
PRAHA SPORTOVNÍ 

Vývoj projektu v letech 2011-2014 



 Klíčové kroky Prahy sportovní 

 Vytvoření masterplanu – strategie rozvoje projektu a značky 

 Vytvoření originální a svébytné corporate identity projektu 

 Spuštění zcela nového webu Prahy sportovní v nové grafice, 
struktuře, s novými rubrikami 

 Realizace výzkumu na téma Pražané a sport 

 Spuštění projektu Týdne, respektive Měsíce náboru do 
sportovních klubů 

 Vytvoření strategie prezentace města na podporovaných akcích 

 Maskot Pepa Pružňák 

 Kandidatura na Evropské hlavní město sportu 2016 

 Realizace dvou ročníků Pražského sportovního summitu 

 

 

 



Nejdůležitější čísla 

 264 403 unikátních lidí na webu v průběhu 2,5 roku 

 100 000 lidí zapojených do projektu Týdne sportu zdarma 

 840 sportovišť (630 v 12/2011) 

 664 klubů (412 v 12/2011) 

 1 200 akcí v kalendáři  (0 v 12/2011) 

 220 klubů zapojených do Měsíce náboru sportovních klubů 
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Financování projektu 

 Celý projekt je financován převážně díky komerčním 
partnerům, hl. m. Praha hradí primárně náklady třetích stran 
související s realizací projektů 



Měsíc náboru do sportovních klubů 

 Nový projekt Prahy sportovní zaměřený na podporu klubů 

 Vytvoření kreativní kampaně „Když nedáte dětem prostor, 
najdou si ho samy“ 

 Ve 2012 zapojeno 110 klubů, ve 2013 145 klubů 

 Pro rok 2014 aktuálně 220 klubů 

 Od roku 2013 propojení se Sporťáčkem – společná tisková 
konference, využití v rámci komunikace 

 Klíčovým informačním zdrojem je portál PS – generování 
návštěvnosti  



Týden sportu zdarma 

 Rozvoj zavedeného projektu Prahy sportovní  

 Vytvoření rezervačního systému na webu s cílem omezení 
přetížení některých sportovišť  

 Zjednodušení administrativy a příjmu nabídek – ulehčení 
práce zaměstnancům magistrátu hl. m. Prahy 

 Zajištění měřitelnosti zájmu o jednotlivé nabídky 

 Více než 25 000 zájemců o nabídku sportovišť v prosinci 
2013 



Úkoly do budoucnosti 

 Stabilizace financování celého projektu ze strany hl. města 
Prahy s ohledem na rozvoj celého projektu – nutný jasný a 
garantovaný rámec na každý rok 

 Nastartování a rozvoj projektů Bezpečně na sport, Sportem 
proti obezitě, Praha sportovní bezbariérová, certifikace 
sportovišť 

 Další rozvoj webových stránek – zvýšení interaktivity webu, 
mobilní verze, silnější propojení se sociálními sítěmi 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST! 


