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HC ZUBR PŘEROV
nabídka reklamních ploch pro partnery

To svědčí o tom, že HC ZUBR Přerov

má skvělý marketingový potenciál a pro řadu společností

může být efektivním komunikačním kanálem.

V sezóně 2014/2015 po dlouhých 17 letech splnili sen fanoušků

a postoupili do 1. ligy. Poprvé v novém tisíciletí se začala hrát v Přerově 

profesionální soutěž a nastala doba, kdy Přerov bude opět lépe vidět na mapě 

hokejového dění v České republice. 

Lední hokej je v Přerově sportem číslo jedna,
sportem s největší sledovaností a návštěvností. 

Domácí zápasy navštěvuje

1 800 až 3 000 diváků,

za sezónu mužstvo mužů odehraje

minimálně 28 domácích zápasů. 

Zápasy mládežnických týmů,

kterých je bezpočet,

se hrají každý týden od srpna do konce března.

Mládežnické týmy

se pravidelně umisují

na špičce svých soutěží.

Průměrná návštěva na zápasech základní části byla

v loňské sezóně 2293 diváků.

Přerovskou MEO Arénu navštívilo

více než 50.000 diváků.

V regionu se jedná o absolutně

nejnavštěvovanější sportovní akci. 
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Horní řada zleva: Václav Ticháček - masér, Michal Popelka, Mikuláš Zbořil, Jiří Běhal, Šimon Kratochvíl, Matouš Kratochvíl, Rostislav Šnajnar, Lukáš Vágner, Filip Dvořák, Tadeáš Král, Jakub Ižacký, Robert Holas - fyzioterapeut

Prostřední řada zleva: Tomáš Tomiga - kondiční trenér, Petr Čelko - kustod, Lubomír Kovařík, Jiří Goiš, Roman Pšurný, Martin Novotný, Jakub Ferenc, Radomír Pala, Vlastimil Dostálek, Marek Sikora, Ľubomír Malina, Martin Vojtek - trenér brankářů, MUDr. Jiří Babuščák - lékař týmu

Dolní řada zleva: Lukáš Klimeš, Pavel Hanák - vedoucí týmu, Karel Plášek, Vladimír Kočara - trenér, Milan Procházka, Ing. Ondřej Hnila - obchodní a marketingový manažer, Luboš Horčička, Ing. Tomáš Pluháček - jednatel klubu, Tomáš Sýkora, Petr Dočkal - trenér, Lukáš Chmelíř, David Kudělka - trenér, Jiří Slovák

WSM LIGA SEZÓNA 2016/2017

HC ZUBR PŘEROV
SINCE 1928

Hebnar pneu
Tovéř s.r.o.



Vážení obchodní a sportovní přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou reklamní a marketingové spolupráce se společností 
HC ZUBR Přerov na sezónu 2016/2017.  Snahou managementu klubu je vytvořit partnerům 
maximálně efektivní a účinnou kampaň spojenou se zájmem médií, přítomností mnoha ti-
síc diváků v průběhu sezóny, vytvoření kontaktů mezi našimi partnery a v neposlední řadě i 
pohodovou atmosféru při sledování utkání. 
V sezóně 2014/2015 přerovští hokejisté po dlouhých 17ti letech splnili sen fanoušků a po-
stoupili do 1. Ligy. Cíl před první sezónou v 1. lize byl - udržet se, nakonec HC ZUBR Přerov 
zažil sezónu snů, kdy postoupil z šestého místa přímo do Play-off WSM ligy, kde narazil na 
HC Motor České Budějovice. Přerovský hokej má výbornou fanouškovskou základnu a naši 
fanoušci jsou považování za jedny z nejlepších, na které lze na ligových stadionech narazit.  
V sezóně 2015/2016 činila v základní části průměrná návštěvnost na jedno utkání 2293 di-
váků, v Play-offbylo vždy vyprodáno tedy 3000 diváků. S fanoušky intenzivně „pracujeme“ 
také pomocí oficiálního webu www.hokejprerov.cz či sociálních sítí (Facebook – přes 5000 
fanoušků, Instagram, YouTube). HC ZUBR Přerov má skvělý marketingový potenciál a i pro 
Vás může být efektivním komunikačním kanálem. 
HC ZUBR Přerov není jenom A mužstvo, ale klub poskytuje v současné době zázemí a pod-

poru pro sportovní aktivity více než 250 mládežníkům všech věkových kategorií od přípravky až po juniory. Mládežnické týmy se pravidelně umísťují na špičce svých soutěží. 
Pro klub je dlouhodobě prioritou výchova mladých hokejistů, kteří by měli do budoucna hrát klíčovou roli v dalších ambicích přerovského hokeje. 
Přerovský hokejový klub nezapomíná ani na charitativní podporu oblastí, kde je pomoci třeba. V minulém roce jsme nastartovali projekt „Srdce Zubra“. Projekt zaznamenává 
obrovský úspěch – např. „Srdce Zubra bije pro ženy“ – kdy výtěžek z aukce hraných zápasových dresů ze speciální růžovo –modré edice byl darován v plné výši (102 500 Kč) 
přerovské pobočce MammaHelp. 
Věříme, že nalezneme cestu ke společnému cíli, který přinese užitek oběma stranám. Můžeme Vás ujistit, že zájem vedení klubu je vytvořit co nejlepší podmínky pro vstup 
partnera do přerovského hokeje. Těšíme se na vzájemné setkání o případné spolupráci. 

Ing. Ondřej Hnila
Obchodní a marketingový manažer 
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25. 11. 1928
Založení nového odboru ledního hokeje po hlavičkou SK Přerov
16. 01. 1929
Přerov odehrál v Kroměříži svůj první zápas. Pod elektrickým osvětlením 
zvítězil 6:3.
20. 01. 1929
Přerov odehrál svůj první domácí zápas. B-tým Prostějova porazil 2:0
1930 
Přerov začal hrát mistrovské soutěže. Nejdále se dostal hned v tomto roce, 
kdy se tým probojoval až do semifinále tehdejšího mistrovství Moravy
1950
Dorostenci přerovského hokeje získal titul mistra ČSR
1953
Hokejový klub po dvou letech obnovil činnost pod novým názvem Spartak 
Meochema Přerov
1968
Dlouhé čekání na krytý zimní stadion je u konce. Byl položen základní 
kámen haly s umělou plochou.
25. 11. 1971
Zimní stadion byl slavnostně otevřen. Hokej tímto zaznamenal velmi 
výrazný výkonnostní vzestup. Družstvo mužů každým rokem postupuje do 
vyšší soutěže.
Březen 1974
Družstvo mužů hraje s Hodonínem kvalifikaci o postup do II.NHL 
a  postupem potvrzuje své úspěchy. V Hodoníně Přerov prohrál 3:4, ale 
doma, před návštěvou 5000 diváků, zvítězil 5:3.
1977 
Meochema Přerov vyhrála jak svou moravskou skupinu II.NHL, tak 
i následnou kvalifikaci o postup. V následujících letech se tak v Přerově hraje 
druhá nejvyšší soutěž.
1981/1982
Tato sezóna je vůbec nejúspěšnější v historii přerovského hokeje. Mužský 
tým zvítězil ve finálové skupině I.NHL a získal titul přeborníka ČSR. V boji o 
postup do nejvyšší soutěže (tehdy se jmenovala 1. liga) odehrál Přerov tři 
kvalifikační zápasy se Slovanem Bratislava. Ani jeden však nedokázal vyhrát. 
Domácí zápasy hrál Přerov vždy před zcela vyprodanými tribunami.
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1985
Přerov po osmi letech opouští I.NHL a hraje třetí nejvyšší soutěž. 
1987
Byla dokončena přístavba zimního stadionu s novým komplexem šaten 
a vybudován byl také Hotelový dům.
1992/1993
Výkonnost mužského týmu postupně klesala, což mělo v této sezóně za 
následek sestup do krajské soutěže. 
01. 12. 1993
Přerov odstoupil s krajské soutěže, protože došlo k odkupu licence na I.NHL 
od Ingstavu Brno. Z brněnského týmu převzal Přerov 15 hráčů, skóre i získané 
body z rozehrané soutěže, kterých ale nebylo mnoho. Záchrana se nakonec 
nepodařila a Přerov sestoupil do II.NHL.
1994/1995
K týmu přichází trenér Miloš Říha. Přerov pod jeho vedením postoupil ze 
druhého místa šestičlenné kvalifikace do 1. ligy.
1995/1996
Přerovský tým byl posílen o hráče s extraligovými zkušenostmi a pod 
vedením trenérů Miloše Říhy a Miroslava Venkrbce skončil po základní části 
na druhém místě. Podruhé v historii si tak Přerov zahrál o postup do nejvyšší 
soutěže. I tentokrát ale neúspěšně a v baráži skončil poslední.
1997/1998
Velmi neúspěšnou sezónu způsobila spolupráce s extraligovým klubem 
Opavy. Do 1. ligy šel Přerov pod názvem HC BohemexTrade „B“ a navíc 
v černo-bílo-červených dresech, což u fanoušků vyvolalo bouři nevole   Po 
jedenáctém kole Přerov spadl do hluboké krize. Ačkoliv byla spolupráce poté 
ukončena, z posledního sestupového místa se už tým neodpoutal. V baráži 
se Přerov utkal s týmem SK Kadaň na čtyři vítězné zápasy a sérii prohrál 
celkově 2:4.
1998/1999
Přerov touto sezónou odstartoval dlouhé působení ve druhé lize, kterou hrál 
se střídavými úspěchy.
2000/2001
Po dvou slabších sezóna prošel Přerov přes Břeclav a Žďár nad Sázavou až do 
finále play-off, ve kterém ale nestačil na Nový Jičín. Soupeři po velkém boji 
podlehl 2:3 na zápasy.
2006/2007
Několik sezón hrál Přerov ve druhé lize pouze o záchranu, tento ročník už 

však znamenal výkonnostní vzestup. Cesta úspěšnou sezónou skončila 
v semifinále play-off, v němž Přerov nestačil na Šumperk.
2007/2008
V této sezóně se mužský tým pod novým názvem HC ZUBR Přerov 
probojoval až do finále. Tam jej však zastavila Technika Brno, která pak 
neúspěšně absolvovala baráž o 1. ligu.
2009/2010
Výkony týmu mají vzestupnou tendenci a fanoušci se tak znovu těší z účasti 
v play-off. Přerov končí po základní části třetí s jen dvoubodovým odstupem 
za dvojicí Hodonín a Valašské Meziříčí. Ve čtvrtfinále porazil Vsetín 3:1 na 
zápasy, ale v semifinále stejným poměrem neuspěl s Hodonínem.
2010/2011 
Po základní části patří Přerovu šesté místo. Ve čtvrtfinále Zubři vítězí 2:0 
nad svým velkým hanáckým rivalem z Prostějova, ale semifinálová série jim 
nevychází. Série s posílenou Orlovou končí 1:2.
2013/2014 
Třetí místo po základní části zajišťuje klidný postup do play-off. Ve 
čtvrtfinále Přerov zdolal Techniku Brno 3:1 na zápasy a konečně se mu 
podařilo zlomit semifinálové prokletí.  Po obrovském boji Zubři vítězí 3:2 
nad silnou Porubou, když ji v pátém rozhodujícím utkání porazili až na 
nájezdy. Přerov je na nohou a těší se na finálové derby s Prostějovem, jež 
vyhlásil jasné postupové cíle a trénoval v profesionálních podmínkách. 
Zubři doma zvládli na nájezdy vyrovnat stav série, ale podruhé už ve 
vyprodané MEO Aréně neuspěli. Série proto skončila porážkou 1:3 na 
zápasy.
2014/2015 
Zájem o hokej sílí, proto vedení klubu oznamuje, že v horizontu tří let chce 
do Přerova vrátit první ligu. Čekání na postup, ale nakonec není tak dlouhé. 
Posílený mužský tým se sice rozjížděl pomaleji, ale v průběhu sezóny se 
stal čím dál výraznějším lídrem soutěže. Do play-off šel z prvního místa a ve 
čtvrtfinále hladce vyřídil Břeclav, když ve třech zápasech nedostal ani gól. 
3:1 na zápasy pak Zubři překonali v semifinále Opavu a finálovou řežbu se 
Vsetínem rozhodl až pátý zápas. Přerov se stal mistrem ligy a společně se 
Sokolovem a Táborem postoupil do kvalifikace o 1. ligu. Tu Zubři nakonec 
ovládli a domácí výhrou v nájezdech nad Sokolovem stvrdili po sedmnácti 
letech návrat do vyšší soutěže. 
2015/2016
Jako nováček byl Přerov ve WSM lize považován za outsidera, ale vše 
dopadlo jinak. Zubři skvěle zachytili úvod a pak překonali horší období, 
protože je postihla velká marodka. Přerov platil za nepříjemného soupeře 
a nakonec po základní části uhrál vynikající šesté místo. Ve čtvrtfinále pak 
sice prohrál 1:4 na zápasy, ale sérii ambicióznímu budějovickému Motoru 
hodně znepříjemnil. Přerov obsadil druhé místo v návštěvnosti domácích 
zápasů a zažil sezónu snů.
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reklama  NA VÝSTROJI HRÁČŮ

- reklama na kalhotách
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IV. REKLAMA NA VÝSTROJI

 Umístěte logo vaší společnosti na dresech Orlů Znojmo nebo na dalších částech hokejové výstroje, 
např. na helmách nebo kalhotách od  ...... Kč. Ideální ke zviditelnění fi rmy, společnosti či značky i mimo 
region. Vaše reklama cestuje spolu s hráči po celé Evropě!

- reklama na dresech

 Přední část:   Zadní část:   Ramena:
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REKLAMA NA KALHOTÁCH REKLAMA NA ŠTULPNÁCH
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REKLAMA NA PŘILBÁCH
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reklama  NA DRESECH
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reklAmy nA multImeDIální kOStce nAD leDem atraktivní forma reklamy prostřednictvím reklamních spotů (vizuální 
video reklama), které jsou prezentovány během domácích utkání hc 
kometa Brno. Během jednoho utkání zhlédne vašireklamu průměrně 
7 000 diváků. reklamní spoty jsou zobrazoványv následujících 
časech: 

• před zahájením utkání
• během 1. přestávky
• během 2. přestávky

reklAmA nA multImeDIální kOStce

reklama  NA HOKEJOVÉ PLOŠE
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reklama  NA MANTINELU

ŽLUTÁ zóna - plochy v TV vlně
MODRÁ zóna - plochy za brankami
ZELENÁ vlna - plochy u střídaček
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reklama  NA PLEXISKLE

VAŠE
REKLAMA

VAŠE
REKLAMA

VAŠE
REKLAMA

VAŠE
REKLAMA
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VAŠE LOGO VAŠE LOGO VAŠE LOGO VAŠE LOGO VAŠE LOGO VAŠE LOGO



reklama  V PROSTORÁCH ZIMNÍHO STADIONU

Vaše reklama zde Vaše reklama zde Vaše reklama zde

VAŠE REKLAMA ZDEVAŠE REKLAMA ZDE

VAŠE REKLAMA ZDE VAŠE REKLAMA ZDE
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

ING. TOMÁŠ PLUHÁČEK
jednatel klubu

e-mail: pluhacek@hokejprerov.cz

ING. ONDŘEJ HNILA
obchodní a marketingový manažer

e-mail: hnila@hokejprerov.cz

tel.: 733 540 516


