ístup oddílu k jejich 

prodeji. B�hem zkoumaných sezón oddíl p�istupoval k prodeji reklamy velmi pasivn�. 

Spolupracoval stále se stejnými partnery, kte�í byli navázání na �leny oddílu, a nevyhledával 

p�íliš nových p�íležitostí. Vyhledávání potenciálních partner� mezi �leny oddílu je 

nejjednodušší cesta, která m�že snadno vést k úsp�chu. Nevýhodou je ale její omezenost 

po�tem �len� v oddíle. 

Oddíl by se m�l porozhlédnout po možných partnerech ve svém nejbližším okolí. Se 

svým potenciálním dosahem je pro n�j nejvhodn�jší zam��it se na vyhledávání spolupráce 

s firmami s lokální p�sobností. Týmy sdružené pod oddílem, s výjimkou týmu žen, hrají 

maximáln� krajské sout�že. V hale se tak p�edevším pohybují týmy z Prahy a st�edo�eského 

kraje a to je oblast firem, na které by se m�l oddíl zam��it. 

Sokol Vršovice má mnoho výhod, se kterými ješt� neumí zcela pracovat. Jde o jeden 

z nejv�tších oddíl� v �eské republice navíc provozující vlastní sportovní halu. Nejv�tší 
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slabinou oddílu je jeho marketing, který ve své podstat� neexistuje. Jeho postupným 

zavád�ním do �innosti výboru m�že oddíl za�ít získávat pot�ebné prost�edky pro sv�j další 

rozvoj. 
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