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Abstrakt 

Název:  Fotbalové utkání AC Sparty Praha jako produkt pro marketing 

Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat návrhy a doporučení 

pro zdokonalení marketingových aktivit v den fotbalového utkání.  

Metody: Zdokonalení jsou vypracována na základě elektronického 

dotazování fanoušků AC Sparty Praha a osobních rozhovorů 

s marketingovými experty v oblasti fotbalu. Použito bylo také přímé 

pozorování, bez použití techniky.  

Výsledky: Doporučení a návrhy jsou zaměřeny na efektivnější využívání prvků 

marketingového produktu fotbalového utkání AC Sparty Praha 

na domácím stadionu. Nespokojenost fanoušků byla především 

v počtu a čistotě toalet, kapacitě stánků s občerstvením a rychlosti 

obsluhy. V bezpečnosti a doprovodném programu vidí fanoušci 

rezervy. 

Klíčová slova: Sportovní marketing, spokojenost fanoušků, marketingový výzkum 

  



 
 

Abstract 

Title:  Football match of AC Sparta Praha as a product for marketing 

Objectives: The main goal of the thesis is to elaborate suggestions 

and recommendations for improvement of marketing activities 

on the match-day.  

Methods: The improvements are based on electronic interviewing AC Sparta 

Prague fans and personal interviews with marketing experts 

in the field of football. Direct observation without use of technique 

was used as well.  

Results: Recommendations and suggestions are focused on making more 

effective use of the marketing elements of AC Sparta Prague football 

matches. The main reasons for fans dissatisfaction are lack of toilets 

and its uncleanness, low capacity of food stall and slow operation. 

Safety and match-day program can be improved as well due to fans’ 

opinion. 

Key words: Sport marketing, fans’ satisfaction, marketing research 
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1 ÚVOD 

V dnešním době existuje velké množství výrobků a služeb nabízených zákazníkům 

ke spotřebě, a proto zde marketing hraje velmi podstatnou roli. Firmy, ve snaze 

zviditelnit se, odlišit se od konkurence, nebo například ve snaze zdůraznit potřebu jejich 

produktu pro člověka, využívají nepřeberný počet nástrojů, které jim toto umožní.  

S rozvojem internetu se množství způsobů, jak na lidi působit, ještě rozrostlo. Stále větší 

popularity doznávají mobilní aplikace. Příkladem jsou sociální sítě v podobě Facebooku 

či Instagramu, na kterých lidé tráví stále více času, a to neplatí pouze pro mladé. Také 

jiné nástroje v podobě reklamy na internetu, která se zobrazí na základě toho, co si člověk 

naposledy zobrazil v některém z internetových obchodů, mají svůj prostor. 

Nejen, že různé způsoby marketingových aktivit lze různě kombinovat, ale lze je také 

cílit na určitou skupinu lidí, ať už podle demografických či geografických parametrů. Tím 

lze marketing dané firmy maximálně zefektivnit. 

Stejně tomu je tak ve sportu. S přílivem peněz do sportu se sportovní marketing stal 

nedílnou součástí k maximalizaci zisku. Marketing v tomto stále populárnějším odvětví 

je využíván k propagaci sportovních událostí, komunikaci s účastníky či fanoušky, ale 

také s cílem prodat sportovní výrobky. Tato práce je zaměřená na marketing sportovního 

klubu v den utkání. 

Zástupci sportovního oddílů AC Sparta Praha řeší, jakým způsobem navázat kontakt 

se svými fanoušky, kteří produkt kupují, ale také s potenciálními diváky, kteří se ještě 

rozhodují či jsou příležitostnými návštěvníky. Proto je marketing způsob, jak fotbalové 

utkání zviditelnit a vytvořit co možná nejlepší prostředí ke sledování utkání. Lidé 

zodpovědní za marketing v klubu vymýšlí aktivity, které mají za účel přilákat nové 

fanoušky, vytvořit jim nezapomenutelný zážitek a poskytnout kvalitní prostředí 

pro samotné utkání. 

Situace v ČR se v tomto ohledu stále zlepšuje, ale stadiony nejsou ve srovnání 

se zahraničními kluby zaplněny tak, jak bychom chtěli, přestože kapacita stadionů v ČR 

je daleko nižší. I kvalita jiných služeb či atmosféra v průběhu utkání má své nedostatky.  

Z výše zmíněných důvodů jsem se v této práci zabýval marketingovými prvky 

fotbalového utkání AC Sparty Praha, jejich analýze a dotazování těch 

nejpovolanějších – diváků. Zajímal jsem se o jejich názor. Na základě poznatků jsem 

navrhl doporučení, která povedou ke zlepšení stávajících aktivit či zařazení zcela nových. 
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Výsledkem by mělo být to, že se domácí fotbalová utkání stanou pro obecenstvo zábavou 

a příjemným zážitkem, a to třeba i v případě, že domácí tým zrovna nepodává optimální 

výkon či prohraje.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracovat návrhy a doporučení pro zdokonalení 

marketingových aktivit v den fotbalového utkání. Doporučení a návrhy budou zaměřeny 

na efektivnější využívání prvků marketingového produktu fotbalového utkání AC Sparty 

Praha na domácím stadionu. 

Úkoly práce jsou následující: 

• Studium odborné literatury, 

• vytvoření dotazníku sloužícího k dotazování fanoušků navštěvující domácí 

utkání, 

• interview s marketingovými experty z oblasti fotbalu, 

• úprava dotazníku na základě interview a následná pilotáž, 

• distribuce dotazníku mezi diváky, 

• sběr a zpracování dat, 

• vyhodnocení získaných dat, 

• shrnutí výsledků a vytvoření vlastních návrhů ke zlepšení prvků marketingového 

produktu, 

• předání návrhů a doporučení marketingovému oddělení klubu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sportovní marketing 

Marketing je souborem aktivit vedoucích k uspokojování přání a potřeb zákazníků 

na cílovém trhu. V případě sportovního marketingu mluvíme o zákaznících pohybující se 

ve sportovním sektoru. Může se jednat například o sport jako takový, např. sportovní akce 

divácké či participační, ale také o sportovní oblečení či vybavení, boty apod. 

Jedna z definic sportovního marketingu říká, že sportovní marketing je „specifické 

používání marketingových principů a procesů na sportovní produkty a na marketing 

nesportovních produktů ve spojení se sportem“ (SHANK A LYBERGER, 2015, s. 5). 

Z této definice je jasné, že se nemusí jednat jen o sportovní produkty. Za sportovní 

marketing je považován i marketing nesportovních věcí, které jsou se sportem spojeny 

či jím propagovány.  

Konkrétněji to zmiňují MULLIN, HARDY a SUTTON (2007), kteří dělí sportovní 

marketing na dvě části. První z nich je marketing sportovních výrobků a služeb přímým 

sportovním divákům. Jedná se o marketing například fotbalového vybavení 

prostřednictvím reklamy na internetu. Vezmeme-li do úvahy utkání Sparty, bude se jednat 

o propagaci jejího utkání na domácím stadionu. Druhou formou je marketing jiných 

výrobků či služeb, které sport využívají pouze jako nástroj ke zviditelnění. Snahou je 

spojit své jméno s některou z úspěšných sportovních značek a tím se dostat do povědomí 

sportovních diváků. Diváci lépe vnímat některou firmu díky tomu, že je spojená právě 

s jejich oblíbeným klubem. Tato forma je využívaná i v případě fotbalové Sparty, která 

formou sponzoringu získá peníze či jiná nefinanční plnění od nesportovních firem, 

například bankovních institucí. Ta jim na oplátku dá prostor během utkání na stadionu 

v předem dohodnuté formě, například v podobě umístění loga na mantinelech. 

CHADWICK (2011 in NOVÁ a kol., 2016, s. 135) uvádí specifika ve sportovním 

průmyslu, kterými se odlišuje od jiných odvětví a to: 

Nejistota výsledku 

Toto je jedna ze základních myšlenek sportu. Očekávání výsledku je důvodem jeho 

atraktivity mezi tak velkým počtem lidí po celém světe. Jestliže by výsledek byl předem 

znám, je více než pravděpodobné, že by utkání Sparty v lize sledovalo ještě méně diváků. 
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Konkurenční rovnováha 

Aby mohla být zajištěna nejistota výsledku, všechny týmy musí být konkurenceschopné. 

Ve sportovním odvětví existuje vzájemná závislost týmů. Jestliže by neexistovaly jiné 

týmy, než je Sparta, neměla by se s kým utkat. 

Průmysl ovládaný produktem 

Na rozdíl od jiných odvětví, kde je organizace vedena trhem, musí být kluby 

ve sportovním prostředí zaměřeny na jádro produktu a konkurenční soutěž.  

Koordinace, spolupráce a kolaborace  

V tomto odvětví je nutná spolupráce a vzájemná podpora, aby soutěž fungovala. Jeden 

tým bez druhého by fungovat nemohl.  Až poté následuje konkurenční soutěž. 

Spolupráce spočívá v redistribuci některých příjmů, např. příjmů ze vstupného mezi 

domácí a hostující tým (nejčastěji v poměru 50:50 či 60:40), nebo příjmů z televizních 

práv (NOVOTNÝ, 2011). 

Limitovaná organizační kontrola produktu 

Je nutné respektovat zákony a pravidla daná nadřazenou organizací. Formát ani kontrola 

doby či způsobu hry není v rukou klubu. 

Měření výkonnosti  

V profesionálním sportu bývá větší zaměření na sportovní výkonnost v podobě umístění 

v lize než na ukazatele ziskovosti apod., které jsou v tomto odvětví také známé. 

Fanoušci (zákazníci) jsou výrobci a spotřebitelé 

Lidé nakupující produkty v jiných odvětví bývají pouze konzumenty. Jinak je tomu 

v případě sportovních akcí. Kromě toho, že fanoušci produkt spotřebovávají se navíc 

podílejí na jeho výrobě, a to formou zvýšeného zájmu či v podobě vytváření atmosféry. 

Symbiotický vztah s médii 

Sportovní produkt vytváří obsah pro média, čímž je umožněno ho sledovat po celém světě 

a zůstat v povědomí televizních diváků. Přestože s postupem času je tomu tak stále méně, 

je možné ho v určité míře sledovat na neplacených kanálech. 
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3.2 Sportovní produkt 

Sportovní produkt lze rozdělit na zboží nebo službu. V případě zboží se jedná o sportovní 

oblečení, pomůcky, vybavení nezbytné k vykonávání sportovní činnosti apod. Jedná-li se 

o službu, mluvíme o sportovním utkání či o lekcích cvičení. V tomto případě, tedy 

případě fotbalového utkání, se jedná o službu nabízenou přímému divákovi 

ke „konzumaci“.  

Nejprve je tedy nutné si přesně definovat pojem služba. Službou může být jednání, 

vystoupení či zážitek nabízený jednou stranou druhé, při němž nedochází ke změně 

vlastnictví a má nehmotnou povahu. Navíc vytváří hodnotu pro kupujícího a její produkce 

může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem (LOVELOCK, PATTERSON 

a WIRTZ, 2015). 

Nyní již lze přejít k samotnému sportovnímu produktu. SMITH a STEWART (2015) 

definují sportovní produkt jako hmotný výrobek, službu, myšlenku, nebo kombinaci výše 

zmíněných. Hmotný výrobek je možné vnímat všemi smysly. Jako příklady uvádí 

sportovní boty, golfové míčky či tenisové rakety – produkty nezbytné k vykonávání 

sportovní aktivity. Dále mezi výrobky řadí produkty, které mohou být využity 

pro sportovní účely, nicméně je lze využít i samostatně. V tomto případě se jedná 

o hodinky, přehrávač hudby, kšiltovky, sluneční brýle aj. V neposlední řadě se může 

jednat o suvenýry, které jsou spojeny se sportovní událostí mající za cíl uchovat zážitek 

i po skončení akce, či se sportovním klubem z důvodu ztotožnění se s jeho hodnotami. 

Na druhé straně tito autoři uvádí sportovní služby, které mají nehmotný charakter, jejichž 

výhoda ovšem spočívá zážitku. Sem řadí fitness služby, fyzioterapii, trenérství, rekreaci 

či služby divácké. Služby na rozdíl od výrobků nelze uchovat pro pozdější využití. Mají 

i další specifické vlastnosti, které jsou podrobně popsány dále. 

Tito autoři řadí mezi sportovní produkty i myšlenky, které mohou jádro produktu 

formovat. Jako příklad uvádí myšlenku člověka koupit si permanentku na lekci cvičení 

s ideou, že zhubne. U sportovních událostí to podle nich je myšlenka spojená s úspěchem 

a pocitem sounáležitosti.  

ČÁSLAVOVÁ (2009, s. 116) uvádí, že „za sportovní produkt lze považovat veškeré 

hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků 

pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu“. Definuje ho tedy podobně jako autoři 

výše. Také ho dělí na hmotné a nehmotné, tedy výrobky a služby. Její definice je však 
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podrobnější ve smyslu účelu, tedy že slouží k uspokojování přání a potřeb zákazníků, 

a navíc zmiňuje i jakým zákazníkům je určen. 

SHANK a LYBERGER (2015) chápou sportovní produkt také jako výrobek, službu 

či kombinaci těchto dvou a je určen k nějakému prospěchu. Z definice výše již bylo 

naznačeno, že je určen zákazníkům, kteří se pohybují v oblasti tělesné výchovy a sportu. 

Tito autoři jsou v tomto ohledu specifičtější. Zákazníci, kteří mají prospěch z produktu, 

jsou podle nich sportovní diváci, účastníci sportovních aktivit a sponzoři.    

V případě Sparty je hlavním nabízeným produktem domácí fotbalové utkání, tedy utkání 

odehrávající se na domácím stadionu na Letné. Nicméně i v tomto případě jsou nabízené 

i statky hmotné, a to v podobě suvenýrů – merchandisingu, občerstvení aj.  

Sportovní produkt v případě sportovní události není jen o sportovním výkonu, tedy 

o výkonu hráčů na hřišti. K produktu se řadí také další prvky, které tvoří celkový dojem 

diváků, ovlivňují jejich pocity a postoje.  

BUHLER a NUFER (2010) dělí sportovní produkt na jádro a jeho rozšíření. Do jádra 

sportovního produktu řadí sportovní událost či soutěž, která má vlastnosti služby 

(nehmotnost, nedělitelnost, proměnlivost a pomíjivost). Mezi prvky, které jádro rozšiřují 

pak řadí jakékoliv výrobky nebo služby, které s ním souvisí a které k němu patří. 

V případě výrobků jde například o merchandising, u služeb se jedná o prodej občerstvení, 

vstupenek či informace v mobilní aplikaci klubu. Jak zobrazuje obrázek 1 níže, jádro 

produktu může být odlišné v případě účastnického sportu a sportu diváckého.  

Obrázek 1: Sportovní produkt 

 

Zdroj: Buhler a Nufer (2010, s. 48) 

 

Rozšíření produktu 
(např. merchandising, 

pohostinství, informační služby, 

komunikační práva)

Účastnický sport 
(např. běh, fotbal)

Divácký sport 
(např. profesionální 

ligy a soutěže)

Sportovní produkt

Jádro produktu
(např. hra, sportovní

událost nebo soutěž)
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Divácký sport zahrnuje profesionální ligy a soutěže. Do této kategorie se řadí i fotbalová 

utkání, jakými jsou i utkání Sparty Praha v rámci nejvyšší ligové soutěže, evropských 

i domácích pohárů.  

V případě sportovních utkání se jedná o tzv. kolektivní produkt (BUHLER a NUFER, 

2010). To znamená, že samotný tým nestačí na tvorbu jádra produktu. Vždy tam musí být 

alespoň dvě strany. Mluvíme-li o fotbalovém utkání jakožto sportovním produktu, jeden 

tým hrát nemůže, ale vždy potřebuje soupeře, se kterým se utká. To navíc zajišťuje 

atraktivitu sportu, jelikož výsledek není předem znám. 

Také autoři MULLIN, HARDY a SUTTON (2014) se dívají na sportovní produkt 

komplexněji a dělí ho na jádro a na prvky, které toto jádro doplňují a rozšiřují. 

Tím produkt obohacují a dělají ho jedinečným.  

Jádro nedělí na sport divácký a účastnický jako předchozí autoři, nicméně se zaměřují 

spíše na ten divácký. Podrobněji se zaměřují na jednotlivé prvky jádra sportovního 

produktu. Dle nich se jedná o zážitek ze sportovní události, který se skládá z těchto částí: 

- Herní formy (pravidla a techniky hry) 

- Hráčů (sportovních hvězd) 

- Chování diváků 

- Vybavení a výstroje 

- Místa konání (stadionu) 

- Zaměstnanců a procesů 

Prvky rozšiřující jádro produktu podle MULLINA, HARDYHO a SUTTONA (2014) 

jsou tiskoviny v podobě vstupenek či programu, různé upomínkové předměty, 

elektronické produkty, vzpomínky (např. v podobě maskota, programu, lístků, videa, 

hudby, statistik aj.). Tyto prvky jsou jakýmsi bonusem k produktu samotnému. Mají za 

cíl vylepšit produkt samotný a vytvořit z něj produkt ještě lepší, který navíc může 

zaujmout i lidi, kteří by o produkt jako takový zájem neměli. Rozdělení na jádro 

a produktové rozšíření včetně příkladů znázorňuje obrázek 2 níže. 
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Obrázek 2: Jádro sportovního produktu a prvky jeho rozšíření 

 

Zdroj: Mullin, Hardy, Sutton (2014) 

Výše zmíněné části sportovního produktu jsou jeho součástí, a to bez ohledu na to, zda 

se hraje na té nejvyšší úrovni (Mistrovství světa, Liga mistrů), či jde o regionální zápas. 

Jedná se tedy o základní prvky, které definují sportovní produkt jako takový a odlišují ho 

od ostatních. Odlišují nejen sportovní produkty v jednom odvětví, ale také v závislosti 

na jednotlivých sportech a specifických podmínkách jejich vykonávání. Fotbalové utkání 

se bude lišit už svým jádrem od hokejového, tenisového apod. 

Doplňující prvky jsou pak tím, co odlišují jednotlivé sporty, ale i stejné sporty na různých 

úrovních. Příkladem může být rozdílnost mezi fotbalem a hokejem, kdy v hokeji je možné 

pouštět hudbu daleko častěji díky častěji přerušené hře a komerčním přestávkám. 

V případě jednoho sportu je pak odlišujícím prvkem v úrovni právě kvalita a rozsah 

těchto doplňkových aktivit kolem samotného utkání. Nelze očekávat bohatý doprovodný 

program na regionální úrovni, na celosvětové je naopak zaběhlým standardem. 

U fotbalového utkání mohou být těmito rozšiřujícími prvky maskot charakterizující klub 

tančící v ochozech, roztleskávačky, hudba hrající při vstřeleném gólu apod. Snahou je 

zpříjemnit čas strávený na stadionu a odlišit se od ostatních klubů, vytvořit pro diváky 

nezapomenutelný zážitek. 
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3.2.1 Klasifikace sportovního produktu 

Autoři zabývající se problematikou sportovního marketingu dělí sportovní produkt různě. 

Většina autorů jej dělí na hmotný produkt a služby, někteří přidávají myšlenky. Často 

bývá dělení podrobnější, jak je možné vidět níže. 

WESTERBEEK a SHILBURY (1999) dělí sportovní produkt na čtyři kategorie, které 

jsou více či méně závislé na sportovním zařízení:  

- Sportovní výrobky 

- Sportovní služby 

- Služby spojené se sportovním zařízením 

- Sportovní konzultační služby 

Mezi sportovní výrobky stejně jako ostatní autoři řadí oblečení, boty, sportovní vybavení, 

ligový či klubový merchandising a licencované produkty.  

Sportovními službami rozumí například hodiny tělesné výchovy, specifické sportovní 

instrukce nebo právě organizaci sportovních událostí.  

Služby spojené se sportovním zařízením mohou mít různé varianty, a to vlastněné 

i provozované vládou, vlastněné vládou a provozované soukromým sektorem anebo 

třetím případem je zařízení vlastněné i provozované soukromým sektorem. 

Poslední kategorií jsou konzultační služby, kam zahrnují plánování, rady v oblasti 

managementu a marketingu, léčbu či design, výstavbu a údržbu. 

Další autor zabývající se touto problematikou, CHELLADURAI (2014, s. 34), klasifikuje 

již konkrétně jednu část sportovního produktu, kterým jsou služby, a to následovně: 

- Služby účastníkům 

- Divácké služby 

- Sponzorské služby 

- Dárcovské služby 

- Sociální myšlenky 

Tato práce je zaměřena na diváky a služby s nimi spojené při pořádání fotbalového utkání 

na domácím stadionu, proto se jedná především o služby divácké. Nicméně i sponzorské 

služby zde mají svůj prostor, a to z důvodu sponzorského plnění obou dohodnutých stran, 
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kdy sponzoři mohou dostávat prostor pro propagaci svých výrobků či služeb během 

utkání. 

Poněkud komplexnější dělení sportovního produktu uvádí ČÁSLAVOVÁ 

(2004 in Čáslavová, 2009, s. 123), která rozlišuje šest kategorií s tím, že v každé uvádí 

konkrétní příklady: 

a) Základní produkty tělesné výchovy 

- Nabídka tělesných cvičení 

- Nabídka sportovních akcí 

- Nabídka turistických akcí 

b) Produkty vázané na osobnost 

- Sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

- Výkony trenérů 

- Reklamní vystoupení sportovců 

c) Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

- Myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

- Sportovní informace šířené médii 

- Hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

d) Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 

- Tělovýchovná a sportovní zařízení (spolková, komunální, státní) 

- Vzdělání ve sportu 

- Pojištění cvičenců a sportovců 

- Doprava na soutěže 

- Vstupenky 

- Sponzoring 

- Dary a podpora 

- Propagace zboží a suvenýry 

- Společenské akce 
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e) Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu 

- Tělovýchovné a sportovní nářadí 

- Tělovýchovné a sportovní náčiní 

- Sportovní oblečení 

Fotbalové utkání jako produkt spadá do více kategorií výše zmíněné klasifikace a dělá 

z něj velmi rozsáhlý produkt. Jedná se o nabídku sportovní akce, která je vázána 

na výkony sportovců a trenérů, mající vliv na hodnoty zážitků ve sportu. Patří sem také 

vstupenky, sponzoring či sportovní oblečení. 

3.2.2 Užitky fotbalového utkání 

I fotbalové utkání, jak bylo nastíněno výše, je produktem. Jedná se o službu nabízenou 

přímému divákovi. Jak již bylo zmíněno, je složeno z jádra (sportovního výkonu a prvků 

charakterizujících daný sport) a nadstavby. Přímý divák sledující utkání na stadionu tím 

získává užitky, které by jakožto divák u televizní obrazovky nezískal. 

ČÁSLAVOVÁ (2009) pro diváka na stadionu vymezuje tyto užitky fotbalového utkání: 

- Sportovní výkon 

- Stadion 

- Bezpečnost  

- Doprovodný program 

- Doprovodné služby 

- VIP služby 

Jelikož práce je zaměřena na běžné diváky Sparty a VIP služby nepatří mezi ty, které 

značně ovlivňují počet diváků na stadionu, nebude tento faktor rozebírán podrobněji. 

Následují tedy výše zmíněné části produktu s výjimkou VIP služeb. 

Sportovní výkon 

Sportovní výkon není třeba podrobněji popisovat. Je jedním z hlavních, ne-li hlavní 

důvod návštěvy sportovního utkání. Hlavní příčinou je pocit nejistoty a emoce spojené 

s utkáním samotným, jelikož i nejvíce kvalitní mužstvo nemá zaručené vítězství, a naopak 

i favorit utkání může prohrát, nebo také emocionální spojení s klubem. 
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Stadion 

Dalším dílčím produktem v případě fotbalového utkání je stadion, tedy místo, kde 

se utkání odehrává. V současné době je snaha stavět stadiony modernější, důraz je kladen 

především na kvalitu.  Cílem je využívat stadion multifunkčně – pořádat na stadionech 

kromě fotbalového zápasu také zápasy v jiných sportech či dokonce hudební koncerty. 

Dalším cílem je také využívat stadion i mimo den utkání. Lidé mohou navštěvovat muzea 

klubu, účastnit se organizovaných prohlídek útrob stadionu apod. V neposlední řadě jsou 

součástí i VIP prostory a sky boxy. Efektem využívaní stadionu je další příjem 

do pokladny klubu vyplývající z ochoty diváků zaplatit více za kvalitní servis. 

ČÁSLAVOVÁ (2009, s. 155) uvádí následující parametry stadionu, které návštěvníci 

hodnotí: lokace stadionu a přístupové možnosti, technické parametry a vybavenost 

stadionu, hlavní tribuna, čistota stadionu. 

Lokace stadionu a přístupové možnosti jsou důležité pro diváka, aby se mohl pohodlně 

a bez problémů dopravit na stadion ať už se jedná o hromadnou dopravu, kterou je vhodné 

posílit v den větších sportovních událostí na stadionu, nebo o dostatečný počet 

parkovacích míst pro lidi, kteří přijedou autem. 

Technické parametry a vybavenost stadionu jsou dalším nezbytným faktorem, který 

v očích diváka zvyšuje kvalitu zařízení. Sem ČÁSLAVOVÁ (2009) řadí především 

vhodné značení sektorů k co možná nejsnadnější orientaci. Dále pokladny, toalety 

či stánky s občerstvením, respektive suvenýry. 

Hlavní tribuna je dalším prvkem, který ČÁSLAVOVÁ (2009) zmiňuje. V tomto případě 

se jedná o VIP prostory či prostory pro tiskovou konferenci. 

K tribuně je možné navíc zařadit také sedadla. Pohodlnost či prostor pro nohy jsou dvěma 

hlavními parametry, které lidé hodnotí.   

Reglement FIFA (2011) Football Stadiums Technical Recommendations 

and Requirements, který udává pravidla a doporučení týkající se technických parametrů 

stadionu, určuje také minimální výšku opěrky sedadla. Ta by měla být 30 cm. Navíc by 

sedadlo mělo být dostatečně pevné, aby chránilo před nechtěnými údery diváků za zády, 

nerozbitné, ohnivzdorné a odolné proti změnám klimatu. 

Čistota stadionu je posledním, avšak neméně důležitým parametrem spadajícím do této 

kategorie. Pro diváky je zcela jistě důležitá, a to nejen na toaletách a u stánků 

s občerstvením. ČÁSLAVOVÁ (2009) zdůrazňuje úklid a jeho organizaci. 
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Bezpečnost 

Nepochybně jedním z často zmiňovaných problému dnešní doby. Z důvodu velké 

koncentrace lidí na jednom místě mohou být podobná utkání potenciálně velmi 

nebezpečná, na druhou stranu díky tomu i více chráněná. Prověřování před vstupem 

by mělo být důslednější.  

Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) je bezpečnost na rozdíl o jiných evropských zemí jako je 

Německo či Velká Británie, kde ji zajišťuje policie, zcela na klubu. To je dáno i §7 

v zákoně č. 115/2011 Sb., o podpoře sportu, který udává, že vlastník sportovního zařízení 

je povinen přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti osob a majetku 

v průběhu sportovního podniku. 

Dle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních 

(2017) uzavřenou mezi Policií ČR, Fotbalovou asociací ČR (FAČR) a Ligovou 

fotbalovou asociací (LFA) za zabezpečení soutěží I. a II. ligy a Juniorské ligy 

je zodpovědná LFA, kdežto za zabezpečení ostatních fotbalových soutěží v ČR, včetně 

mezinárodních utkání a Poháru Fotbalové asociace ČR (v současné době nazývaný jako 

MOL Cup) je zodpovědná FAČR. Za bezpečnost při utkáních evropských klubových 

soutěží jsou zodpovědné kluby samotné.  

Nemusí se však jednat pouze o ochranu „lidí proti lidem“, avšak je nezbytné kontrolovat 

i technický stav zařízení, jelikož i případy zřícení tribuny jsou ve fotbalovém světě známé. 

Doprovodný program 

Doprovodný program je zcela jistě jedním z významných užitků pro diváka sledující 

utkání na stadionu. Pro některé diváky se může dokonce jednat o hlavní důvod, proč 

na stadion chodí. Atmosféra na stadionu je to, co mnoho lidí láká. Navíc může přesvědčit 

i diváky, které utkání tolik nenavštěvují. To je vidět např. u derby, na které chodí i méně 

zaujetí diváci. Být součástí nějaké skupiny či jen zvýšení prestiže v očích okolí díky tomu, 

že byl člověk účasten významné události.  

Doprovodný program se může odehrávat před utkáním, v průběhu utkání, v poločase 

a po utkání (ČÁSLAVOVÁ, 2009). V nejlepším případě ve všech těchto částech. 

Před fotbalovým utkáním je na stadionu běžné přivítání diváků, hlášení sestav obou týmů, 

pouštění hudby či hymny klubu. Možné je však zapojit diváky ještě před vstupem 

na stadion, jak je popsáno dále. 
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V průběhu utkání může být využita obrazovka či rozhlas. O program se starají i diváci, 

kteří s povolením klubu připraví na sedačky např. barevné papíry a diváci tak mohou 

vytvořit pěkné barevné choreo. Na stadionu na Letné bývá tento trend častý především 

u významných utkání, kdy je stadion zaplněn. 

V poločase jsou na hrací ploše často pořádány soutěže v podobě kopu na bránu, a to 

ať už v podobě pokutového kopu na branku, na které je zavěšena plachta s dírami, 

nebo také kop z poloviny hřiště na břevno. Možností spojených s fotbalovými 

dovednostmi je mnoho. 

Program po utkání bývá nejčastěji v podobě hudby a rozloučení s diváky, kteří odcházejí 

ze stadionu. Rozsáhlejší doprovodný program nebývá zařazen, jelikož lidé spěchají 

domů. V případě poutavého pozápasového programu by se to však mohlo změnit a diváci 

by byli ochotni se zdržet. 

Dle STADIA SOLUTION (2018) patří mezi současné trendy to, že fanoušci jsou 

aktivními účastníky akce. Využívají možností zapojit se do hlasování o nejlepšího hráče, 

užít si obsahu velkoplošné obrazovky v reálném čase, konverzují na sociální síti přímo 

na stadionu. Dalším zajímavým trendem je také to, že roste význam před a po-zápasového 

zapojení fanoušků. Zážitek ze zápasu nezačíná výkopem. Aktivita diváků začíná ještě 

před vstupem na stadion, a to skrz sociální média či setkání v restauraci před utkáním. 

To je umožněno fanouškům i díky tzv. fan zónám, díky čemuž přijdou na stadion dříve, 

což zesílí jejich zážitek z akce samotné. Jako první toto vytvořil fotbalový tým West 

Bromwich Albion. Součástí této fanouškovské zóny byly velkoplošné obrazovky, živá 

hudba, hry a zábava pro rodiny. Toto místo umožnuje fanouškům nasát atmosféru hracího 

dne. 

Doprovodné služby 

Mezi doprovodné služby řadí ČÁSLAVOVÁ (2009) stánky s občerstvením a suvenýry. 

Podle ní jsou tyto stánky by se měly nacházet v každém sektoru, aby měl divák 

co nejsnadnější možnost těchto služeb využít. Dodává, že kvalita závisí na šíři sortimentu, 

kvalitě obsluhy a cenách prodávaných výrobků. 

Kvalita doprovodných služeb je pro klub velmi důležitá. Další příjem klubu může být 

výrazný, pokud služba bude kvalitní a lidé budou ochotni za výrobky platit. Podle zprávy 

DELOITTE (2018) se komerční příjmy (kam patří kromě merchandisingu také 

sponzoring, prohlídky stadionu apod.) top evropských klubů v sezóně 2016/2017 činila 
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38 % veškerých příjmů a znamenalo to pokles o 5 % oproti sezóně předešlé. Českého 

prostředí se dotýká MORAVEC (2017) ve své diplomové práci, kde uvádí, 

že podíl komerčních příjmů u Sparty činil 86 %.  

Příjmy „matchday“ zahrnující příjmy z prodeje vstupenek, občerstvení a suvenýrů v den 

utkání jsou dalším příjmem do rozpočtu klubu. Vezmeme-li v potaz dostupné informace 

ze sezóny 2015/16, příjmy Sparty činily 2,72 milionů eur, tj. 10 % celkových ročních 

příjmů (MORAVEC, 2017). Oproti tomu například Barcelona inkasovala 121,4 milionů 

eur s 19 % podílem na celkových příjmech za rok (DELOITTE, 2017).  

3.2.3 Vlastnosti sportovních služeb 

Jak již bylo popsáno výše, sportovní produkt může být službou, výrobkem či myšlenkou. 

Jelikož v případě fotbalového utkání jde v prvé řadě o sportovní služby, nesmí chybět 

kapitola zabývající se sportovními službami, konkrétně jejich vlastnostmi.  

Vlastnosti sportovních služeb jsou specifické. Je patrné, že od výrobků se budou odlišovat 

a je těžší s nimi pracovat co se marketingu týče. Proto je nutné si tyto vlastnosti 

charakterizovat, což může pomoci ke zvýšení jejich kvality, a tedy i spokojenosti diváků. 

Autoři BEECH a CHADWICK (2007); SMITH a STEWART (2015) popisují čtyři 

vlastnosti služeb – nehmotnost, nedělitelnost, proměnlivost, pomíjivost. KOTLER 

s KELLEREM (2013) navíc uvádí absenci vlastnictví. 

Nehmotnost 

První z vlastností služeb, kterou se liší od zboží, je nehmotnost. Na služby si nelze 

sáhnout a vnímat je smysly. Podle SMITHA a STEWARTA (2015) jsou služby 

nehmotné, jelikož nejsou fyzické a nelze je vzít domu a uchovat.  

Jelikož na službu se nedá sáhnout a prohlédnout si ještě před nákupem samotným, často 

záleží na tom, co o ni lidé říkají. Lidé určují kvalitu služby na základě doporučení jiných 

lidí, ceny, prostředí, ve kterém je služba nabízena. Proto je důležité všechny tyto faktory 

brát v potaz. Vezmeme-li v úvahu fotbalové utkání Sparty, lidé jsou ochotni za lístek 

na evropské soutěže zaplatit více, jelikož jsou přesvědčeni, že zahraniční soupeři jsou 

kvalitnější, a tak uvidí lepší zápas v porovnání s domácí soutěží. V případě prodeje 

občerstvení jsou doporučení ostatních a cena velmi důležitými faktory při rozhodování. 

  



 
 

25 

Nedělitelnost 

Druhou vlastností, kterou se odlišují výrobky od služeb, je nedělitelnost. SMITH 

a STEWART (2015) tvrdí, že oddělitelnost je otázkou, zda je produkt vyráběn 

a spotřebován ve stejnou chvíli či nikoliv. V případě služby tomu tak logicky je, a proto 

se nedají tyto dvě věci od sebe oddělit.  

I zde to stejné platí pro fotbalové utkání. Služby s ním spojené nelze oddělit. Vznikají 

současně s tím, kdy jsou „konzumovány“. Významnou roli zde proto hraje lidský faktor, 

který službu poskytuje. Špatný dojem lze obtížně změnit, nekvalitní službu nelze vyměnit 

jako hmotný výrobek. 

Proměnlivost 

Další vlastností je proměnlivost. Zatímco kvalita u výrobků se v čase příliš nemění, 

poskytnutí služby ano, a to samozřejmě i v závislosti na personálu, který ji momentálně 

poskytuje. Kvalita poskytované služby může v některých případech záviset i na prvcích, 

které nelze ovlivnit. Příkladem je počasí, které může ovlivnit předvedenou hru obou 

soupeřů natolik, že se z ní stane nepříliš kvalitní podívaná. U poskytování služeb je však 

důležité se zaměřit na ty faktory, které ovlivnit lze, jako je tomu v případě obsluhy 

při prodeji občerstvení, suvenýrů apod. 

Dle BEECHE a CHADWICKA (2007) je sportovního produktu značně nejistý, 

a to především co se týče výsledku soutěže či kvality vystoupení.  

Právě tato vlastnost je jedním z důvodů vzrušení při sportovních utkání. Ne tolik odlišná 

kvalita předvedené hry, ale především nejistý výsledek až do samého závěru. Tento fakt 

je jedním z faktorů, proč je sport tak divácky populární. 

Pomíjivost 

Tato vlastnost dle BEECHE a CHADWICKA (2007) spočívá v tom, že službu na rozdíl 

od výrobku nelze uchovat. Sportovní výrobek v podobě vybavení či oblečení nám 

zůstává, lze ho použít opakovaně a po dobu, kdy ho nevyužíváme, uchovat. 

Přestože lístek ze sportovního utkání uchovat lze, možnost sledovat utkání přímo 

na stadionu uchovat na později ne a tato možnost tedy nenávratně propadá. Stejné je to 

z opačné strany, kdy klub nemůže lístek na tuto konkrétní událost uchovat a prodat 

později. Zkrátka potenciální zisk mu v případě, že ho neprodá před akcí, uniká. 
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Absence vlastnictví 

Poslední vlastností služeb je absence vlastnictví. Jak uvádí VAŠTÍKOVÁ (2014), 

při poskytování služby nezískává zákazník při směně peněz žádné vlastnictví jako je tomu 

při koupi zboží, získá pouze právo na její poskytnutí. To znamená, že při koupi služby 

nevzniká vlastnické právo a člověk s ním tedy nemůže zacházet podle svého uvážení. 

 

MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) uvádí další části sportovního produktu, které 

poukazují na specifické vlastnosti sportu jakožto služby: 

Nehmotný, pomíjivý, experimentální se subjektivní povahou 

MULLIN, HARDY A SUTTON (2007) také poukazují na nehmotnost sportovního 

produktu. Dokonce tvrdí, že i hmotné části sportovního produktu mají jen malý význam 

mimo samotnou sportovní akci. Navíc každý divák vidí sport subjektivně, a je těžké 

zajistit spokojenost všech. Každý totiž každý vidí přednosti v něčem jiném a je těžké 

je popsat. 

Silná osobní a emocionální identifikace 

Emocionální identifikace dle autorů výše je ve sportu velmi patrná, a to především 

v momentě, kdy oblíbený tým fanouška vyhrává. V tu chvíli se považuje za jednoho 

z nich a používá fráze typu „my jsme vyhráli“ a podobně. Na druhou stranu v případě 

prohry se distancuje a používá slova jako „oni“, ve smyslu, že sami by to dokázali lépe, 

kdyby měli příležitost. Tato povaha sportu je vidět také u diváků, kteří se považují 

za experty, vědí vše nejlépe a mají tendenci sportovcům radit. 

Současná výroba a spotřeba 

Výroba a spotřeba probíhá ve stejný moment. Událost, která proběhla v minulosti, není 

možné dodatečně prodat. Tato vlastnost byla zmíněna a podrobněji popsána výše 

pod pojmem nedělitelnost.  

Závislost na sociálním usnadnění 

U této vlastnosti sportovního produktu zmiňují MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) 

fakt, že málokdo si užívá sportovního prožitku o samotě. Konkrétně zmiňují, že pouhá 

dvě procenta lidí navštěvují sportovní události bez doprovodu jiných lidí.  
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Sportovní událost bývá pro fanoušky současně událostí společenskou. Navštěvují ji 

s doprovodem přátel či rodinou. Tohoto faktu je možné využít při snaze o propagaci 

sportovních událostí, a to například tím, že budou nabízeny skupinové slevy, soutěže 

apod.  

Nekonzistentnost a nepředvídatelnost 

Jinými slovy již zmíněná proměnlivost. Každý zápas i dvou stejných týmu je jiný, průběh 

i výsledek hry je těžké předpovědět. Vliv na průběh akce mají nepochybně lidé. Nejde 

však jen o personál, který prodává občerstvení, či akci pořádá. Tyto události jsou 

specifické tím, že ji z velké části utváří sami návštěvníci, kteří ji konzumují. Mají vliv 

na atmosféru na stadionu a na dojem, který si ostatní diváci z utkání „odnesou“. 

Kontrola jádra neovlivnitelná marketérem  

Některé části produktu ovlivnit nelze. Jedná se o jádro, které je dané. Pravidla i způsob 

hry jsou dávno dané, rozpis ligy není v rukou člověka zajišťující marketing 

při fotbalovém utkání Sparty. Je proto nezbytné se zaměřit na prvky, které ovlivnit lze. 

MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) uvádí, že přestože vítěz může být jen jeden, každý 

může mít vítěznou vzpomínku. Navzdory tomu, že uvádí příklad z maratonu, ve fotbale 

je to totožné. Jestliže oblíbený tým fanouška prohraje, ale zážitek na akci samotné 

například v podobě neopakovatelné atmosféry bude silný, bude na akci rád vzpomínat 

a bude chtít přijít znovu. 

3.3 Marketingový mix ve sportu 

Jedním z nezbytných nástrojů v oblasti marketingu je marketingový mix. Jiné to není ani 

v případě fotbalového klubu, jehož marketingové oddělení musí zajistit nejvhodnější 

kombinaci jednotlivých částí tohoto mixu, aby vytvořilo zajímavý výstup, který přiláká 

a udrží zákazníky – v tomto případě návštěvníky fotbalových stadionů. 

Nejprve je vhodné si definovat marketingový mix. SHANK a LYBERGER (2015) 

považují marketingový mix jako soubor jednotlivých částí, jejichž koordinace má vést 

k dosažení cílů organizace a uspokojení potřeb zákazníků.  

Tradiční marketingový mix, někdy nazývaný jako 4P, zahrnuje produkt, cenu, distribuci 

a propagaci. U služeb se přidávají další 3P v podobě personálu, materiálního prostředí 

a procesů. Marketingový mix služeb je označován jako 7P.  
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Stejně to ve sportu jako u jiných služeb vidí autoři SHILBURY a kol. (2014), kteří 

do mixu řadí právě výše zmiňovaných 7P.  

Další autoři ovšem ve sportu marketingový mix odlišují od toho klasického.  

MORGAN a SUMMERS (2005) zahrnují do marketingového mixu ve sportu pouze 4P, 

tedy produkt, cenu, distribuci a propagaci, viz obrázek 3 níže. 

Obrázek 3: Sportovní marketingový mix 

 

Zdroj: Morgan a Summers (2005, s. 6) 

SCHWARZ a HUNTER (2008) zahrnují čtyři výše zmíněné, a navíc uvádí publicitu 

(nebo také vztah s veřejností) a vzniká tedy 5P. 

Oproti tomu HOYE a kol. (2015) sem řadí produkt, cenu, místo (distribuci) a propagaci. 

Navíc k nim přidává sponzoring a služby. Přestože sponzoring jako jiní autoři zahrnuje 

do propagace, ve sportovním marketingu vidí tuto část jako velmi důležitou, a proto 

ji odděluje. Stejně tak odděluje služby jinak spadající do produktu. U služeb zahrnují 

účastníky, materiální prostředí a procesy. Jedná se tedy o trochu jiné dělení, avšak 

všechny části jsou zde obsaženy.  

Tato práce využívá klasické dělení marketingového mixu, tedy 7P, které se zdá být 

nejvhodnější. 

3.3.1 Produkt 

Produkt je základem každého marketingového mixu. U fotbalového utkání 

profesionálního klubu se jedná o sportovní výkon a prvky, které se ho bezprostředně 

týkají (pravidla, vybavení, diváci apod.), ale také o prvky, které ho doplňují, rozšiřují 

(doprovodný program a vzpomínky na akci v podobě tiskovin, merchandisingu atd.). 

Zákazník ve 

sportu 
(jednotlivec, 

korporace, hráči 
a investoři)

Sportovní ceny 

(vstupenky, strávený čas, 
výnosy z prodeje zboží)

Sportovní distribuce 
(místo) 

(pokrytí médii, stadión, 
prodej vstupenek a 

cestování)

Sportovní produkt 

(hry, události, soutěže, 
pravidla, zboží, uniformy)

Sportovní propagace 

(sponzoring, reklama, 
podpora prodeje, 

podnikové investice)
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Podrobně byl popsán již v kapitole 3.2 Sportovní produkt, a tak zde již nebude dále 

rozebírán. 

3.3.2 Cena  

Cena je jednou z nejdůležitějších částí markentingového mixu, a to především z důvodu 

vysoké citlivosti zákazníků na její výši a změnu. Cenou se rozumí, kolik je ochoten 

zákazník směnit peněz za určité zboží či službu. To znamená, jak důležité je pro člověka 

nákup takového produktu.  

NOVÁ a kol. (2016, s. 153) tvrdí, že cena je „klíčový prvek marketingového mixu, protože 

vyjadřuje množství peněz, které je nutné vynaložit za sportovní produkt/službu, a je také 

jedním ze základních výnosů pro mnohé sportovní organizace“. Nejde jen o to stanovit 

cenu tak, aby byla přijatelná pro diváky, ale také tak, aby z prodeje měl sportovní klub 

zisk. S poskytováním produktů, ať už se jedná o sportovní utkání jako takové, nebo 

o prodej občerstvení či upomínkových předmětů, jsou totiž spojené výrobní, provozní, 

či mzdové náklady. Všechny tyto části je nutné zvážit při stanovení vhodné ceny.  

Cena navíc často v očích zákazníků vyjadřuje také kvalitu. Jestliže bude nějaký produkt 

příliš levný, může na zákazníka působit jako nekvalitní, jelikož je snadné ho získat. 

V opačném případě může vysoká cena odradit od nákupu. Citlivost na cenu je obzvláště 

v českém prostředí veliká. 

K určování ceny existují různé nástroje a stanovuje se také v závislosti na tom, čeho chce 

podnik dosáhnout (maximalizace zisku, maximalizace tržního podílu apod.). V tomto 

případě se nebude jednat o snahu „zničit“ konkurenci. Ve sportu je totiž specifické to, 

že diváci (možná až na výjimky u velmi prestižních zápasů) chodí na stadiony z důvodu, 

že fandí právě tomu klubu, a ne z důvodu, že by cena vstupenek byla nižší, než má jiný 

klub. Navíc mezi kluby existuje již dříve zmíněná forma kooperace. 

Kromě ceny SMITH a STEWART (2015) uvádí prvek, který má vliv na cenu a je nutné 

ho při jejím určování zvážit. Nazývá se hodnota. Autoři uvádí, že hodnota nějakého 

produktu je určena dle toho, jaký vztah je mezi cenou a benefitem, který zákazník věří, 

že na oplátku dostane. Charakterizují ho jako podíl výhody nákupu subjektivně určeného 

zákazníkem ku ceně za daný sportovní produkt. Jedná se tedy o subjektivní ohodnocení 

dané věci. Pro některé jsou vzpomínky cennější a jsou ochotni za vstupenku zaplatit 

spoustu peněz, jiní by přišli jen v případě, že vstup bude zdarma či za symbolickou cenu.  



 
 

30 

Dobrým příkladem jsou dresy fotbalových klubů. Přestože se jedná o artikl dražší, mnoho 

fanoušků si ho koupí, a to dokonce opakovaně každou sezónu. Přínos pro kupujícího 

je být součástí týmu. Touha mít na sobě dres stejný, jako mají sportovní hvězdy, je větší 

než cena, kterou je ochoten zaplatit.  

3.3.3 Distribuce 

Distribuce, někdy nazývaná jako místo, je dalším prvkem marketingového mixu. Nehledě 

na to, zda se jedná o výrobky nebo služby, je nezbytné je efektivně dostat k lidem. Podle 

KOTLERA a ARMSTRONGA (2004) je distribuce jakákoliv aktivita, díky které 

se výrobek stane pro zákazníky fyzicky dostupným. Tato definice zahrnuje výrobky, tedy 

merchandising, popř. i občerstvení. Na domácím stadionu Sparty jsou zmíněné věci 

dostupné prostřednictvím stánků s občerstvením, respektive se suvenýry, rozmístěných 

po celém stadionu. 

V první řadě, aby byla služba v podobě utkání dostupná, je důležitá také distribuce lístků, 

tj. vstupenek. Pro pohodlí diváků je vhodné nabízet více možností, s rozvojem internetu 

je tento proces značně usnadněn pro obě zúčastněné strany. SMITH a STEWART (2015) 

tvrdí, že hladký průběh distribuce vstupenek je základ pro spokojené diváky 

a maximalizaci prodeje. 

Pro sportovní události je speciálním místem (způsobem distribuce divákům) sportovní 

zařízení. To má podle SMITHA a STEWARTA (2015) tyto čtyři charakteristiky, které 

je nutno zohlednit: 

Lokace a přístupnost 

Sem řadí například atraktivitu lokality sportovního zařízení, dostatečnost značení, 

směrovek a parkovacích míst, dostupnost veřejnou dopravou, snadnost vstupu a odchodu 

(SMITH a STEWART, 2015). 

Lokalitu stadionu není možné jen tak změnit, proto je nutné se zaměřit na zbylé prvky. 

Vybavení okolí stadionu dostatečně velkou parkovací plochou, posílením hromadné 

dopravy či ukazatele v okolí stadionu jsou velmi důležité pro komfort diváků směřujících 

na utkání.  
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Design a rozvržení  

Do této kategorie spadá atraktivita designu (barva, velikost, osvětlení), rozvržení sedadel, 

ochrana proti počasí, kontrola diváků, osvětlení hrací plochy (SMITH a STEWART, 

2015).  

Pro pohodlí diváků je nezbytné nejen pohodlí sedaček a dobrá viditelnost na trávník 

z každého místa, ale také ochrana tribuny při nepřízni počasí. Obzvláště v zimních 

měsících je krytá tribuna, a v lepším případě i vyhřívaná, velmi žádoucí. 

Infrastruktura zařízení 

Do infrastruktury tito autoři řadí výběr občerstvení, kvalitu sedadel, počet a umístění 

toalet pro snadný přístup, obrazovku ukazující skóre, zvukový systém (SMITH 

a STEWART, 2015). 

Stánky s občerstvením jsou se sportovními akcemi úzce spojeny. Diváci jsou ochotni 

si za jídlo i připlatit, avšak vysoká kvalita a výběr jídla i pití se očekává. Sociální zařízení 

musí obsahovat dostatečný počet toalet, aby diváci příliš nečekali. Zvukový a obrazový 

systém je v dnešní době při sportovních událostech již standardem. Jedná se o nástroj, 

prostřednictvím kterého je možné komunikovat s fanoušky během času stráveného 

na stadionu. Navíc jej lze použít i na marketingové aktivity. 

Zákaznický servis 

Zákaznický servis zohledňuje faktory jako například strávený čas ve frontě, ochotu 

personálu, dostatečnou bezpečnost na stadionu, či služby dětem, postiženým či seniorům 

(SMITHA a STEWART, 2015). 

Ochota a rychlost personálu je jedním z hlavních faktorů rozhodujících o spokojenosti 

zákazníků. Samozřejmostí je pak pocit bezpečí, se kterým souvisí bezpečnostní kontroly 

před vstupem na stadion. 

3.3.4 Propagace 

Propagace je způsob, jak seznámit diváky s produktem, vzbudit u nich zájem 

a komunikovat s nimi. GREENWELL, DANZEY-BUSSELL a SHONK (2014) uvádí 

čtyři formy propagace (komunikační mix), kterými jsou reklama, vztah s veřejností, 

osobní prodej a podpora prodeje. 
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AC Sparta Praha řeší mimo jiné propagaci v den samotného utkání. Přestože placené 

reklamy v televizi či rádiu také připadají v úvahu, jako vhodnější způsob komunikace 

se v dnešní době zdá být internet. Konkrétně využívání mobilních aplikací v podobě 

Instagramu či Facebooku je možný prostředek, jak připomenout fanouškům domácí 

utkání, zlepšit vztah s veřejností či podpořit prodej některých z výrobků. Tím klub navíc 

ušetří finance, které by za reklamu v rádiu či TV musel zaplatit. Možností je samozřejmě 

i vlastní aplikace, kterou Sparta představila tuto sezónu. 

Využití zvukového systému či obrazovky na stadionu je možné k podpoře prodeje 

suvenýrů, tiskovin, občerstvení a jiných sportovních produktů Sparty nabízených v den 

domácích utkání. 

Zvláštní formou propagace je sponzoring, který je definován jako získání práva spojením 

s produktem nebo událostí za účelem získání výhody právě díky tomuto spojení 

MULLIN, HARDY, SUTTON (2007). Pro klub to znamená další příjem, avšak také 

různé formy protiplnění na straně druhé. Jednou z možností je doprovodný program 

pořádaný sponzory, a to v podobě různých soutěží.  

3.3.5 Lidé  

Ve sportu jsou hlavními lidskými zdroji dobrovolníci, profesionálové a klienti. 

(CHELLADURAI 2006, in NOVÁ a kol., 2016).  

Profesionálové jsou sportovci, kteří tvoří jádro produktu. Jsou tím hlavním důvodem, 

proč diváci na stadion chodí. To může částečně ovlivnit výběr hráčů sportovního úseku. 

Sportovní hvězda může nalákat diváky na stadion, jako tomu bylo v případě Tomáše 

Rosického při jeho návratu z Arsenalu. Druhou skupinou jsou pak lidé, kteří poskytují 

doprovodné služby (občerstvení, zábavu apod.). 

Klienty jsou diváci. Jak již bylo popsáno výše, fanoušci jsou výrobci a spotřebiteli. Podílí 

se přímo na tvorbě produktu a zároveň ho také spotřebovávají. SMITH a STEWART 

(2015) tvrdí, že konzumenti jsou obzvlášť důležití, jelikož se podílí na atmosféře při akci. 

Třetí skupinou jsou dobrovolníci, kteří tvoří nedílnou součást především u neziskových 

organizací. Nicméně i zde je tato forma možná, například když mladí fotbalisté klubu 

jdou jako doprovod při nástupu hráčů na hřiště či pomáhají s podáváním míčů. 
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Při návštěvě domácího utkání Sparty se divák setkává nejprve s ochrankou, která ho 

kontroluje při vstupu do areálu, následně s pořadateli při kontrole vstupenek, dále 

s obsluhou občerstvení a v neposlední řadě s ostatními diváky.  

Lidé v oblasti služeb tvoří zásadní prvek. Ovlivňují to, jak zákazníci na službu pohlíží, 

jak ji vnímají, a zda budou ochotni za službu zaplatit znovu. Proto je důležité všechny 

zaměstnance řádně proškolit a dbát na vhodný přístup při výkonu jejich práce. 

3.3.6 Materiální prostředí 

SMITH a STEWART (2015) do materiálního prostředí zahrnují prostředí, kde dochází 

k nabízeným službám včetně obrazových a hmotných prvků. Kromě zmíněných prvků 

v kapitole „distribuce“ jako jsou stadion, stánek s občerstvením, sedačky či ukazatel 

skóre, sem řadí také design vstupenek, zboží nebo program. 

Materiální prostředí tvoří vizuální dojem. Kromě toho, že ovlivňuje dojem zákazníků, 

může mít vliv také na pracovníky. Příjemné prostředí může mít pozitivní vliv 

na výkonnost zaměstnance, fungovat to může i naopak.    

3.3.7 Procesy 

Poslední složkou marketingového mixu jsou procesy. Jako příklady uvádí SMITH 

a STEWART (2015) čekání na lístek, cestu hromadnou dopravou, nalezení svého místa, 

stánku s občerstvením nebo opuštění zařízení.  

Aby byli diváci maximálně spokojeni, musí být čekací doba co nejmenší, orientace 

na stadionu co nejvíce ulehčena. Zákazníkův dojem ovlivňuje doba a rychlost obsluhy, 

respektive doba čekání. Hlavní roli tedy hraje především čas zákazníka. Při návštěvě 

stadionu bude diváka zajímat hlavně čas strávený ve frontě na lístky, na občerstvení 

či při nákupu suvenýrů. 

  



 
 

34 

3.4 Diváci 

Nedílnou součástí sportovních událostí jsou samozřejmě diváci. Díky jejich návštěvám 

přitékají do klubového rozpočtu další, nezanedbatelně vysoké příjmy. Divák je de facto 

zákazník, který sportovní produkt nakupuje.  

Sportovní produkt je dle SHANKA a LYBERGERA (2015) prodáván jako svazek užitků, 

který získávají nejen diváci, ale také účastníci a sponzoři. Pro fanoušky jsou benefitem 

zábava, možnost socializace a identifikace s týmem či sportovcem. 

Výše byly zmíněné benefity z utkání jako takového, nicméně motivy návštěvy se mohou 

lišit.  

Díky sledování utkání mohou fanoušci navzájem mezi sebou sdílet zážitky a emoce. 

Tento sociální aspekt zapříčiňuje to, že pasivní sport je pro ně příjemnou a relaxační 

událostí (LAGAE, 2005). 

Konkrétní motivy, proč lidé navštěvují sportovní události, uvádí FUNK (2008). Akronym 

těchto pěti motivů dává dohromady slovo SPEED. Jakožto motivaci uvádí socializaci 

(socialization), výkon (performance), vzrušení (excitement), obdiv (esteem) 

a rozmanitost (diversion).  

První z motivů je socializace neboli touha po sociální interakci. Jednotlivci navštěvují 

sportovní události z důvodu, že přinášejí příležitost vylepšit vztahy s jinými fanoušky, 

kamarády, či rodinou (FUNK, 2008). To znamená, že lidé chodí na stadiony, aby 

se setkávali s jinými lidmi, s nimiž mají společný zájem, byli součástí nějaké skupiny 

a společně tým podporovali. Pro mnohé je to také příjemný způsob setkání s přáteli 

či rodinou.  

Druhým zmíněným motivem je výkon, kdy diváci navštěvují utkání osobně, aby si užili 

ladnost, eleganci a dovednosti předvedené sportovními hvězdami (FUNK, 2008). 

Fanoušky motivované výkonem přiláká na stadion především sportovní výkon samotný, 

tedy to, jak si sportovní tým vede z pohledu sportovního. Negativum tohoto motivu je, 

že tento typ fanoušků může odradit série neúspěchu, a ti pak mohou přestat nadále 

na stadion chodit. 

Třetím zmíněným motivem je vzrušení neboli intelektuální stimulace. V tomto případě je 

motivací nejistý výsledek, podívaná v podobě doprovodných aktivit aj. (FUNK, 2008). 

Vzrušení může být spojeno nejen s překvapivým výkonem či výsledkem, ale také 
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s poutavým doprovodným programem, díky němuž se divák dostane 

do soutěže s možností výhry hodnotných cen. 

Obdiv je dalším motivem k návštěvě sportovních zařízení. Lidé navštěvují sportovní 

soutěže z důvodu výsledku a pocitu „zvládnutí“, což v důsledku zvyšuje sebevědomí 

(FUNK, 2008). Přestože tento motiv je běžný spíše u aktivního než pasivního sportu, 

i u diváků k tomu může dojít. Stanou se fanouškem „tělem i duší“ a cítí se být součástí 

týmu.    

Posledním zmíněným motivem je rozmanitost, duševní pohoda. Jednotlivci hledají 

ve sportovních událostech možnost úniku z každodenní rutiny, která stresuje (FUNK, 

2008). Pro návštěvníky se jedná o rozptýlení a útěk od problémů běžného života. 

Na stadionu při fotbale se mohou uvolnit, třeba i slovně, což jim jejich povolání nemůže 

nabídnout.  

To, že existují různé motivy k účasti neznamená, že každý člověk má pouze jeden. Motivů 

může být několik a mohou být různě kombinovány. Přestože výkon je pravděpodobně 

jedním z nejsilnějších důvodů, ani ostatní nejsou zanedbatelné. Je důležité znát motivy 

návštěvníků a snažit se jim porozumět a poskytnout jim pestrou nabídku.  

3.5 CRM 

Důležitou součástí je také CRM, z anglického „Customer Relationship Management“, 

tedy řízení vztahu se zákazníkem. Jedná se tedy o vztah mezi zákazníky, v případě 

sportovního klubu fanoušky, a klubem.  

V případě sportu je CRM odlišné od nesportovního prostředí ve dvou hlavních bodech. 

Prvním je citové pouto fanouška s klubem, díky čemuž mohou, ale nemusí fanoušci 

poskytnout své názory a osobní údaje. Druhým je to, že fanouškem je člověk celý život 

a nestává se, že by se rozhodl změnit klub, jako např. v případě změny značky oblečení 

(JANČA, 2014). 

Právě kvůli odlišnostem ve sportu oproti jiným odvětvím ADAMSON, JONES a TAPP 

(2005) uvádí pojem „Fan Relationship Management“, tedy řízení vztahu s fanouškem.  

Vztah s fanoušky je velmi důležitý a může být užitečný v mnoha směrech. Jak uvádí 

JANČA (2012) „funkční CRM program pomáhá klubům nejen komerčně vytěžit stávající 

fanouškovskou bázi, podpořit ticketing, ale také posílit věrnost fanoušků a jejich 
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identifikaci s klubem“. Identifikace s klubem povede k vyšší návštěvnosti na stadionech. 

To se následně projeví také v příjmech klubu. 

3.6 Fotbalové utkání jako produkt pro marketing 

Tato kapitola nastiňuje zajímavé příklady tvorby produktu tohoto typu v několika 

evropských klubech.  Zaměstnanci klubu se snaží poskytnout co nejlepší zážitek 

fanouškům, přesvědčit je k opakované návštěvě a k utracení co největšího množství 

peněz. 

PSG a Olympique Lyon 

Prohlídky stadionu jsou běžné na stadionech po celém světě. Fanoušci mají možnost 

podívat se do útrob stadionu, šaten, místnosti na tiskovou konferenci apod. Možnost 

podívat se, kde se hráči připravují je zcela jistě zajímavá, ale asi málokoho osloví natolik, 

aby prohlídku absolvoval opakovaně na jednom stadionu. 

K běžným prohlídkám zařadili PSG a Olympique Lyon netradiční způsob, jak fanoušky 

nalákat na stadion znovu a získat tím další prostředky do klubového rozpočtu. Inspirovali 

se únikovými hrami. Na hodinu je skupina lidí uzavřená v místnosti či objektu 

a na základě různých indicií a úkolů se musí dostat ven (ŠIŠMA, 2017). Vzhledem 

k velkému počtu místností na stadionu a současně s tím i možností zadaných úkolů, 

je opakovaná návštěva v tomto případě pravděpodobnější.  

Manchester City 

Během fotbalových zápasů na stadionu se objevují roztleskávačky, hlasatelé, hudební 

skupiny či maskoti. Na Etihad stadium, domácím stadionu Manchesteru City, je snaha 

vytvořit atmosféru ve dvou liniích (EDENSOR, 2015).  

První z nich je snaha vytvořit místo, kde se fanoušci budou cítit součástí klubu. Vytvořená 

je „fanouškovská zóna“ v blízkosti stadionu nazvaná „City Square“, kde se mohou před 

zápasem setkávat s ostatními a probírat předzápasové diskuze. Snahou je přivést fanoušky 

dohromady a vytvořit pocit vzrušení ještě před zápasem. Místo současně obsahuje také 

fotky a texty současných i minulých hráčů. Zajímavostí také je, že na jednom místě jsou 

zobrazena jména všech majitelů sezónních permanentek. 

Druhou je podpora intenzivnější atmosféry uvnitř stadionu. Pouštění motivační hudby 

při vstupu hráčů na hřiště, zpívání fanoušků. Při večerních důležitých utkáních světla jsou 
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ztlumena a na LED obrazovkách jsou vyobrazeny modré měsíce, které vyvolávají pocit 

očekávání. Dále jsou diváci vybaveni kartičkami za účelem vytvoření obrovského 

obrázku (chorea), jsou vybaveni šálami a vlajkami v rozhodujících zápasech a žádáno 

je nošení modrého oblečení. 

City Square nabízí živou zábavu dvě a půl hodiny před začátkem utkání. Jsou tam 

umístěné velkoplošné obrazovky, bar a kavárna. Každý týden tam probíhá živé 

vystoupení hudební kapely. Součástí jsou také různé hry o věcné ceny. Tato fanzóna 

zavírá 15 minut před začátkem, po skončení utkání je však znovu k dispozici 

pro pozápasový rozbor. Na stadionu o poločasové pauze probíhá živá zábava v podobě 

football freestyle. Součástí poločasového programu je také setkání s bývalý hráči či různé 

interaktivní zábavné soutěže (MANCHESTER CITY FC, 2018). 

Bayern Mnichov 

Jednu specialitu týkající se placení mají v Allianz Aréně, stadionu FC Bayernu Mnichov. 

V případě, že si fanoušci chtějí zakoupit občerstvení na stadionu, či zaplatit za parkování, 

musí disponovat speciální kartou ArenaCard, na kterou si musí předem vložit peníze. 

Její pořízení je však zdarma. Pro majitele sezónních permanentek je tato karta součástí 

permanentky samotné. Vstupní systém rozpozná, že majitel karty má vstupné na celou 

sezónu a dostane se tak na stadion (ALLIANZ ARENA, 2018).  

Tato forma placení jistě vyžaduje zvyk, jelikož si fanoušci musí pořídit tuto kartu a vložit 

na ní peníze předem, bez toho si nic nekoupí. Na druhou stranu je v tom velká výhoda, 

a to z toho důvodu, že se na stadionu při nákupu občerstvení o poločase zkrátí čas 

strávený ve frontě, jelikož stačí při výdeji jídla, respektive pití, pouze přiložit čipovou 

kartu. Žádné placení v hotovosti a vracení nazpět ani zadávání pinu jako v případě placení 

platební kartou tedy nezdržuje. V českém prostředí je toto známé například z aquaparků 

s tím rozdílem, že se platí až při odchodu. 

Benfica Lisabon 

Na stadionu Estadio da Luz, kde hraje Benfica Lisabon svá domácí utkání, 

se před zápasem proti Sportingu Lisabon uskutečnila jedna zajímavá podívaná, která ještě 

dlouho po uskutečnění kolovala internetem.  

Předzápasového programu se chopil hlavní sponzor, Emirates Airlines, a představil 

tzv. safety instruction, tedy bezpečnostní opatření známá především z paluby letadla. 
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Na trávník vstoupily letušky a stejným stylem podávání bezpečnostních instrukcí 

běžných v letadle začaly diváky informovat o počtu východů, míst k sezení, či základních 

pravidlech fotbalu. Dále vysvětlovat, jakým způsobem fandit, zacházet s šálou, nebo jak 

oslavovat gól (EMIRATES, 2015). 

Toto je také jedna z možností, jak zajistit zajímavý program pro diváky. Sponzoři se díky 

tomu ještě více zviditelní, jelikož diváci budou svůj zážitek sdílet s přáteli. Na druhé 

straně se doprovodný program zpestří.  

Juventus Turín 

Zajímavý poločasový program vytvořil také Juventus ve spolupráci s jedním ze sponzorů, 

konkrétně Philips. Ten jakožto oficiální osvětlovací partner turínského klubu předvedl 

o poločasové přestávce zápasu proti Interu Milán světelnou show. Při té na travnatou 

plochu promítal logo Philips a jiné obrazce, světla byla různě zapínána a vypínána 

(JUVENTUS, 2017). Podobný scénář je často vidět na hokejových stadionech v NHL, 

kdy se celá aréna zhasne a promítá se nějaký obsah na ledovou plochu. 

Zmíněná show byla aktivací sponzoringu, na ploše promítané logo Philips mělo za cíl 

především upoutat pozornost na tuto společnost. Nicméně Juventus v této show pokračuje 

i v dalších zápasech. Různé kombinace světel a jejich intenzity využívají například 

při hlášení sestavy domácího týmu. 
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4 METODIKA PRÁCE 

V této kapitole je přiblížen proces výzkumu zabývající se diváky domácích utkání Sparty 

Praha a jejich postoji a názory týkajícími se jednotlivých prvků marketingového produktu 

fotbalového utkání.  

Marketingový výzkum je „systematické navrhování, sběr, analýzu a reportování dat 

a zjištění souvisejících s určitou marketingovou situací, před kterou společnost stojí“ 

(KOTLER a KELLER, 2013, s. 132). Marketingovou situací je zde fotbalové utkání jako 

produkt, jehož vylepšení má za cíl zvýšit spokojenost diváků na domácím stadionu 

Sparty.  

BABIN a ZIKMUND (2015) za marketingový výzkum považují aplikaci vědeckých 

metod ve snaze najít pravdu o marketingových jevech. Mezi tyto aktivity dle nich patří 

definování příležitostí i problémů, ohodnocení nápadů, nebo sledování výkonu. Tyto 

kroky byly nezbytné k vytvoření návrhů na zlepšení využívání prvků marketingového 

produktu. Jednotlivé kroky marketingového výzkumu ukazuje obrázek 4 níže. 

Obrázek 4: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Přibová (1996) 

Určení cíle výzkumu

Definování výzkumného problému
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Sběr dat

Zpracování a analýza dat

Zpracování a prezentace závěrečné práce
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4.1 Cíl výzkumu 

V první řadě bylo důležité si stanovit cíl výzkumu, respektive výzkumný problém a vědět, 

k čemu výzkum bude sloužit a co má přinést. 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit názory a postoje diváků na jednotlivé prvky 

sportovního produktu fotbalového utkání AC Sparty Praha a na základě výsledků vytvořit 

doporučení a návrhy ke zlepšení těchto prvků. 

4.2 Zdroje dat 

Dalším krokem marketingového výzkumu bylo určení zdrojů dat. Data mohou být buďto 

primární nebo sekundární.  

Primární data jsou data, která jsou sbírána záměrně pro určitý problém (WIIDS 

a DIGGINES, 2009). V minulosti pro stejný účel nebyla sbírána nebo nejsou aktuální 

či vyhovující. Naopak sekundární data jsou již dříve sebraná data.  

Pro tento výzkum byla použita primární data. Přestože již nějaký výzkum zde proveden 

byl, bylo vhodnější přizpůsobit dotazník aktuálním podmínkám a požadavkům vedení 

Sparty. 

4.3 Metody a techniky sběru dat 

Aby byl výzkum proveden efektivně a výsledky ukazovaly to, co mají, bylo nutné zvolit 

vhodné metody a techniky sběru dat. Nejprve bylo třeba určit, zda se jedná o kvalitativní 

či kvantitativní výzkum. 

Kvalitativní výzkum zkoumá motivy, příčiny a postoje. Jde tedy více do hloubky. 

Na druhé straně kvantitativní výzkum zjišťuje odpověď na otázku „kolik“ – zkoumá 

počet lidí s určitým názorem či postojem. Nejde o hloubku, jako spíše o četnost některých 

názorů (TAHAL a kol., 2017). 

V případě kvantitativního či jednoduššího kvalitativního výzkumu se jedná o metody 

pozorování, dotazování a experiment (KOZEL a kol., 2006). Technikami jsou konkrétní 

způsoby zjišťování informací u jednotlivých metod.  

Pro účely této práce byl využit smíšený výzkum, tedy kombinace kvalitativního 

a kvantitativního. U kvantitativního byly použity metody pozorování a dotazování. 
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Konkrétní techniky jsou rozebrány v následujících podkapitolách. Z kvalitativního bylo 

použito interview, tedy rozhovor, a pozorování. 

4.3.1 Dotazování 

Dotazování má čtyři základní techniky – písemné, osobní, telefonické a elektronické. 

Každá technika má své výhody a nevýhody, které je třeba zvážit před rozhodnutím, kterou 

zvolit.  

Pro tento výzkum bylo zvoleno elektronické dotazování, které se jeví jako nejlepší řešení. 

Důvodem jsou výhody, které uvádí KOZEL, MYNÁŘOVÁ a SVOBODOVÁ (2011), 

a to nízké náklady, adresnost, dostatek času na odpověď či jednoduchost vyhodnocování. 

Navíc odpovědi diváků nebyly v případě špatného výkonu tolik ovlivněné jejich 

aktuálním rozpoložením.  

Naopak hlavní nevýhodu tito autoři vidí v důvěryhodnosti této techniky. Ta však byla 

zajištěna oficiální distribucí dotazníku ze strany Sparty. Navíc dotazník byl posílán 

elektronicky lidem zaregistrovaným v databázi Sparty, a tak dotazník obdrželi pouze její 

fanoušci. 

Tvorba dotazníku 

Podle FORETA a STÁVKOVÉ (2003) by dotazník měl splňovat dvě kritéria. Měl by být 

účelově technický, což znamená, že otázky jsou kladeny tak, aby respondent na ně mohl 

co nejpřesněji odpovídat a výzkumník doopravdy zjistil to, co potřebuje. Druhým 

kritériem je kritérium psychologické, které nám říká, že podmínky k vyplňování by měly 

být co nejpříznivější a úkol by měl být snadný, což napomáhá k pravdivým odpovědím. 

Na základě výše zmíněných kritérií byl vytvořen dotazník a rozmyšlena technika. 

Dotazník obsahuje jak otevřené, uzavřené i polouzavřené možnosti odpovědí, 

což usnadňuje možnost výběru, ale zároveň nechává možnost respondentům říci svůj 

názor. Dotazník byl šířen elektronicky, díky čemuž mohli respondenti odpovídat 

z pohodlí domova a nebyl na ně vytvářen nějaký tlak.  

Operacionalizace 

Operacionalizace je v sociologické encyklopedii definována jako „převod výzkumného 

problému do empiricky šetřitelné (testovatelné) podoby“ (BURIÁNEK, 2017). 
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Jde o rozklad výzkumných souborů na menší, měřitelné znaky, což bylo podstatné 

k tvorbě dotazníku.  

Následující obrázek 5 znázorňuje operacionalizaci sportovního produktu AC Sparty 

Praha v den utkání. Poslední část operacionalizace je následně využita k sestavení 

dotazníku. 

Obrázek 5: Operacionalizace produktu fotbalového utkání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pilotáž 

Pilotáž neboli předvýzkum, byla nezbytná část marketingového výzkumu. Jednalo se 

o ověření, zda byly otázky kladeny správně, srozumitelně, ale také aby respondent našel 

nejvhodnější odpověď a vždy byl schopen co nejpřesněji uvést svůj názor či postoj. 

Proto bylo důležité dotazník distribuovat mezi pár fanoušků, se kterými byl dotazník, 

co se týče srozumitelnosti položených otázek a možností odpovědí, konzultován. 

Před distribucí byla provedena pilotáž s pěti návštěvníky domácích utkání a z jejich 

strany po vyplnění vyžadována zpětná vazba co se týče srozumitelnosti otázek, vhodnosti 

nabídek odpovědí apod. Na základě toho byla u otázky č. 4 doplněna možnost 

bez dokončeného vzdělání v případě, že by dotazník vyplňoval například někdo 

ze základní školy. Dále u otázky č. 8, která zjišťovala nejčastější formu využívání 

vstupenek, bylo přidáno do otázky upřesňující slovo „nejčastěji“ a přidána možnost „jiná“ 

k co nejsnadnějšímu výběru odpovědi. Poslední úprava na základě pilotáže proběhla 

u otázky č. 26 ohledně hodnocení doprovodného programu. Zde respondenti by často rádi 

zvolili odpověď „průměrné“. Tato možnost však zařazena nebyla, a to z důvodu, aby 

se přiklonili na jednu či druhou stranu. Nicméně možnosti „nadprůměrný“ 

a „podprůměrný“ byly upraveny na „spíše nadprůměrný“ a „spíše podprůměrný“, 

což by jim výběr mohlo alespoň o trochu usnadnit. 

4.3.2 Pozorování 

Vedle dotazování probíhalo také pozorování. Pozorovanými jevy byly části fotbalového 

produktu stejně jako v případě dotazníku.  

Pozorování bylo přímé, tedy bez využití techniky. Dále osobní, kdy se výzkumník 

pozorování sám zúčastnil, v přirozených podmínkách. Také nestrukturované, 

což znamená, že nebylo předem dáno na co konkrétně se zaměřit, byl brán v potaz celý 

produkt fotbalového utkání. 

Záznam pozorování je k nahlédnutí v příloze 1. 

4.3.3 Interview  

Metodu rozhovoru řadí HENDL (2005) mezi metody kvalitativní. Při využití této metody 

výzkumník vybere na začátku téma a základní otázky, které lze však během výzkumu 

upravovat a doplňovat.  
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K účelům tohoto výzkumu byly provedeny dva rozhovory s marketingovými experty 

z oblasti fotbalu. Jedním byl Tomáš Pata z agentury STES, která má na starosti marketing 

české fotbalové reprezentace. Druhým pak Tomáš Křivda, již bývalý marketingový 

ředitel AC Sparty Praha, nicméně stále v menší míře v klubu fungující. Ke změně 

na postu ředitele došlo v minulých měsících, a tak by rozhovor s novým ředitelem nebyl 

úplně vhodný, jelikož se s prostředím stále ještě seznamuje a nemá takový přehled 

o aktivitách minulých.  

Pro oba rozhovory byly vytvořeny okruhy otázek, nicméně rozhovor přinesl jiné, 

doplňující otázky a nebyl tak pevně strukturovaný. Přepis obou rozhovorů je k nalezení 

v příloze 2, respektive 3. V obou případech byl probrán také dotazník k zajištění jeho 

validity. 

Rozhovor s Tomášem Patou měl za cíl získat informace a možnostech marketingu 

v oblasti fotbalu v den utkání, především na úrovni reprezentace, kterou se STES zabývá. 

Nicméně v rozhovoru byly probrány možnosti aplikace na klubovou úroveň. Dotazník 

hodnotil kladně, navrhl zařazení otázky týkající se parkování v okolí Generali Arény. 

Rozhovor s Tomášem Křivdou měl za účel zjistit aktuální stav a možnosti při realizaci 

doporučení do budoucna. Zajímavým zjištěním při rozhovoru byl jistě fakt, že stadion 

projde v následujících pár letech rekonstrukcí, a tak bylo možné vzít podněty fanoušků 

a doporučení zmíněné dále v této práci na zřetel. Návrhy se navíc mohou týkat i větších 

stavebních úprav, které by za normální situace nebylo možné realizovat. 

Dále s ním měla být diskutována vhodnost, respektive nevhodnost otázek, možnost 

přidání otázek, jejichž odpovědi fanoušků by byly pro klub zajímavé a mohly by s nimi 

dále pracovat. A v neposlední řadě pomoc při distribuci dotazníku, který tak získal 

na důvěryhodnosti a potenciální respondenti pravděpodobně byli ochotnější dotazník 

vyplnit. Všechny věci týkající se dotazníku odkázal na marketingové oddělení zabývající 

se prací s daty.  

S marketingovým oddělením byly diskutovány vhodnosti otázek a konstrukce dotazníku. 

S rozesláním dotazníku jménem Sparty souhlasili, ale proto musel být dotazník částečně 

upraven. Jako nevhodnou považovali otázku týkající se sportovního výkonu, 

pravděpodobně i vzhledem k aktuální situaci v klubu ohledně výsledků a situace kolem 

trenéra. Na základě jejich žádosti byla tedy vymazána. Naopak byly přidány otázky č. 5 

„Jak dlouho již navštěvujete domácí utkání AC Sparty Praha“, dále otázky č. 18 a 19 
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týkající se možností parkování, respektive způsobu dopravy. Dále otázka č. 20 tázající se 

na stojany pro kola. Tuto možnost aktuálně ve Spartě zvažují a chtějí proto znát názor 

diváků. Zajímají je také konkrétní názory ohledně doprovodného programu, proto byla 

zařazena otázka č. 27. Vhodnost ostatních otázek potvrdili.  

4.4 Určení velikosti vzorku 

Výzkumným souborem tohoto marketingového výzkumu byli fanoušci Sparty. 

Na základě dohody s marketingovým oddělením Sparty byli dotazováni všichni fanoušci, 

které mají v databázi. Data byla získána při prodeji permanentek, dětského členství, 

z eshopu, událostí (např. Letenská míle), formulářů na webu či z mobilní aplikace. 

Databáze obsahuje něco málo přes 43 tisíc kontaktních údajů, z toho aktivních kolem 

20 tisíc.  

Dotazovanými tak byly nejen majitelé permanentek v probíhající sezóně 2017/2018, kteří 

navštěvují domácí utkání častěji a mohou velmi dobře hodnotit celkový produkt, 

tj. nabízené služby, chování personálu apod., a navíc i jeho změnu v čase, ale také 

příležitostní fanoušci, jejichž názor je rovněž velmi důležitý. Díky tomu bylo možné 

zjistit hlavní důvody, proč nechodí častěji a snažit se je přesvědčit k tomu, 

aby navštěvovali domácí utkání s vyšší frekvencí. Slepým odhadem byla určena velikost 

vzorku 300.  

Získaná data odpovídají jak názorům a postojům stálých diváků, kteří jsou pravidelnými 

návštěvníky a které chce Sparta „odměnit“ co nejlepším servisem za jejich návštěvu, 

tak i divákům příležitostným, kteří nebyli spokojeni s některou z částí produktu 

a zkvalitnění produktu je může přesvědčit k častější návštěvě.  

4.5 Sběr dat 

Sběr dat byl naplánován po zahájení jarní části sezóny 2017/18 a to elektronickou formou. 

To umožnilo divákům větší soustředěnost, jelikož dotazník vyplňovali doma 

či v kanceláři. Navíc dostatek času na rozmyšlenou společně s absencí bezprostředního 

ovlivnění výkonem mělo vést k větší objektivitě. 

Dotazník byl rozeslán marketingovým oddělením Sparty formou odkazu v newsletteru 

(viz příloha 4). Odeslán byl 7. 3. 2018 společně s informacemi ohledně dalšího zápasu. 

Na základě zkušeností marketingového oddělení Sparty bylo určeno, že výzkum bude 
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probíhat po dobu pěti dnů. Za tuto dobu mail s newsletterem otevřelo 4771 lidí a z toho 

556 otevřelo odkaz s dotazníkem, což znamená přes 11 % úspěšně oslovených. Celkem 

ke zpracování bylo celkem 501 dotazníků.   

4.6 Zpracování a analýza dat 

Po sběru dat bylo nutné je zpracovat a vytvořit z nich srozumitelný celek. Následovalo 

vyhodnocení dat do přehledných grafů, které zobrazují četnost odpovědí. Na základě toho 

šlo vytvořit doporučení vedoucí k vyšší spokojenosti fanoušků.  

Při zpracování dat byly využity následující statistické metody: 

- Absolutní četnost, tj. celkový počet výskytu určité hodnoty 

- Relativní četnost, tj. podíl výskytu určité hodnoty na celku (udáváno v %) 

- Aritmetický průměr, tj. součet všech hodnot dělený jejich počtem 

- Modus, tj. nejčastěji se vyskytující hodnota 

- Medián (50 % kvartil), tj. prostřední hodnota při vzestupném seřazení hodnot 

- Dolní kvartil (25 %), tj. nejmenších 25 % dat 

- Horní kvartil (75 %), tj. nejmenších 75 % dat 

- Rozptyl, tj. rozptýlení hodnot od průměru 

K přehlednějšímu zobrazení hodnot, kvartilů a průměru byl použit krabicový graf, 

viz obrázek 6. 

Obrázek 6: Krabicový graf 

 

Zdroj: Hendl (2006) 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Představení AC Sparty Praha 

Oficiálním názvem AC Sparta Praha fotbal, a.s. je historicky nejúspěšnějším fotbalovým 

klubem v českých dějinách. Byl založen v roce 1893 ještě s názvem Athletic Club 

Královské Vinohrady. Od té doby změnil název celkem devětkrát a zaznamenal mnoho 

úspěchů na domácí i mezinárodní scéně (SPARTA, 2018).  

V nejvyšší domácí soutěži tento klub získal 12 ligových titulů v historii České republiky, 

připočteme-li tituly z dob Československa, vyšplhá se číslo na 36. Ve sbírce má také 

20 trofejí Českého poháru a poháru ČMFS a 8x získala Československý pohár. Navíc 

je pravidelným účastníkem prestižních evropských soutěží, Evropské ligy či Ligy Mistrů 

(SPARTA, 2018). 

Přestože jeho klubové barvy jsou modrá, žlutá a červená, typickou barvou dresů je rudá. 

Domácím stadionem je Generali Aréna nacházející na Letné v Praze. V areálu je kromě 

stadionu i tréninkové hřiště. 

5.2 Analýza prvků produktu fotbalového utkání  

V následujících kapitolách budou analyzovány jednotlivé prvky produktu fotbalového 

utkání Sparty.  

5.2.1 Sportovní výkon 

Aktuálně probíhající sezóna 2017/18 zatím moc zdařilá není. V létě se hlavním trenérem 

stal Andrea Stramaccioni. Přestože tento italský trenér si do týmu přivedl mnoho posil 

a utratil kolem 250 milionů korun, po podzimní části se Sparta umístila až na pátém místě 

s osmnáctibodovou ztrátou na vedoucí Viktorii Plzeň.  

Přes neúspěšný podzim, jasnou ztrátu možnosti vyhrát domácí ligu a vypadnutí 

z evropských soutěží, ustál zahraniční trenér svou pozici, a navíc dostal peníze na další 

změnu kádru. Od toho si fanoušci zcela jistě slibovali zlepšení výkonu v jarní části a útok 

na druhé místo, zajišťující účast v Lize Mistrů. Po třech kolech jarní části však tým získal 

pouze 5 bodů a trenér byl odvolán. Nahradil ho Pavel Hapal.  
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5.2.2 Stadion 

Stadion je ovlivněn především technickými parametry a jeho vybavením. Některé mají 

přímý vliv na diváka, jiné nikoliv. 

Lokace stadionu a přístupové možnosti 

Stadion Sparty se nachází na adrese 170 00 Praha 7, třída Milady Horákové 1066/98. 

Je velmi dobře dostupný, a to jak autem, tak i hromadnou dopravou.  

V docházkové vzdálenosti se nachází stanice metra A Hradčanská a metra C Vltavská, 

chůze trvá kolem deseti, respektive třiceti minut. Navíc přímo u stadionu je stanice 

tramvaje „Sparta“, do které jedou tramvaje z obou stanic metra, konkrétně linky 1, 8, 25 

a 26 z Hradčanské a 1, 12 a 25 z Vltavské. Pro cestování vlakem se nejbližší stanice 

„Praha-Dejvice“ u stanice metra Hradčanská. 

Pro fanoušky dopravující se osobním automobilem se přímo vedle stadionu nachází vjezd 

do tunelu Blanka, který jedním směrem vede do Troji a druhým na městský okruh 

začínající ve Střešovicích. Přes ulici naproti stadionu se na Letenské pláni nachází 

parkoviště, které umožňuje stání pro 120 autobusů a 1200 aut. Navíc v nedávné době bylo 

vybudováno podzemní parkoviště o kapacitě 800 míst, z nichž 315 je určeno 

pro rezidenty Prahy 7. Parkovat se dá mimo jiné i v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací 

zóny. O víkendu je parkování zdarma. 

Technické parametry a vybavenost stadionu 

Celková kapacita stadionu je 18 887 (2 500 míst je určeno pro diváky soupeře), z toho 

18 185 má divácká tribuna, 702 VIP sekce. Pro média je vyhrazeno 80 míst (SPARTA, 

2018). 

Stadion je rozdělen do pěti částí, které jsou podle předpisů UEFA odděleny plotem, každý 

má svůj vlastní vchod a také pokladnu. Vstup č. 1 je dostupný z ulice Milady Horákové, 

vstupy č. 2-5 z ulice U Sparty, přičemž vstup č. 5 je určen pro diváky hostujícího mužstva. 

V každém této části se nachází WC, stánky s občerstvením s příslušnými stolky 

a lavicemi. Stánky se suvenýry jsou dva. Jeden se nachází u vchodu 1 a druhý u vchodu 

2 a 3, které jsou mezi sebou průchozí. 

Stadion je dále rozdělen do 94 sektorů, přičemž dolní sektory jsou označeny písmenem 

D a horní H. Hlavní tribuna pak obsahuje písmeno A, viz příloha 5 - Plánek stadionu. 
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Hrací plocha má rozměry 105x68m a splňuje tak předpisy UEFA pro všechna finálová 

utkání pod jejich záštitou a doporučený rozměr pro stadiony, kde se mohou hrát zápasy 

FIFA a UEFA. I další technické parametry, jako je prostor za postranní čárou, vyhovují 

předpisům FIFA (SPARTA, 2018).  

Stadion se na současném místě nachází od roku 1921 a od té doby prošel mnoha změnami. 

K poslední velké úpravě došlo v roce 1994, kdy byl stadion kompletně zrekonstruován 

a dostal stávající podobu. V následujících letech docházelo k menším úpravám, nejen 

vzhledem k požadavků FIFA či UEFA, i ke zvýšení komfortu diváků (SPARTA, 2018). 

V roce 2005 proběhla kompletní rekonstrukce osvětlení stadionu, hrací plochy, 

tak i tribuny a ochozů. Intenzita osvětlení v současné době představuje 1600 luxů 

(SPARTA, 2018). 

V roce 2011 došlo k nainstalování vyhřívání plochy a třicet zavlažovačů. Obojí je možné 

ovládat počítačem i ručně (SPARTA, 2018).  

Ke zvýšení komfortu diváků přispěla v letech 2010 a 2011 instalace infračervených zářičů 

na protější tribuně, a to za spolupráce společnosti Pražská plynárenská a.s., po které také 

nese název „Vyhřívaná tribuna Pražské teplárenské“ (SPARTA, 2018). 

Zajímavostí je také existence Wi-Fi připojení přímo na stadionu, na kterou se může 

připojit každý fanoušek přítomný na stadionu.  

Stadion také obsahuje dvě velkoplošné obrazovky umístěné v protilehlých rozích, a tak 

jsou snadno viditelné pro všechny fanoušky na stadionu. 

5.2.3 Bezpečnost 

Bezpečnost při fotbalových utkání, jak již bylo zmíněno dříve, je zajišťována 

pořadatelem. 

Pořadatelé a ochranka jsou opatřeni reflexními vestami žluté, respektive oranžové barvy. 

Ti před vstupem na stadion kontrolují nejen vstupenky, ale také obsah kapes a tašek. 

Mezi zakázané předměty patří například zbraně, spreje, lahve, alkoholické nápoje, tyče 

na vlajky a jiné. V případě porušení je viník povinen zaplatit pokutu ve výší 25 000 Kč. 

Bezpečnost zajišťuje externí agentura na základě smlouvy se Spartou. Činnost agentury 

zajišťuje bezpečnostní manažer, který je zaměstnancem Sparty. Sparta se však podílí 

na školení personálu, spolupráci s policií, záchrankou a hasiči.  
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Jelikož se jedná o veřejnou akci s velkým počtem diváků, musí policie ze zákona 

z preventivních důvodů situaci monitorovat. Navíc nově může být přítomná i na stadionu, 

pokud to charakter akce a jeho rizikovost vyžaduje. 

Několik týdnů před utkáním se sejdou zástupci jednotlivých složek (policie, hasičů, 

záchranné služby a bezpečnostní agentury) a vymění si informace. Finální schůzka 

probíhá cca 3 dny před utkáním. 

5.2.4 Doprovodný program  

Doprovodný program se může v závislosti na utkání měnit. Nezáleží pouze na tom, 

zda se hraje utkání ligové či pohárové v rámci Evropy, kde jsou pravidla striktnější. 

Závisí také na tom, co pro aktuální utkání vymyslí vedení Sparty, její partneři, či zda jsou 

nějaké požadavky ze strany vedení ligy. 

Příklad doprovodného programu vypadá takto: 

Před utkáním 

- Přivítání diváků moderátorem 

- Hudba televize Óčko 

- Rozdávání dárků se symbolikou Sparty s pozvánkou na poločasovou soutěž 

- Představení obou týmů 

- Vstup vlajkonošů na hrací plochu  

- Velkoplošná obrazovka – video o Spartě 

- Statistika vzájemných soubojů 

- Puštění hymny Sparty s textem na velkoplošné obrazovce 

- Odlišný program v závislosti na části stadionu 

o U vchodu č. 5 – soutěž Sazka Bet (při předání emailu hostesce okamžité 

zobrazení výhry, kterou je možné získat po dokončení registrace doma) 

o Rodinná tribuna – minirána – střelba míčky na branku, „zápasová” 

fotostěna, odborný dohled na děti, nekuřácké prostředí, dárky pro děti, 

čtenářský koutek Albatros, SPARTA RACE – závody na koloběžkách, 
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posílení pořadatelské a bezpečnostní služby, autogramiáda hráčů a hráček 

A-týmu 

Během utkání 

- Opakované záběry branek na velkoplošné obrazovce 

- Informace o událostech zápasu (branek, karet, střídání) moderátorem 

i na velkoplošné obrazovce  

- Při vstřelené brance některým z hráčů Sparty moderátor 3x hlásí jméno a diváci 

přidávají příjmení 

V poločase 

- Soutěž (v nožičkách či jiných fotbalových dovednostech) o věcné ceny 

- Při některých utkáních zápas mladých Sparťanů 

- Hudba 

Po utkání 

- Oznámení výsledků dalších utkání daného kola 

- Informace o dalším utkání Sparty 

- Pozvánka na následující domácí utkání Sparty 

- Rozloučení s diváky 

- Hudba  

5.2.5 Doprovodné služby 

Mezi hlavní doprovodné služby patří prodej občerstvení a suvenýrů na stadionu. 

Prodej občerstvení 

V každé části stadionu, tedy při vstupu jakýmkoliv vchodem, se nachází několik stánků 

s občerstvením. Celkový počet stabilních stánků je 18. Ty nabízejí nejrůznější jídlo a pití. 

Na běžná utkání se čepuje alkoholické pivo, na rizikové, tzn. se Slavii, Plzní, Ostravou 

a zápasy evropských pohárů se prodává pouze pivo nealkoholické. Z jídla 

je nejprodávanějším artiklem klobása a cigáro v bagetě. K dostání jsou také další sladké 

a slané pochutiny, celkový výčet se nachází v příloze 6, včetně jednotlivých cen. 
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Kromě běžných stánků s občerstvením jsou na stadionu také rozmístěné mobilní stánky, 

jejichž celkový počet se liší v závislosti na předpokládané návštěvnosti. 

Více vypovídající, než je počet stánků, je počet pokladních míst, kde si fanoušci mohou 

objednat a zaplatit. Těch může být na stadionu při utkáních s návštěvností atakující 

maximální obsazenost až 65. 

Navíc má na stadionu své malé stánky rozmístěný také McDonald’s, a to celkem čtyři. 

V těchto stáncích je nabízena Coca-Cola a Cheeseburger. 

Prodej suvenýrů 

Oficiální fanshop se nachází na rohu stadionu, kde se sbíhají ulice Milady Horákové 

a U Sparty. Ten nabízí velké množství suvenýrů od oficiálních dresů přes sportovní 

oblečení po drobné předměty všeho druhu se sparťanskou tématikou. Otevřen je v pondělí 

12-18, od úterý do pátku 9-18. V den utkání je otevřen tři hodiny před utkáním a zavírá 

většinou hodinu po utkání v závislosti na zákaznících. 

Na stadionu jsou situovány další dvě prodejní místa, jeden u vchodu č. 1, další u vchodu 

č. 2 a 3 které jsou mezi sebou průchozí.  

5.3 Vstupenky 

Elektronická vstupenka je přehledná, design je jednoduchý, přesto poutavý. 

Pod vstupenkou se nachází mapa stadionu, která usnadňuje orientaci. Obsahuje všechna 

důležité prvky od názvů ulic, tramvajové zastávky, umístění vchodů, až po fanshop 

či umístění vyhřívané tribuny (viz příloha 7).  

Distribuce 

Na utkání lze vstupenky koupit různými způsoby. Prvním z nich je online přes stránky 

Ticketportal. Při nákupu lze vstupenku následně vyzvednout v jakémkoliv výdejním 

místě Ticketportal v ČR anebo si ji vytisknout doma. 

Druhým způsobem je nákup v předprodeji v zákaznickém centru na stadionu. 

To je otevřeno v den utkání dvě hodiny před začátkem. V týdnu se otvírací doba liší 

v závislosti na tom, zda se hraje o víkendu hraje utkání v Generali Aréně či nikoliv, 

zpravidla má však otevřeno středy, čtvrtky a pátky v odpoledních hodinách. 
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Posledním způsobem je nákup na pokladnách, kde lze vstupenky zakoupit pouze v den 

utkání. Pokladny otevírají 3 hodiny před začátkem zápasu. Tento způsob je využíván 

především turisty. Ostatní fanoušci jej nakupují online či v předprodeji. 

Cena 

Ceny vstupenek pro dospělé se v závislosti na utkání a sektoru pohybují od 170 do 390 

korun. Děti do 110 cm jsou zdarma, ovšem bez nároku na sedadlo. Na rodinnou tribunu 

platí členové KIDS a TEEN CLUB 100 Kč. Lidé s platnou kartou ZTP mají 50% slevu 

na vstupenku. Tabulka s cenami je k nalezení příloze 8. 

Cena permanentek se opět liší dle sektoru. Kromě běžné permanentky je v nabídce také 

permanentka zlatá, se kterou získává její majitel více výhod oproti permanentce běžné 

(výhody zobrazuje příloha 10). Ceny permanentem se pohybují od 1250 do 3200 Kč 

za sezónu. Majitelé permanentek z předcházející sezóny mají cenu zvýhodněnou o 10 %. 

Cena na rodinnou tribunu je od 950 korun a může se vyšplhat až na 1215 korun. 

Kompletní ceník permanentek je k nalezení v příloze 9. 

5.4 Elektronické a tištěné produkty 

Součástí jakéhosi doprovodného programu mohou využívat mobilní aplikace, především 

dvě, a to oficiální aplikaci „Sparta“ a dále aplikaci na sdílení fotek „Instagram“.  

Aplikace Sparta 

Aplikace Sparta přináší všem uživatelům aktuální informace o dění ve Spartě, sestavy, 

zápasové statistiky v reálném čase, reportáže z utkání apod. To vše je dostupné zdarma.  

V aplikaci je navíc možné zakoupit magazín „Sparta do toho!“. Pro majitele zlatých 

permanentek je magazín po zadaní údajů z jejich permanentky zdarma. V případě 

připojení k Wi-Fi mohou navíc diváci v aplikaci najít opakované záběry probíhajícího 

utkání.  

Instagram 

V den utkání je Sparta také aktivní na svém instagramovém účtu, kde svým sledujícím 

připomíná, že v tento den hraje Sparta, zveřejňuje sestavy či jiný zajímavý obsah 

(viz příloha 11). Krom toho vyzývá fanoušky, aby se na stadionu při utkání vyfotili. 

Za pomocí hashtagu #acsparta se jejich fotka může zobrazit na velkoplošné obrazovce. 

Stejný princip platí i v případě Twitteru. 
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Magazín 

Každý domácí zápas je pro fanoušky připraven magazín „Sparta do toho!“, který obsahuje 

aktuální informace. Rozsah na ligová utkání je 80 stran, na utkání v evropských pohárech 

polovina. Cena je 25 respektive 20 korun. Pro majitele zlatých permanentek je zdarma, 

k vyzvednutí je mají na pokladně 1A. Magazín lze v tištěné podobě zakoupit 

před restaurací McDonald’s u vchodu 1, u vchodu 3 a 4 a ve stáncích fanshopu 

na stadionu a v elektronické podobě v již zmíněné mobilní aplikaci. 

5.5 Analýza návštěvnosti 

Sparta vzhledem ke kapacitě stadionu dosahující téměř dvacet tisíc míst, díky čemuž 

se řadí na druhé místo v České republice, má dlouhodobě jednu z nejvyšších návštěvností 

v lize. Návštěvnost, jak je vidět na grafu 1, koresponduje se sportovními výkony. 

Nejvyšší návštěvnost za uplynulých pět sezón, nepočítáme-li stále ještě probíhající 

aktuální sezónu 2017/18, byla v sezóně 2013/14, kdy činila v průměru přes 11 tisíc diváků 

na zápas. V této sezóně získala Sparta svůj poslední titul v domácí nejvyšší soutěži. 

Tento fakt potvrzují i čísla SK Slavie Praha, která po sezónách neúspěchu šla s výkony 

postupně nahoru a v sezóně minulé vyhrála titul a návštěvnost se oproti předešlým rokům 

zvýšila téměř dvojnásobně. S návštěvností FC Viktorií Plzeň je tomu podobně, avšak 

jejich úspěšná éra začala ziskem prvního titulu v sezóně 2010/11 a účastí v evropských 

soutěžích. Právě kvůli účasti v evropských pohárech došlo ke přestavbě stadionu 

a navýšení kapacity. Od sezóny 2012/13 se průměrná návštěvnost více méně ustálila 

na hranici kolem 10 tisíc diváků na zápas.  
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Graf 1: Divácká návštěvnost vybraných fotbalových klubů nejvyšší soutěže 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů HETLIGA (2018) 

Porovnáme-li návštěvnost v Generali Aréně vzhledem k soupeřům, dostaneme 

následující graf 2. Jak je na něm patrné, nejvyšší návštěvnosti dosahují utkání 

nejprestižnější. Tím zcela nejnavštěvovanějším nemůže být jiný zápas než s největším 

rivalem, pražskou Slavií. Kromě utkání s dalšími pražskými kluby jsou nejatraktivnější 

utkání se soupeři, kteří mají ty nejvyšší ambice, tedy umístění na čele tabulky. 

Tím je i Viktoria Plzeň, která v posledních letech bývá každoročně jedním z největších 

adeptů na titul.  

Graf 2: Divácká návštěvnost domácích utkání Sparty v sezóně 2016/17 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů HETLIGA (2018)  
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 

Výzkumu týkajícího se spokojenosti fanoušků s produktem fotbalového utkání Sparty 

se zúčastnilo celkem 556 lidí. Nicméně téměř 10 % neprošlo přes první otázku, 

a to z důvodu, že v probíhající sezóně nenavštívili ani jedno utkání, a tak jejich názory 

by nebyly aktuální. Celkem ke zpracování bylo tedy 501 odpovědí a názorů fanoušků, 

kteří byli ochotni dotazník vyplnit a sdělit své názory.  

Co se týká rozdělení pohlaví, to příliš překvapení nepřineslo. Dotazování se zúčastnilo 

463 mužů, tedy 93 %. Ženy byly zastoupeny 8 %, tj. 38 respondentkami. To znázorňuje 

graf 3 níže.  

Tento vzorek definuje hlavní skupinu diváků, kteří navštěvují fotbalová utkání Sparty 

nehledě na to, zda se jedná o utkání v domácí lize či pohárech. Sledování fotbalových 

utkání na stadionech je převážně záležitostí mužů. 

Graf 3: Pohlaví diváků 

 

Věkové rozdělení diváků znázorňuje graf 4. Největší skupinou jsou fanoušci ve věku 

mezi 26 a 35 lety, zastoupeni jsou téměř třetinově. Druhou největší skupinou tvořící více 

než čtvrtinu respondentů jsou lidé ve věku 36 až 45 let. Jedná se o produktivní 

a ekonomicky aktivní část obyvatelstva.  

Naopak nejmenší skupinou jsou mladší 16 let. To však může být ovlivněno tím, že chodí 

na stadion s rodiči a nejsou tak v databázi Sparty, jelikož email poskytli jejich rodiče.  
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Graf 4: Věkové složení diváků 

 

Vzdělání fanoušků navštěvující utkání v Generali Aréně zachycuje graf 5. Více než tři 

čtvrtiny diváků mají maturitu. Necelá třetina fanoušků má vysokoškolské vzdělání. 

Dokončené střední vzdělání má více než 96 % všech dotázaných. Naopak základní 

vzdělání má pouze 13 respondentů. Sledování utkání není nijak spojeno s úrovní 

dosaženého vzdělání, jde čistě o zábavu. 

Graf 5: Vzdělanostní rozdělení diváků 

 

Další otázka na domácí diváky se týkala jejich věrnosti, konkrétně toho, jak dlouho již 

utkání sledují přímo na stadionu. Tato otázka byla otevřená, a tak respondenti volili 

vlastní odpověď. Nejčastější odpověď byla 10 let, což uvedlo 46 diváků. Následovala 
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odpověď 20 let, jejíž absolutní četnost činí 34. V průměru navštěvují stadion již 21 let. 

Graf 6 níže znázorňuje dobu navštěvování domácích utkání rozdělené do intervalů.  

Je patrné, že nejvíce fanoušků sledují Spartu 10 nebo méně let. Těch je více než třetina. 

Na druhou stranu jsou tací, kteří jsou velmi věrní a na utkání chodí již přes 40 let. 

Tato skupina tvoří více než jednu pětinu všech dotázaných.  

Pouze tři lidé uvedli, že na stadionu fandí méně než rok, a dva uvedli právě jeden rok. 

Je tedy možné konstatovat, že ve sportu platí vztah „zákazníků“ ke klubu a je nutné 

ho budovat a udržovat. Navíc služby hodnotí lidé, kteří domácí utkání navštěvují 

dlouhodobě a mohou ho tedy hodnotit v čase jeho vývoj a proměny.  

Graf 6: Délka navštěvování domácích utkání 

 

Jaký druh utkání dotazovaní diváci preferují zobrazuje následující graf 7. I zde 

se projevuje věrnost fanoušků Sparty. Necelých 80 %, tj. téměř 400, jich uvedlo, 

že navštěvují většinu ligových i pohárových utkání, kam patří jak utkání domácího 

poháru, tak utkání pohárové Evropy. Mají proto srovnání nejen výkonu s týmy 

z tuzemska a zahraničí, ale také omezení týkající se utkání v evropských soutěžích, 

kdy doprovodný program může být značně odlišný.  

Pouze ligová utkání navštěvuje 50 dotázaných. Nejpravděpodobnější vysvětlení je vysoká 

cena vstupenek na utkání evropských soutěží na jedné straně a nepříliš velká atraktivita 

domácího poháru na straně druhé.  

V případě volby odpovědi „jiná“ byly nejčastějšími odpověďmi nepravidelně, občas a dle 

časových možností. V případě nedostatku času není možné ze strany Sparty nijak 
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ovlivnit. Na druhou stranu diváky, kteří navštěvují utkání příležitostně, je lze pomocí 

lákavého doprovodného programu, kvalitních doprovodných služeb, a především díky 

dobrému sportovnímu výkonu, přilákat k častější návštěvě. To je také cílem této práce. 

Nahrnout taková opatření, aby se produkt zlepšil a pozitivně ovlivnil lidi k častější 

návštěvě.   

Graf 7: Volba návštěvy domácích utkání 

 

Další otázka zjišťovala, jaký faktor má nebo měl vliv na výběr místa na stadionu. U této 

otázky byl omezen výběr na dvě odpovědi. Při pohledu na tribuny při utkání je patrné, 

že protilehlá tribuna bývá často zaplněná. Zajímavý je fakt, že tato tribuna bývá velmi 

plná, přestože cena vstupenek patří do dvou nejvyšších cenových kategorií. Zda je to kvůli 

výhledu či zastřešení, potažmo vyhřívání zobrazuje graf 8. 

Cena je až na čtvrtém místě, co se týče důležitosti při rozhodování výběru místa. 

Nejčastěji skloňovaným faktorem byl výhled, který jako důležitý při výběru místa uvedlo 

přes 60 % respondentů. To by potvrzovalo tvrzení, že výhled je pro diváky důležitější 

než cena vstupenky. Zkrátka diváci jsou ochotni zaplatit o trochu více, aby měli kvalitní 

prožitek z utkání.  

Druhou nejčastější odpovědí bylo zastřešení. Na stadionu nejsou všechny tribuny kryty 

před deštěm a diváci tak myslí i na tento faktor. Pohodlí diváků je velmi důležité. 

Potvrzením je četnost odpovědí u vyhřívání tribuny, které jako důležité uvedlo 78 lidí. 

To však nemusí mnoho lidí uvádět, protože tuhé mrazy během sezóny netrvají příliš 
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dlouho. Na druhou stranu volba této odpovědi může být ovlivněna současným mrazivým 

počasím. 

Pro necelou stovku fanoušků je při výběru důležitý sektor. To platí především 

pro fanoušky, kteří preferují aktivnější fandění v části vyhrazené pro vlajkonoše. Dále 

pro rodiče s dětmi. 

Jako jiné faktory byly uvedeny dostupnost vstupenek či výběr přátel. Celkem 18 diváků 

uvedlo jako důvod permanentku, kterou vlastní a opakovaně kupují na stejné místo. 

Proč ji zakoupili právě na to místo, již neuvedli. 

Graf 8: Faktory ovlivňující výběr místa na stadionu 

 

Právě permanentek, respektive využívání forem vstupného, se týkala další otázka. 

Konkrétně zjišťovala, jakou formu vstupenek diváci nejčastěji využívají.  

Přesně 70 % diváků, což činí 352 dotázaných, jsou majiteli permanentky (viz graf 9). 

Tato skupina tedy tvoří převážnou většinu všech fanoušků. Nechodí tedy na utkání pouze 

příležitostně, ale opakovaně, pravidelně a především často. To již bylo zmíněno výše 

u grafu 7, který poukazoval na to, že téměř 397 fanoušků navštěvují pravidelně všechna 

utkání Sparty. Důvodem je jistě to, že nemusí opakovaně kupovat lístky na jednotlivá 

utkání, mají své místo jisté, a také nižší výsledná cena. Porovnáme-li to s grafem 8 

je možné konstatovat, že pouze 45 diváků navštěvuje pravidelně domácí utkání 

a nevlastní permanentku. Tito fanoušci nejsou majiteli permanentky pravděpodobně 

z důvodu méně frekventované, přesto časté návštěvy, a proto se jim ji nechce kupovat. 

Permanentka by se jim vyplatila při návštěvě více než 10 utkání za sezónu. 
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Čtvrtina dotázaných uvedla, že si kupuje jednotlivé vstupenky na každé utkání, které 

navštíví. Tato skupina se chodí dívat na fotbal příležitostně. Jen 3 % dotázaných mají 

vstupenky zdarma. Důvodem může být pozvání od přátel, vstupenky pro sponzory 

či zaměstnance Sparty. 

Odpovědi zařazené do kategorie „jiné“ byly např. Kids nebo Teen Club.  

Tato informace je zcela jistě pozitivní. Na druhou stranu je zde stále ještě prostor pro to, 

aby byli přesvědčeni k zakoupení sezónní permanentky i další fanoušci, kteří na zápasy 

chodí častěji a opakovaně se na stadion vrací. Zde by mohla pomoci forma nějakého 

bonusu ať již pro nové majitele permanentek, či v podobě slevy pro již stávající 

„permanentkáře“. Přesvědčit ke koupi by mohly různé výhody spojené s permanentkou, 

jako sleva na občerstvení, parkoviště, přednostní vstup apod. 

Graf 9: Nejčastěji využívaná forma vstupenky 

 

Respondenti, kteří zvolili u předchozí otázky druhou možnost, tedy „kupuji vstupenky 

na utkání jednotlivě“ byli následně dotázáni na jejich názor na cenu jednotlivých 

vstupenek. Naopak majitelů permanentek se tato otázka netýkala (stejně jako těch, 

co mají vstupenku zdarma) a byli dotazováni na cenu permanentek, viz dále. 

První otázka zjišťovala názor na cenu vstupenek na domácí ligu. Na tuto otázku 

odpovědělo celkem 134 lidí. Pro 93, jak je vidět na grafu 10, je stávající cena přijatelná. 

Naopak 35 ji hodnotí jako vysokou. Z nich 17 přesto chodí pravidelně na všechna utkání 

a dalších 9 pouze ligová utkání. To částečně vyvrací jejich tvrzení, respektive 

přes vysokou cenu jsou ochotni vstupenky zakoupit. 
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Graf 10: Hodnocení ceny vstupenek na domácí ligu 

 

Jaká cena by pro ně byla přijatelná zjišťovala následující otázka, viz graf 11. Nejčastější 

odpovědí bylo 200 korun, přičemž aktuální cena se pohybuje v rozmezí 170 až 290 korun, 

na TOP utkání pak 220 až 390 korun. Požadovali by tedy slevu kolem 100, respektive 

200 korun. Slevu kolem 50 % by požadovalo 9 diváků. V průměru by požadovali cenu 

156 korun. To není o tolik nižší cena než cena nejnižšího vstupného. Překážka je však 

v umístění sedadla pro tuto vstupenku a také to, že se jedná o vstupenku do sektoru 

vlajkonošů.  

Graf 11: Přijatelná cena vstupenky na domácí ligu 

 

Následovala otázka týkající se taktéž ceny, ovšem tentokrát vstupného na domácí poháry. 

Zde více respondentů nebylo schopno odpovědět. Oproti předchozí otázce došlo k nárůstu 
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odpovědí „nemůžu posoudit“ z 5 na 31. Důvodem může být nižší atraktivita, ale také 

hrací dny, jelikož se tato utkání právě kvůli ligovým utkáním hrají ve všední dny.  

Naopak méně lidí považují cenu na domácí poháry jako vysokou, konkrétně 22, 

což zobrazuje graf 12. 

Graf 12: Hodnocení ceny vstupenek na domácí poháry 

 

Z 22 diváků, kteří ji za vysokou považují, nejvíce, tj. sedm, zvolilo jako přijatelnou cenu 

100 korun (viz graf 13). Vyskytly se i odpovědi 500 či 800 korun, zde je však otázka, 

zda nedošlo k mýlce domácích a evropských pohárů, jelikož se jedná o cenu 

i dvojnásobně vyšší než na utkání v lize. Vyšší četnost se vyskytla u ceny 50 a 150, kterou 

zvolili tři respondenti. Průměrně vyžadují cenu 198 korun, která je však značně ovlivněna 

zmíněnými extrémními hodnotami. 

Graf 13: Přijatelná cena vstupenky na domácí poháry 
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Poslední zjišťovaný názor ohledně ceny vstupenek se týkal evropských pohárů. Přestože 

v aktuální sezóně neměli diváci mnoho příležitostí k návštěvám, a tedy i nákupu 

vstupenek na tuto soutěž vzhledem k brzkému ukončení působení v této soutěži, délka 

jejich návštěvnosti jim přesto umožňuje tento faktor hodnotit.  

Ze 134 dotázaných, tedy diváků kupující jednotlivé vstupenky, byl zde největší podíl 

těch, kteří cenu považují za příliš vysokou. To je patrné i na grafu 14, který udává, 

že takových fanoušků je 64. To je tedy téměř polovina dotázaných. Pro 56 lidí je cena 

vstupenky přijatelná, 13 z nich ji nemůže posoudit a pouze 1 divák ji ohodnotil jako 

nízkou.  

Svou roli zde hraje mimo jiné i fáze soutěže či zvučnost soupeře. Podíváme-li se na ceny 

na utkání základní skupiny Evropské ligy z podzimu 2016, rozdíl za vstupenku na utkání 

s nejatraktivnějším soupeřem Interem Milán a soupeřem nejméně atraktivním, 

tedy Hapoelem, může být i 1500 korun (viz příloha 12). 

Výše vstupenek se divákům nelíbí z důvodu někdy i mnohonásobného navýšení ceny 

oproti vstupence na ligu. Následkem může být to, že věrnější fanoušek nebude ochoten 

vstupenku za takto vysokou cenu zakoupit, a naopak ji zakoupí někdo, kdo jinak na utkání 

příliš nechodí a ani nemusí být fanouškem Sparty, jde pouze kvůli atraktivnímu soupeři. 

Přestože z ekonomického hlediska je to pro Spartu výhodné, dlouhodobě může tato 

politika odradit ty, kteří by rádi chodili častěji a na „nejlepší“ utkání sezóny 

se nedostanou.  

Graf 14: Hodnocení ceny vstupenek na evropské poháry 

 

Jakou cenu by si diváci představovali zobrazuje graf 15. Nejvíce lidí uvedlo cenu 

500 korun (celkem 17), což je cena vyšší oproti té na ligu, nicméně tento požadavek 
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nesplňuje ani nejlevnější vstupenka na zápas s milánským klubem. Na druhou stranu jsou 

nabízené balíčky na všechna domácí utkání ve skupině za zvýhodněnou cenu. V průměru 

na jedno utkání za cenu necelých 500 korun do nejlevnějšího sektoru, respektive necelých 

1200 korun za nejdražší balíček. S permanentkou navíc fanoušci ušetřili, jelikož obdrželi 

slevu na balíček ve výši 12 %, se zlatou pak 24 %. 

Druhou nejčastější odpovědí byla 300 korun, kterou uvedlo 16 lidí. Průměrně uváděli 

cenu 423 korun.  

Graf 15: Přijatelná cena vstupenky na evropské poháry 

 

Majitele permanentek, jak již bylo uvedeno výše, byli dotazováni na cenu vstupného 

na sezónu. Celkem 352 jich rozdělilo své hlasy. Nejvíce z nich, konkrétně 307, se shodlo 

na tom, že cena permanentky je přijatelná. Pro 10 z nich je nízká, dalších 5 nemůže 

posoudit, pravděpodobně z důvodu, že permanentku dostali. To zobrazuje graf 16. 
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Graf 16: Hodnocení ceny permanentky 

 

Poslední skupinou bylo 30 respondentů, pro něž je cena vysoká. Celkem 6 z nich uvedlo, 

že přijatelná by byla cena 1500 korun, pro 5 pak 1000 korun. Všechny odpovědi zobrazuje 

graf 17. Průměrně byla udávána cena necelých 1400 korun. To je cena běžné permanentky 

kategorie 3, což jsou místa za brankami. Svou roli zde hraje již dříve zmíněný výhled, 

který je u diváků na prvním místě.  

Kategorie „jiné“, která obsahuje 7 hlasů, zahrnuje odpovědi typu slevy v procentech. 

To lze však obtížně hodnotit, vzhledem k různým cenovým kategoriím, slevám apod. 

Graf 17: Přijatelná cena permanentky 
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Někteří fanoušci uvádějí, že cena permanentky je pro ně vysoká a přáli by si slevu. Když 

však vezmeme v potaz fakt, že přes vysokou cenu si zakoupili a dle odpovědí na stadionu 

chodí již několik sezón, pravděpodobně to nebude jejich první permanentka (díky čemuž 

dostanou slevu) a jsou tedy i tuto, pro ně vyšší cenu ochotni akceptovat. Samozřejmě lepší 

sportovní výkon, vyšší umístění v tabulce a zlepšení jiných doprovodných aktivit 

a služeb, by ochotu zaplatit vyšší cenu jen podpořilo. 

Skupina respondentů, kteří považují cenu vstupenek na některé ze třech zmíněných druhů 

utkání za vysokou, zapadají do všech věkových i vzdělanostních skupin, jak částečně 

znázorňuje tabulka 1, která zobrazuje také četnost odpovědí. Permanentky i jednotlivé 

vstupenky kupují „středoškoláci“, „vysokoškoláci“ i pracující. Nelze tedy říci, že pro lidi 

s vysokoškolským titulem a možná i vyššími příjmy jsou vstupenky levnější než pro ty, 

kteří mají vzdělání středoškolské s maturitou, respektive výučním listem. 

Tabulka 1: Vzdělanostní struktura diváků a cena vstupenek 

 

Další zjišťovanou věcí byl způsob dopravy diváků na domácí utkání hrající se v Generali 

Aréně na Letné. K tomu, aby se tam dostali, je možné využít hned několik způsobů, 

což je patrné z grafu 18. Téměř polovina všech dotázaných využívá městskou hromadnou 

dopravu. Tento způsob volí 238 dotázaných. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti 

a blízkosti dvou stanic metra, stanice tramvaje i vlaku, to není příliš překvapivé. 

O 21 lidí méně preferují dopravu autem. Důvod může být např. mimopražské bydliště. 

Do kategorie „jinak“ uvedli nejčastěji vlak či fanklub autobus, tedy autobus, který 

si zajišťují fanoušci z jiných měst a na utkání se dopravují společně. Tím ušetří náklady 

za dopravu, svou roli zde hraje také socializace s jinými fanoušky. 
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Graf 18: Způsob dopravy na stadion 

 

Respondenti dopravující se autem následně hodnotili parkování v okolí stadionu. 

Jak je vidět na grafu 19, 132 z 217 je s parkováním spokojeno. Oproti tomu 78 jich 

spokojeno není. Jeden je spokojen o víkendu, ve všední dny nikoliv kvůli modrým zónám. 

Situaci nemůže posoudit 6 lidí, a to z toho důvodu, že neparkují přímo u stadionu. To však 

uváděli i ti, kteří jsou i nejsou spokojeni. Spokojení jsou někteří proto, že je snadné 

zaparkovat v okolí, ale na přilehlém parkovišti neparkují. Na druhou stranu jsou i tací, 

kteří jsou nespokojeni s odjezdovou dobou z parkoviště, a tak využívají volná místa 

v ulicích. Zkrátka spokojenosti/nespojenosti a využívání/nevyužívání placeného 

parkoviště u stadionu je mnoho. 

Ať už uvedli, že jsou či nejsou spokojeni a nehledě na to, kde parkují, velká většina všech 

respondentů poukazovalo na fakt, že výjezd z parkoviště trvá příliš dlouhou dobu, někdy 

i více než hodinu. Proto se i řada z nich rozhodla nevyužívat parkoviště na letenské pláni, 

respektive podzemní parkoviště pod ním, ale hledá místo v přilehlých ulicích.  

Toho si je vědoma i Sparta, která o problémech s dopravou po zápase ví. Také proto 

preferuje, aby se fanoušci dopravovali jiným způsobem. K tomu také provádí nezbytné 

kroky a to tak, že především při večerních víkendových utkáních komunikuje 

s dispečerem dopravního podniku a domlouvá posílení dopravy, hlavně té tramvajové. 

Podle slov Tomáše Křivdy je to u tramvají možné, u metra se s jízdním řádem takto 

pracovat nedá. Částečným řešením by tedy mohlo být parkování fanoušků ve větší 

vzdálenosti od stadionu a následné využití MHD, což by omezilo kolony před stadionem. 
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Graf 19: Spokojenost s parkováním 

 

Na základě domluvy s vedením Sparty byl proveden průzkum ohledně dopravy 

respondentů MHD, konkrétně byly zjišťovány linky, které fanoušci využívají. 

Více než polovina uvedla alespoň dva dopravní prostředky, prostřednictvím kterých 

se na utkání dopravuje. Graf 20 níže zobrazuje všechny zmíněné prostředky nehledě 

na to, zda je to jediný prostředek, či jeden z více využívaných. 

Nejvíce lidí, celkem 66 z 2351, využívá linku metra C, pravděpodobně tedy zastávku 

Vltavská, která je nejblíže stadionu. Druhou nejčastěji využívanou linkou je linka A 

se zastávkou Hradčanská, která je situována také velmi blízko. Z tramvají jsou nejvíce 

využívané linky č. 25 a 1, které právě tyto dvě stanice metra spojují a je možné je tedy 

využít jak k cestě na linku C, tak i na linku A. I ostatní zmíněné tramvaje míří přímo 

na jednu z těchto stanic.  

Do kategorie „jiné“ byly zařazeny odpovědi v řádů jednotek, a to jak u autobusových 

linek, tak vlaku.  

  

                                                           
1 Oproti grafu 18 jich je méně z toho důvodu, že právě 3 respondenti zvolili u otázky týkající se dopravy 

možnost „jinak“, přesto následně uvedli MHD. Proto do první zmiňované otázky byla jejich odpověď 

zařazena k MHD. Nicméně dotazník byl koncipován tak, že na otázku týkající se linky odpovídají pouze 

ti, co zaškrtli možnost MHD, a proto na tuto otázku odpovědět nemohli. 
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Graf 20: Nejčastěji využívané linky MHD 

 

Na žádost vedení Sparty byla zařazena také otázka týkající se stojanů na kola. Diváci 

odpovídali, zda by je uvítali v okolí stadionu. Podíl odpovědí zobrazuje graf 21. Odpověď 

„Ano“ zaškrtlo celkem 143 dotázaných, tedy téměř třetina. Určitě je tak vhodné možnosti 

umístění stojanů přemýšlet.  

Podíváme-li se na tyto odpovědi podrobněji, zjistíme, že stojany na kola by uvítalo 

71 lidí, co se dopravuje autem, a dalších 53 MHD. Umístění stojanů by vzhledem 

ke komplikované dopravě, dlouhému výjezdu z parkoviště i věčně přeplněným 

dopravním prostředkům, mohla tento problém alespoň částečně eliminovat.  

Graf 21: Uvítání stojanů na kola v okolí stadionu 
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Dalším hodnoceným parametrem byla orientace na stadionu, tedy výskyt a srozumitelnost 

značení. Tu, jak je vidět na grafu 22, považovalo 97 % za snadnou. Pouze 13 dotázaných 

mělo připomínky týkající se orientace. Ty se týkaly především nedostatečné velikosti 

značení, nepřehlednosti či problém s tím, že si lidé sedají na jiný místa, než mají 

vstupenky, a zapříčiňují to právě nedostatečnému značení. 

Jelikož se dotazníkového šetření účastnili lidé, kteří stadion navštěvují již řadu let, tento 

problém se jich ani příliš netýká. Více vypovídající odpovědi by byly od lidí, kteří 

na stadion přišli poprvé a měli by bez problému najít správný vstup, sektor, řadu 

a umístěná sedadla. To však vzhledem k povaze a zaměření dotazníku nebylo možné.  

Graf 22: Orientace na stadionu 

 

Jak značení na stadionu je v očích diváků z velké většiny dostatečné, o kapacitě stánků 

s občerstvením se to říci nedá, což je patrné z grafu 23. Za dostatečné ho považuje pouze 

jedna čtvrtina všech respondentů. Naopak nespokojené jsou téměř tři čtvrtiny, konkrétně 

360 diváků.  

Dle slov vedení Sparty je počet stánků dostatečný, problémů s kapacitou jsou si vědomi. 

Na stadionu je 18 běžných stánků, další čtyři má McDonald’s. Celkový počet pokladních 

míst je 65. Při plné zaplněnosti stadionu a v případě, že by každý divák chtěl něco 

zakoupit, by to znamenalo obsloužení 181052 diváků. Na jedno pokladní místo by tak 

připadalo téměř 279 diváků. Například o poločasové přestávce by muselo být obslouženo 

                                                           
2 Odečtená jsou místa VIP a pro média 
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přes 18 diváků za minutu, což v současné situaci není příliš reálné. Tato situace navíc 

nastiňuje ideální situaci, kdy jsou lidé rovnoměrně rozmístěni mezi pokladní místa, 

k čemuž v reálu ale nedochází.  

Na druhou stranu taková situace, že jdou všichni najednou v poločase ke stánku 

občerstvení, také nenastává. Velké fronty před utkáním i v poločase jsou však běžné 

i při průměrné návštěvnosti. Celý proces značně zdržuje mimo jiné také placení a vracení 

peněz. Ke zvážení je tak snadnější a rychlejší možnost platby, školení personálu. Dalším 

faktorem ovlivňující rychlost obsluhy je také nutnost přelévat nápoje z plastových lahví 

do kelímků, a to z důvodu bezpečnosti. Tento problém by mohl být vyřešen zakoupením 

přístrojů na rozlévání nápojů známých z rychlých občerstvení. Přestože počáteční 

investice by byla vyšší, náklady by se v budoucnu měly snížit jako je tomu například 

u točeného piva. 

Graf 23: Kapacita stánků s občerstvením 

 

Jednoznačně jedním z důležitých a často zmiňovaných faktorů je i vzhledem k událostem 

v posledních letech bezpečnost. Ta by měla být zcela jistě v zájmu klubu. Dle výsledků 

výzkumu je čtvrtina diváků s bezpečnostními opatřeními nespokojena, viz graf 24. 

To je jistě alarmující zjištění. Přes všechna opatření a omezení se stejně velký počet 

diváků necítí zcela bezpečně. Nejčastěji skloňovaným důvodem je existence 

pyrotechniky na stadionu a výtržnosti některých skupin diváků, což úzce souvisí 

s činností, respektive nečinností ochranky a pořadatelů. Malý počet pořadatelů a jejich 

neprofesionalita, to všechno může diváky od návštěvy odradit, rodiče s dětmi dvojnásob.  
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Graf 24: Spokojenost s bezpečnostními opatřeními 

 

Součástí kvalitního sportovního zážitku je v dnešní době také působivý doprovodný 

program. Ten může především pozitivně ovlivnit celkový dojem z pořádané akce. 

Hodnocení jednotlivých fanoušků zachycuje graf 25. Ti hodnotili program před utkáním, 

v průběhu utkání, o poločasové přestávce a po utkání. K hodnocení využívali slovní škálu 

vytvořenou záměrně bez střední hodnoty z důvodu, aby se přiklonili k jedné či druhé 

variantě.  

Nejlépe dopadl doprovodný program před utkáním, kdy se k té pozitivní straně přiklání 

celkem 224 respondentů. Oproti tomu 194 diváků se přiklání na stranu druhou.  

Naopak nejhůře program po utkání s 257 hlasy, který současně nejvíce lidí není schopno 

posoudit pravděpodobně z důvodu brzkého odchodu ze stadionu. Následuje program 

poločasový (248 hlasů) a neméně negativně hodnocený je i program během utkání (236). 

Je tedy patrné, že doprovodný program má zcela jistě rezervy ke zlepšení, a to všechny 

jeho části.  

Nejčastěji zmiňované byly názory týkající se soutěží. Ty se fanouškům líbí, nicméně 

by jich ocenili daleko více, s možností zapojení většího množství lidí.  

Další programem, kteří někteří oceňují, jiní v něm stále vidí rezervy, je oceňování 

bývalých hráčů Sparty. Dle názorů fanoušků by se mělo dostat větší úcty legendám 

a snažit je zapojit například během poločasové pauzy. Možný způsob by byl například 

formou rozhovoru o jejich kariéře, což by mohlo být zajímavé především pro mladší 

generaci, která o těchto fotbalistech příliš neví, hodnocení utkání apod. 
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Pozitivně vidí velké množství fanoušků utkání mladých hráčů Sparty během poločasové 

přestávky.  

Naopak velké nedostatky se týkají ozvučení, kvůli čemuž někteří fanoušci nejsou schopni 

zachytit program, jelikož moderátorovi není rozumět. Zkouška a případná oprava je tedy 

nezbytná. Také hudbu by upřednostnili před zápasem více motivační. To by mohlo 

pomoci divákům se dostat „do varu“ a začít více fandit. To záleží na domluvě s Media 

partnerem Óčko. 

Někteří fanoušci žádný doprovodný program vůbec neregistrují. Část z nich i kvůli stání 

ve frontě na občerstvení, respektive toalety během poločasové pauzy. Z tohoto důvodu 

je nutné řešit oba problémy, tj. dlouhé fronty u občerstvení a na toaletách a kvalitu 

poločasového programu. Soutěže pro více diváků, ne pouze pro dva nebo tři účastníky. 

Snahou by mělo být zapojit co nejvíce diváků, i když někdy to je obtížné nebo nemožné. 

Respondenti také zmiňovali stereotyp v doprovodném programu a uvítali by pestřejší 

a zábavnější program, s větším zapojením diváků, komunikaci s nimi. 

Graf 25: Hodnocení doprovodného programu 

 

Podíváme-li se na hodnocení jednotlivých faktorů, které může fanoušek na základě své 

zkušenosti s návštěvou na stadionu hodnotit, dostaneme graf 26. Nejvíce lidí, celkem 152, 

hodnotilo nejvyšší známkou3 „dopravní dostupnost stadionu“. Vzhledem k nedalekým 

stanicím metra, tramvaje i vlaku to má své opodstatnění. Na druhém místě se umístila 

                                                           
3 Hodnocení jako ve škole, kdy 1 je nejlepší, 5 nejhorší 
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„bezpečnost“, přestože čtvrtina již dříve uvedla, že spokojena není. Na druhém konci 

pomyslného žebříčku se umístil „počet toalet“ a „rychlost obsluhy občerstvení“. 

Důvodem jsou dlouhé fronty v obou případech a to, že si fanoušci mnohdy nestihnou 

během poločasu dojít na toaletu i zakoupit něco k jídlu a pití. 

Graf 26: Hodnocení jednotlivých faktorů při návštěvě stadionu 

 

Vezmeme-li v úvahu statistické údaje z tabulky 2, nejlepší průměr (známku 2) obdržela 

„vstřícnost obsluhy u stánků se suvenýry4“, který je však ovlivněn počtem lidí, kteří 

ji hodnotili, respektive nehodnotili. Tento faktor nemůže posoudit nejvíce lidí, celkem 73. 

Následovaný je již zmiňovanou „dopravní dostupností“ s průměrnou známkou 2,07. 

Na opačném pólu je s průměrnou známkou 3,08 „počet WC“ a se známkou 3,00 „čistota 

WC“. Je patrné, že počet toalet je největším nedostatkem stávajícího stadionu. Toho 

si dle slov Tomáše Křivdy je Sparta vědoma. Ke změně je však nutná rekonstrukce 

stadionu, která je plánovaná, zahájení však ještě nějaký čas bude trvat. Prozatím je tento 

problém řešen mobilními záchody umístěnými při zápasech s větší návštěvností 

v některých sektorech. V tabulce 2 lze také nalézt modus, tj. nejčastější hodnotu. Nejhůře 

byly opět hodnoceny toalety a občerstvení (vyjma vstřícnosti obsluhy), které nejčastěji 

dostávaly známku 3. Zbylé faktory byly nejčastěji ohodnoceny známkou 2.  

                                                           
4 Ke stánkům se suvenýry je počítán i fanshop 
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Co se týče rozptylu hodnot od průměru, nejvíce se fanoušci shodují u čistoty stadionu 

s rozptylem 0,80; pohodlností sedadel 0,90; a vstřícnosti obsluhy občerstvení 0,98. 

Rozptyl u zbylých hodnocených faktorů je roven nebo přesáhl hodnotu 1, což znamená, 

že se respondenti s průměrným hodnocením shodovali méně.   

Tabulka 2: Hodnocení jednotlivých faktorů 

 

Statistické údaje jsou kromě tabulky 2 patrné i z krabicového grafu 27. Spodní hrana 

krabice zobrazuje 25 % kvartil, který až na „dopravní dostupnost stadionu“ je 2. Znovu 

se tedy ukazuje na velmi dobrou dopravní dostupnost. Horní, tj. 75 % kvartil u většiny 

faktorů činí 3, výjimku tvoří opět občerstvení a toalety. 

Graf 27: Hodnocení jednotlivých faktorů krabicovým grafem 
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Následující graf 28 znázorňuje průměrné známky ve srovnání s modem. Červená plocha 

je plochou průměru, zelená pak modu. Čím větší plochu obrazec zaujímá, tím lepší 

je výsledné hodnocení. Na grafu jsou dobře patrné hlavní nedostatky. Lze konstatovat, 

že bereme-li v úvahu modus, vychází celkové hodnocení všech dílčích faktorů lépe, 

než je tomu v případě hodnocení průměrného.  

Graf 28: Průměr a modus jednotlivých faktorů 

 

Výzkum také zjišťoval, co by přesvědčilo diváky k častější návštěvě stadionu a sledování 

utkání živě. To ukazuje graf 29, který na levé ose y znázorňuje absolutní četnost, tedy 

počet lidí, kteří tuto možnost uvedli, na pravé ose pak četnost relativní, tedy podíl lidí 

uvádějící tuto možnost k celkovému počtu respondentů. U této otázky bylo možné zvolit 

více odpovědí. 
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Faktor, který diváky nejvíce přesvědčuje k návštěvě je sportovní výkon. Na to poukazoval 

v rozhovoru i Tomáš Pata, který vidí české fanoušky silně orientované na výkon a úspěch.  

Na stadion by lidé chodili také v případě, že by tribuny byly vyhřívané a kryty před 

deštěm. To uvedlo 196, respektive 177 fanoušků Sparty. Důležitost občerstvení 

při rozhodování o návštěvě uvedla téměř čtvrtina. Doprovodný program, bezpečnost 

či dopravní dostupnost jsou při rozhodování důležité pro cca 10 % dotázaných. 

Přestože ostatní faktory jsou zcela jistě důležité, stále tím nejdůležitějším je sportovní 

výkon. Když se týmu daří a předvádí líbivý fotbal, diváky to přiláká spíše, než pokud 

bude dobré občerstvení a poutavý doprovodný program. 

Součástí této otázky byla také možnost „chodím na většinu utkání“ (kterou zvolilo téměř 

300 respondentů), což není jednou z motivací, která by měla ovlivnit jejich četnost 

návštěvy. Nicméně byla zařazena z důvodu, že již navštěvují stadion velmi často a žádný 

z faktorů by na to vliv neměl.  

Graf 29: Faktory potenciálně zvyšující četnost návštěvy 
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7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Z výzkumu vyplynulo, že fanoušci nejsou s některými faktory příliš spokojení a vidí 

v nich rezervy. Ty byly identifikovány v části výsledky výzkumu a na základě toho jsou 

navržena opatření ke zlepšení stávajícího produktu fotbalového utkání v den utkání 

a ke zvýšení spokojenosti diváků v hledišti.  

Doporučení jsou rozdělena na časová období, jelikož se nedá vše změnit ze dne na den. 

Navíc v budoucnu má dojít k rekonstrukci stadionu, což umožní změny rozsáhlejšího 

charakteru, a tak je možné navrhnout i změny výraznější.  

7.1 V aktuální sezóně 2017/18 

Oprava reproduktorů 

Diváky v určitých sektorech byla často zmiňována špatná kvalita ozvučení, a tudíž 

nemožnost slyšet moderátora. Proto by mělo v co nejkratším časovém horizontu dojít 

ke kontrole jednotlivých reproduktorů a případné opravě. 

Častější úklid WC 

Čistota toalet byla diváky shledána také jako nedostatečná. Úklid by tak měl probíhat 

mimo jiné i v průběhu utkání, nejlépe před poločasovou přestávkou, než tam většina 

diváků zamíří. 

Školení zaměstnanců bezpečnosti  

Proběhnout by mělo školení zaměstnanců ochranky. Přestože ta je zajišťována externí 

agenturou, vedení Sparty by si situaci mělo zkontrolovat a zajistit co největší bezpečnost 

na stadionu. Bezpečnost diváků musí být jedna z hlavních priorit. Nikdo se klidně 

neposadí do hlediště stadionu, aniž by se cítil bezpečně. Nemělo by se stát zvykem, 

že na každém utkání je pronášena pyrotechnika a bouchají petardy. 

Školení zaměstnanců stánků s občerstvením 

Ani výsledky týkající se rychlosti obsluhy u stánku s občerstvením nedopadly příliš 

pozitivně. Přestože mnoho úkonů je spíše závislých na vybavení stánků, které již je starší, 

vyškolit zaměstnance by zcela jistě pomohlo minimálně do té doby, než budou stánky 

zrekonstruovány či přidány technické vychytávky zrychlující obsluhu. 
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Instalace přístrojů post-mix na čepování nealkoholických nápojů 

Dalším způsobem, jak zrychlit obsluhu zákazníků při nákupu občerstvení, je zakoupení 

a instalace přístrojů post-mix na čepování nealkoholických nápojů známých například 

z rychlého občerstvení či kina. To by ušetřilo čas při přelévání nápojů z plastových lahví 

do kelímků. Zároveň v dlouhodobém horizontu dojde i ke snížení nákladů, jelikož 

náklady na směs do takového přístroje je levnější, než jsou běžné PET lahve.  

Stojany na kola 

Na žádost vedení Sparty byla zařazena otázka týkající se stojanů na kola. Z odpovědí bylo 

zjištěno, že stojany by uvítala téměř třetina fanoušků. To je celkem vysoké číslo, a proto 

by měly být v okolí stadionu instalovány stojany na kola. V lepším případě 

pak zamykatelné úschovny, kam by bylo možné kola včetně ochranné přilby bezpečně 

uschovat bez obavy z krádeže či poničení. Výsledkem bude částečné snížení dopravního 

provozu před stadionem alespoň v letních měsících. 

Doprovodný program – soutěže 

Doprovodný program dle výsledků výzkumu nedopadl nejlépe, někteří diváci ho sotva 

zaregistrují, jiní by upřednostnili více soutěží. V první řadě by bylo vhodnější a snadnější 

se zaměřit na poločasový program. Důvodem je také to, že před utkáním ne každý přijde 

s předstihem, aby se mohl programu zúčastnit, po utkání pak lidé často brzo odcházejí, 

aby co nejdříve odjeli z parkoviště. Na doprovodný program před a po utkání je nutné 

diváky nejprve naučit. 

Poločasový program by měl být navržen tak, aby se ho mohlo účastnit, pokud možno, 

co nejvíce diváků současně. Jedním způsobem, jak zabavit diváky během poločasové 

přestávky je prostřednictvím mobilního telefonu. V aplikaci Sparta by byl umístěn kvíz, 

otázky se mohou týkat například historie Sparty, technických parametrů stadionu, gólů, 

hráčů, nebo také otázky týkající se sponzorů (například rozpoznání log, jejich produkty 

aj.). Možností je nepřeberné množství. Kvíz by musel být vyplněn v poločase. Následně 

by 10 % nejlepších (stanovené na základě správných odpovědí a času) bylo vybráno 

do slosování o hodnotné ceny s tématikou Sparty, zážitky, vstupenky, permanentky apod. 

V případě otázek týkajících se sponzorů by poskytli věcné ceny právě oni. Výhodou je, 

že soutěže by se mohli účastnit i diváci stojící ve frontě na občerstvení a nepropásli by 

tak kvůli tomu možnost něco vyhrát. 
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Jinou soutěží, která by kromě soutěžního charakteru také dostala fanoušky do „varu“ 

je soutěž v hlasitosti. Moderátor by vyzýval jednotlivé tribuny k co nejhlasitějšímu 

povzbuzování, což by bylo měřeno. Přestože by výhra nebyla hmotná, diváky to během 

pauzy zabaví. 

Možností k soutěžení jsou také přes sociální sítě. Již v současné době se mohou fanoušci 

vyfotit a za pomocí hashtagu #acsparta dostat na obrazovky umístěné v Generali Aréně. 

Soutěž by mohla spočívat v tom, že by se fanoušci měli přijít v originální „sparťanském“ 

oblečení. Na základě hlasování na sociálních sítí by pak vítěz získal věcné ceny. 

Možné je i spojení se soutěží předešlou. 

Doprovodný program – představení 

V poločase by kromě nebo místo soutěže mohlo probíhat také představení na hrací ploše. 

Aby to mělo tematicky co nejblíže fotbalu, na hrací ploše by byl předváděn „Football 

Freestyle“, tedy různé triky s fotbalovým míčem, a to vše za doprovodu hudby. Přestože 

je tento doprovodný způsob divácký, jistě diváky zaujme. 

Jiným poločasovým programem, který by mohl být zahrnut ještě během této sezóny, 

je poločasový rozhovor s bývalými hráči Sparty. Ty by mohli mluvit o jejich kariéře, 

o Spartě za dob, kdy v ní ještě hráli, či o výkonu v probíhajícím utkání. Toto by 

i vzhledem k odpovědím v dotazníku přineslo pozitivní ohlas z řad diváků. Čas od času 

je bývalým hráčům popřáno k narozeninám před samotným utkáním. Větší zapojení 

sparťanských legend by v očích diváka zlepšilo vnímání Sparty. 

7.2 Před zahájením příští sezóny 2018/19 

Monitorování kamerami 

K zajištění větší bezpečnosti by bylo vhodné umístit kamery do sektoru vlajkonošů. 

Zároveň vstupenky a permanentky do tohoto sektoru by měly být prodávány adresně, 

tedy na základě předložení občanského průkazu. Při výtržnictví či porušení návštěvního 

řádu by byl následně výtržníkovi udělen zákaz vstupu na stadion a finanční pokuta. 

Doprovodný program – „Fun park“ 

Vytvoření „fun parku“ je způsob, jak více zapojit fanoušky i sponzory. Doprovodný 

program by neměl začínat až na stadionu několik minut před utkání, ale v okolí stadionu 
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pár hodin před utkáním. Již párkrát takto Sparta v minulosti učinila, když pořádala 

Drakiádu – pouštění draků pro děti na Letenské pláni, což mělo pozitivní ohlas.  

Nyní by však Sparta mohla zapojit všechny fanoušky mířící na utkání. Využít lze opět 

Letenskou pláň, popřípadě tréninkové hřiště či jiné prostory v okolí stadionu. Vytvořen 

by byl „fun park“, který se i na základě rozhovoru s marketingovým ředitelem STES 

Tomášem Patou zdá být jako zajímavá varianta. V tomto zábavném parku by byly různé 

dovednostní soutěže, jako kop na přesnost, rychlost střely aj. Součástí by mohla být také 

autogramiáda současných či minulých hráčů. Došlo by také k zapojení partnerů Sparty, 

kteří by zde mohly představovat své produkty a díky tomu by se jim zvýšila vizibilita. 

„fun park“ je nicméně záležitostí spíše příležitostnou nežli pravidelnou.  

Doprovodný program – úniková hra 

Inspirovat v doprovodném programu před zápasem by se mohly také ve Francii, kde, jak 

již bylo zmíněno, kromě běžných prohlídek stadionu mohly probíhat také únikové hry 

z různých částí stadionu. V případě večerních zápasů by mohly být hry ještě v ranních 

či dopoledních hodinách. Vybrán by musel být prostor, který by nijak neomezoval 

přípravy na utkání. 

7.3 V následujících 2 sezónách, tj. před sezónou 2020/21 

Platby speciální kartou 

Obdobně jako v Allianz Aréně v Mnichově by taková karta pomohla zkrátit dobu placení 

jak na parkovišti, tak při nákupu občerstvení. 

Karty by si fanoušci dobíjeli v předstihu, což by usnadnilo veškerý proces. Nebylo by 

nutné vůbec pracovat s hotovostí. Kartu by bylo možné získat zdarma a nákup na stadionu 

by bez ní nebyl možný.  

V současné době tuto možnost neumožňuje absence technologie. To by se však v průběhu 

let mělo změnit. 

Věrnostní karta 

Společně s tím by měla karta fungovat jako věrnostní karta (pro majitele permanentek) 

podobné těm, co již fungují v obchodech. Na ty by fanoušci na základě nákupů 

ve fanshopu, u stánku s občerstvením či placením parkoviště získávali body. Ty by 
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následně mohly proměnit ve slevu na některé z nabízených výrobků či služeb či získat 

některý z produktů zdarma. 

Například při nákupu permanentek tří sezón po sobě by fanoušek dostal slevu na další 

sezónu v podobě 20 %. 

7.4 Současně s rekonstrukcí stadionu 

Přesný termín rekonstrukce zatím není znám, proto jsou následující doporučení navrhnuty 

do budoucna a jejich realizace je závislá na rekonstrukci.  

Zvýšení kapacity stánků s občerstvením 

Jak vyšlo z výsledků výzkumu, kapacita stánků s občerstvením není dostatečná. Toho 

si je vědomo i vedení Sparty, nicméně v současné době je obtížné s tím něco dělat. 

Situace by se však měla změnit v budoucnu s rekonstrukcí stávajícího stadionu.  

Stánky s občerstvením by měly navýšit kapacitu, aby mohly odbavit více zákazníků 

za kratší čas a zkrátit tak čekací dobu ve frontě. Tomu samozřejmě přispěje i modernější 

vybavení stánků. 

Rozšíření počtu WC 

Asi největším problémem současného stavu stadionu je nedostatečný počet sociálního 

zařízení, což potvrdil i Tomáš Křivda v rozhovoru. Současně s rekonstrukcí stadionu 

by mělo dojít k jeho navýšení.  

Vytvoření „Fan zóny“ 

Současně s rekonstrukcí by v okolí stadionu mohla také vzniknout tzv. Fan zóna, 

tedy místo, kde by se fanoušci mohli setkávat před utkáním, po utkání, ale také společně 

fandit Spartě v případě účasti v pohárové Evropě.  
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8 DISKUSE 

Tato práce, respektive výzkum sloužící k navrhnutí opatření ke zlepšení měl své limity, 

které více či méně ovlivnily jeho výsledky. 

Prvním z nich je způsob dotazování. To bylo zvoleno elektronické a mělo za účel 

zjednodušit získání potřebných dat. Nevýhodou této techniky bylo to, že ne každý 

má přístup k internetu a využívá ho na denní bázi. Výzkum se musel spolehnout na to, 

že lidé, kteří navštěvují domácí utkání v období, kdy šetření probíhalo, otevřeli svou 

emailovou schránku. Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal pouze pět dní, nemuselo 

tomu tak být. To potvrzuje i informace ze Sparty. Celkem newslettery čte kolem 20 tisíc 

lidí, email s dotazníkem otevřelo „pouze“ 4771, tedy méně něž čtvrtina. Otázkou tedy je, 

jak moc by delší časový úsek ovlivnil množství respondentů. 

Způsob dotazování mohl také ovlivnit věkovou skupinu respondentů, potažmo výsledky. 

Jak bylo patrné ve výsledcích výzkumu, převažuje především mladší skupina 

respondentů, pravděpodobně vzhledem k tomu, že mladší lidé mají bližší vztah 

k moderním technologiím, a tedy i využívání internetu. Mladší skupina navíc mohla 

ovlivnit výsledky negativním způsobem, jelikož jsou více orientováni na kvalitu a žijí 

ve větším spěchu než generace starší. S tím souvisí také menší benevolence, 

např. při čekání na občerstvení či na toaletách. 

Na druhou stranu jiná forma dotazování by byla velmi obtížně proveditelná. V případě 

osobního dotazování na stadionu by to divákům nemuselo být příjemné, jelikož 

před utkáním hledají své místo, v poločase jdou zakoupit jídlo a jdou na toaletu 

a po utkání spěchají domů. Nebyla by tak vhodná příležitost k dotazování, a navíc délka 

dotazníku by pro ně mohla být odrazující. Celkový počet respondentů by tak 

pravděpodobně byl daleko nižší. 

Druhým faktorem, který mohl ovlivnit množství odpovědí, respektive otevření emailů 

s dotazníkem, je období. Vzhledem k zimnímu období na počty odpovědí mohly mít vliv 

také lyžařské dovolené a jarní prázdniny.  

Dalším faktorem, který mohl mít vliv na výsledky je existence emailové adresy fanoušků 

v databázi Sparty. V případě majitelů permanentek není problém, jelikož své emaily musí 

poskytnout při zakoupení. Pro fanoušky, kteří kupují vstupenky jednotlivě či je dostávají, 

však toto pravidlo neplatí. Přesto mohou navštěvovat utkání Sparty dlouhodobě, 

pravidelně a často, ale zařazeni do výzkumu být nemohli. 
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Výzkum mohl být také ovlivněn aktuální situací v klubu. Vzhledem k drahým letním 

nákupům hráčů, příchodu zahraničního trenéra a špatnému umístění po podzimní části 

sezóny mohly být názory diváků negativně ovlivněny. Když je výkon špatný, může divák 

hodnotit špatně také vše okolo. Opačně by to mohlo dopadnout v případě, že by Sparta 

byla v této sezóně suverénní. Pak by fanoušci dlouhou frontu u občerstvení či na toaletách 

jistě daleko lépe snášeli. 

Nedostatkem v dotazníku, který se objevil během zpracování dat, bylo neumožnění 

majitelům permanentek odpovědět na otázky týkající se otázek ceny na domácí 

a evropské poháry. Tím byli zcela vyřazeni z těchto otázek, přestože na taková utkání 

jejich permanentka neplatí, mají pouze rezervovaná místa.  

Při vytváření dotazníku došlo k opomenutí vložení dvou faktorů do otázky č. 28. 

V té fanoušci měli hodnotit také cenu občerstvení a suvenýrů, nicméně při přepisu 

do formuláře Google docs byly přehlédnuty, a tudíž do dotazníku nebyly vloženy. 

U otázky č. 29 se nehodí možnost „chodím na většinu zápasů“, respektive při jejím 

výběru měl být omezen výběr dalších možností. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vypracovat doporučení pro zdokonalení marketingových aktivit 

v den fotbalového utkání. Ty jsou zaměřeny na efektivnější využívání prvků 

marketingového produktu fotbalového utkání domácích zápasů AC Sparty Praha.  

Sportovní produkt byl dle MULLINA, HARDYHO a SUTTONA (2014) rozdělen 

na jádro a přidanou hodnotu. Jádrem je sportovní výkon a vše co s ním souvisí, 

tzn. vybavení a výstroj, pravidla hry. Dále diváci či zaměstnanci. Přidanou hodnotou jsou 

pak různé doprovodné aktivity, doprovodné služby v podobě občerstvení či prodeje 

suvenýrů. Může se sem řadit také maskot, různé tiskoviny, elektronické produkty 

či vzpomínky z utkání. 

Hlavními užitky produktu byly definovány sportovní výkon, stadion, bezpečnost, 

doprovodný program a doprovodné služby. Ty byly využity jako prvky produktu, které 

lze zkvalitňovat a následně „prodat“ divákům. Tyto faktory ovlivňují jejich nákupní 

chování a rozhodují o tom, zda budou sledovat utkání živě na stadionu. 

Fotbalové utkání je sportem diváckým, tedy pasivním. Specifické v tomto prostředí je to, 

že lidé produkt vytvářejí a zároveň konzumují. Diváci na stadionu svým chování ovlivňují 

zážitky druhých, a to jak pozitivně, tak negativně. Je tak nezbytné dbát na jejich 

spokojenost, aby neodradili od návštěvy druhé. 

Český divák byl charakterizován jako silně orientovaný na výsledek a úspěch. To bylo 

dokázáno jak analýzou návštěvnosti vybraných klubů v závislosti na úspěchu 

v probíhající sezóně, tak i následně elektronickým dotazováním a rozhovorem 

s marketingovými experty z oblasti fotbalu. Proto doprovodné aktivity a služby jsou 

pro ně až druhořadým při návštěvě stadionu. Postupem času se to však mění. 

Proveden byl elektronický výzkum diváků Sparty, kterého se zúčastnilo celkem 

501 respondentů. Současně byl proveden rozhovor s vedením Sparty zastoupeným 

Tomášem Křivdou a marketingovým ředitelem společnosti STES Tomášem Patou. 

Vše bylo doplněno pozorováním.  

Většina respondentů navštěvuje většinu všech utkání a jsou majiteli permanentek. 

Z výzkumu byly zjištěny hlavní nedostatky. Největší problém spatřovali diváci v počtu 

a čistotě toalet, kapacitě stánků s občerstvením a rychlosti jeho obsluhy. 

V bezpečnostních opatřeních vidí rezervy, především co se týká vstupní kontroly 

a možnosti pronesení pyrotechniky na stadion. Doprovodný program nepovažují za příliš 
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poutavý, někteří ho dokonce ani neregistrují. Pozitivně hodnotí především utkání 

mladých hráčů Sparty o poločasové přestávce a soutěže. Těch by však ocenili více.  

Také nejsou spokojeni s cenou vstupenek na evropské poháry. Dopravní dostupnost 

hodnotí kladně, nicméně nemožnost rychle opustit parkoviště po utkání zmínilo velké 

množství dotázaných. Třetina dotázaných by uvítala stojany na kola v okolí stadionu. 

Na základě těchto výsledků byly navrženy opatření ke zlepšení poskytování produktu 

a zvýšení spokojenosti diváků. Návrhy byly rozděleny do různých časových období. 

V aktuální sezóně by mělo dojít k opravě reproduktorů, zvýšení frekvence úklidu toalet, 

školení zaměstnanců ochranky i občerstvení. Dále by pro rychlejší obsluhu při prodeji 

občerstvení měl být instalován přístroj na rozlévání nápojů. Před příchodem teplých 

měsíců je vhodné instalovat stojany na kola. Doprovodný program, především ten 

poločasový, je nutné zlepšit. Navrženy jsou soutěže v rámci mobilní aplikace, 

aby se mohli zapojit i ti, kteří stojí ve frontě na jídlo. Dále pak soutěž v rámci sociálních 

sítí, na kterých by se hlasovalo o nejlepší „sparťanské“ oblečení. O poločase je možné 

také vystoupení v podobě fotbalových dovedností či rozhovor s legendami Sparty. 

V horizontu dvou let, respektive sezón, by mělo dojít k aplikaci speciální platební metody 

formou karet, na které se předem vloží peníze a kartou bude možné platit na stadionu. 

Současně by karta zaznamenávala body za útratu, což by následně mohlo být využito 

formou slevy při budoucím nákupu. 

Součástí rekonstrukce stadionu by mělo být zvýšení počtu toalet, jelikož stávající počet 

není dostatečný. Navýšena by měla být také kapacita stánků s občerstvením. 

Jako vhodným místem pro předzápasový a pozápasový program se jeví „Fan zóna“.  

Možná realizace vzhledem k velké finanční náročnosti bude zhodnocena vedením Sparty 

a následně buď zrealizována, popřípadě zamítnuta. 
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Příloha 1 – Záznam pozorování 

Sportovní výkon 

Vzhledem k tomu, že tato otázka byla z dotazníku odstraněna, nebyla hodnocena 

ani pozorovatelem. 

Stadion 

Lokace stadionu a dopravní dostupnost výborná. Cesta MHD bez problémů. Ze zastávky 

Hradčanská v docházkové dostupnosti do 10 minut. Cesta autem složitější, parkování 

v okolí stadionu složitější. Zdlouhavý výjezd z placeného parkoviště.  

Plánek na vstupence pomohl najít správný vchod. V případě příchodu na necelou hodinu 

před začátkem vstup vchodem 4 bez front a zdržení. Při vstupu proběhla kontrola tašky 

a obsahu kapes. Následně byla naskenována vstupenka a bylo možné projít turniketem.  

Orientace na stadionu bez problémů. Toalety umístěny hned u vchodu. Počet velký, přesto 

při větší návštěvě v poločase nedostatečná, tvoří se fronty, a to se nejedná o největší 

sektory na stadionu. Čistota WC v pořádku. Následně nutné vyjít po schodech nahoru 

k jednotlivým sektorům. Značení sektorů dostatečné, nalezení místa bez problému.  

Pohodlnost sedadel průměrná, tvrdší, ale ne nijak výrazně. Dostatek místa na nohy 

i pro vyšší osobu.  

Bezpečnost 

Při vstupu provedena kontrola obsahu tašky, kapes a celkově oblečení, zda se někde 

pod ním nenachází některý zakázaný předmět. Počet personálu dostatečný. Někteří 

členové ochrany nepůsobili dojmem, že by někoho byli schopni při výtržnostech ochránit. 

V průběhu utkání bez problému. 

Doprovodný program 

Před utkáním program v podobě hudby příjemný. Statistiky, hlášení sestav, puštění 

hymny, a především zapojení diváků do zpívání hymny hodnoceno kladně. Na druhou 

stranu chybí trochu té show.  

V průběhu utkání hlášení branek, obdržených karet či střídání. Opakované záběry gólů. 

Chybí opakované záběry zajímavých a sporných situací. Výzva moderátorem k fandění 

by možná byla občas ku prospěchu. 

 



 
 

Poločasový program nepříliš atraktivní. Soutěž pro dva až tři vybrané. Hudba stejně jako 

před zápasem. Na vybraných zápasech utkání žáčků. Jinak pouze rozcvička náhradníků. 

Doprovodné služby 

Sortiment ve stánku s občerstvením odpovídající fotbalovému stadionu. Ceny dražší, 

ale kvalita dobrá. Před zápasem v dostatečném předstihu nepříliš velká fronta. V poločase 

velmi dlouhá fronta a čekání v řádu několika minut. Počet stánků vzhledem k frontám 

nedostatečný. Navíc možnost zakoupit občerstvení ze stánku McDonald’s. Obsluha 

vstřícná, někdy trochu pomalejší, v závislosti na technice. 

Sortiment nabízený fanshopem dobrý. Široký výběr různých předmětů s tématikou 

Sparty. Ceny někdy dražší, pravděpodobně vzhledem ke značce a využití loga Sparty. 

Počet stánků v okolí stadionu dostatečný. V části stadionu při vstupu vchodem 4 zcela 

chybí. Obsluha vstřícná a rychlá. 

  

  



 
 

Příloha 2 – Rozhovor s Tomášem Křivdou 

Začal bych prvky marketingového produktu Sparty. Kolik je zde stánku 

s občerstvením, pokladem, stánku s merchandisingem a podobně? 

Těch kontaktních míst pro fanoušky je tady podle úrovně zápasu, podle toho, kolik 

očekáváme diváků, jestli bude vyprodáno nebo ne. Jestli bude 7 tisíc, 15 tisíc tak se to 

vždycky liší. Těch stabilních stánků s občerstvením je 18. K nim se ještě přidávají 

mobilní místa, takže v tu chvíli stánku s občerstvením a když to převezmu spíš 

na pokladní místa tak tady na stadionu může být až 65 pokladních míst. To znamená 

65 míst kde fanoušek si objednává a platí. Je to tak, že třeba na stránku číslo jedna, který 

je nejvytíženější, je pokladních míst až 6.  To znamená, že to není o stáncích jako 

takových, ale je to opravdu počtu personálu počtu lidí, kteří toho fanouška obsluhují. 

Počet personálu u stánku s občerstvením se pohybuje mezi 70 až 100 lidmi, kteří 

obsluhují fanoušky. Ale bavíme se čistě o fanoušcích, není to o VIP prostorech, ty jsou 

trošku jinak.  

Co se týče fanshopu, suvenýrů, tak je v provozu fanshop na rohu. V den zápasu otvírá tři 

hodiny před, a ještě hodinu po zápase, do odchodu posledních fanoušků. Na stadionu 

přímo má fanshop další dvě prodejní místa, dva stánky. Jeden je na vchodu číslo 1 a druhý 

je na vchodech dva tři, které jsou mezi sebou průchozí.  

Pokladních míst máme 21, může být až 21 pokladní sedět při utkání. Ale s ohledem na to, 

jak se vyvíjí ticketing, možnosti ticketingu jako mobilní ticketing, internet, počet 

permanentek a podobně, tak Sparta už tolik pokladem nepotřebuje. Upřímně teď 

se bavíme u příležitosti rekonstrukce přestavby stadionu, která by měla v několika letech 

proběhnout, budeme snižovat počet pokladen, těch fyzických míst. Reálně na zápasy bývá 

okolo 10, 12 pokladních. Více potřeba není, protože naprostá většina fanoušků má 

vstupenky z předprodeje. V den utkání se dneska prodává někde kolem 10-15, maximálně 

20 procent z kapacity stadionu. Naprostá většina se prodá v tom předprodeji 

Předprodejem je myšleno jak na internetu, tak v zákaznickém centrum? 

Ano, i v zákaznickém centru. Ono to je totiž tak, když je vyprodaný zápas typu Sparta-

Slavie, Sparta-Plzeň a podobně, tak se většinou vyprodá ještě dopředu před utkáním. 

Když je zápas jako byl teď o víkendu Sparta-Liberec, na kterém bylo teď 14 tisíc diváků, 

tak je to tak, že se zase prodá tak 13 tisíc vstupenek v tom předprodeji, ať už je to ten 

internet nebo to zákaznické centrum. Ale i tam už je převaha toho internetu, protože 



 
 

Sparta tím, že spolupracuje s Ticketportalem a naučila fanoušky, že to nejpohodlnější 

vytisknout si lístek doma a přijít už sem, nestát tady žádnou frontu, tak ti lidé se to naučili 

a využívají to. Takže naprostá minimální část fanoušků, a většinou jsou to cizinci, kteří 

se rozhodnou v den utkání, že nakonec půjdu na fotbal, tak si kupují lístek až na stadionu. 

Ještě krátce bych se vrátil k těm stánku s občerstvením, do toho zahrnujete i tady 

McDonald nahoře, jak je průchod to funguje? 

Funguje, je v provozu. A nejenom to okénko, McDonald's má ještě čtyři místa 

na stadionu, kde má takové mobilní stánky, kde prodává ještě Cheeseburger, Hamburgery 

a Coca-Colu. To jsou takový mobilní stánky, kdy nám zase pomáhají, protože ten stadion 

už je starší a nestačí ta kapacita prodejních míst. Tak máme ještě dohodu, že takhle 

prodávají na více místech, ty do toho nepočítám. To je další personál. Když vezmu, co je 

nahoře, a ještě po stadionu, tak je to dalších 10-15 lidí, kteří se podílejí na tom prodeji. 

Přešel bych k parkovišti. Pro fanoušky jsou nějaké možnosti parkování v okolí.  Dále je tu 

nové parkoviště. Je to veřejně přístupné nebo je to v majetku Sparty? 

Ne, majitelem obou parkovišť je Magistrát hlavního města, jak toho spodního, tak té horní 

plochy. Jsou tam dva různí provozovatelé, kteří mají pronajaté tu garáž, respektive ten 

vršek – plochu Letenské pláně.  Obě dvě ty parkoviště jsou k dispozici fanouškům utkání. 

Pro Spartu to je rozhodně plus dneska, že se zvedla kapacita parkovacích míst. Zároveň 

je tu vjezd do tunelu Blanka, takže ta dopravní obslužnost se o něco zlepšila. Přesto je 

pro Spartu lepší, když fanoušci jezdí hromadnou dopravou, protože před zápasem 

i po zápase tady jsou velké kolony. Městská hromadná doprava a blízkost metra 

Hradčanská i Vltavská je rozhodně pozitivní a Sparta chce abychom si primární využívali 

hromadnou dopravu. Ale samozřejmě ku prospěchu, že tady jsou ta dvě parkoviště. 

Obě dvě mají trošku odlišnou cenovou politiků, ale jestli se nepletu, tak to spodní 

parkoviště, ta garáž, stojí 40 Kč za hodinu a myslím si, že to maximálně 150 Kč na den, 

jestli se nepletu a horním parkovišti stojí stovku na zápas. 

Existuje nějaká domluva mezi Spartou a poskytovatelem toho parkoviště? 

V tuto chvíli ne, protože na tom horním parkovišti nemají žádné turniket nebo ověřovací 

mechanismus, jak by ověřili, že to je opravdu „permanentkář“ a nebylo to zneužíváno. 

U toho spodního garážová parkoviště by to do budoucna tak mělo být. Oni ho zprovoznili 

teprve v listopadu a technologie tam teprve nastavují, ale řešili jsme s nimi, a kolegové 

s nimi chtějí řešit dál určité zvýhodnění. Buďto „permanentkářů“, nebo členů klubu 



 
 

nějakou formu benefitů pro stálé fanoušky Sparty Ať už je to rezervace, jistotu toho místa 

na parkovišti, anebo je to nějaké cenové zvýhodnění. 

Co se týká městské hromadné dopravy, existuje nějaká domluva ohledně posílení 

dopravy? 

Je tam domluva, ale spíš bych řekl, že je na takový „pracovní bázi“.  Jak to myslím. 

Je to o tom, když se hrají večerní utkání a zvlášť o víkendu tak ty intervaly v hromadné 

dopravy jsou větší tudíž to nezvládá ta hromadná doprava odvážet ty fanoušky. Takže my 

jsme v kontaktu s dispečinkem dopravního podniku, informujeme je o utkáních, která 

jsou o víkendu večer a žádáme o posílení alespoň tramvajové dopravy. Posílení metra 

není tak jednoduchá záležitost. Tam jsou jasně dané ty intervaly, ale u těch tramvají 

se nám daří že v tu chvíli oni posílí o několik vozů tramvaje a tím dokáží rychleji odvést 

fanoušky na to metro. 

Co se týká občerstvení, organizace je zajišťována externí firmou? 

Přesně tak, je to externí společnost, která má se Spartou podepsanou smlouvu. V podstatě 

spolupráce funguje tak, že ten partner si řeší jak zásobování, tak velkou část vybavenosti 

stánku, tak personál. Sparta má možnost to do nějaké míry ovlivňovat. Jedna z těch věcí 

je, že třeba přesně říkáme, když čekáme více fanoušků, aby posílily personál, objednali 

více občerstvení a podobně, a oni se tím řídí. Zároveň je tam určitý participace na zisku 

z obou dvou stran. 

A co se týká ochranky a lidí kontrolující vstupenky a zajišťující bezpečnost? 

Je to také externí agentura, která tady to všechno zajišťuje. Sparta s ní má smlouvu a ta 

agentura odpovídá vůči Spartě, zajišťuje si veškerý personál s tím, že finálně činnosti 

agentury řídí bezpečnostní manažer, který je zaměstnance Sparty, ten je takový „vrchní 

velitel“.  Ale ta agentura má vlastní hierarchii, pod ním ty jednotlivé velitele úseku, 

sektoru a podobně a Sparta se podílí ale na školení toho personálu, na koordinaci 

spolupráce s policií, s hasiči, se záchrankou a podobně. 

Jak to funguje v případě policie? 

Protože fotbalové utkání je v podstatě jako veřejná akce, sice organizovaná soukromým 

subjektem, ale množstvím diváků se jedná o charakter veřejné akce, tak už ze zákona 

policie z preventivních důvodů monitoruje situaci. Policie nově má možnost být 

i na stadionu už při utkání, pokud si to charakter utkání a jeho rizikovost žádá. Reálně 



 
 

to funguje tak, že už několik týdnů před utkáním je v kontaktu ten bezpečnostní manažer 

s velitelem opatření, respektive jeho zástupcem, což je ten hlavní člověk odpovědný 

za to bezpečnostní opatření při utkání. Následuje několik porad, výměna informací. 

Finální porada bývá většinou 3-4 dny před utkáním, kdy si jak zástupci policie, hasičů 

a záchranné služby a té bezpečnostní agentury vymění finální informace a řeknou si ten 

systém spolupráce. Není to nic extrémně složitého, protože na všech stranách jsou to lidé, 

kteří se podíleli na organizaci sportovních a kulturních organizací řadu let, takže ten 

běžný zápas není nějak organizačně složité pro ně, protože mají ty zkušenosti. Žádá si to 

více času na přípravu při těch nejrizikovějších zápasech, ať už je to derby, nebo třeba 

zápasy evropských pohárů. 

Ještě jsem se zapomněl zeptat, kolik sociálních zařízení je na stadionu pro fanoušky? 

Je jich málo, protože bohužel stadion je z šedesátých let a nutně bychom potřebovali 

rekonstrukci, abychom navýšili počty toalet a turniketů a další infrastrukturu, protože 

to neodpovídá 21. století a potřebám fanoušků a klubu. Takže tohle to je věc, která nás 

v tuhle chvíli trápí a při té plánované rekonstrukci ji chceme odstranit. 

Dnes je tady 137 pisoárů, 46 toalet pro muže a 50 toalet pro ženy. Na každém vchodu 

jsou separátní toalety pro muže a pro ženy, ale na každém tom vchodu je jiné množství 

pisoárů a toalet než na dalším vchodě. Třeba tady na vchodu jedna je pro muže 30 pisoáru, 

8 toalet. Pro ženy 10 toalet.  Je to velká místnost, ale upřímně stejně nedostatečná, protože 

bychom potřebovali větší kapacitu. 

Přešli bychom k marketingovým aktivitám v den utkání, ať již co probíhalo dříve, stále 

probíhá, či jsou nějaké plány do budoucna. V den utkání jsem zaregistroval doprovodný 

program na velkoplošné obrazovce, ať už v podobě hudby nebo nějakého videa, 

zpívá se hymna, přivítají se fanoušci, hráči, pak nějaké slovo má moderátor, je tu maskot, 

vlajkonoši a podobně, statistiky, soutěž v nožičkách. Doplnil byste mě? 

Soutěže se střídají. Je to různá poločasová soutěž každé utkání. Co se týče doprovodných 

aktivit, těch je více, respektive jak při kterém utkání. Při každém utkání v provozu rodinná 

tribuna se svým doprovodným programem primárně pro rodiny s dětmi v zázemí 

té rodinné tribuny, takže to je jedna speciální aktivita. Pak příležitostně podle utkání podle 

ročního období se konají ještě nějaké další doprovodné aktivity, třeba na Letenské pláni. 

Ať už to byla drakiáda nebo jsme tady před rokem a půl měli pohár pro vítěze Evropské 

ligy z Trophy tour. O poločase bývají na té rodinné tribuně autogramiády a občas bývají 



 
 

třeba před zápasem ve fanshopu. Těch věcí je celá řada. Do toho dneska na velkoplošné 

obrazovky mohou fanoušci posílat své fotky přes sociální sítě. Takže těch věcí je poměrně 

dost a do toho partneři Sparty mají možnost toho partnerství. Občas rozdávají nějaké 

propagační materiály nebo dárky fanouškům v ochozech. Na protilehlé tribuně funguje 

Sazka Bet sektor, kde jsou zase extra služby pro zákazníky a potenciální zákazníky Sazky, 

kdy zase občas tam dělají různé fotky těm fanouškům, můžu si tam tipovat výsledek 

utkání a podobně. 

Jaký je poměr toho, co je v režii Sparty a co sponzorů? 

Tak 80 % aktivit je v režii Sparty, 20 % v režii partnerů. 

Když si vezmeme například ty nožičky, jak se ten soutěžící dostane do této soutěže? 

Běžně je to tak, že před zápasem maskot s doprovodem hází do hlediště sparťanské 

suvenýry, různá trička, šály a podobně. V těch suvenýrech jsou zabaleny pozvánky 

na poločasovou soutěž, takž ten, kdo to chytí, najde tam kromě toho suvenýru ještě 

pozvánku na poločasovou soutěž a může se jí zúčastnit 

Říkal jste, že soutěže jsou pokaždé jiné. Opakují se? 

Jednou za čas se to opakuje. Teď to jsou primárně ty fotbalové aktivity, ať už jsou to 

nožičky, hlavičky, slalom, střelba na přesnost. Měli jsme tady na podzim takový velký 

nafukovací terč, něco jako šipky, takže kdo nastřílel největší hodnotu, vyhrál. 

Je to spousta různých aktivit a měli jsme připraveni nějaký koncept dlouhodobé 

poločasové soutěže, ale ono se to blbě realizuje, protože i fotbalová asociace 

nebo respektive STES jako marketingová agentura, občas přichází s nějakým požadavky 

od partnerů. Několikrát jsme tady měli poločasový „Kop štěstí“ od Synotu, kdy fanoušci 

kopali z půlky a pokud trefili břevno, tak mohli vyhrát 100 tisíc korun a podobně.  Takže 

těch věcí je tady spousta. Vždycky je to o tom, aby byla nějaká zábavná aktivita poločase, 

co zabaví ostatní fanoušky, ale většina fanoušků využívá ten poločas na to, aby se šel 

občerstvit, došel si na toaletu a podobně. 

Je něco, co se neosvědčilo? Nějaký poločasový program, který byl obtížný 

na realizaci, nebo to diváky nezaujalo? Dřív například hráli mladí Sparťani utkání 

v poločase. 

Oni hrají pravidelně, akorát se občas vypouští, když je to noční zápas, nebo když 

je poškozený trávník, respektive je hrozba poškozeného trávníku, kdy na něm pracují 



 
 

„trávníkaři“, aby ho trošku srovnali. Takže fotbálky dětí je stabilní věc. A upřímně 

to diváky moc nezabaví, ale je to taková lehká vsuvka, pro ty děti to je motivace, zahrát 

si na tom velkém hřišti před fanoušky a poté když dohrají, tak běží fanoušky pozdravit. 

Takže není to o tom, že by taková poločasová aktivita přivedla diváky navíc. To spíše 

je možnost přivést diváky navíc s těmi hodnotnými cenami, ať už to byl právě 

ten poločasový kop, kdy se soutěžilo o těch 100 tisíc a podobně, nebo dříve jsme tady 

měli soutěž o auto. Fanoušci soutěžili, kopali na plachtu s dírami.  To jsou takové soutěže, 

které mohou přivést víc diváků, ale reálně to tak moc není. Fanoušek sem jde primárně 

za fotbalem. Ale vy mu chcete nabídnout i tu další aktivitu, nějakou další soutěž. 

Jsou nějaké aktivity, na kterých pracujete a chcete je realizovat? Ať už máte nějaké 

vmyšlené, nebo jste se inspirovali v zahraničí. 

Těch nápadů je spousta, ale většina z nich má pro nás dneska nějaký limit, který nám 

nedovoluje to realizoval. Většinou to je infrastruktura stadionu. Ať už vezmu takovou 

věc, že jsme chtěli rozjet roznášku občerstvení do jednotlivých sektorů, 

kdy by si fanoušek objednal přes mobilní telefon, co chce a obsluha by mu to přinesla. 

My se bohužel dneska potýkáme s tím, že kapacita stánků nám neumožňuje tohle učinit, 

protože bychom u těch ostatních lidí navýšili ty fronty, protože bychom museli některé 

stránky zavřít čistě jako přípravny pro roznos toho občerstvení.  

Chtěli jsme udělat pro fanoušky soutěž ve hře FIFA na PlayStation s tím, že by to bylo 

promítáno na velkoplošných obrazovkách, ale ta kvalita zobrazení na velkoplošných 

obrazovkách byla taková, že ti ostatní by si to moc neužili.  

Bavíme se o nějakém mobilním ticketingu, aktivitách, kdy při vstupu na stadion byste 

dostal nějaký slevový poukaz na občerstvení a tak, ale zase nám chybí na stánku 

s občerstvením elektronické pokladny abychom mohli zase ověřovat platnost kupónů 

a podobně. Takže těch věcí je poměrně dost, nějaký intenzivnější využití třeba mobilní 

aplikace, dneska tyto technologie umožňují mnoho věcí. Už dneska máme v mobilní 

aplikaci opakované záběry, máme tam statistiky „live“, ale těch věcí by se dalo udělat 

mnohem více, ale v tuto chvíli to nejsme schopni udělat, protože buďto nemáme rozpočet 

nebo tu technologii k dispozici. Ale to se snad bude měnit a postupem času na to peníze 

dostaneme. 

  



 
 

Co se týká inspirace, vymýšlíte to spíše tady, nebo je to po komunikaci s někým 

ze zahraničí, kluby apod.? 

Já jsem upřímně zastáncem, že není potřeba vymýšlet nové kolo. Jednou už ho někdo 

vymyslel a funguje dobře, takže 80 %, 90 %věcí je inspirace odněkud s tím, že ať už já, 

tak bývalí kolegové, všichni sledujeme ty trendy na sociálních sítích, na různých oborový 

webech a podobně. Hodně sami jezdíme na fotbal po Evropě, tak se díváme, co kde, 

jak kdo dělá. Ale něco vzniká přímo tady. Upřímně nikdy jsem neviděl, že by udělali před 

zápasem drakiádu, pouštění draků. Neviděl, ale nás to napadlo, udělali jsme to a víme, 

že to je skvělá aktivita pro rodiny s dětmi. Že nejdříve si tu postaví draka, pouštět ho a pak 

se ještě podívat na fotbal. A další věci jsme vymysleli tady. Takže to je taková kombinace. 

Nebo jsme dělali pro fanoušky akci Letenská míle, kdy měli možnosti si proběhnout 

stadion při speciálním závodu, nebo Letenská noc, což byla pro naše malé fanoušky 

z dětského členství, kteří mohli přespat na stadionu ve stanu. 

Vezmeme-li v úvahu ty diváky, chodí především za tím výkonem? 

Oni jdou primárně se podívat na fotbal. Není to o tom, že jdou primárně na vítězství nebo 

tak. Moc nemám rád, když se říká, že fanoušci chodí jenom když se daří. Protože tím 

pádem, jak je možné, že na podzim byla Sparta 2. nejnavštěvovanější klub v České 

republice, když se jí v podstatě nedařilo. A na co sáhla, to pokazila. A pořád měla 

návštěvnost skoro 11 tisíc diváků. Takže ano, primárně jdou zatím výkonem, za tím 

fotbalovým výkonem, podívat na ten zápas, to je ten hlavní motiv, proč jdou na stadion. 

Ten motiv je spojený většinou s tím, že si to většinou jdou užít s kamarády nebo 

s rodinným příslušníkem. Ale vždy se jdou podívat na ten fotbal. Není to o tom, že by 

se někdo šel podívat na poločasovou soutěž. Primárně je to o tom fotbale. 

Takže si myslíte, že i kdyby byl nějaký extra zajímavý doprovodný program, 

tak stejně budou spíše chodit fanoušci fotbalu? 

Stoprocentně. Nejzajímavější doprovodný program má vždy Super Bowl. Pochybuju, 

že kdyby tam poslali třeba reprezentaci České republiky v americkém fotbale si zahrát 

s někým a byl tam skvělý doprovodný program, že by tam přišlo tolik lidí jako jde na ten 

TOP zápas těch dvou týmu, které hrají o tu nejcennější trofej. Já jsem byl na konci minulé 

sezóny na finále Ligy mistrů na Real Madrid – Juventus. Taky sem tam nešel kvůli tomu 

koncertu před zápasem. Šel jsem tam kvůli tomu fotbalu. Mě ani nezajímalo, jaký tam 



 
 

bude koncert. Když tam potom jsem, tak si to samozřejmě rád poslechnu, je to zajímavé 

vystoupení, ale jdu tam primárně kvůli tomu fotbalu. 

Myslíte, že ani nerozhodné fanoušky, kteří nechodí tak často, to nemůže přesvědčit 

k častější návštěvě? 

Není to čistě o doprovodném programu, který můžu brát jako něco, co se děje třeba 

o poločase na hřišti. Je to o celkovém komplexu služeb na stadionu spojených s utkáním, 

abych toho člověka, který ke mně jednou za čas přijde, nalákal natolik, že se mu to líbí 

tak, že bude chodit pravidelně. A to se nebavíme třeba právě jenom o tom, co se děje 

o poločase na hřišti, ale bavíme se komplexně o rychlosti a jednoduchosti koupit 

vstupenky, přes rychlost vstupu na stadion, kvalitu občerstvení a rychlost obsluhy, plus 

třeba nějakou poločasovou soutěž, nějaký doprovodný program, zábavný „infotainment“. 

To celkově, když mi třeba tři ty věci z toho nebudou fungovat a budu tady mít skvělý 

poločasový, že tady vždy budu mít koncert, tak spíš ale více lidí odlákám, protože budou 

stát dlouhou frontu na vstup, na občerstvení a ve finále se k němu nedostanou, tak mi 

stejně nepřijdou. Protože to základní pohodlí tady nebudou mít. 

Pořád teda ten sportovní výkon je na jedné straně a ty doprovodné služby, dopravní 

program má stále velký vliv na to, aby ti fanoušci přišli? 

Rozhodně ano. Oni se musí na tom stadionu cítit bezpečně a musí se tady cítit, že je to 

baví celkově tady trávit čas, že se tady cítí komfortně. To jsou základní požadavky a pak 

je to, že mají rádi ten fotbal, a proto jdou na fotbal, a ne do kina třeba. Ale jdou v tom 

čase na fotbal., protože je baví ten sportovní aspekt, to soutěžení. Baví je hlavně to „live“ 

jsou součástí toho, co se právě teď děje. Do kina mohou zajít potom kdykoli jindy. 

Ten fotbal se kvůli nim nepřeloží. 

Jak byste charakterizoval cílovou skupinu Sparty? 

Sparta má několik cílových skupin se kterými se snaží různě komunikovat a snaží se 

zaměřovat primárně, tomu říkáme takový cyklus fanouška, takže se v průběhu toho cyklu 

fanouška zaměřovat na ty konkrétní lidi. Začíná to tím, že tady máme rodinné zázemí, 

rodinnou tribunu. Tam jsou vlastně dvě cílové skupiny. Zaprvé je to dítě, které se snažíme 

podchytit, aby fandilo Spartě. To znamená, že jakmile začne fandit Spartě, tak už je dost 

nepravděpodobné, že začne v průběhu života fandi někomu jinému. Ale je to zároveň 

i ten jeho rodič a neříkám úmyslně táta nebo máma, protože dost často sem chodí máma 

s dětmi. Tak je to ten jeho rodiče, kterému i těmi službami na té rodinné tribuně 



 
 

usnadňujeme to, aby dál chodil na ten fotbal, který má rád, přestože má dítě, které by 

mohlo být tou bariéru, proč už nechodit, protože tady s ním nechci trávit čas. Ale tím, 

že máme i zábavné aktivity pro ty děti, tak umožňujeme těm rodinám, aby společné trávili 

čas na fotbale. Takže to je jedna cílová skupina. Rodiny s dětmi, kde jsou vlastně jak 

ty rodiče, tak ty děti, jako naše dílčí „cílovky“. 

Pak další cílovou skupinou jsou částečně ženy, kdy se snažíme zase odbourávat bariéru, 

kdy ti chlapi, kteří dříve chodili s kamarády, mají teď přítelkyni. Chceme, aby ženy 

se tady cítily příjemně. Změnili jsme částečně občerstvení.  Máme možnosti koupit 

si nějaké zapékaný Pannini a podobné věci, které nejsou tak kaloricky výživné, jako je 

klasická klobása, kterou chce ten chlap. Takže se snažíme i touhle cestou jít. 

Potom je klasická „cílovka“. Ekonomicky aktivní muž, od nějakých 30 do 50, kteří 

už se dívají na tu tradici klubovou, na ty klubové legendy a podobně. Právě proto 

i komunikujeme s bývalými hráči, aby sem chodili, aby tady byli na zápasech Tady 

ten stabilní fanoušek je primárně náš „permanentkář“, protože „permanentkáři“ jsou 

většinou chlapi okolo 40 let. 

Jaký je podíl „permanentkářů“ a lidí, kteří nakupují lístek příležitostně? 

Když to vezmu podle průměrné návštěvnosti, která je v tuhle chvíli asi 11 tisíc, tak Sparta 

má 7 tisíc „permanentkářů“. Takže tím je vlastně odpovězeno, sedm vůči čtyřem tisícům. 

Samozřejmě uvidíme, jaká bude průměrná návštěvnost letos. Ne vždycky chodí 

„permanentkáři“ na všechna utkání. Běžně to je tak, že třeba z těch sedmi tisících jich 

přijde 6 tisíc, 5,5 tisíce. Oni nemají možnost chodit pravidelně a nepůjčují permanentku 

někomu jinému, takže to místo zůstane prázdné. Takže ve finále já bych se bavil o tom, 

že když chodí 11 tisíc v průměru, tak těch „permanentkářů“ kteří chodí pravidelně, 

je 6 tisíc a těch 5 tisíc jsou jednorázoví návštěvníci. A teď je potřeba si říct, 

co jednorázový návštěvník. To není tak, že sem přijde jednou. Těch je spousta., primárně 

to jsou nějací turisti a podobně. Ale pak je tady spousta fanoušku, kteří sem přijdou třikrát, 

čtyřikrát za sezónu a nemají čas nebo finanční prostředky na to, aby si koupili 

permanentku a vybírají si jenom určitá utkání a ty se tady otočí vícekrát. Každopádně my 

jsme si dělali nějaký odhad a myslíme si, že za sezónu a se nám na stadionu protočí mezi 

50 a 70 tisíci unikátními lidmi, při návštěvnosti přes 200 tisíc fanoušků.  

  



 
 

Počet míst, co poskytujete partnerům je z celkového počtu zanedbatelný? 

Tam je celkově těch vstupenek v rámci reklamních smluv, ale také těch, které jdou 

na k nám na mládežnické týmy okolo patnácti set kusů. 

Jaké jsou snahy o zapojení diváka? Je cílem spíše o zapojení online, to znamená 

prostřednictvím Instagramu, Facebooku například v podobě těch fotek 

na velkoplošné obrazovce. Anebo spíše tak, aby více fandil a soustředil se 

na to utkání a byl slyšet na tom stadionu? Nebo nejlépe kombinace? 

Ideální je kombinace, a to v tom, že opravdu při zápase fandím a když udělám nějakou 

fotku tak ji „nasdílím“ na své sociální sítě, protože pak mám i ten dosah na ty své 

kamarády. Oni vidí, že jsem na fotbale a třeba příště budou chtít jít se mnou. Takže 

to sdílení zážitků je pro nás hrozně důležitá věc. Primárně sportovní události jsou 

skupinová záležitost. Minimum fanoušku chodí samo. Většina chodí v nějaké skupině 

svých přátel, svých rodinných příslušníků. Takže pro nás je to, že tady sdílejí své zážitky 

na sociální sítě je hodně důležitý aspekt propagace a je to jeden z důležitých důvodů, proč 

jsme se rozhodli instalovat na stadionu Wi-Fi. Protože v době, kdy ještě data byla dražší 

a nebylo tady tak silné pokrytí od mobilních operátorů, tak to byla jediná možnost, jak 

zajistit tu konektivitu takovou, aby fanoušek se mohl při zápase vyfotit, mohl natočit 

nějaké krátké video co se děje na tribuně a sdílet to se svými přáteli. 

Na některá utkání jsou poskytnuté fandící nástroje. Poskytuje to Sparta a je to 

pouze na vybraná utkání? 

Sparta neposkytuje žádné fandící nástroje, fanoušci si je nosí sami.  

A v případě chorea, kdy jsou na sedadlech připravené barevné listy papíru 

za účelem vytvořit například barevnou vlajku? 

To stejně dělají samotní fanoušci a financují to z prodeje svých suvenýrů a různých sbírek. 

Tohle není aktivita klubu. Klub ji samozřejmě podporuje, má tady lidi, kteří těm 

fanouškům dozorují nad přípravu, že jim otevřou stadion, jsou tady s nimi, aby to šlo 

v pohodě připravit. Ale není to aktivita klubu je to aktivita fanoušku a my jsme rádi, 

že jsou fanoušci aktivní a že takovéto věci sami dělají a sami jsou schopni si je financovat. 

Byť klub je připraven se na financování podílet, ale fanoušci si to chtějí dělat sami. 



 
 

Tuším, že při jednom ze zápasů fotbalové reprezentace byly připraveny 

pro fanoušky takové fandící vzduchové trubičky. Jak to bylo v tomto případě? 

Podniká Sparta něco obdobného v tomto smyslu? 

U reprezentace je to trošku jinak. Reprezentace nemá takhle aktivní jádro fanoušků, kteří 

by byli schopni si to takhle to zorganizovat, takže v případě reprezentace většinu aktivit 

organizuje svaz s tím, že třeba fanoušci jdou pomoci připravit tu choreografie a dostanu 

za to vstupenky. V případě Sparty si to fanoušci organizují sami. V tomto případě šlo 

o aktivaci partnerství, jestli se nepletu T-Mobilu. To byla vlastně reklama T-Mobilu, nebo 

jednoho z partnerů. My tyhle aktivity neděláme. Já jsem proti takovým těm „tleskátkům“ 

a podobným věcem, protože ono to „zabíjí“ tu fotbalovou atmosféru. Protože všichni 

potom do toho řežou hlava nehlava, nikdo nedrží rytmus, přestane se zpívat, přestane se 

pořádně skandovat. Takže je mnohem lepší, ať mají lidé své dvě ruce, své hlasivky a v tu 

chvíli je to fandění koordinovanější a mnohem rytmičtější i spontánnější, což mi přijde 

lepší. Přece jen lidé nejsou úplně ovce, aby dělali všechno, co my jim řekneme. Furt 

by tam mělo zůstat trochu té originality fanoušků, a to jejich zapojení, protože čím více 

oni jsou i podobně aktivní, že si připraví sami ta chorea, že sami vymýšlejí, jak fandit 

a tak, tím více jsou zapojení do dění v tom klubu a mnohem více je to „vtahuje“ 

Na začátku jste mluvil o rekonstrukci, jak to vypadá do budoucna ohledně 

zastřešení, respektive vyhřívání? 

V tuhle chvíli se rozšíření zastřešení neplánuje a je to z toho důvodu, že stávající nosná 

konstrukce stadionu by protažení střechy neunesla. Bylo by to kompletně o změně 

technologie, což je extrémně finančně náročná záležitost. Ta střecha i celá konstrukce 

by se musela změnit, a to už upřímně by bylo spíše lepší celý stadion zbořit a postavit 

znova.  

Co se týče vyhřívání, v tuto chvíli se neplánuje, ale zároveň to není tak, že pokud 

by se klubu nezačalo dařit klubu víc finančně, že by to nemohl udělat. Ono vyhřívání 

je extrémně náročná věc na pořízení a na servisovaní, ta vstupní investice je tam v řádu, 

když bychom chtěli pokrýt celý stadion, desítek milionů korun. Samotný provoz je potom 

levnější. Takže v tuto chvíli ani vyhřívání není prioritou. Upřímně, když bude Sparta hrát 

dobře a veškeré ty služby okolo budou fungovat dobře, tak ani to vyhřívání není potřeba. 

Když se podíváme na stadiony v Anglii, kde vlhké zimy také umějí být nepříjemné, mají 

tam plno a žádné vyhřívání tam nepotřebují. Ve Švýcarsku je dokonce třeba vyhřívání 

stadionu úplně zakázané. My teď máme pokrytou tu protilehlou tribunu, kde je přes 6 tisíc 



 
 

míst a rozhodně to pomohlo, že ta protilehlá tribuna bývá hodně plná, ale v tuhle chvíli 

nás víc tíží věci jako je kapacita turniketu, abychom byli schopni dostat fanoušky 

co nejdříve do stadionu, kapacita toalet na některých vchodech a kapacita stánků 

s občerstvením. To jsou věci, které potřebujeme rozšířit, kde potřebujeme zvýšit kapacitu 

a kde potřeby investovat desítky milionů. Takže to plánujeme a měla by proběhnou 

při rekonstrukci, která snad by mohla proběhnout někdy v roce 2020, 2021. Ale uvidíme, 

jak se podaří získat veškerá povolení – stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

Poslední otázka se týká dotazníku. 

Já bych to u toho dotazníku udělal tak, že vás propojím s kolegy z marketingu, protože 

oni třeba řeknou, že by je zajímalo ještě něco, co by chtěli zjistit a co by si jim v rámci 

toho líbilo. Přiznám se, že úplně v marketingu aktivní nejsem, to si primárně řeší 

už dneska můj nástupce, takže on možná přidá, co by se mu chtělo ještě dalšího zjistit. 

Jsem s ním každopádně domluvený, že není problém za prvé sdílet ten dotazník 

v elektronické podobě na fanoušky anebo pro vás jsem potom na zápasy chodit pravidelně 

a ptát se. Udělat to jako osobní dotazování. To je na vás.   

Dobře, obrátím se tedy na vašeho kolegu. Děkuji za rozhovor. 

 

  



 
 

Příloha 3 – Rozhovor s Tomášem Patou 

Podle paní docentky Čáslavové je součástí fotbalového produktu doprovodný 

program, doprovodné služby, stadion, bezpečnost. Jaký je Váš názor? Chybí nebo 

naopak přebývá tam něco? 

Já to vidím dost podobně, přidal bych k tomu aktivity partnerů, jak oni se prezentují, 

jejich marketingové aktivity. Dá se to brát k tomu doprovodnému programu, ale je to 

jedna z důležitých složek, a to alespoň pro nás, jelikož máme pět zápasů za rok, a to je to 

místo, kde ti partneři aktivují partnerství s fotbalem a kde mají nejvíce aktivit. Takže 

to bych určitě zmiňoval hodně.  

A ten doprovodný program je spíše v rukou partnerů? 

Ne, to organizujeme my a partneři samozřejmě dávají nějaké požadavky nebo přání, co by 

chtěli dělat. My to pak zakomponujeme do programu a případně jim vyjdeme vstříc. 

Například v zápase s Německem chtěl T-Mobile, generální partner reprezentace, chtěli 

udělat poločasovou soutěž. Hrálo se to 1.9., a tak jsme s nimi vymysleli to, že jsme vybrali 

největší fanoušky, oni mají program fotbal srdci, který dělají s námi, byli vylosovaní tři 

fanoušci. My jsme jim dali každému dva lístky a o poločase si je moderátor vytáhl 

na plochu a každý měl jeden pokus, kdy kopali ze střídaček míčem ke středu. Kdo to trefil 

nejblíže, vyhrál zájezd s nároďákem na utkání v Severním Irsku, kam se jelo 3.9. 

To se jim líbilo. Bylo to vysíláno na velkoplošné obrazovce,  moderátoři o tom mluví  

a T-Mobile je o poločase vidět, kdy chce být vidět. 

Takže partneři se využívají především k doprovodnému programu? 

Přesně tak. Dobrým partnerem je PlayStation. Vybereme dva sektory v útrobách stadionu, 

kde je to dobré s elektřinou a tam se dají dvě konzole, na kterých si fanoušci mohou 

vyzkoušet FIFU nebo jiné nové hry. To je možnost pro všechny. Pak pro uzavřenou 

skupinu partnerů Herman, ČPP nebo Fortuna si koupí celý sektor, který my obrandujem, 

zajistíme catering. Pro ty lidi tam nosí hostesky pivo, nealko a nějaké jídlo v průběhu 

zápasu a je o ně postaráno. Je to pro ně další prezentace, jelikož je to vidět v televizi, 

obzvláště ta žlutá Fortuna. Je to navíc k té její vizibilitě dané ze smlouvy. Oni si koupí 

lístky a my jim zajistíme tu show kolem. Třetím doprovodným programem v rámci 

domácích zápasů organizujeme Fun parky, jako Česká repre „funpark“. Tam se partneři 

nároďáku také prezentují. Většinou tam mají své atrakce. Třeba Gatorade od Pepsi mají 

atrakci měřič rychlosti kopu. T-Mobile pak kreslí vlaječky na jednu stranu a T-Mobile 



 
 

na druhou stranu. Je to zaměřené především na děti. Pepsi pak rozdávají nové příchutě 

chipsů Lays nebo Pepsi apod. To jsou asi hlavní věci, které se tam dějí.  

Kdy přesně tyto „funparky“ probíhají? 

Cca čtyři hodiny před utkáním. Jsou hned u stadionu. V Plzni, na Spartě, Slavii 

i v Ostravě jsou prostory hned vedle stadionu. To jsou čtyři stadiony, kde se hodně hrají 

domácí zápasy, takže tam to děláme pravidelně.  

Kdybychom to porovnali se zahraničím, ať už co se týče mezinárodní nebo klubové 

scény, co Vás zaujalo. V čem vidíte příležitost, nebo naopak víte, že to z nějakých 

důvodů by nešlo převzít? 

Tam jsou dvě kategorie, co jsem viděl a co jsme se inspirovali. Jedna kategorie 

je Amerika. NFL a podobně, kam najede tisíce lidí, rodin a grilují předtím, je to pro ně 

společenská událost. To je hezké, ale u nás to fungovat nebude. Co u nás fungovat může, 

k čemu bych já se chtěl dostat, je mít jen jeden stadion, kde budeme hrát. Viděl jsem to 

v Dánsku, kde všechny zápasy hrají v Kodani. Je strašně jednoduché si ten stadion 

uzpůsobit na své aktivity. Partneři vědí, že se každý zápas hraje tady a můžou vyrobit 

na míru další atrakce. Díky tomu si můžeme přizpůsobit sektory, VIP, můžeme dělat 

permanentky na zápasy, je to o dost jednodušší. Mít tedy jeden stadion, kde hraje 

reprezentace a s tím si pak hrát. 

A preferoval byste spíše národní stadion nebo vybrat již nějaký existující stadion? 

Národní stadion asi nemá smysl, takže spíše vybrat již existující.  

Je tedy nějaký doprovodný program, který jste viděl a řekl si, že je to dobrý nápad? 

Viděl při zápase Dánska, „funpark“ mají kousek dále od stadionu a byly tam podobné 

aktivity jako děláme my. Ale byly tam moderátoři, kteří návštěvníky připravovali 

a 30 minut před zápasem byl hromadný odchod z „funparku“ na stadion. Taková 

„funwalk“. Dobré je to například na Spartě, kde jsme před zápasem se Severním Irskem 

šli v jednu dobu, organizovaně a zpívali se písničky. Hodně se inspirujeme. Jezdím 

na UEFU na marketingové workshopy, kde jsou ostatní markeťáci z jednotlivých asociací 

plus zástupci z jednotlivých klubů. Každý vám něco říká a na základě toho se inspirujete 

a používáte to ve svých aktivitách. Teď budeme připravovat fanklub a napojení na prodej 

merchandisingu. To teď rozjeli v Polsku a my to budeme plánovat na začátek další 

sezóny. První domácí zápas budeme hrát 6. září proti Ukrajině, tak na to budeme 



 
 

připravovat hodně nových věcí, včetně mobilní aplikace reprezentace. Tohle jsou věci, 

které jsou již vymyšlené a my je jen aplikujeme na nás, aby to přineslo to, co potřebujeme. 

Takže se spíše inspirujete v zahraničí, než že byste vymýšleli vlastní věci? 

Jsme v takové době, kdy už skoro vše je vymyšlené a já se řídím heslem, že nemá cenu 

vymýšlet vymyšlené. Je důležité vzít třeba dva vymyšlené produkty a spojit je do jednoho 

a aplikovat je na naše podmínky, protože jsme docela specifický. Je třeba se na to koukat 

tak, aby to mohlo fungovat. Takže se inspirujeme několika produkty nebo aktivitami 

co dělají v zahraničí, vybereme si z toho to top a pak to postavíme u nás.  

V čem vidíte hlavní rozdíly na klubové a mezinárodní úrovni?  

Je to rozdíl a já jich vidím několik. V klubu, díky tomu, že hrajete ob týden doma, máte 

častěji k dispozici ty fanoušky a můžete s nimi pravidelně komunikovat a je to dobré jak 

pro klub, že si je tam může udržet. Když uděláte akci 1. března, tak je tam můžete znovu 

dostat 15. března, protože se jim líbil doprovodný program. Vezmou tam také kamarády 

s dětmi. Na druhé straně u nároďáku můžeme hrát 1. září a pak se může stát, že budeme 

hrát až v listopadu. Ještě k tomu budeme hrát v Praze a pak v Ostravě. Takže v tomto je to 

trochu jiné a u těch klubů je to pro fanoušky jejich srdeční záležitost, pro klub dýchají. 

Pro tu reprezentaci je to tak, že se všichni spojí, ale není to takový patriotismus. Myslím 

si, že uvidíte mnohem více lidí se Sparťanskou šálou než se šálou nároďáku. Další věc 

je to, že v klubu můžete využívat hráče pořád. Když chcete prodávat lístky, můžete s nimi 

udělat show a tak. My ty hráče máme pouze v rámci repre srazu. Takže s tím musíme 

pracovat trochu jinak, ale je to dobré. Sice máme ty hráče pouze k dispozici v rámci repre 

srazů, ale díky dobrým vztahům se Spartou, s Plzní, i relativně se Slavií, tak si umíme 

na ty hráče „šáhnout“ i mimo repre sraz a oni nám občas vyjdou vstříc, to je také dobré. 

V průběhu dne utkání, je to velký rozdíl v tom, co musíte zařídit? V případě zápasu 

na Spartě, využíváte např. občerstvení, co využívá Sparta? 

Celé to začíná tím, že si určíme, na jakém stadionu se bude hrát. Jakmile se to určí, 

uděláme si analýzu, za kolik by mohly být lístky, to teď již bude mít nějaké koncepční 

myšlení a potom je to o tom, že vyrazíme za marketing a za logistiku vyrazíme na klub 

a jdeme jednat o smlouvě. Teď je to o tom, že potřebujeme od klubu stadion, potřebujeme 

ho mít na dva dny, protože jsou tam již tréninky, je potřeba si tam vše připravit. 

Potřebujeme od nich zařídit catering ve VIPu, catering na stadionu, to všechno jde za nimi 

tyhle služby. My za ně nějakým způsobem platíme smluvně dohodnutou cenu. Za námi 



 
 

jde, že zajistíme security. Máme zde bezpečnostního manažera. Za klubem také jde to, 

že vám stadion musí předat v čistém stavu. Musí být uklizený a musí být sundané 

reklamy, které my tam nechceme a nemůžeme mít, protože my tam potřebujeme dát 

nároďácký. Za námi pak jde to, jak si to obrandujeme, jaký si tam dáme navigační systém, 

jak vyzdobíme uvnitř ten VIP, jaké si tam dáme reklamy, jestli si tam dáme ještě VIP 

stan, jak my si tam určíme mix zónu, jak si vyzdobíme tiskové středisko, to pak jde 

za námi. Za klubem jde pronájem stadionu, zajištění osvětlení, zajištění lidí, například 

na posekání trávníku, někoho, kdo ten stadion zná a pak předání toho stadionu, že se tam 

dál nebude nic dít a nebude tam nikdo, kdo tam nemá co dělat. To je, co se týče 

té organizace, a co se musí zařídit.  

Když se vrátíme k tomu doprovodnému programu, je něco, co jste si vyzkoušeli 

a řekli si, že toto nefunguje a lidi to nebaví? 

Jo, jedna věc. U nás v České republice nefunguje za mě to, když po těch lidech chcete 

nějakou výraznější aktivitu. Třeba když dáte nový dres, podepsaný klidně Rosou, 

s věnováním, a budete chtít po lidech, aby natočili nějaké video, tak to má nulovou 

odezvu. Takže když po těch fanoušcích chcete nějakou výraznější aktivitu.  

Takže jde o nějakou dodatečnou aktivitu, nebo i kdyby měla být na stadionu, tak 

si jim to nechce? 

Dodatečná. Na stadionu to je úplně něco jiného. Tam už je pak máme. Donutit ty lidi 

předtím, to úplně ne, ale na stadionu to je něco jiného.  

Takže kdybyste měli aplikaci a v ní by měli tipnout výsledek a mohli něco vyhrát? 

Tam v pohodě. To si myslím, že by fungovalo.  

Už trochu jsme se dotkli limitů při změnách stadionu… 

Tam jich je několik. Je více stadionů, kde můžeme hrát. To znamená i to, že na každý 

stadion musíme mít vyrobený branding jinak, jelikož tady jsou takové rozměry. Je to 

pro nás trochu finančně náročnější. Máme nějaké nastavení, chceme, aby ty stadiony 

vypadali plus mínus stejně. Pak jsou důležitá omezení, třeba oproti Spartě, která když 

nehraje ligu mistrů, ale domácí ligu, nemá tak přísné regule, jako má UEFA a FIFA. 

V rámci kvalifikačních utkání jsme omezeni, co můžeme nemůžeme. Například o tom 

poločase máme prostor na minutu a půl udělat si soutěž. Víc nemůžeme. Je to zakázané, 

jelikož máme prodaná marketingová práva 50:50 v rámci kvalifikace. 50 % je našich, 



 
 

50 % UEFY. Máte za to nemalé peníze, což je super, ale jste omezeni u těch 

marketingových aktivit. Ale s tím se dá pracovat. To je asi to největší omezení. Co se týče 

výjezdu, tam je omezení akorát místo v letadle, protože když se letí někam daleko, tam 

je málo místa. Ale když se létá po Evropě, spolupracujeme s cestovní kanceláří 

Alexandria, pro partnery připravujeme dvoudenní program zahrnující to, že je dostaneme 

na místo, ubytujeme, jídlo, program, podívají se na památky, na zápas. A vždycky 

vybranou skupinu zástupů jednotlivých partnerů ještě pozveme někam na drink. Hodně 

se staráme o tom, aby viděli, že je o ně na tom výjezdu postaráno. Pokud tam jsou nějaké 

dodatečné přání a potřeby od partnerů, konkrétně třeba od T-mobilu, který na ty výjezdy 

hodně jezdí, vždycky jim nějakým způsobem vyjdeme vstříc. Takže u výjezdů moc limitů 

není.  

V případě EURA to funguje jak? 

Vše je organizováno UEFOU. Jediné co, tak dostanete lístky a můžete si tam vzít kolik 

lidí chcete, program je na nás, ale my vůbec nemáme prostor mluvit do organizace. Jediný 

co, tak vždy chtějí po každé asociaci vlastního moderátora a dáváme tam české písničky, 

při gólu apod. Ale jinak je to komplet UEFA.  

Co se týká charakteristiky českého diváka v tom smyslu, jestli si myslíte, že spíš 

přijde kvůli sportovnímu výkonu nebo zda by tam přišel i proto, aby se pobavil a byl 

tam dobrý doprovodný program, přestože by tým nevyhrál? 

To si myslím, že u nás moc nefunguje. Zlepšuje se to, když vidím, když děláme pravidelně 

ty „funparky“. Lidé do nich začali chodit a zajímá je to, ale celkově si myslím, že český 

fanoušek je silně orientovaný na úspěch. Když se daří, nakupují neskutečně rychle, 

viz třeba 2004 a tyhle roky, kdy jsme byli nahoře jako reprezentace. Teď se reprezentace 

potýká s tím, že doplácí na to, to se také změní doufejme, negativní mediální obraz vedení 

FAČRu. Fanoušci nechtějí podpořit reprezentaci, oni v tom viní vedení FAČRu, trochu 

nesmysl. A druhá věc, nepříjemná, je ta, že třeba Sparťani odmítají chodit do Edenu, 

Slávisti na Spartu, Plzeňáci do Edenu. V tomhle je to strašné a my s tím musíme pracovat. 

Nějakým  způsobem se  to  daří, a  teď  budeme  připravovat fanklub  ve  spolupráci      

s T-Mobilem. Myslím si, že český fanoušek furt chce vidět výsledky, anebo soupeře.  

  



 
 

Máte nějaká doporučení pro české kluby, na co se zaměřit? V čem oproti 

reprezentaci nebo zahraničí pokulhávají? 

Je otázka, o jakých klubech se budeme bavit. Myslím si, že na Spartě se pracuje 

všeobecně dobře z marketingového pohledu.  Co bych doporučil a s čím by si mohli 

vyhrát v rámci velkých zápasů jako je derby a s Plzní, aby udělali větší doprovodný 

program, buď na letenské pláni nebo na tréninkovém hřišti. Vyloženě cílené na domácí 

fanoušky a na děti. Je tam bezpečnostní riziko, to si uvědomuji, ale tady by se s tím dalo 

pracovat o trochu víc. My každý rok pořádáme marketingový workshop pro účastníky 

první a druhé ligy, kde jim říkáme, co my děláme, co dělá UEFA. Oni si tam vzájemně 

inspirují. Tam si myslím, že vzniká několik doporučení. A za mě jedna oblast, se kterou 

určitě mohou lépe pracovat. Teď si tím všichni začínají pracovat, i my. Je důležité to mít 

postavené do 25. května, vzejde platnost nová GDPR, což je zákon o ochraně osobních 

údajů z nějaké evropské směrnice. Tam se musí všichni připravit na to, aby to správně 

splňovali, jinak jsou tam pokuty v řádu i 10, 20 milionů. To je strašné a každý se na to 

musí připravit. A ve finále, když popíši náš FRM systém, tak my máme fanoušky 

reprezentace, máme fanoušky ligových soutěží, máme lidi, co si koupili vstupenky 

na vstupenkyfotbal.cz a máme členy FAČR. Na každý z nich máme nějaký kontakt, 

u některých širší, u některých toho je méně. Teď vezmeme tuhle skupinu a budeme dělat 

velký fotbalový dotazník, kam jsme dali přes 100 cen jako motivaci pro lidi, aby nám 

vyplnili, zábavnou formou. V dubnu to budeme spouštět. Je to o tom, že od těch lidí 

získáme jméno, příjmení, adresu, telefon, mail, velikost boty, oblíbený klub a tak. Úplně 

z toho finále bude, např. s Pumou, kdy řeknou, že mají strašně moc bot velikosti 42. 

Jdu do extrému, ale budeme umět říct Pumě, která z toho konečně uvidí ty benefity. 

My tady máme 10 tisíc lidí, kteří hrají fotbal. Víme to kvůli členství a kvůli tomu, že jsou 

fanoušci reprezentace a víme o jejich 42, takže těmto 10 tisícům lidem, jenom jim, 

pošleme speciální nabídku Pumy, jsou tady tyto nejnovější kopačky Puma se 40% slevou, 

můžete si je objednat zde. Nebo další varianta, ještě více osobní, je ta, že my díky tomuhle 

víme, kdo jsou jeho oblíbení hráči a zároveň se ty lidé účastní facebookových aplikací, 

kde si volíte základní sestavu na každý zápas a nejlepšího hráče. Zjistíme, že tady má 

Kadeřábka, a devětkrát z deseti byl nejlepší hráč na hřišti, asi má rád Kadeřábka a víme, 

že ten člověk se narodil 2. května. 2. května přijde ahoj Karle, přeji ti vše nejlepší k tvým 

25. narozeninám, tvůj Pavel Kadeřábek. Takhle to umíme napsat. V příloze bude 

podepsaná fotka Kadeřábka. Takže tohle je oblast, kterou můžeme klubům pomoci 

rozvíjet.  



 
 

Takže to bude dostupné i pro kluby, tato forma? 

My jsme schopni jim s tím pomoci.  

Takže jim to dáte? 

Ne, my jim to dát nemůžeme. Oni si to musí zaplatit. My jim můžeme dát to know-how, 

a to jim dáme, protože chceme, aby se s tím pracovalo, ale oni si to musí samozřejmě 

zainvestovat, ale není to nic strašného. 

Takže ty údaje jim nemůžete poskytnout? 

Ne, to musí zařídit sami.  

Nějaké další doporučení? 

Já si myslím, že je to vše. V případě nějakých dotazů mě kontaktujte.  

Zde mám dotazník ke své práci a rád bych si ověřil validitu, tedy platnost. 

Chtěl bych se zeptat, zda ze svých zkušeností vidíte něco, co tam chybí, nebo je tam 

špatně apod.? 

Přidal bych u otázky ceny, jestli je vysoká, tak proč je vysoká, tedy kolik by měla být. 

V případě, že nebudou spokojeni a neřeknou přijatelná, ale řeknou příliš vysoká nebo 

příliš nízká, kolik by doporučili. Na domácí utkání..to je důležité, to je dobré si myslím.  

Dal bych k tomu, jelikož mají nové parkování, přihodil bych tam, co si o tom myslí. 

Tam je nějaké podzemní parkoviště na letenské pláni. To se zeptejte na Spartě. 

Co si myslí o nabídce ve fanshopu a na stadionu. Tato poslední otázka se vám bude špatně 

vyhodnocovat. Kvůli jednoduchosti bych doporučil, abyste se domluvil s lidmi ze Sparty, 

aby vám rozeslali newsletter.  

Takže jinak už k dotazníku již nic nemáte? 

Ještě tam zkuste přidat, co by se jim líbilo, aby tam bylo za doprovodný program. 

To je vše, děkuji za rozhovor.  

  



 
 

Příloha 4 – Newsletter 

  



 
 

Příloha 5 – Plánek stadionu 

 

Zdroj: www.sparta.cz (2018) 

  



 
 

Příloha 6 – Ceník občerstvení 

Pivo 0,5l…………………………………………………………….. 39,- Kč 

Nealkoholické pivo 0,3l…………………………………………….. 30,- Kč 

Klobása…………………………………………………………. .... 65,- Kč 

Cigáro v bagetě……………………………………………………... 70,- Kč 

Párek v rohlíku…………………………………………………........30,- Kč 

Nealkoholické nápoje 0,5l (Coca-Cola, Fanta, Sprite)…………....... 40,- Kč 

Voda 0,5l…………………………………………………………… 20,- Kč 

Ochucené pivo……………………………………………………… 40,- Kč 

Mila…………………………………………………………………. 20,- Kč 

Tatranka…………………………………………………………..... 20,- Kč 

Snickers…………………………………………………………...... 25,- Kč 

Bramborák……....…………………………………………………. 20,- Kč 

Popcorn…………………………………………………………....... 50,- Kč 

Káva, čaj, horký zázvor, horká čokoláda…………………………… 30,- Kč 

 

 

 

  



 
 

Příloha 7 - Vstupenka 

 

  



 
 

Příloha 8 – Ceník vstupenek 

 

Zdroj: www.sparta.cz (2018) 



 
 

Příloha 9 – Ceník permanentek 

 

Zdroj: www.sparta.cz (2018) 

 



 
 

Příloha 10 – Výhody zlaté permanentky 

 

Zdroj: www.sparta.cz (2018) 

Příloha 11 – Příspěvky Sparty na Instagramu v den utkání 

 

  



 
 

Příloha 12 – Dotazník 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

Příloha 13 – Ceník na utkání Evropské ligy v sezóně 2016/17 

 

Zdroj: www.sparta.cz (2018) 

 

 


